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Azi, pe stadionul Republicii, de ia ora 14,30

EDIȚIA FEMININĂ A
„TROFEULUI CARPATI

LA HANDBAL

0 partidă de fotbal de atracție:
RAPID - F. C. CURITIBA

„CUPA PRIETENIEI" 
LA HOCHEI JUNIORIi____  ____

Sosesc primii participant!

Secvență din antrenamentul jucătorilor brazilieni Foto î V. BAGEAC

Echipele de juniori, parti
cipante ia competiția interna
țională de hochei, dotată cu 
„Cupa Prieteniei", au început 
să sosească în Capitală. Ie<ri, 
la amiază, pe aeroportul in
ternațional Otopeni a descins 
lotul Uniunii Sovietice, deți
nător al titlului de campion 
al Europei. Seara, târziu, a 
fost întâmpinată o altă for
mație pretendentă la unul 
dintre locurile fruntașe, aceea 
a Republicii Democrate Ger
mane.

Astăzi dimineață, la Gara de 
Nord, va coborî din trenul 
de Sofia echipa Bulgariei. 
Cu avionul Varșovia—Buda
pesta—București urmează să 
sosească la prînz selecționa
tele Poloniei și Ungariei, iar 
după-amiază, aceea a ®eho- 
ilovadei. Echipele Bulgariei 

și Cehoslovaciei își vor con
tinua imediat drumuil, cu 
autocarul, la Galați. Repre
zentativa noastră a plecat de 
ieri cu trenul.

De astăzi, înceip antrena
mentele pe patinoarul artifi
cial acoperit „23 August", 
între orele 10 și 11 vor ieși pe 
gheată hocheiștii sovietici.

Iată componența celor două 
serii preliminare ale turneu
lui : LA BUCUREȘTI i— 
U.R.S.S., Polonia, R.D. Ger
mană, Ungaria ; LA GALAȚI 
— România, Cehoslovacia, 
Bulgaria.

Echipa R'.P-D. Coreene nu 
va lua parte ia competiție. 
Există propunerea ca în locul 
ei să evolueze, în afară de 
concurs, formația locală DU
NĂREA GALAȚI, alcătuită tu 
majoritate din juniori.

La scurt timp după înche
ierea turneului dotat cu „Tro
feul Carpați" și rezervat e- 
chipetar masculine, , federația 
română de handbal1 pune in 
joo aceeași cupă si pentru 
team-urile feminine. Compe
tiția, așteptată cu deosebit și 
justificat interes, deoarece 
constituie prima repetiție ge
nerală în vederea C.M. de 
anul viitor, în Olanda, prile
juiește, în același timp, și un 
execelent test pentru repre
zentativa tării noastre, mai 
dies că la startul acestei com
petiții participă aotuala cam
pioană a lumii, Ungaria, pre
cum și selecționatele R. D. 
Germane, Iugoslaviei și 
U.R.S.S., aspirante — cu șan- 
șe mari — ia titlul suprem.

întrecerile, care sa vor

REPREZENTATIVA DE HANDBAL MASCULIN 
A SPANIEI NE VIZITEAZĂ IADA

Handbalul, care beneficiază 
la finele acestui an de un bo
gat calendar competițional cu- 
prinzînd numeroase întâlniri in
ternaționale, ne va oferi, in 
perioada imediat următoare, 
prilejul de a revedea la lucru 
o selecționată care ne-a ma.i 
vizitat țara. Este vorba de re
prezentativa Spaniei ce va sus
ține trei jocuri amicale cu se
lecționata noastră de tineret 
precum și cu România A. în 
primele două partide jucătorii 
spanioli vor întilni, joi la Cluj 
și sîmbătă la Timișoara, pe 
cadețil noștri — revelația re
cent încheiatului „Trofeu Car- 
pați’J — făcîndu-ne să aștep

disputa la Timișoara, in ele
ganta sală Olimpia, progra
mează jocuri în cadrul a 
două serii alcătuite astfel: 
seria I: R. D. GERMANĂ, 
IUGOSLAVIA, CEHOSLOVA
CIA și ROMANIA TINERET, 
seria a Il-a : UNGARIA, PO
LONIA, ROMANIA A si 
U.R.S.S.

Partidele se vor disputa 
de-a lungul a patru zile; 25, 
26, 27 și 29 noiembrie, în fie
care zi avînd loc câte patru 
meciuri. Sîmbătă 28 va fi zi 
de odihnă.

La această competiție au 
fost invitate si două cupluri 
de „oavaleri ai fluierului" de 
peste hotare. Este , vorba de 
arbitrii K. Nilson și G. Pe
dersen (Norvegia), B'. Nenov 
si S. Spasov (Bulgaria).

tăm cu justificat interes aces
te dispute. La 2 decembrie oas
peții noștri vor primi replica 
primei garnituri a țării noastre, 
prilej excelent de verificare a 
potențialului campionilor mon
diali, înaintea partidelor cu Ce
hoslovacia (9 și 11 decembrie, 
la București) și a participării 
la turneul din R.D. Germană 
(15—20 decembrie).

Reprezentativa Spaniei, o e- 
chipă atletică, lipsită de in
dividualități, dar deosebit da 
omogenă, prestează un joc în 
viteză, spectaculos, dovedin- 
du-se un adversar redutabil 
pentru team-urile noastre.

Stadionul din Dealul Spinii 
va găzdui azi o nouă partidă 
internațională de fotbal. Este 
vorba de întâlnirea amicală 
dintre Rapid și cunoscuta e- 
chipă braziliană F.C. Curiti
ba, aflată în turneu în țara 
noastră. Partida este privită 
cu un deosebit interes de că
tre cele două echipe. Iată, de 
pildă, ce ne declara dl. Evan- 
gelino Costa Neves, președin
tele clubului brazilian ; „Ne 
aflăm într-un lung turneu în 
Europa și Africa, și rezulta
tele obținute pînă acum ne 
onorează. în România, ne aș
teaptă două partide grele. 
Știm că la Rapid joacă patru 
internaționali. F.C. Curitiba 
se va strădui să-j dea o re
plică puternică, să ofere en- 
tuziasmantului dv public — 
cu care am făcut cunoștință 
duminică, la Pitești — un fot
bal de calitate, spectaculos".

La rîndul său, antrenorul 
M. Bărbulescu ne-a spus ; 
„întâlnim o echipă bună, care 
a pierdut la limită în fața 
Iotului nostru național, De 
aceea, jucătorii noștri trebuie 
să depună toate eforturile 
pentru a face fată acestui ad
versar valoros". Reveniți 
de la Brașov, bucureștenii au

Activitatea sportivă in rindurile copiilor 
ți juniorilor din județul Neamț

PERFORMANȚA VIITOARE 

SE CULTIVĂ PRIN ATENȚIA 

FAȚĂ DE TÎNĂRA GENERAȚIE

In urmă cu cîtva timp a avut 
loc o ședință da analiză a acti
vității sportive cu copiii și Ju
niorii din Județul Neamț. Re
feratul prezentat da tovarășul 
TOMA RADU, vicepreședinta al 
C.J.E.F.S. Neamț, discuțiile șl 
sugestiile partidpanțiior au relie
fat realizările obținute, dar șl 
aspectele negative din munca 
depusă, stabilind liniile direc
toare ale activității vtitoare, pre
cum șl mijloacele șl posibilită
țile practica da corijare sau re
zolvare a veohllor șl noilor pro
bleme.

Nu na propunem, In acesta nn- 
duri, a ne limita la analiza fă
cută activității depuse In ultimul 
an în județul Neamț, ci — folo
sind acest punct da plecare — 
intenționăm să subliniem și elte- 
va aspecte cu caracter generali
zator, privind activitatea sportivă 
In rîndul copiilor șl juniorilor.

★
" Scopul general al educației fi
zice șl sportului — pregătirea 
multilaterală a tineretului pentru 
viața socială — a fost perma
nent In atenția celor Însărcinați 
în Județul Neamț cu aceasta 
misiune de răspundere. Rolul 
principal In atingerea acestui 
deziderat l-au avut i gimnastica 
de Înviorare In cămine, turismul

CLASAMENTUL FINAL
AL CAMPIONATULUI 
NATIONAL FEMININ 

DE ȘAH
O dată cu încheierea ulti

melor partide întrerupte (Tas- 
cu—Gheorghe %—’/a și Juncu 
—Olteanu 1—0) clasamentul 
final al campionatului națio
nal feminin de șah este un> 
mătarul : _

1. ELISABETA POLIHRO- 
NIADE Îl1/!, 2—3. Gertrude 
Baumstarck si Alexandra Ni- 
colau 11 ; 4. Margareta Teo- 
dorescu 10% ; 5—6. Rodica 
Reicher și Suzana Makai 10 ; 
7. Margareta Juncu 9’/2 ; 8. 
Eleonora Gogâlea 8 ; 9. FIo- 
rica Niculescu " ; 10—H« Emi
lia Chiș și Maria Pogorevici 
6% ; 12. Doina Pascu 6; 13— 
15. Elena Rădăcină, Anca 
Gheorghe și Adela Gesticone 
3%, 16. Gabriela Olteanu 2 
puncte. 

avut luni un program de o- 
dihnă, de refacere a poten
țialului fizic. în urma acci
dentului suferit duminică, Dan 
nu va putea fi folosit, deve
nind inapt de joc pînă la 
sfârșitul sezonului. Dinu acu
ză, la rîndul iui, o întindere 
musculară si se așteaptă avi
zul medicului. Dar iată echi
pa probabilă : RĂDUCANU — 
POP, CODREA, LUPESCU, 
STEFAN, DINU (ANGELES- 
CU), DUMITRU, NÂSTURES- 
CU, MARIN STEUAN, NEA- 
GU, CODREANU.

Brazilienii . intenționează să 
înceapă partida în următoarea 
alcătuire : CELIO — MARIN- 
HO, PILOTTO, OEERDAN, 
NILO NEVES, VECCHIO 
(LUCAS), BIDAON, PECHU- 
HO, LEOCADI-O, VERNECK 
(HELIO), RINALDO.

întâlnirea va fi condusă de 
C. Bărbulescu (La centru), a- 
jutat de C. Ghemigean și V. 
Dumitrescu.

Jocul va fi transmis 6'e că
tre televiziunea română de 
la orele 14,30, și de radio
difuziunea braziliană, tn di
rect pentru Brazilia.

Constantin ALEXE

(diferitele acțiuni au angrenat 
aproximativ 15 OOo de copil) șl 
diferite alte manifestări sportive. 
Tenisul de masă, înotul, handba
lul, voleiul, fotbalul, șahul și-au 
câștigat, la rîndul lor, mulțl 
slmpatizanțl, iar pentru cei mal 
mici amatori de mișcare, tri
cicletele, bicicletele șl cartingul 
au constituit atracții permanente. 
Actualmente, în centrele de an
trenament din Județ practică di
feri^ sporturi peste 1 400 de co
pil. La baza oricărei asemenea 
activități stă dirijarea copiilor 
spro sporturile preferate. Opțiu
nea lor — stimulent incontesta
bil al activității sportive — este 
prima treaptă a unei selecții 
științifico ulterioare șl ea tre
buia să constituie un principiu 
sine qua non al activității ne- 
competițlonale.

Activitatea competlțională — al 
doilea important capitol al ac
tivității sportive de masă (în
treceri la nivel de clasă, liceu, 
club, asociație sportivă) — a fost 
apreciată do lucrările plenarei 
drept mulțumitoare. In măsura 
în care principalele competiții 
de fotbal, handbal, volei, șah au 
angrenat peste 75 la sută din 
masa elevilor, ele constituie, în- 
tr-adevăr, o reușită. In această 
privință s-au distins liceele Pe
tru Bareș din Piatra Neamț;

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

Duminică, a XlX-a partidă de rugby ROMÂNIA-FRANȚA
Mai șînt numai cîteva zile pînă la disputarea tradiționalei 

partide ROMÂNIA—FRANȚA. A XIX-a ediție va fi, fără îndo
ială, un adevărat festival rugbystic, pe care jucătorii ambelor 
formații țin să-l onoreze din plin, mai ales că întâlnirea are și 
numeroase implicații în lumea balonului oval. Deci, duminică, 
29 noiembrie, meciul. Fină atunci pregătiri, intense pregătiri și... 
comentarii.

„ECHIPA ROMÂNIEI VA FI UN OBSTACOL 
GREU DE TRECUP

ne-a ipus maestrul emerit al sportului VALERIU IRIMESCU

Nu ne-am așteptat — să fim 
sinceri — să-l primim ieri di
mineață la redacție pe V AU
RIU IRIMESCU. Ne pregătisem 
a-1 întîmpina abia marți după 
amiază la Otopeni. Reputatul 
nostru jucător ne-a făcut însă 
o plăcută surpriză sosind cu o 
zl mai înainte. Evident, prilejul 
unei discuții nu putea a ratat. 
Așa că...

— știm că în Franța — 
după cum ne informează mai 
toate ziarele — ați avut o 
comportare foarte bună. După 
primul meci oficial la PUC 
contra campioanei La Vaulte, 
ați fost introdus în echipa 
săptămânii. De atunci în
coace. la cele canei meciuri 
de campionat și două de 
Cupă in care ați jucat, pre
cum șl în partidele susținute 
cu Selecționata Parisului 
contra Londrei șl cu PUC
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CurioscutuZ internațional Dan
ga va fi la București, pentru 
prima oară, căpitanul XV-lui 
francez 

în Africa, ați avut de fiecare 
dată o contribuție substan
tial. Deal, ca ne.poate spuse 
jucătorul Irimescu, despre 
viitorii adversari ai Româ
niei pe care acum a avut 
prilejul «ă-1 cunoască și mai 
bine 7

— IntUnirea Franța — Ro
mânia este privită de către ioft 
iubitorii sportului cu balonul 
oval ca extrem de importantă. 
Francezii s-au pregătit foarte 
mult pentru acest joc, care 
constituie șl un test pentru vii
torul lor turneu in Africa. Ci- 
teva cuvinte despre rugbgștli „co
coșului galic", care m-au impre
sionat in mod deosebit și pe

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn vag. a 3«, 
Za rubrică)

NUME DE MARI VEDETE ÎN XV-le FRANȚEI PENTRU BUCUREȘTI
ripă a Turneului celor 5, ade
vărat nr. 1 francez, care ac
ceptase ofertele celor de la 
rugby XIII și pleca de la Tou
louse spre Carcassonne, înso
țit de fratele său, Elie, de
butant în XIII-le Franței în 
recenta „Cupă mondială" din 
Anglia.

Pe de altă parte, Cester, pen
tru a-și ameliora situația so
cială, pleca, de asemenea, de la 
Toulouse, la Valence, fiind ast
fel — conform unei drastice 
prevederi regulamentare — re
trogradat la licența 2 pentru 
un an. — ceea ce îl face inapt 
pentru selecționare.

Acestor două pierderi y se 
adaugă înaintașul Paul Bie- 
mouret, tot pentru rațiuni de 
transfer, precum și Paul Bas- 
tiat. în fine, pentru completa-

După un neconcludent Fran
ța—România, de anul trecut la 
Tarbes, XV-le francez și-a re
găsit standardul european, dș- 
tigînd în mod strălucit Turneul 
celor 5 națiuni. în acest suc
ces, punctul culminant a fost 
triumful asupra Angliei (35— 
13), la Colombes, ceea ce con
stituie, în același timp, cel 
mai mare dezastru al rugbyu
lui englez într-o sută de ani 
de existență.

A fost un rezultat magnific 
și poate chiar prea mult. , O 
asemenea afirmare arăta, fără 
îndoială, marile posibilități de 
reînnoire ale unei echipe fran
ceze, lipsită atunci de mari ve
dete, ca Walter Spanghero sau 
Jo Maso, precum și de titularii 
obișnuiți ai unui întreg sezon, 
ca Marcel Puget la grămadă, 
Jean Azarette, pilier, sau Jean 
Claude Bastia în linia a doua, 
o echipă care, prin accidenta
rea lui Alain Marot la antre
nament, improvizase o pereche 
de mijlocași absolut noi, cu 
debutantul Michel Pebeyre și 
„fantoma’’ Jean Louis Berot.

Dar, un meci atît de uluitor 
nu trebuia să zăpăcească ca
petele selecționerilor. Planul a- 
cestora era trasat dinainte. Ei 
nu vor să remanieze echipa 
din primăvară, dar așteaptă 
„testul" cu România, totdeauna 
foarte bogat în învățăminte, 
pentru a ști exact ce valo-

VALERIU IRIMESCU (tricou in dungi) într-o spectaculoasă acțiune in cadrul unui meci sus
ținut în campionatul francez

>
rează XV-le „cocoșului galic", 
în preajma confruntării cu.for
mația Springboks, noii campi
oni ai lumii in urma victoriei 
lor asupra neozeelandezilor AU 
Blacks.

Corespondență specială

pentru SPORTUL
de la

HENRI GARCIA 
„L’Equipe" — Paris

în această lume a rugbyului, 
însă, selecționerii propun și 
destinul dispune... Toate aces
te frumoase proiecte au fost 
tulburate de dispariția între 
sezoane a lui Jean Marie Bo- 
nal, probabil cea mai bună a-
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C
onsiliul Național al Organizației 
Pionierilor ne-a oferit destul de des. 
în special în ultima vreme, prilejul 
de a consemna lăudabile strădanii 
îndreptate în direcția răspîndirii 
largi, în rîndul celor mici, a ideii 

de mișcare în aer liber, de practicare a 
exercițiilor fizice, începînd cu cele mai 
simple forme și ajungînd pînă la perfor
manțe. O nouă acțiune a CNOP ne atrage 
atenția asupra unor permanente și susți
nute preocupări pentru îndeplinirea atribu
țiilor ce revin acestei organizații prin 
Legea Sportului și, credem, ea se cuvine 
subliniată în mod deosebit. Este vorba des
pre dezbaterea organizată cu participarea 
șefilor comisiilor sportive și de. turism din 
consiliile județene și municipale ale Orga
nizației Pionierilor, un colocviu util și im
portant, ale cărui rezultate vor fi, sperăm, 
pe. măsura așteptărilor. Au fost expuse 
obiectivele generale ale sportului pionie
resc, importanța lor rezultînd limpede, ca 
un îndemn cald și convingător, din inter
vențiile tovarășei Elena Poparad, vice
președintă a CNOP. A fost schițată per
spectiva acestor activități în cadrul planului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive 
pentru următorii ani, ampla cuvîntare a 
tovarășului Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al CNEFS, oferind soluții și arătînd 
numeroase căi prin care sportul pionieresc 
poate căpăta noi și puternice valențe.

Salutară această inițiativă de a pune în 
discuție problemele sportului, de a întocmi 
lucid bilanțul realizărilor și de a privi cu 
îndrăzneală în viitor. Simțim astfel, în

continuare, grija pentru împrietenirea tu
turor pionierilor cu sportul, cu exercițiul 
fizic, răspunderea cu care este privită și 
aplicată sarcina de a dezvolta neconte
nit aceste activități în rîndul copiilor. Ni
se pare lăudabil și faptul că dezbaterea 
la care ne referim nu s-a limitat doar la 
discuții, de altfel extrem de fructuoase. 
S-a găsit (de ce. oare, nu se poate întot
deauna ?) și mijlocul de a spori eficienta 
unei asemenea întîlniri, prin îmbogățirea 
substanțială a programului d lucru, și — 
de ce nu ? — chiar prin ineditul acestuia. 
Astfel, participant au continuat, după dis
cuții, o extrem de folositoare și plăcută 
instruire practică, la Ploiești, Timiș, apoi 
la Bran — unde, printre allele, au putut 
analiza organizarea .Cupei Voinicului*, cu 
participarea a 26 de echipe din așezările 
rurale învecinate, în continuare la Sir- 
nea — pentru a vedea cum sînt pregătite 
și cum se desfășoară lecțiile de educație 
fizică pe schiuri, la Micfalău — unde 
activează de multă vreme inimosul profe
sor de educație fizică Feher Acațiu, și. 
în sfîrșit, la Miercurea Ciuc — excelent 
prilej de a cunoaște (în comuna Dănești), 
popularitatea pe care sporturile de iarnă 
au cucerit-o în rîndul pionierilor.

Vom nota și în viitor cu bucurie ase
menea inițiative pe care le dorim apli
cate, generalizate, și la nivelul județelor 
si municipiilor, acolo unde, de fapt, tre
buie să-și afle totala împlinire importan
tele deziderate și obiective ale sportului 
pionieresc.

I. MITROFAN

Așadar. 1972 va fi 
numai anul olimpic, 
și Anul internațional 
cărții, propus și susținut 
de înaintașul și magis
trul nostru în arta glo
sării, publicistul francez 
Robert Escarpit.

Poate exista vreo a- 
propiere între cele două 
evenimente 1 Cum să nu. 
Olimpiada cărfii este 
tot atît de verosimilă 
precum cartea olimpică. 
Puntea de legătură, din 

nostru de ve- 
numește editura

S punctul 
“ ăere, se 
“ Stadion.

(Continuare tn pag. a la
la rubrică)

Victor banciulescu
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LOTUL NAȚIONAL PE UN DRUM BUN12-LE A !CEL PUȚIN IN CEASUL AL
ține și imprecise, singur Ta- 
rău corespunzînd din acest 
punct de vedere. Urmărin- 
du-i pe steliști în întrecerea 
cu Rapid, aveam impresia 
talii . lot adunat în pripă și 
nicidecum a unei echipe cu 
pretenții, reprezentantă a 
României în Cupa cupelor . 

în Ultirtia etapă, fetele de 
la Politehnica aii ifiVifis, este 
drept, destul de Comod, pe 
Mureșul, 
poate fi 
luare a 
mai de 
seama că la antrenamentele 
studentelor participă 7—8 
jucătoare (șl chiar măi pu
ține), că procentajele 
rătilor și aruncărilor 
sînt departe de a fi satisfă
cătoare, chiar și în 
Cu Mureșul ?

Cît privește pe Dihamo, a-

Cu regret șl îngrijorare 
trebui# să revenim asupra 
celor publicate în articolul 
„Semnal de alarmă pentru 
echipele fruntașe 1“ (publicat 
la 10 noiembrie), în care cri
ticam comportarea necores
punzătoare a formațiilor par
ticipante la C.C.E. și Cupa 
cupelor, adică Dinamo (la un 
pets de înfrîngere în fața U- 
niversității Timișoara), Poli
tehnica București (ținută îri 
șah de neexperimentata echi
pă Sănătatea Satu Mare) și 
Steaua (învinsă categoric de 
I.G.H.F.). Ce s-a petrecut de 
♦kind, îh c« măsură au fo
losit reprezentantele tării 
itaăstTă în prestigioasele com
petiții internaționale perioada 
pentru a-și îmbunătăți jocul, 
pentru a ne creta, cît de cît, 
speranța că vor avea o evo
luție onorabilă? Răspunsul 
lă aceste întrebări este, din 
păcate, negativ, îh sensul Că 
și ittefciutile ultimei etape a 
diviziei A ne-au prilejuit 
constatări de loc îmbucură- 

, toane aSUprâ comportării a- 
cestor fruntașe ale baschetu
lui nostru.

Să începem cu Steaua, des
pre care rapoartele membri
lor Biroului federal spun 

’ numai lucruri bune (lot com
plet, frecvență regulată la 
antrenamente, intensitate co- 

. răspunzătoare, cohștiinciozi- 
:tate din partea jucătorilor). 
Și, totuși. Steaua a capotat, 
putem spune lamentabil, în 

’ fața Rapidului, echipă cu 
condiții de pregătire evident 
inferioare, cu jucători care, 
din cauza obligațiilor profe
sionale, participă la două sau 
Chiar un antrenament pe 
săptâmirjă. Steaua a pierdut 
pentru că a fost dominată 
net sub panouri (în duda 

1 pllteultii de talie), pentru că 
‘ arundărîle la coș au fost pu-

Dar, acest suctes 
un criteriu de eVa- 
valorii teale? Sau 
grabă trebuie ținut

recupe- 
la coș

meciul

minarea întâlnirii cu Univer
sitatea Cluj a priVat-o de o 
verificare de mate utilitate, 
pentru că studenții sînt prin
tre puținii adversari cu va
loare apropiată de cea a cam
pionilor țării. Deci, încă o 
defecțiune în ansanlbîttl pre-1 
gătirilbr efectuate de echipele 
românești participante 
C.C.E. și Cupa cupelor.

Nu vrem să fim conside
rați drept defetiști, dar nu 
putem privi cu optimism în
trecerile cu Akademik So
fia (Dinamo și Politehnica) 
și cu Galatasaray Istanbul 
(Steaua). Poate că acum, în 
ceasul al 12-lea, jucătorii și 
antrenorii vor privi cu tot 
spiritul de răspundere difi
cilele întîlniri ce-i așteaptă. 
Orice Clipă irosită agravează 
situația și scade șansele 
participare onorabilă!

la

de

DISCUȚII IN

„VOI JUCA PlNĂ CE TINERII
Sîmbătă, înaintea meciului 

Rapid —• Steaua, o discuție 
scurtă, plăcută si utilă cu ing. 
Radu Popovici, cel mai vechi 
baschetbalist în divizia A (a 
debutat în anul 1951), un e- 
xempiu de seriozitate și con
știinciozitate, component 
bază al J “

— Ce 
actualul

— Ca 
tifla, prezintă un decalaj va
loric datorat condițiilor mai 
bune de pregătire ale dină- 
moviștilor șî steiiștilor. Din 
această cauză, favoritele în-

de
echipei Rapid, 
părere aveți despre 
campionat ?

și în alți ani, compe-

TIME-OUT :

VOR FI MAI BUNI CA MINE-

Cluj și 
lupta de 
veșnicele

înltoplă

• Așteptăm noi teste (mal grele) pentru echipă

Amatorii de hochei au 
așteptat cu interes și 
emoție . reîntâlnirea cu 

echipa națională. Au trecut 
aproape pe nesimțite *—* 

nouă luni de cînd selecțio
nata noastră suferea unul 
dintre cele mai dureroase 
eșecuri din cariera ei, punc
tată de multe momente glo
rioase, retrogradînd în seria 
a III-a a campionatului mon
dial, chiar la București, și 
încă în zilele festive ale i- 
naugurării primului patinoar 
artificial acoperit din capitala 
României!

Trebuia multă dulceață 
pentru a face să dispară 
giisttll amar. Și iată, sîm
bătă și duminică, arh fost 
tratați cu două lingurițe... 
în primele sale partide in
ternaționale ale sezonului 
1970—1971, România învinge 
de două ori Polonia cil un 
scor general de-a dreptul in
credibil: 13—4!

O precizare se impune de 
la început. Reprezentativa 
Poloniei este o echipă tânără. 
Polonezii, după înfrîngerea 
dramatică în calificările pen
tru grupa A a C.M., suferită 
în fața R.F. a Cfermaniei, au 
purces la remanierea sub
stanțială a lotului, convocînd 
36 de jucători. La această 
oră, antrenorii caută formule 
de echipă și una dintre a- 
cestea a fost experimentată, 
fără succes, la București.

Chiar dacă plasăm succe
sul românilor în contextul 
unei replici a adversarului 
mult mai slabe decit ne-am 
fi așteptat, meritele lor nu 
trebuie scăzute. Avem cura
jul să afirmăm că dacă la 
București ar fi evoluat echi
pa „de aur" a Poloniei, re
zultatul- tot ne-ar fi fost fa
vorabil nouă (bineînțeles nu 
la aceeași diferență cifrică). 
Reprezentativa României s-a 
prezentat excelent, fiind de 
nerecunoscut în comparație 
cu evoluția timorată, rigidă 
și anxioasă din turneul bucu- 
reștean al grupei B a cam
pionatului mondial 
ceputul acestui an.

De bună seamă, 
■ Mihai Flamaropol 
Czaka au meritul . 
de a fi redat echilibru și îfi" 
crddere unui colectiv ce pă
rea plafonat, de a-i fi găsit 
și fructificat niște resurse în

SZEMANYIMARGARETAcare nu mai credea nimeni. 
Noii conducători tehnici ai 
formației noastre se dove
desc a fi deopotrivă și men
tori spirituali. Ei au reușit 
să stabilească o osmoză, sfi- 
dînd diferențele de generație 
care-i separă, punînd intere
sele echipei naționale mai 
presus de rivalitățile clubu
rilor pe care le reprezintă: 
Steaua și Dinamo.

Ne-a plăcut la echipă 
gajamentul fizic care a 
hilat total patinajul și 
ni ca, evident superioare 
polonezilor. „Tricolorii" 
mai iuți acum, mai „explo
zivi"; Cele două meciuri au 
confirmat pe deplin rezulta
tele normelor de control. în 
apărare au excelat portarii 
Crișan și Dumitoaș, cane al
cătuiesc, indiscutabil, cuplu) 
titular. Perechea de fundaș) 
Varga—Scheau își depășește 
cu un cap colegii de echipă. 
Spre deosebire de anii tre- 
cuți, punctul forte al forma
ției îi constituie înaintarea. 
Mențiuni speciale pentru Hte 
țanu, Fodorea, Gheorghiu. 
Șt.efanov. Remarcabil ni s-a 
părut faptul că, după irtultă 
vreme, antrenorii pot arunca 
pe gheață trei cvintete, ceea 
ce permite susținerea ace 
ltiiași ritm ridicat pe toi 
timpul partidei. Finalizarea 
acțiunilor este, însă, capito
lul deficitar al reprezentati
vei. Procentul 
zii" și „l 
necorespunzător.

Meciurile cu Polonia încheie 
o primă etapă de pregătire a 
selecționatei. Nivelul actual 
întrece prevederile. Ceea ce 
este bine. Dar, în față stau 
trepte noi șl meciuri mult 
mai grele, care vor culmina 
cu participarea echipei Ro
mâniei la C.M. din Olanda, 
unde formația noastră are 
obligația morală să repare 
ceea ce a fost stricat din ne
păsare sau întâmplare în 
martie, la București.

ru- 
ne-a

______ dintre „oca-
,goluri” este cu totul

Cunoscuta jucătoare de 
popice, maestra emerită a 
sportului MARGARETA 
SZEMANYI, a debutat in 
sportul el preferat In 1948 
la asociația sportivă Fla
mura roșie Tg. Mureș. ■ 
Peste 7 ani a trecut la 
A. S. Voința, tot in ora
șul de pe malul Mureșului, 
unde activează șl azi. Mar
gareta Szemanyi (născută 
la 27 XI 1931, la Sibiu) se 
poate mîndrl că este una 
dintre cele mal bune jucă
toare și nu numai în echipa 
sa, ci și în lotul național a 
cărui componentă este, 
fără întrerupere, din 1957, 
de cînd echipa feminină a 
României a apărut pe are
na internațională. Ea a fă
cut parte de trei ori din 
echipa națională laureată 
cu medalia de aur la ulti
mele trei ediții ale campio
natelor mondiale. Pentru 
meritele el excepționale 
Margareta Szemanyi a 
fost distinsă, în anul 1966, 
cu titlul de maestră eme
rită a sportului. Vorbind 
despre bogatul ei palma
res trebue să spunem că 
sportiva mureșeană a cu
cerit de 10 ori titlul de 
campioană a țării, la in
dividual șl perechi-femel.

I

IDEEA prezentării Mar
garetei Szemanyi la 
brica „Prim plan", 
venit duminică seara, cînd 
tecepționînd ta telefon re
zultatele meciurilor de po
pice din provincie, din ca
drul campionatului diviziei 
A, âm aflat că jucătoarea 
echipei Voința Tg. Mureș, 
lidera campionatului femi
nin, a realizat cel mai bun 
rezultat al etapei — 492
de popice doborite. Obți
nerea unei asemenea cifre 
la 100 de lovituri mixte 
(S0 de bile la „pline” și 
50 la „izolate") reprezintă 
o performanță cu adevă
rat de invidiat. Aceasta în- 
semnînd în medie aproape 
5 popice doborite de fie
care bilă — ne dăm sea- 
tna de valoarea rezulta
tului Margaretei Szemanyi, 
performanță rară și pe 
plan mondial. De altfel, 
Margareta a mai obținut 
și în alte meciuri de cam
pionat titlul de cea mai 
precisă jucătoare a etapei 
și nu numai pe arena 
din Tg. Mtireș, ci și îh 
alte orașe. Pregătirea con
știincioasă a Margaretei 
Szetnahyi a adus-o pe 
treptele cele mai înalte 

în sportul de performanță.
Și pentru acei care nu 

cunosc le amintim că o 
probă oficială de popice

(femei) durează 40 de mi
nute, timp în care spor
tiva trebuie să lanseze, cu 
multă precizie, bila de 
textolit care cîntărește 2 800 
grame. în general, o spor
tivă bine antrenată se re
simte după un meci în 
care slăbește în medie 
1—1,5 kg. Nema’.vorbind 
de antrenamente, unde se 
aruncă sute de bile pe 
săptămînă la care se nai 
adaugă și pregătirea fi
zică oonstînd, de obicei, 
din exerciții de gimnasti
că.

Margareta Szemanyi fa
ce parte dintr-o familie 
de popicari, soțul el Ti- 
beriu Szemanyi, fost com
ponent ani de zile al e- 
chipei naționale, este ma
estru emerit al sportului 
la popice.

Numele Margaretei Sze
manyi continuă să strălu
cească pe firmamentul 
sportului popioelor din țara 
noastră.

registrează victorii la diferen
țe mari și, condiționat, scade 
și interesul din partea publi
cului.

—' Totuși, avem impresia că 
unele echipe s-au apropiat 
de Dinamo si de Steaua.

— Da, este adevărat. Dar 
s-ar putea face și mai mult. 
Mă refer la Politehnica Bucu
rești, Universitatea 
Timișoara care pot 
la egal la egal cu 
candidate la fîtltr.

— Și de ce nu se 
acest lucru ?

— Jucătorii, mi refer la 
cei tineri, nu muncesc sufi
cient. Nu vreau să jignesc pe 
nimeni, dar pe vremea cînd 
aveam vîrsta celor tineri de 
acum, nu mă limitam la an
trenamentele organizate, și 
eu, ca și alți mulți „veterani" 
de acum, stăteam ore întregi 
pe teren, continuîndu-mi pre
gătirea, desăvîrșind ceea ce 
învățam la antrenamentele 
propriu-zise. Cele afirmate se 
referă si la tinerii de la Ra
pid și aceasta e’ste și expli
cația faptului că baza echipei 
o constituim tot noi, cei mai 
in vîrstă.

— Cît veți mai juca în di
vizia A ?

— Pînă cînd cei tineri vor 
dovedi că sint mat buni ca 
mine. Și pentru aceasta Ie 
este necesar un singur lucru: 
să muncească.

de la în-

antrenorii 
și Zollan 
principal

MAS CVI,IN

FEMININ
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DE SPECIALITATEDICTATE DE FORUL

cum

293—351
307—338
200—323

0 
1
1
2
2
4

307—294
365—290
360—292 
304—322 
376—405
292—298

« fi
6 5
6 5
6 4
6 4
6 2

Mare
6 2 4 

Mureș
6 1 5
6 15
8 0 6

s 2
5 2 
4 3
4 2
3 4
2 5 
1 6
1 6

Clasamentele diviziei A

1. Steaua
2. " '
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dinamo
„Poli" Buc.
„Poli" Gâlați 
I.C.H.F.
„U“ Timișoara
„U” Cluj

_. Rapid
9. I E.F.S.

Farul
„Poli"
„Poli"

10.
11.
12.

1.

Ciul 
Brașov

Buo.

5 2 552—443
6 0 529—422
5 2 518—443 

513—493 
486—484 12 
553—502 11 
413—339 10 
522—536 
461—537 
395—531 
422—493 
426—522

Valeriu CHIOSE

RUGBY

,;Poli“ :
2. Rapid 

’ 3. I.E.F.S. 
i 4. Crișul

5. Voința Bv.
s. Constructorul
7. Sănătate* 8.

8. Mureșul Tg.

9. A.S.A. Cluj
10. Voința Buc.

.CUPA SPOR’rtjL"

1. Dinam®
2—3. Steaua 

„Poli" BuC.
4. „U" Timișoara
5 I.C.H.F.

„Poli" Galați
7. „U“ cluj
3. Rapid
9. I.E.F.S. 

l(h „Poli"
11. Farul
12. *Poll" :

auj

Bv.

17
15
10

Radu Popovici (nr. 10) de
monstrează că vîrsta nu îl 
împiedică să sară la -fel de 
bine ca și cei tineri

(Urmare

ZONELE CRITERIULUI NAȚIONAL
pînă duminică, echi-

DE MINIBASCHET

Interviu cu V. IRIMESCU
din pagi 1)

De vineri .
pele participante la Criteriul na
țional de minibaschet ișl vor 
disputa faza de zonă in următoa
rele orașe :

BATEȚI CATEGORIA I (năSCuțl 
in 1958 și mal tineri) : zona I, O- 
radea : Șc. Sp. Orddeă, Lie. 3 O- 
radea. Lie, 4 Oradea, Casa Pio
nierilor Cluj. Sc. sp. Arad : zona 
a il-ă, S u e e ă v ă : Sc. sp. 
Suceava. Șc. sp. C. Lung 
Mold., Sc. sp. Gura Humorului, 
Sc. sp. Rădăuți. Șc. sp. V. Dornel, 
Sc. sp. Tg. Mureș : zona a Tll-a, 
Năsăud : SC. sp. Sf. Gheorghe, 
Lie. Bolyai Tg. Mureș, Lie. 2 Nă- 
Siud, Șc. sp. Brașov, SC. g. Tir* 
nava, Sc. sp. Mediaș ; zona a 
IV-a. Vaslui : Sc. sp. Botoșani, 
C.S.M. Iași, Poli Galați. Llc. Vas
lui, Sc. sp. P. Neamț; zona a V-a, 
Fitești : Sc. sp. Pitești, Sc. g. Ca
racal, Lie, Alexandria, Sc. sp. 
C-ța, Sc. g. 5 Tîrgovlște : zona a 
Vi-a cai-ănsebeș : Llc. 2 Caranse
beș, Sc. sp. Tr. Severin. Sc. sp. 
Tlmlfoaba, Sc. sp. Rm. Vilcea.

CATEGORIA A Il-A : (1960 și
mai tineri) : zona I, Tîrgoviște : 
Sc. spi Pitești, Sc. g. 5 Tlrgoviș- 
te. Caia Pionierilor C-ța, Poli 
Galdțl, Llc. TuicZd. Sc. g. 16 Ti-

mișoara 
Sc. sp. 
Sc. sp. 
Dornel, 
Oradea 
finală.

FETE

; zona a II-a, Botoșani: 
Bacău, Sc. sp. Botoșani, 
Rădăuți, Sc. sp. Vatra 
Sc. sp. Suceava; Sc. sp. 
este calificată direct in

CATEGORIA I: zoha I, 
Oradea: Lie. 4 Oradea, Metalul 
Salonta, Crișul Oradea ; zona a 
II-a, Satu Mare : Sc. sp. Satu 
Mare, Llc. Unirea Sînnlcolaul 
Mare, Sc. sp. Timișoara, Lie. 2 
Caransebeș ; <ona a III-a. Brașov: 
Sc. sp. Brașov, Sc. sp. Sibiu, Llc. 
Tr. Măgurele, Sc. sp. Rm. Vtl- 
cea, Sc. sp. Tg. Mureș; zona a 
IV-a. Constanța : Sc. sp. C-ța, 
Șilittța Titu, Sc. sp. Ploiești, Llc. 
2 Ctmpina ; zona a V-a, Bacău : 
Sc. sp. Bacău. Sc. sp. C-lung 
Moldovenesc, Sc. sp. Galați ; zona 
a Vl-a. Gheorghienl: Șc. sp. 
Gheotghienl, Mureșul Tg. Mureș, 
Liedul Bolyai Tg. Mureș. SC. sp. 
Mediaș.

PENTRU CATEGORIA A II-A 
se va organiza direct finala.

^\\\\\\\\\\\\^

Rubricd redactată de
D. STANCULESCU

DOUĂ ASPECTE DIFERITE

Patru ore au discutat mem
brii Biroului federal și antre
norii despre evoluția tinerilor 
boxeri la prima ediție a C.E. de 
la Miskolc. Din păcate, inten
ția federației, de a desprinde 
cauzele care au dus la eșecurile 
băieților noștri pe ringul euro
penelor, de a pune, cum se 
spune, degetul pe rană, nu s-a 
realizat. Discuțiile s-âu referit 
însd la o sferă mult mal largă 
de probleme din activitatea pu- 
gilistică, „etapa Miskolc" rămt- 
nlna. In Unii generale, neeluci
dată.

Criticat tn amintita ședință de 
analiză, antrenorul Eugen Fil- 
resz a recunoscut fără echivoc: 
„aceasta este valoarea actualei 
echipe". Afirmația a stîrnlt con
sternare și chiar reacții. La ria
dul său, antrenorul federal Al. 
Viudar, precizează că era con
știent de valoarea slabă a lui 
Siliște, Florea și Șaigo , dar că 
a fost nevoit (!) să-i deplaseze 
la Miskolc.

★
sa ne întoarcem cu doi ani 

în urmă, șl să ne amintim de 
excelenta noastră selecționată de 
tineret care a învins Franța cu 
S—2 și Italia cu 7—3, tn Cupa 
Europei. Să nu uităm însă cine 
alcătuia atunci reprezentativa: 
Nedelcea, Cuțov, Dobrescu, Ene, 
Silberman, Năstac, Lehăduș etc., 
ca să nu potnehlm debit citeva 
nume. Intre vechea șl noua e- 
chipă e o diferență de valoare 
incontestabilă, tn favoarea pri
mei. lată de ce aprecierea an
trenorului FilresZ. referitoare la 
valoarea actualei garnituri, ni se 
pare realistă. Unii tovarăși din 
conducerea federației afirmă, 
totuși, că echipa care ne-a re
prezentat la Miskolc a dovedit 
reale calități, din moment ce tn 
septembrie ea a învins națio
nala Iranului cu 13—9 (la Tehe
ran). iar la Criteriul tineretului 
de la Galați a ciștlgat majori
tatea titlurilor. Ar fi bine să

apreciem ia justa valoare aceste 
succese, să vedem ce clasă au 
pugiliștii iranieni, ce reprezintă 
ei în arena internațională, Iar 
pe de altă parte să nu uităm 
ce condiții de pregătire au avut 
selecționabilll înaintea turneului 
de la Galați, tn comparație cu 
acelea, ale marii mase a boxeri
lor din celelalte centre ale tării.

De neiertat este modul — 
s-au prezentat băieții din punct 
de vedere al puterii de luptă, 
al condiției fizice. Aceasta, cu 
atît mal mult cu cît perioada de 
pregătire comună nu s-a re
zumat la clteva Zile. Pregătirea 
fizică deficitară a ieșit mat mult 
in evidentă dectt ■ insuficienta 
procedeelor tehnice folosite, de
oarece aceste din urmă carențe 
puteau fi văzute ți la puglllsttl 
străini. Dar epuizarea cu care 
Incheldu lupta, a fost proprle.de 
dele inai multe ori, doar repre
zentanților noștri.

Dacă antrenorii

care li vom vedea la București: 
W. Spanghero și Le Droff, în 
linia a 11-a, cu Dauga in spate, 
formează un triunghi extraor
dinar, ei Constituind cea mat 
bună linie a II-a din Franța J 
uvertura Berot este un jucător 
complet, tn permanentă mișcare; 
aripile, Cantonl ți Bourgarel, 
impresionează în mod deosebit 
prin viteză și prin eficacitate. 
Lor trebuie să le alătur. in
discutabil, pe Willepreux, un 
fundaș de mare clasă ți un 
foarte bun șuter.

— Cunoscînd, așadar carac
teristicile echipei Franței, ca 
credeți că ar trebui să fada 
rugbyștil 
contracara 
lor 7

mare Țuțulanu ; Ciobănel — care 
în Franța s-a remarcat în toate 
partidele cu echipa sa AngoulS- 
me — trebuie să fie, ca de o- 
bice|„, ciobănel ; Durbac, cu 
intervenții precise ar putea să 
ne scutească de emoțiile min
gilor care trec peste linii. Fran
cezii se interesează în mod deo
sebit de Drăgulescu, pe care 
II consideră un jucător foarte 
periculos.

— Se pune problema dacă 
veți 
daș. 
inai

sigur cel de uvertură; ceea ce 
ne-ar ușura, în general, sarcina 
pe aripi, unde se poate constitui 
o apărare supranumerici.

în- 
este 

la

ob-

care au pre-

comportării 
reprezenta-

noștri 
jocul

pentru a 
adversârl-

— în primul 
ferenld totala

rlnd 
intre

este o dl- 
ceea ce a

DOUĂ FINALE
La greco-romane — succes deplin ; la libere —- semne îngrijorătoare

Finalele campionatelor națio
nale de lupte greco-romane 
(juniori), încheiate duminică 

la Oradea, s-au bucurat de un 
succes deplin. Ne vom referi, 
mai întîi, la faptul că majo
ritatea concurenților s-au pre
zentat ekcelent ’ pregătiți atît 
tehnic dt și fizic. Dat fiind 
că aceste finale constituiau ul
tima selecție pentru campiona
tele mondiale de la începutul 
lunii mai a anului viitor, con
statarea deVine deosebit de 
îmbucurătoare.

Spr6 Surprinderea tnultora 
dintre rei âflăți în sala Ar- 
mâtei, juniorii bucureșteni de 
la cluttUrl cu reputație in spor
tul luptelor ea Dinamo, Stea
ua, Rapid sau Metalul n-au 
mai putut fi capete de afiș la 
categoriile lor ca in alți ani. 
Ei s-au întors în-Capitală doar 
cu două titluri de campioni la 
juhiori mari, cucerite de P. 
Al-cadie (Progresul), la cat. 
52 kg, și de Uh. Petre (Steaua), 
la cat. 10 kg, și CU trăi la 
juhiorii ihici : D. Mizileanu 
(Rapid), cat. 55 kg, FI. Urâciun
ea t. 75 și V. Petfe-căt. 87 kg 
(ambii de la Progresul). Cineva 
spUnea, se înțelege, în glumă, 
că dacă nu era Vasile Cohstan- 
tinescu (antrenorul de ta Pro
gresul Buc.) cu „trupa" lui, 
prestigiul bucureștenilor se du
ce* pe apa... Crișului. în 
schimb, alte medalii de cam
pioni republicani au revenit 
unor eoncurenți din asociații 
sau cluburi sportive dl secții 
de lupte afiliate de puțină 
vreme. Cine M așteptă, de 
pildă, câ ta cat. *0 kg (juniori 
mit;) va ieși campion Iulian 
Vasilescu, de ta Rapid Buzău, 
cînd la această categorie se 
întreceau sportivi de la Rapid 
București, Olimpia Satu Mare, 
A.i.M.t. Lugoj ș.a. î

Remarcabil s-au țxxmportat 
JwiQQi da la Club Ba-

cău (antrenor Mircea Croitorii) 
care, deși au început să prac
tice acest Sport numai de trei 
ani, au urcat pe prima treaptă 
a podiumului de onoare la trei 
categorii : 52 kg (D. Mocanu), 
70 kg (V. Prențu), juniori mici 
— și la cat. 75 kg (A. Popa)- 
juniori mari. Orădeuii de la 
Crițul (antrenor Iuliu Paatiș), 
lugojenii de la A.S.M.T. (Au
rel Ciosa), timișorenii de la 
C.F.R. (Gh. Toth) și plteștenii 
de la Clubul sportiv (Cornel 
Petrescu) s-au prezentat, de 
asemenea, foarte bine pregătiți. 
Am fi nedrepți dacă n-am a- 
minti, măcar in treacăt, că u- 
nii juniori, de pildă cei de la 
Viitorul Fillpești, IPROFIL Ră
dăuți, Minerul Bălan, Avîtitul 
Botoșani, Șoimii Sibiu și Meva 
Tr. Severin, chiar dacă n-au 
îmbrăcat tricouri de 
merită felicitări, atît 
antrenorii lor, pentru 
comportare.

★
Ne așteptam ca finalele con

cursului republican de toam
nă al juniorilor de la lupte 
libere să se ridice la un bun 
nivel tehnic. Aceasta, întrucît 
la Oradea au participat numai 
primii șase juniori clasați la 
campionatele naționale (desfă
șurate in primăvară la Tg. 
Mureș) și unii invitați. Deci 
participare selectă. Cu toate 
âcestea, cînd s-a încheiat com
petiția, antrenorul federal I. 
Crishic dra foarte îngrijorat. 
Nu reținuse hid un junior pen
tru a fi selecționat în lotul ce 
va pleca la mondiale I Este 
adevărat că toți cei care au 
evoluat pe saltelele circulare - 
de la Oradea au luptat cu cu
raj, oferind Chiar unele par
tide pasionante, spectaculoase. 
In relatările de la întreceri 
am subliniat această cosnpor- 
iwie meritorie a ujior finaliștl.

campioni, 
ei cit și 
frumoasa

Ei au folosit totuși procedee 
tehnice pe care încă nu le 
stăpînesc suficient de bine. în 
plus, totalul procedeelor a fost 
și el redus. Multe meciuri aii 
fost cîștigate cu turul de cap, 

' ...u laterală sau
— procedee speci- 

luptelor greco-roma- 
Or, știut este, la marile 

competiții internaționale de li
bere succesul Suride numai a- 
eelor luptători care Știu să ac
ționeze la picioare și cu 
torul acestora.

In încheiere, menționăm sub
stanțialul aport al unor 
bitri care au Condus corect atît 
partidele de la greco-fomane 
cît și cele de la libere : D. 
Cuc, D. Pîrvuleseu. Ilie Gheor- 
ghe, St. Simionescu, V. Dona 
(București), Gh. Conciu (Galați) 
și I. Oprea (Oradea).

Ca urmare a 
nesatisfăcătoare a 
tivei de tineret la C. E. de la 
Miskolc, biroul Federației Ro
mâne de box a luat următoa
rele hotărtri: antrenorii Eu
gen Fiiresz șl Șerbu Neacșu 
an fost suspendați de la pre
gătirea lotului, pe timp de un 
im ; bbxerii Șt. BOttOC șl I. 
Siliște au fost scoși din lot; 
cil interzicerea, pe timp de un 
an, de a susține meciuri pes
te hotare ; au pritalt uh aver
tisment public sportivii XU 
Toni, d. Motării și D. zelinca. 
In același timp se recomandă 
antrenorilor clubului Steaua 
să se preocupe îndeaproape de 
nregătirea tehnică, tactică si 
fizică * acestor sportivi. Tot
odată, se atrage atenția Cole
giului central de ahtrenori și 
antrenorilor federali să asigu
re un control sistematic la io
turile reOrezetltatiVO. Iar Comi
sia de tineret șl Colegiul cen
tral de atîtrenorl vor întocmi 
(nînă la 31 decembrie) un 
Plan de măsuri pe perioadă 
1971-1972, in vederea partici
pării la cea de a II-a ediție a 
C. E. de tineret. De asemenea, 
se impune intensificarea mun
cii de îndrumare și control * 
secțiilor de box din lnttoaCa 
țară, de către activul fede
rației de specialitate si prin 
cadrele tehnice ale colegiilor 
și comisiilor respective.

însemnat pentru noi partida cu 
Itallă. la Rovlgo, și că înseamnă 
jocul ’ cu Franța. Ceea ce ne-am 
propus atunci este insuficient 
pentru 29 noiembrie. Duminică, 
va fi nevbte să dltpunem de o 
elastică înaintare, cate *" —'
cddeze și care să se poată 
nu 80 de minute, ci —• 
cern — chiar măi mult. Pac 
tul de înaintași trbbule, dă 
semenea, să Ctștlge cel 
jumătate din baloanele 
tușă și din grămezile ordonate 
sau deschise. Linia de treisfer- 
turi trebuie să fia sprintenă, 
dispusă să placheze și să atace 
viguros pe baloanele cîștigate. 
Dacă mingile transmise liniei 
de trelsferturi franceze pot fl 
oprite la centri sau uvertură, 
prin placajele noastre și să nu 
poată ajunge la cele două aripi, 
extrem de rapide, multe din ac
țiunile atacanților francezi ar 
putea fi blocate.

să nu 
„bate" 
să zi- 
Pache- 
_.J a- 
puțin 

de la

— Să discutăm despre clțlva 
dintre jucătorii noștri. Ce ca
lități credeți că ar 
să-și pună eh In 
pentru a periclita 
adverse 7

trebui 
valoare 
buturile

pronunț 
, bine

— Este greu să mă : 
Să încerc totuși; Dinu, 
pregătit fizic, poate să-șî bată 
adversarul direct și Să participe 
și lă jocul ofensiv; Țuțulanu 
daca Va avea incisivitate tn linie 
dreaptă tn atac și o buna de
fensivă, duminici va fi un...

juca uvertură aaU fun- 
Care post v-ar conveni 
mult î
punct de vedere ai pre-Din .

gătirii de joc ml-ar conveni de-

— Pentru că abia v-ațl 
tora din Franța. Cum 
așteptată partida de 
București T

— Este considerată ca un
stacol greu de trecut deoarece — 
după părerile specialiștilor francezi 
— apărarea României este atlt de 
promptă, incit ei nu pot să-șl 
dezvolte tn buna condlțlunl d- . 
tacul. I

NUME DE MARI VEDETE
(Urmare din pag, 1)

rea dificultăților, mal avem 
accidentările lui Christian Car- 
rere și Michel Lasserre, pentru 
a înțelege toate rezervele cu 
care privim actuala formulă 
galică.

Recentul meci de trial, opu- 
nînd la 11 noiembrie, la Tou
louse, naționala Franței unei 
selecționate Midl-Pirinei, a a- 
vut darul să mărească îngri
jorarea selecționerilor. Franța 
era net întrecută (9—21), iar 
in plus perechea de mijlocași 
de la R. C. Narbonne, Sutra și 
Maso, au decepționat total. 
Nedorind să se lanseze într-o 
improvizație periculoasă, Comi
sia de selecție decidea pur și 
simplu Să recheme pe toți în
vingătorii Angliei, încă dispo
nibili. completând echipa cu 
„bătrîni".

Astfel, la 29 noiembrie, vom 
regăsi la București jucătorii 
care în aprilie se acopereau 
de glorie. Absente sînt, totuși, 
nufhe ca Bonal, Cartăre, Bie- 
rtiduret, Cester, Lasserre. Toți 
aceștia sînt înloculți de cinci 
vechi internaționali : Jack Can- 
toiil, Viard, Quilis, Spanghero, 

9 Azarette.
în absența lui CarrCre, că

pitanul echipei va fi Benhit 
Dauga, Cinstea ce 1 se face

pentru prima oară, este perfect 
justificată, nu numai fiindcă 
Dauga este cel mai vechi din
tre internaționalii în acțiune, 
dar și fiindcă anul trecut a 
fost cel mal bun om al na
ționalei franceze. în aceste 
condiții, marele Benoit își va 
serba 
lorile 
după 
Prat, 
nat.

Patru jucătorii au figurat în 
selecționata mondială care, în 
octombrie la Cardiff, sărbăto
rea inaugurarea noului Armă 
Park, fiind opusă XV-lui ga- 
lez : Dauga, Le Droff, Pebeyre, 
Berot. o altă particularitate 
a acestei echipe este desigur 
aceea că ea nu promovează 
niei un nume nou, în startul 
de sezon internațional.

în concluzie, o echipă foar
te experimentată, dacă nu 
chiar „bătrînă", va faoe față 
României. Selecționerii fran
cezi speră că XV-le lor, bine 
înarmat, în ciuda atâtor ghini
oane întâmpinate, își va face 
datoria ta București Și câ îii- 

căreia nimeni nu 
disimuleze dificul- 
constltul cimentul 
pentru o ilouă te- 
rugbyului francez

a 51-a apariție sub cu- 
Franței, fiind al treilea, 
Michel Crauste și Jean 

care trece de semi-cente-

cerearea, 
caută să-i 
tatea, Va 
de temelie 
lansare a 
spre viitoare suocese.

conturarea 
saltul — 
fi ce 
ne.

aju-

ar-

Cosfia CHIRIAC

gătlt echipa țși au partea de 
vină, credem că și colegiul cen
tral, ca și federația poartă răs
punderea față de eșcclil de la 
C.E. de tineret. Ne amintim că 
anul trecut, la „europenele mnri" 
nu trecea o zi fără ca tehni
cieni compătenți să nu asistă st 
să ajute efedtiv munca antreno
rilor și a boxerilor. De data a* 
ceasta asemenea, sprijin â lipsit

Mlskoleul constituie, desigur, o 
etapă negativă în palmaresul bo
xului nostru. Un obiectiv impor
tant care trebuie s& stea în a- 
tenția antrenorilor este — cre
dem — cel privind lărgirea ba
zei de selecție, depistarea unor 
tineri bine dezvoltați fizic, cu
rajoși. Pentru descoperirea, unor 
astfel de valori trebuie insă cu
noscut mai îndeaproape „tere
nul", adică sălile de antrena
ment, secțiile asociațiilor și clu
burilor din Capitală șl din pro
vincie.

Romeo CALARAȘANU

PERFORMANȚA VIITOARE
(Vrmare din pag. 1) de 

de
nr. 2 din Roman, Ștefan cel Mare 
din Tlrgu-Neamț. Adăugind acti
vitatea celor 46 de echipe de ju
niori și copil ale asociațiilor spor
tive din județ, putem configura 
un tablou convingător, rezultat 
al unei munci organizatorice sus
ținute.

♦
Este un adevăr unafiim accep

tat că eficiența activități) spor
tive de masă se oglindește și iii 
captarea a cît mai numeroase șl 
mai valoroase elemente pentru 
sportul de performanță. In aceas
tă direcție, se putea face mal 
mult în județul Neamț. Un rol 
Important trebuie să-1 joace Ini
țiativele personale ale cadrelor 
de specialitate și, în aceste con
diții, stabilirea unul contact di
rect șl permanent cu antrenorii 
și profesorii centrelor de antre
nament șl cluburilor de perfor
manță. importanța crescîhdă a 
activității de asigurare * «cil im-

De la un concurs la altul, 
Pronoexpresul își arată din 
plin roadele, atît prin auto
turisme cît și prin premiile în 
bani pe care le acordă.

La concursul Pronoexpres 
de mîine se atribuie urmă
toarele autoturisme ; MOSK- 
VtCI 408 cu caroserie 
(57.500 lei), 
(55.000 led), 
CU 4 faruri 
lei), SKODA 
și FIAT 850 .

Vă (reamintim că, în cazul 
tn oare valoarea premiului 
este superioară contravalorii 
tipului de autoturism ales, 
participantul primește și dife
rența în nuiherar, sau la ale
gere întreg premiul în nu
merar,,

De exemplu, un participant 
care obține un premiu de 
100.000 iei și optează pentru 
un autoturism DACIA 1100 
(55.000 lei), primește autotu-

iembrie a.c. se va televiza 
direct din Studioul de Televi
ziune cu începere de la ora 
19,10.

PRONOEXPRES

412
DACIA 1100 

MOSKVICÎ 408 
și radio (54.500 
S.100 (53.090 lei) 
(45.800 lei).

LOIO-PRGNOSPORT PREMIILE CONCURSULUI DIN
13 NOIEMBRIE 1970 I

PREMH ÎN AUTOTURISME 
ȘI BANI LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES DE MÎINE

Extragerea 11 Cat. 2 s 1,50 *
38 261 lei ; 3 : o,60 a 5 970 lei S * 0
41,50 a 1 383 lei ; 5 6 147,00 a 330 
Iei ; at 4 332,40 a 40 lei.

Report cat. X: «62 89» let
rismui si 45.000 lei în nume
rar.

lata suficiente motive 
fi prezenți la concursul 
noexpres de mîine.

• Tragerea concursului
noexores de miercuri 25 no-

de a 
Pro-

Pro-
Report cat. A ; 221897 lei.

A !
5 503

D 5

bultii de mllne impun®, pe 
altă parte, extinderea ariei 
selecție șl tn rindurile tineretu
lui din asociațiile sportive de la 
sale. Altfel, se ajunge la si
tuații ca aceea oferită de ^Cro
sul tineretului ia sâte" sau de 
„Crosul cravatelor roșii", în care 
eforturile depuse pentru mobili
zarea celor 11 800 de tineri au ră
mas sterile, Intrudit nu a fost 
selecționat pentru activitatea or
ganizată de performanță nici un 
element ! Sintem siguri că prin
tre aceste mit de participant e- 
Xlstă cel puțin un virtual cam
pion județean de atletism, care, 
poate, va rămîne necunoscut. 
Deci, asociațiilor șl cluburilor 
de performanță li se cere o 
mal mare atenție față de orice 
prilej de depistare a elementelor 
înzestrate.

Discuțiile purtate au scos în 
evidență șl un alt aspect de o 
deosebită Importanță : rolul mo
bilizator al unei susținute acti
vități de propagandă. în această 
direcție o mare eficiență ar avea 
ACCESUL GRATUIT al copiilor 
la manifestările sportive, de
monstrații ale echipelor mari în 
fața elevilor, popularizarea cit 
mal multor acțiuni In școli. B-ar 
forma, astfel, o adevărată psiho
logie sportivă In rîndurile tine
retului școlar, educația fizică de
venind In aceste condiții o latu- 
râ permanentă a activității iul.

în Județul Neamț există, în 
momentul de față, trei maeștri 
al sportului, 9 sportivi de ca
tegoria I, 81 a II-a, 244 a m-* șl 
596 de juniori. El constituie — 
indubitabil — consecința unei 
munci susținute la C.S. atletic 
din Roman, Școala sportivă Pia
tra Neamț, clubul sportiv Cea
hlăul. Sportivii din județ «lnt 
posesorii a 13 titluri naționale 
de juniori, iar nume!» unora 
dintre ei, printre care Mariana 
Filip, Eleonora Monoranu, Mo
nica Cecuț, SpiCu Rașcu sînt 
bine cunoscute. Dar dacă numă
rul juniorilor s-ar dubla, 
mod logic și celelalte cifre 
fl mărite.

S-a adus în discuție șl pro
blema bazei mațerigle, "are nu

In 
ar

satlsface pe deplin cerințele ac
tuale ale mlȘcării sportiv® de pe 
malurile Bistriței. îmbucurător 
este faptul că se vor construi 
în viitorul apropiat noi ieretiuri 
de sport șl noi baze simple. 
Dar. din luările de cUvlnt ale 
partdclpanților a reieșit șl fao- 
tul că nu s-au exploatat sufi
cient posibilitățile existente. Ba
zele sportive din Roman, Bieaz 
șl Tg. Neamț au fost puse gra
tuit la dispoziția copiilor, Insă 
profesorii nu l-au îndrumat în 
suficientă măsură spre ele, ast
fel că, de multe oiri, rămîneau 
pustii.

In altă ordine de Idei, «e simte 
nevoia unul număr mal mare 
de cadre cu calificare superioară. 
Solutionarea urgentă a acestei 
probleme trebuie dublată de ini
țierea profesorilor «recalificați 
și de ridicarea calificării spe
cialiștilor exlstențl prin lectora
te, examene de avansare, con
tactul cu ultimele noutăți. A- 
ceste schimbări sînt cu atît mal 
necesare cu cît trebuie întărit 
și mai mult caracterul științific 
al muncii cu copiii șl jtfniorii. 
Lipsa calității șl a continuității 
în acest domeniu are ca urma
re, pe lîngă diminuarea canti
tativă a numărului elementelor 
de perspectivă, șl Insuccese ca 
acela întâmplat echipei de hand
bal băieți a Școlii sportive din 
Piatra Neamț, care a retrogradat 
din campionatul diviziei naționale 
a juniorilor șt școlarilor.

Au fost Indicate șl alte soluții 
și mijloace care pot colabora 
cu maximum de eficiență la îm
bunătățirea pregătirii copiilor 
și juniorilor. Remarcăm, printre 
altele t lărgirea sistemului coni- 
petițional al juniorilor în cen
trele mari din județ, mărirea 
numărului de jocuri in cadrul 
campionatelor existente, apro
vizionarea mal operativă cu ma
terial sportiv, evitarea modalită
ților de lucru șablon la grupele 
de Începători etc.

♦
Din bogăția faptelor șl suges

tiilor expuse în cadrul plenarei 
privind activitatea sportivă cu 
copiii șl juniorii am selecționat 
doar cîteva, mal semnificative, 
care să demonstreze dezvoltarea 

în perspectivă a mișcării spor
tive din județul Neamț. într-ade- 
văr, munca plină de seriozitate 
cu copiii șl junlorlt este prima 
condiție a împlinirii acestui de
ziderat. --------- -------

proprle.de
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laDerbyul cu etnteo de 
Brașov, dintre Steagul roșu 
și Rapid, ne-a oferit — mai 
ales prin ceea ce a avut el 
negativ — numeroase subiec
te de discuție. SpUnind mai 
întii că ne-a surprins decizia 
clubului brașovean de a pro
grama acest meci (la care se 
anunța o mare afluență de 
public) pe stadionul Tinere
tului și nu pe stadionul cel 
nou, aflat tot în administra
rea sa, creînd astfel o inuti
lă îmbulzeală la porțile de 
intrare (printre altele, este de 
menționat că nici reprezen
tanții presei n-au avut con
diții bune de vizibilitate și de 
lucru), să trecem la partida 
propriu-zisă.

Mărturisim că ne-am aștep
tat de la bun început 
partida de la Brașov să fie 
„fierbinte". De mai mulți ani
— îndeosebi de la acea 
frîngere a Rapidului care a 
scos-o din cursa pentru titlu
— între cele două echipe s-a 
conturat o rivalitate căreia 
venirea la Brașov a lui Va
lentin Stănescu și Dumitriu 
J1 i-a dat — automat — și 
mai mari proporții. Totuși, 
n-am fi crezut că această ri
valitate se va abate atit de 
mult de la sensul ei bun, in
cit confruntarea celor două 
formații să se transforme în
tr-o dispută care a depășit — 
în anumite perioade — orice 
limite. După încheierea par
tidei, la cabine ambii antre
nori, Valentin Stănescu și 
Marin Bărbulescu, acuzau 
partea adversă de joc dur și 
fiecare avea dreptate în felul 
lui, fiindcă majoritatea jucă
torilor bucureșteni și brașo
veni au fost preocupați mai 
mult de obstrucționarea și 
lovirea adversarului, meciul

ca

în-

necesitînd dese întreruperi 
cauzate de accidentări și mi
nute de prelungire a ambelor 
reprize. Apogeul acestei stări 
de lucruri s-a produs după 
accidentarea lui Dan, cînd am 
devenit martorii unor duri
tăți excesive, de-a dreptul ru
șinoase pentru două echipe 
fruntașa ale diviziei noastre.

In legătură cu Dan, reafir
măm ceea că am subliniat și 
în cronica de ieri, că antre
norii Rapidului ar fi trebuit 
să-l mențină pe banca rezer
velor după accidentare. Nu 
numai pentru că reintrarea 
lui în teren (lăudabilă, doar 
în intenția de a fi in conti
nuare util echipei), nu se mai 
dovedea oportună, putîndu-i 
agrava suferința, dar și din 
motivul că — infierbîntat cum 
era — el a căutat evident să 
se răzbune într-un fel, să-l 
lovească pe FlOrescu, ceea ce 
a întunecat impresia foarte 
bună pe care căpitanul echi
pei feroviare o lăsase pînă 
atunci prin jocul său pe cit 
de sigur, pe atit de corect.

Acceptind, însă, în pofida 
consecințelor care se întreve- 
deau, ca Ddn să-și reia locul 
în echipă, deși Greavu pă
trunsese in teren pentru a-l 
schimba, antrenorii Rapidului 
au comis un act de slăbiciu
ne, dăunător nu numai au
torității lor față de propriii 
jucători, dar și pentru echipă 
în general, fiindcă, avîndu-l 
pe Dan suferind printre ei, 
echipierii Rapidului s-au lă
sat și mai mult pradă, nervo
zității, nemaireușind să apere 
cu aceeași siguranță rezulta
tul de 1—0, așa cum o făcu
seră pînă atunci.

G FIRANESCU

CĂUTAȚI... POARTA!

■ 5

If®

Minerul Gura Humorului — 
Fulgerul Dorohoi 4—1 (1—0)

Foresta Fălticeni —- Chimia Su
ceava 1—1 (1—0)

Nfcolina Ia$l Rarful Cîmpu- 
lung 2—1 (2—0)

Textila Buhușl — Minerul Co
mănești 2—0. (0—0)

Textila Botoșani — Letea Ba
cău 3—2 (0—0)

Minobradul Vatra Dornei — 
Victoria Roman 1—0 (1—0)

Cimentul Bicaz — Penicilina 
Iași 3—2 (0—1)

Petrolul Moinești — I.T.A, paș
cani 3—6 (2—0) (s-a jucat la Ba
cău).

(Corespondenți : D. BoJohan, 
D. Crăciun, V. DiaconescU, 
Victu, T. Ungureanu, ~ 
St. Ghimpe și "
1. Victoria
2. Petrolul
3. Minerul C.
4. Cimentul 

5—6. Foresta 
5—6. Chimia
7. Nicolina
8. Minerul G.
9. Textila Bt.

10. IT A Pașcani
11. Rarăul
12. Minobradul
13. Textila Bh.
14. Letea
15. Penicilina
16. Fulgerul

etapa Viitoare (29 noiem
brie) : Textila Bt. — Nicolina, 
Rarăul — Minerul C., Cimentul
— Minerul G. H., Chimia — Pe
trolul, Penicilina — Textila Bh., 
I.T.A, Pașcani — Fulgerul, Leteâ
— Minobradul; Victoria — Fo
resta.

Sirena

I.R.A. Cimplna — Dacia Pitești 
X-l (1—0)

Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul 
Tîrgovlște 1—0 (1—0)

Progresul Corabia
Suctlreștl 0—1 (0-0)

Comerțul Alexandria ** Unirea 
Drăgășani 4—0 (2—0)

(Corespondenți : I. Zidaru, D. 
Diaeonescu, Gh. Doriciu, O. Gu- 
țu, E. Stroe, li. Roșlanu șl C. Fl- 
Up).

Intervenția lui Stan n-a mai putut evita golul. Dumitrache a 
poartă. 2—0 pentru DindmO.

trimis balonul, pe lingă el, în
Foto: B. VASILE

1. 
_____  P. Spae, 
Al. Stoianovlcl).

H.

13 7 2 4 24—14 16
13 8 0 5 21—14 16
13 6 4 3 15— 9 16
13 7 2 4 25—20 16
13 6 3 4 23—14 15
13 6 3 4 22—13 15
13 6 2 5 24—15 14
13 5 4 4 19—12 li
13 5 3 5 16—13 13
13 6 1 6 18—25 13
13 5 2 6 15—17 12
13 5 1 7 17—23 11
r; 5 0 8 12—22 10
13 4 1 8 17—27 9
13 3 3 7 9—21 9
13 4 1 8 16—33 9

SERIA A H-a
Rulmentul

GIL „JONGLERUL", GIL ANTRENORUL

Petrolul V.

1, F.C. Caracal 13 8 4 1 20—11 20
2. Chimia R. V. 13 9 1 3 18— 8 19
3. Sportul 13 7 3 3 £8—15 17
4. Comerțul 13 7 0 6 18—11 14
5. Dacia 13 5 4 4 16—17 14
6. Chimia T.M. 13 6 2 5 11^-15 11
7. IRA Cîmplna 13 5 3 5 15-14 13
8. Sirena 13 4 5 4 19-^20 13
9. Petrolul T. 13 4 5 4 13—15 13

10. Petrolul V. 13 5 2 6 18-15 12
11.—12. Autobtizul 13 5 2 6 17—15 12
11—12, Gloria 13 5 2 6 15—13 12
13. Mașini 13 4 2 7 18—23 10
14. Lotru 13 3 3 7 14—24 9
15. Progresul 13 3 3 7 8—19 9
16. Unirea 13 3 1 9 7—23 7

ETAPA VIITOARE :_______
— Dada, Autobuzul — Progresul, 
Lotru — Sportul, Unirea — Ma
șini, Petrolul T. — Comerțul, Si
rena — F.C. ™
T.M. — T.R.A.
Chimia R.V.

Caracal, Chimia 
Cîmplna, Gloria —

SERIA A V a

— Minerul

Minerul

— Vul- 
(1—0) 
Minerul

Sarcina pe care și-au asu
mat-o de la un timp , croni
carii ziarului nostru, și anu- 
'me aceea de a prezenta șl si
tuația șuturilor la poartă, nu 
este dintre cele mal plăcute, 
fiindcă ea cere un efort în 
plus de atenție, chiar și la 
faza anodine, despre care nu 
vor aminti în relatările lor;

în schimb, ea se dovedește 
foarte utilă, dîndu-ne prilejul 
să verificăm care a fost, în ul
timă instanță, forța de șoc a 
echipelor, capacitatea lor de 

'a-și încheia acțiunile cu șu- 
rturi la poartă. Și oricît de im
portante ar fi celelalte aspec
te ale jocului —- organizarea 
lui, nivelul tehnic, fantezia 
(tactică etc. —• tot șutul la 
poartă este cel care hotărăște 
soarta unei partide.

Așa 6tînd lucrurile, să ve
dem bilanțul, lâ acest capitol, 
al unora dintre meciurile dis- 
.putate duminică. Ne-a atras 
'atenția, în mod deosebit, pe
nuria de șuturi la poartă din 
partida F.C., Argeș —• Steaua, 
Piteștenii au încercat doar de 
10 ori să găsească poarta ad
versă, iar Steaua, aflată în de
plasare, s^a mulțumit cu pa
tru șuturi. Dar, în Cronici, se 
face și o precizare care, de 
fapt, este cea mai importan
tă : cite din multele sau pu-

ținele șuturi la poartă au șl 
precizia necesară, fiind trasa 
PE SPAȚIUL PORȚII, și nu 
deasupra sau pe lingă ea. Din 
acest punct de vedere, parti 
da de la Pitești ne oferă un 
tablou aproape de necrezut: 
în 90 de minute de joc, cele 
două echipe AU NIMERIT 
DOAR CITE O SINGURA 
DATĂ POARTA!

La Craiova, după cum ați 
putut dti, cele două formații 
studențești, cea din localitate 
și aceea din Cluj, au făcut 
un meci frumos. Dar, faptul 
că jucătorii echipei gazdă, tră- 
gînd de 17 ori la poartă, n-au 
„găsit-o“ decît de 6 ori, n-ar 
trebui să dea de gîndit antre
norilor craiovenl 7 în ciuda 
celor 5 goluri înscrise la Iași, 
situația șuturilor PE POARTA 
a fost nemulțumitoare și în 
meciul Politehnica — Farul : 
4—4 1 (în aceste opt șuturi 
sînt soiootite și cele cinci care 
au adus golurile 1).

încheiem această scurtă sta
tistică, amintind și de cifrele 
de la Brașov, unde Steagul 
roșu, șutind de 17 ori la poar
tă, a avut doar DE PATRU 
ORI un tir precis.

Credem că 
voie de nici

Fără îndoială — nU spunem 
o noutate — Gil Mărdărescu 
este unul dihtre cei mai isteți 
și pricepuți antrenori care ac
tivează în fotbalul nostru. Ex
trem de dotat pentru această 
grea meserie, rutinat, inventiv 
și curajos, acest antrenor s-a 
făcut simțit în egală măsură, 
pe unde a trecut. Fie — spre 
edificare — numai „minunea" 
pe care o săvîrșește, în mo
mentul de față Sub ochii noș
tri, cu Politehnica Iași, o e- 
chipă pe care numai în trei 
luni, a urcat-o de la subsol 
la etajul superior al divi
ziei A.

Amețitoare postură, la înăl
țimi, dUpă Un urcuș rapid, și 
iată-1, duminică, pe simpati
cul antrenor tentat să încerce 
o „jonglerie* cu public: in
troducerea în teren, din pri
mul minut, într-un meci di
ficil, a fiului său, M. Mărdă
rescu, crescut pe meleagurile... 
Constanței.

Ineditul și temerarul „nu
măr" n-a reușit. Nici nu pu
tea, în condițiile grele de joc 
— teren desfundat — la care 
fusese supus prea tînărul și 
necxperimentatul Mărdăres
cu II.

La cabină, în pauză, con
știent de eroarea pe care o să- 
vîrșise, antrenorul Gil Mărdă
rescu și-a căpătat brusc luci
ditatea. A trimis în teren o 
pereche proaspătă de mijlo
cași, pe Alecu și pe Simionaș, 
l-a repus pe ~ 
drepturile sale firești 
coordonator 
spus :

după 
„Mea culpa,

Cuperman în 
—< de 
cafe a 
băieți!

Acum, ascultați-mă cu atenție 
numai două minute și vom iz
buti..."

Au urmat niște indicații și 
sarcini precise — în funcție 
și de ceea ce dezvăluise ad
versarul în prima repriză — 
precum și cîteva vorbe de îm
bărbătare. Era necesar.

S-a potrivit — poate — ca 
lucrurile să se desfășoare cu 
bine în repriza secundă, cînd 
Politehnica Iași părea de-acum 
o altă echipă. Cert e că Gil 
antrenorul îi luase locul lui... 
Gil ,Jonglerul”. în prima pos
tura ne va place să-1 recu
noaștem1 mereu.

G. NiCOLAESCU

BUN VENIT, EMERICH DEMBROVSCHI!
crainicul stadionului din 
l-a anunțat prezența în

Cînd
Badău__ -______ , - ... .
formație, In tribune au răsunat 
aplauze.

Mai erau cîteva minute jpînă _la 
jocul Sport 
culoarul de

Club — U.T.A. Pe 
la vestiare; echipele

NU TE OBLIGA NIMENI SA GUȘTI
din CUPA amărăciunii

nu mai es-te ne- 
un comentariu...

Jack BERARIU

permisă 
moment 

l-am avut

a destăinuire s 
de cumpănă pe 
scriind cronica 

C.F.R. Ti-

Fle-ne 
singurul 
care t :__ ....
meciului Progresul 
Mișoara a fost legat da nota acor
dată publicului. Nu pentru că pu
blicul bucureștean s-ar fi mani
festat duminică dimineața; pe sta- 
dlodiul Republicii, în vreo manieră 
extremă. NU pentru dă jucătorii 
celor două echipe sau brigada 
de arbitri ar fi provocat reacții 
nesportive ale publicului. Ci pen
tru ca nemulțumirea care a moc
nit In sufletul multor duporteri 
Ci Progresului a izbucnit neioial 
și neclvîiizat după meci, printre 
cel cîțlva zeci de fanatici care, 
îngrămădiți la leȘlrCa de la ca
bine, își așteptau echipa favorită.

Și cum, dintotdeauna, o în
frângere âre și „țapi ispășitori", 
de această dată investiți cu acest 
titlu de loc glorios au fost fun
dașul central Grama șl antreno
rul Vldtor Slănculeseu.

Nu este iodul ad să apreciem 
cauzele comportării slabe a echi
pei din str. dr. Staicovicl și nici 
nu intenționăm să blarnam sau 
să sdoatem basma curată țje cine
va. Dar, nici nu putem trece 
peste întrebările care ne-au fră- 
mîntat după meci. Cui servesc

invectivele șl vulgaritățile cu care 
au fost interpelați cei în cauză, 
de către unii spectatori care-și 
arogă dreptul de suporter ? Pre
gătirea echipei va fi mal bună 
cu un asemenea... suport? Poate 
fi cotată atitudinea publicului — 
cîteva mii de oameni — după 
absența j,eelor 7 ani de-acasă“ 
a cîtorva zeci de indivizi 7

Unui dintre suporterii declarați 
al Progresului; regizorul tlcâ 
GrigotiU; dezamăgit de evoluția 
favoriților săi, a declarat că nu 
va mal asista la meciurile aces
tora. NU Știm cît îl va țltie su
părarea, pe dinsul șl pe nehumă* 
rați alțl suporteri al echipei Pro
gresul, dar, oricum, reacția ni să 
pare firească și- în primul rind 
manifestată într-un mod adecvat. 
In fond, nu te obligă nimeni să 
guști din cupa amărăciunii. Dat 
atunci etnd o faci, nu împroșca 
pe cei din jur !

Paul SLAVESCU

încercau o ușoară încălzire. Aici, 
l-am revăzut pe Emerlch Dem- 
brovschi. I.-am întrebat cu acest 
prilej dacă aro emoții. A Zîmbit. 
A încercat să evite răspunsul, 
dar n-a reușit și în cele din urmă 
mi-a mărturisit : „Da,, am emo
ții".

Jocul a Început. Liternațlonalul 
Dembrdvschl n-a avut nevoie de 
minute de răgaz pentru adaptare, 
ci s-a ahgajat în joc din minu
tul 1. Șl a trecut examenul cu 
bine. In prima repriză a fost su
fletul atacului băcăuan. Deșt a 
stat atîta tirrtp pe tușă, a arătat 
aceeași abilitate, aceeași măiestrie 
în conducerea balonului, inventi
vitate în schimbarea direcției de 
atac. Și-a pus deseori colegii in 
poziții fdarte bune de șut. t>in 
mln. 60 a început, totuși, să dls- 
t>ară din -joc. In etapa urmă
toare, însă, rezistența lui va aperi.

' ★

Două cuviflte despre Ghiță. A- 
eest portar energie și inspirat a 
apărat duminică foârte bine. A 
avut cîteva intervenții excelente. 
Păcat, însă, că în anumite mo
mente el nu-șl poate stăptni ner
vii. Față de arbitrul de tușă, 
faiă de Domide, el a avut citeva 
■ieșiri lmcompatibile cu poziția 
sa de jucător fruntaș. Să fi ui
tat,. oare, Gliiță așa de repede 
ce s-a întîmplat cu o săptămînă 
în urmă cu portarul Constantlnes- 
cu de ia Dlnamo 7

A. CONSTANTIN

A.S.M. Tecud 
Bîrlad 1—1 (1—1)

Ancora Galați — Metalul Buzău 
1—0 (0—0).

Metalurgistul 
București 1—1

Dacia Galați 
2—o (1—0)

Automobilul
Oraș
1—2 (1—2).

Șoimii Buzău — S.U.T. Galați 
1—0 (0—0)

Olimpia Rm. Sărat — Unirea 
Tricolor Brăila 2—2 (1—2).

Metalul Plopenl — Petrolistul 
Boldești (amînat).

(Corespondenți : V. Doruș, Gh. 
Arsenie, D. C.l,-------  ”
nescu, I. Sîrbu, 
Budescu).
1. Metalul P.
2. Olimpia
3. Șoimii
4. Dacia
5. Rulmentul
6. Petrolistul
7. Unirea Tricolor

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Brâll» — Voința 
(0-1)
— Petrolul Berea

_______ Focșani — Chimia
Gheorghe Gheorghlu-DeJ

eiiți : v. uulu.?, 
Cristache, V. Ștefă- 

D. Marin și T.

8. Chimia
o. ASM Tecuci 

10’. Automobilul
11. SUT Galati
12. Petrolul
13. Ancora
14. Voința
15. Metalul B.
16. Metalurgistul

H

U

DOCUMENT FOTOGRAFIC
LA CRAIOVA, ARBITRUL A AVUT DREPTATE l

Populara competiție fotba
listică dotată cu „Cupa Ro
mâniei programează mîine o 
nouă etapă, în care 32 de eJ 
chipe își dispută șansele de 
calificare într-o fază supe
rioară. Meciurile se anunță e- 
chi li brațe, deoarece forma
țiile de categorii inferioare 
vor juca pe teren propriu și 
în acest fel pot suplini, mai 
ales prin pregătirea fizică, 
carențele de ordin tehnic. 
Dintre cele 16 partide care 
vor avea loc mîine, se deta
șează întîlnirile Fulgerul Do- 
rohoi — Chimia Suceava, 
Petrolul Videle — Metalul 
București, Metalul Tr. Seve
rin — Politehnica Timișoara, 
Minerul Teliuc — Corvinul 
Hunedoara și Chimistul Baia 
Mare — Crișul Oradea.

Reamintim faptul că regu
lamentul prevede — cînd o 
partidă se termină ou un re
zultat de egalitate— că jocul 
se va prelungi cu două re
prize a cite 15 minute fie
care. Dacă egalitatea se va 
menține și după prelungiri, 
atunci echipa care a' jucat 
îti deplasare se va califica 
pentru etapa viitoare.

în programul etapei d<* 
mîine mai figurează meciu
rile: Minerul Comănești — 
C.F.R. Pașcani, I.M.U. Med
gidia Portul Constanța,

Aurora Urziceni — Politeh
nica Galați, Victoria Moreni 
— Progresul Brăila, LR.A. 
Cîmpina — Flacăra Moreni, 
Steagul roșu Plen ița Elec- 
troputere CfaioVa, 
Tomnatic 
riirea Alba Iulia
Sibiu, Unirea Uej — Minerul 
Baia Mâre, Oltul Sf. Gheor
ghe — Poiana
Chimia Făgăraș 
tah Mediaș.

Toate partidele vor începe 
la ora 14

Unireâ
C.F.R. Arad, U- 

C.S.M.

Gimpina și
- Gaz me*

12
13
13
13
13
12

8
8
8
5
5
6

3
2
1
6
5
2

1
3
4
2
3
4

20— 8
20— 15
21— 11
13—11
13—11
26—13

19
18
17
16
1.5
14

16—22
23—23
20—25
14—2?
10—11
14—18
11—23
14— 15
15— 17
13—24

14 
13
12
12
10
10
10

9
9
8

5
5
4
6
3
3
4
2
3 
2

ETAPA VIITOARE : 
Metalurgistul. Șoimii ■ 
bilul. Unirea Tricolor 
S.U.T. Galați 
Olimpia 
p. — Ancora, 
B., Rulmentul

A.S M.
Petrolistul, 

Voința — 
— Dacia.

SERIA

4
3
4
9
4
4
2
5
3
4
Petrol.il

— Automo- 
cmtnia, 
Tecuci, 
Metalul 
Metalul

A IM-a
— Electronica O- 
(1—‘0)

Delta Tulcea 
bor BUc. 1—0 .

Olimpia Giurgiu
Mangalia 2—0 (0—0)

Flacăra .roșie Buc.
Slobozia 4—0 (2—0)

PrăhOvâ Ploiești - 
Medgidia 2—1 (1—0)

Laromet București
Tulcea 2—0 (1—0)

Unirea Mînăstirea — Tehnome
tal București 1—2 (0—2)

I.M.U. Medgidia — Celuloza Că
lărași 1—2 (1—1)

Electrica Constanța 
Florești 1—0.

(Corespondenți : 
Burcii). C. — 
V. Adrian, 
vleâ).

Marina

Energia

Cimentul

Dunărea

Victoria

Tutșle, P. 
Tănăsescu, 

Tufcea, Al. IVÎa-

I.
Toader, L 
Gh. T “

1. Delta 13 10 0 3 21- 6 20
2. Prahova 13 6 5 2 18— 9 17
3. Flacăra 13 7 2 4 17—11 16
4. Electrica 13 T 2 4 17—13 16
5. Electronica 13 7 1 5 19—10 15
64 Celuloza 13 6 2 5 18—15 14
7. I.M.U.M. 13 5 4 4 15—11 14
8. Tehnometal 13 4 5 4 15—15 13
9. Victoria 13 3 7 3 14—16 13

1(1. Energia 13 5 3 5 14—19 13
11. Olimpia 13 5 a e 16—21 12
12. Unirea 13 5 1 7 20—19 11
13. Cimentul 13 4 3 6 14-14 11
14. Latomet 13 4 3 6 KM13 11
15. Dunărea 13 1 5 7 9—27 7
16. Marina 13 2 1 10 7—23 5

ETAPA vnTOAKE : Cimentul 
— Olimpia,. Electrica — Praho
va, Electronica — Unirea, Victo
ria. — I.M.U.M., Dunărea — Fla
căra, Tehnometal — Delta, Mari
na — Celuloza, Energia — Uaro- 
met.

SERIA A IV a
Tr.Lotru Brezol — Chimia 

Măgurele 3—0 (2—0)
Sportul muncitoresc Buc.

Petrolul Videle 2—1 (1—1)
F.C. Caracal — Autobuzul Buc. 

2-1 (1—1)
Mașini unelte Buc. — Gloria 

Slatina 0—1, (0—0)

știința Petroșani — Metalul To
pi eț 4—0 (3—0).

Dunărea Calafat
Lupenl 2—0 (0—0).

Furnirul Deta — Steagul roșu 
Plenița 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — 
Motru 5—1 (2—0)

Minerul Moldova Nouă 
turil textila Lugoj 2—0

C.F R 1 Caransebeș — 
Bocșa 3—o (1—0)

Electromotor Timișoara — 
M.E.V.A. Tr. Severin 4—3 (0-2)

C.I.L. Tg. Jiu — Victoria Ca
ransebeș 3—1 (2—0)

(Corespondenți : S. Băloi, St. 
Zvignea, N. Sorinca, M. Focșan, 
P. Șumandan, "* ------ -
Marton și P.

1. Vulturii
2. Știința
3. CFR caransebeș

13
13
13
13
13
13
13
13
13

M. Mutașcu, St. 
Cristea).

13 7 2 4 25—13 
6 4 3 17— 713

16
16

8 0 5 21—17
5 5
7 1
6 3
7 1
6 1
5 3
4 4
4 3

3
5
4
5
6
5
5
6

16
15
15
15
15
13
13
12
11

4. CIL Tg. Jiu
5. Minerul L.
6/ Electromotor
7. Minerul M.N.
8 Furnirul
9.’ MEVA Tr. S,

10. Metalul T.S.
11. Dunărea
12. Metalul T.
13. Minerul M.
14—15^ Victoria
14—15. Steagul
16. Minerul B.

ETAPA VIITOARE : M.E.V A. 
Tr. Severin — Dunărea, Minerul 
M. — C.F.R. Caransebeș, C.I.L. 
Tg. Jiu — Electromotor, Victoria
— Vulturii, Furnirul — Minerul 
B., știința — Metalul T.S.. Mi
nerul M;N. — Minerul L., Steagul
— Metalul' T.

SERIA A Vl-a
Minerul Teliuc — Minaur Zlatna 

1—0 (0-^0) .
Mureșul Deva —• Industria sîr- 

meî Cîmpia Turzil 1—0 (0—0)
Chimica Tîrnăveili — Victoria 

Călări 4—0 (0—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — Aurul 

Brad 0—1 (0—1) t_i
Minerul Ghelar — A.S A. Sibiu 

1—0 (1—0)
MfitalUl Aiud —• C.F.R. Simeria 

3—2 (3—1)
Metalul Copșa Mică

Ocna Mureș 2—2 (2—1)
Independența Sibiu — Unirea

Alba Iulia 1—0 (1—0)
(Corespondenți ; I. Vladislav,

Simion, I. Dtiean. P. Țonea, 
Oprița, I. Sotnngyi. M. Fali.-iu 
I. Boțocari).
1. Mureșul
2. Chimica
3. Independența

Soda

I. 
C. 
Și

13
13

8
8

2 3 14-rl3
4 f- ' - ■1 29—14

18
17

Partida dintre Craio
va și „U“ Cluj a fost o su
perbă încleștare între două e- 
chipe capabile, ambițioase și 
sportive. Realizări tactice re
marcabile și de o parte și de 
alta, nuttieroase faze sub sem
nul lucidității, efort general 
pînă in prdgul epuizării, ri
valitate și nervozitate supuse 
cenzurii fair-play-ului. In 
plan individual au existat, de 
asemenea, Cîteva culmi, înce- 
pînd cil portarul Ștefan, con- 
tinuind cu Boșoteanu și Dono- 
se, tineri care te ung pe su
flet atunci Cihd poruncesc 
mingii tinde să se cluță, și 
termintnd cu Adarn, din nou 
un ttidre orii de echipă, per
sonalitate onorantă pentru no
țiunea de sportmhn.

Revenim asupra singurului 
moment întunecat al acestui 
meci, faza din ultimul minut 
al primei reprize, cînd cra- 
iovenii au înscris gol, iar ar
bitrul C. Ghemigean l-a anu-* 
lat. invocând atacul și imobi
lizarea portarului Ștefan de 
către Strîmbeanu, care în cli
pa următoare a devenit mar-

catorul punctului. Erau acolo 
multe tricouri, multe picioare, 
secvența s-a consumat foar
te repede și poate nimeni, cu 
excepția arbitrului, n-ar fi 
putut garanta autenticitatea 
■unei opinii. Noi am avut im
presia că arbitrul are drep
tate, motiv pentru care l-am 
apreciat pentru conduita lui 
generală cu notarea maximă. 
Și nbi mai știam cevâ. A- 
ceastă succesiune de momente 
fusese filmată. Adei Irul exis
ta, deci, pe peliculă. Opera
țiunea developării nu S-a pu
tut realiza duminică seara. 
Dar luni lâ prînz, redacția 
ziarului „Sportul" a fost în 
posesia filmului, document 
invulnerabil, care arată cum 
Strîmbeanu l-a împins, cu 
mîinile, l-a obstrucționat, 
ținîndu-1 
neputincioasă 
clujean, în 
piciorul drept împingea balo
nul în poartă. Goolkeaper-ul 
a fost, deci, ATACAT ÎN 
SPAȚIUL DE PEDEAPSA, 
adică acolo unde nu este per
mis să fie jenat cu nimic,

l-a
într-o

Pa 
timp ce

postură 
portar iii 

cti

infrăcțiune pe care arbitrul 
Ghemigeari a sâncționat-o 
ferm, demonstrînd competen
ță, curaj și onestitate. Filma
rea fazei a fost o întimplare 
fericită pentru detașarea ade
vărului, Diii lipsa condițiilor 
tehnice necesare nu putem 
publica 4—5 fotograme suc
cesive, un fel de mic istoric 
al învălmășelii. Am ales nu
mai una dintre ele, complet 
edificatoare însă pentru alun
garea dubiilor. Oferind-o ci
titorilor noștri, și în special 
spectatorilor craioVeni, foarte 
vehemenți, după momentul cu 
pricina, la adresa celui care 
„le-a furat golul", realizăm un 
modest act justițiar cu spe
ranța că el va contribui un 
pic la atenuarea subiectivis
mului exacerbat, specific atî- 
tor suporteri. Redacția ziaru
lui nostru pune la dispoziția 
televiziunii care, sperăm, va 
programa acest film de selec- 
țiuni din partida de la Cra- 
iova. Deși scurt, el are vir
tuți educative.

DAN COE
INDISPONIBIL

PÎNĂ ÎN RETUR!

U.T.A. — Politehnica : C. 
PETREA, ajutat la linie de 
A. Munich și I. Gheorghiță 
(toți din București) ;

Rapid — Dinamo București: 
G. POPOVICI, ajutat de F. 
Coloși și G. Retezau (toți din 
București) ;

C.F.R. Cluj — Univ. Cra
iova: A. BENTU; ajutat de 
C. Manusaride și C. lofciu 
(toți din București);

Sport Club Racdu — Stea
gul roșu : O. COMȘA, ajutat 
de N. Mogoroașe și A. Ene 
(toți din Crâiova) ;

Farul ~ „U“ Cluj: C. NI- 
ȚESCU (Sibiu), ajutat de T. 
Andrei (Sibiu) și P. Sotir (Me
diaș) ;

C.F.R. Timișoara — F.C. Ar
geș : 1. RUS (Tg. Mureș) aju
tat de Z. Szecsei (Tg. Mureș) 
și N. Bârna (Tirnăvetli) ;

Petrolul — Jiul : V. PADU- 
REANU, ajutat de V. Toma și

Paraschiv (toți din Bucu
rești) ;

Progresul—Steaua : 
MONA, ajutat de C. 
gean și G. Vasilescu 
din București).

G. LI-
Ghemi
1 (toți

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. „U" Cluj
2. Petrolul
3. Steaua
4. Dihămo Buc.
5. Sport Club j

6. Politehnica
7. Rapid
8. Progresul
9. Steagul roșu

10. F.C. Argeș
11. „U’> Craiova
12. C.F.R, Tim.
13 Farul
14. U.T.A.
15. Jiul
16. C.F.R. Cluj

11 8 2 1
11 8 2 1
11 8 1 2 

. 11731
Bacău

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

25—12 18
17— 8 18
23—11 17
18— 6 17

R. B.

Antrenorul rapidist Marin 
Bărbulescu ne-a confirmat, 

ieri dimineață, gravitatea ac
cidentului suferit de G. Dan 
în meciul de la Brașov. Un 
atent consult medical, efec
tuat luni dimineață, a con
statat FRACTURA OSULUI 
MALAR 
Sita o 
cală.

Astfel, 
fundașului central rapidist — 
datorată, reamintim, unei lo
vituri primite de la Florescu 
— va dura multe săptămîni, 
și eSte sigur că C. Dan nu 
va mai putea evolua în me
ciurile din turul campiona
tului.

sting, ce va nece- 
intervaiție chirurgi-

indisponibilitatea

r'CUPA STEFAN FILOTE"
9

Prima ediție a „Cupei Ște
fan Fi lote“, rezervată copiilor 
născut! în anul 1956,. cu care 
este dotată competiția orga
nizată de clubul Rapid în 
memoria fostului internațio
nal feroviar Ștefan Filote, a 
atras la startul ei opt echipe. 
La festivitatea de deschidere, 
care a avut loc duminică, 
s-au aliniat formațiile Dina
mo, Rapid I, Steaua, Progre
sul, Rapid II, Cutezătorii, 
Școala sportivă nr. 2 și Școa
la generală 178. Cuvîntul 
inaugural a fost rostit de tov.

5 3
6
3
5
4
4
1
2
3
1
2
1

1 
1 
1
2 
1
6
4
1
5 
1
2

3
4
5
6
5
6
4
5
7
3
8
8

24—12
13— 12
19-15
16—14
14— 21
16—20
15— 18

8—14
11—18
10—22
8—21
6—19

13 
n 
ii 
n 
io

9
8
8
7
7
5
4

președintele 
clubului

Emil Dobrescu, 
secției de fotbal a
Rapid. După festivitate, jucă
torilor li s-au oferit flori. Iii 
cele patru partide desfășura
te, copiii și-au demonstrat dra
gostea pentru fotbal, încîntind 
spectatorii prin jocul lor curat 
și eficace. Iată rezultatele în
registrate : Rapid. !■—Școala
sportivă nt. 2 10—0 (2— 0), 
Steaua—Rapid II 5—3 (l-l,
1— 1), Dinamo — Cutezătorii
2— 0. (1—0) și Progresul — 
Șc. generală 1T8 5—0 (4—0).

Florin SANDU

4
5
4
3
6
5
7

19—12 17 
19—14 16
VI—-20 15
19—14 14
21—17 14
27—18 13
17-18 12
17—20 11

7— 10 11
12—18 11
15—19 10
15—24 10

8— 20 10
13—22 9
Victoria
C.M. _—

— Minerul _..
Minerul T., CFR

Au-
— ’ Independența, 
Chimica.

1 
o
3
2 
03 
0
1
3
1
2
2
4
3

4. Victoria
5. Soda
6. Intl. sîfmei
7. ’ Mihaur
8. Metalul
9. Minerul

10. Minerul
11. ASA Sibiu
12. Aiirul
13. CFR Simeria
14. Metalul C. M.
15. Arieșul
16. Unirea

ETAPA VIITOARE : 
— Metalul A., Metalul 
Arieșul. Soda 
A.S.A. Sibiu — 
Sltnerla — Minaur, Unirea 
rul, Mureșul 
Ind. sîrmai -

A. 
G. 
T.

6
5
4
5
4
4
3
3

G 
7

7
6
7

G.,

SERIA A Vil-a
Someșul Satu Ma^ — Dermata

Cluj 0—1 (0—1) ,
Foresta Năsăud — C.T.L. Slghe- 

tul Marmațiel 3—0 (0—0)
Recolta Salonta — Chimistul

Baia Mare 1—0 (0-"-0) .
unirea Zalău — Minerul Baia

Sprie 1—0 (1—0).
C.I.L. Gherla — Arieșul Turda 

2—0 (1—0)
Gloria Baia Mare — Someșul 

Beclean 3—0 (1—0)
Unirea Dej — Victoria Cărei

5-2 (1-D-
Bradul Vișeu — Constructorul 

Baia Mare 1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE : C.t.L. Si- 
ghet — Someșul S.M., Chimistul
— Unirea D , Someșul B. — C.I.L. 
Gherla, Minerul — Bradul, Con
structorul — Foresta, Victoria — 
Gloria, Unirea — Recolta, Arieșul
— Dermata

(Corespondenți • A. Verba, D.
Nistor. Gh. Cotrău. M Bonțoiu,
A. Sabo. R. Pop, T. Prodan și A.
Ghilezan).

1. Arieșul 13 8 2 3 29—14 18
2. CIL Gherla 13 8 1 4 25—12 17
3. Dermata 13 6 4 3 17—19 16
4. Victoria 13 6 4 3 16—12 16
5. Unirea D. 13 1 1 5 23—16 15
6. Recolta 13 6 3 4 16—23 15
7. ForfcSta 13 6 2 5 Mi—14 14
8. CIL Sighet 13 5 4 4 13—13 14
9. Gloria 13 5 3 5 18—18 13

10; Unirea Z. 13 5 3 5 12-13 13
11 Minerul 13 6 1 6 17—20 13
12, Someșul S.M. 13 5 2 6 15—18 12
13. Chimistul 13 3 3 *7 17—18 9
14. Constluctotul 13 4 0 9 14—21 8
15. Bradul 13 2 4 7 11—22 8
16. Someșul B. 13 2 3 8 15—30 7

SERIA A VIII-a
Colorom Cbdlea — Viitorul 

Gheorghleni 2—0 (2—0)
Forestierul Tg. Secuiesc — 

Carpați Brașov 2—1 (0—1)
Carpați Sinaia — C.F.R. Sighi

șoara 4—1 (2—0)
Torpedo Zărneștl — Caraimanul 

Bușteni 2—1 (1—0>
Tractorul BfaȘav 

Odorhelul Secuiesc
Minerul Bălan —

șui Victoria 2—0 (0—0).
Vitrometan Mediaș — Chimia 

Făgăraș 0—3 (0—2).
Uhirea Cristuru " 

tul Sf. Gheorghe

— Lemnarul 
2—2 <WJ).
Chimia Ora-

(Corespondeftti î 
L. Bucs, v. r* 
V. Secăreanu, 
rius și V. Lorintzi).

1. Chimia F.
2. Oltul
3. Lemnarul
4. Caraimanul
5. Carpați S.
6. CFR Slghlș

secuiesa — oi- 
C—3 (0—1).

N. Sceeleanu, 
zi>arc;a, C. Chirlac, 

R. Bortoș, F. Ma-

13
13
13
13
13

10 2 
0 
5 
1 
2

10
6
7
6

1
3
2
5
5

35—10 22
28—12 20
29-15 17
18—18 15
26—18 14

etapa viitoare : Torpedo — 
Tractorul, Viitorul — Vitrometan, 
Carpați S. — Minerul, Carp'ațl B.
— C.F.R. Sighișoara. Chimia V.
— Chimia E. Oltul — Lemnarul, 
Colorom — Forestierul, Caraima- 
nul — Unirea.

13 S 4 4 21—16 14
7. Viitorul 13 6 2 5 13-10 14
8. Minerul 13 7 0 6 17—27 14
9» Tracts rul 13 15 1 25—13 13

1(). l'orpedo 13 5 2 6 l3—32 12
11, Carpați B. 13 5 1 7 27—19 11
12. Chimia V. 13 3 4 6 20“-2i 10
13. Forestierul 13 5 6 8 17—Î4 10
14 Colorom 13 4 18 13-26 9
15. Unirea 13 2 3 8 15-36 7
16. Viti'ometan 13 3 0 10 13—25 6

Petrol.il


RETROSPECTIVA DUPĂ „MICUL" C. M
DE HANDBAL MASCULIN DE LA CLUJ

Hi lume
• Disputele au confirmat pronsticurile • Explicațiile unei înfrângeri

Încercând să realizăm o re
trospectivă a celei de a XI-a 
ediții a ,’.TROFEULUI CAR
PAȚI" La handbal masculin 
nu putem evita, chiar de la 
primele rânduri, repetarea u- 
rior iuacurl care «-au mai spus, 

'devenind intr-un fel laitmo
tivul acestei mari competiții 
internaționale. Este vorba, in

noastre și-a confirmat valoarea 
generală, ocifpând primul loc, 
fapt pe care 11 socotim meri
toriu, deoarece aprecierea u- 
nel formații reprezentativa nu 
poate fi făcută în mod realist 
și lucid decât In ansamblu, și 
pe toată durata turneului. Or, 
de-a lungul celor 5 etape ale 
„Trofeului Carpați’1, handba-

mat Încrederea acordată. In a- 
cesta condiții, este lesne de 
închipuit că „reașezarea1-1 echi
pei nu se poate face ușor, fără 
unele accidente, deoarece ele
mentele tinere, oricât de bine 
ar juca, nu pot compensa ab
sența handbaliș tRor cu expe
riență, având, cum am zice 
„uzajul" manilor dispute. A-

Cluj multe și talentate ele
mente tinere : Miskovici, Mil- 
jak, l’avkovicl, Karaite! și por
tarul Dizdar. Echipa Ungariei 
s-a prezentat la „Trofeul Car- 
pați" cu același nume, însă cu 
o altă așezare. Antrenorul Al
brecht, preluînd experiența tac
tică a echipei române, a lăsat 
să se înțeleagă că preferă ju
cătorii înalți (Takacs, Vass, Stil
ler, Varga, Simo), pe care îi pla
sează în centrul apărării, lată, 
deci, o idee tactică a echipei 
noastre, care are succes ! O 
veritabilă surpriză au consti
tuit-o handbaliștii sovietici, 
care, deși lipsiți de aportul u- 
nor titulari, au reușit, totuși, 
o oomportare excelentă. Hnă- 
rul Kulev, un realizator de 
prima mină, rapiditatea acțiu
nilor,
a lui Sajuk, Sevcenko și Lu- 
țenko probează că handbalul 
sovietic are mari rezerve și 
că, în viitorul apropiat, echi
pa Uniunii Sovietioe va realiza 
și victoriile pe care le me
rită.

Am omis din această trecere 
în revistă formația de tineret 
a țării noastre. Nu pentru 
n-ar merita. Dar, pentru 
procesul de transformare 
primei garnituri nu poate 
discutat fără referiri și la 
ceastă echipă, ne propunem 
într-unul din numerele viitoa
re să discutăm ceva mai mult 
despre tînăra generație a hand
balului românesc.

Colin ANTONESCU 
Hristache NAUM

ca și valoarea tehnică.

că 
că 
al
fi
a-
ca

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

17,3 ani—media de virstă 
a reprezentativei de hochei- 

juniori a R. D. Germane
Pentru hochei știi juniori ai 

reprezentativei R.D. Germane, 
„Turneul Prietenia11 va în
semna fără îndoială o exce
lentă verificare pentru apro
piatul campionat european. 
După cum se știe, echipa 
R.D.G. .partâcâipă £n grupa A a 
campionatului european, care 
va avea loc la finele 
decembrie, la Presov 
varia).

Selecționata R.D. 
este alcătuită din 
foarte tineri. Media 
— 17,3 ani ! Formația cuprin
de 9 jucători de 18 ani, 5 ju
cători de 17 ani și 4 jucători 
de 16 ani. Antrenorul Gun
ther Schischewsky își pune 
mari speranțe în tinerii pe 
care-i pregătește și în special 
în cei 4 jucători foarte tineri: 
Bouhler, Rathmann, OUrech 
și Herzig. Lotul provine din. 
două cluburi: Dynamo Wedss- 
waser (10), campioana tăirii, 
și Dynamo Berlin (8). Fiind 
o echipă de perspectivă, an

lunii
(Cehoslo-

Germane 
jucători 

de vârstă

Campionate de fotbal

tartorul Schischewsky nu a 
inriius în lot jucători care ac
tivează în prtaia ligă. Cu o 
singură excepție (Hans 
Schmidt de la Dynamo E’er- 
lin, de 17 ori Internațional în 
prima echipă a R.D.G.) — toți 
ceilalți 17 component! ai io
tului activează In echipe de 
juniori.

In acest sezon, reprezenta
tiva RjD. Germane nu a sus
ținut decât două meciuri In
ternationale. Ea a jucat în 
compania formației J.YJ?. Ju- 
wesku'le din Finlanda, pe 
care a învins-o în primul 
meci cu 8—5, dar a fost în
trecută în partida revanșă cu 
12—5.

Antrenorul Schischewsky 
este mulțumit de comportarea 
jucătorilor săi, și speră ca la 
București, echipa să ocupe un 
loc bun în clasament.

Recordul orei. 
contestat de danezi!

Printr-un protest adresat 
federației Internaționale de 
specialitate, conducătorii ci
clismului danez contestă va- 
’labilitatea recordului mon
dial al orei pentru amatori 
(47,532 km) realizat de co
lumbianul Rodriguez în ziua: 
de 7 octombrie la Ciudad de 
Mexico, performanță care a 
înlocuit în tabelă recordul lui 
Mogens Frey (47,513 km).

Federația daneză își com
pletează protestul printr-o se
rie de fotografii care demon
strează că Rodriguez a depă
șit în timpul cursei de mai 
multe ori linia de demarcare 
a pistei și, ca atare, a acope
rit în cele 60 de minute o dis
tanță mai mică decît cea a- 
nunțată

TRIIARB KHltfl

Michael WEICHELT
.Deutsches Sportecho"- 

Berlin

în Europa

Moment destul de rar din meciul R.D. Germană—România : atacă decis handbaliștii români 
prin Dan Marin, un tinăr promovat cu curaj în cadrul turneului dotat cu „Trofeul Carpați".

Foto l Dragoș NEAGU 
ceste lucruri pot explica în- 
frîngerea, dar nu și propor
țiile ei. Pentru acest lucru 
cauzele trebuie căutate și pe 
tărîm disciplinar, capitol la 
care mulți dintre componenții 
lotului nu sînt chiar atît de... 
inocenți.

Această înfrângere nu poate 
și nici nu este bine să îmbrace 
proporțiile unui eșec cu im
plicații de amploare. Selecționa
ta de handbal a României a tre
cut prin alte multe asemenea 
momente dificile. De fiecare 
dată, însă, valoarea incontesta
bilă a antrenorilor și jucători
lor, maturitatea și calmul ac
tiviștilor federali au transfor
mat înfrângerile în momente 
de adevărat impuls pe calea 
unei munci și mai îndîrjite, a 
unei ambiții competiționale cu 
rezultatele cunoscute,

Citeva cuvinte și despre ce
lelalte formații participante. 
Clasați pe locul secund, hand
baliștii din R, D. Germană 
s-au bucurat (cum era și nor
mal) enorm de victoria reali
zată în dauna campionilor lu
mii. Credem că de fapt ei au 
urmărit în principal acest lu
cru la Cluj, dorind în mod 
deosebit să se revanșeze după 
înfrângerea din finala C.M. Și 
— închinînd totul acestui o- 
biectiv, riscând chiar compro
miterea locului secund — ei 
au reușit nu numai o victorie, 
ci și un rezultat măgulitor 
prin proporțiile lui. Folosind 
în întreaga primă repriză lotul 
de bază (o singură schimbare, 
determinată de eliminarea Iul 
Lackenmacher), antrenorul E- 
wald Astrath a mizat totul 
pe o „carte" și a... cîștigatl 
Atît de bine au pregătit hand
baliștii din R. D. Germană a- 
cest meci, îneît avem convin
gerea că jucînd chiar și fără 
surprinzătoarele carențe din a- 
părare și cu vitalitatea el o- 
bișnuită. în atac, echipa noas
tră încă avea mari... șanse să 
părăsească terenul învinsă.,

Handbaliștii iugoslavi, ocu- 
pînd locul al III-lea, au ple
cat și ei de la Cluj cu o a- 
mintire plăcută : și-au luat re
vanșa in fața jucătorilor din 
R. D. Germană, după înfrân
gerea suferită în semifinala 
C. M. Deci și ei și-au înscris 
în palmares un rezultat pe 
care îl așteptau de mult și 
care le-a produs o mare sa
tisfacție. In general, însă, tre
buie spus că, spre deosebire 
de echipa R. D. Germane, cea 
a Iugoslaviei a prezentat la

primul rând, de faptul că ora
șul Cluj, care din nou și-a 
manifestat calitățile deosebite 
de gazdă atentă și primitoare, 
a fost, locul de desfășurare al 
celei mai mari întreoeri inter
naționale de handbal masculin 
din acest an, bineînțeles după 
agitata ediție a campionatului 
mondial. O asemenea aprecie
re șe făcea și în zilele premer
gătoare disputei, dar astăzi pu
tem preciza că desfășurarea 
întrecerii pentru cucerirea tro
feului a confirmat întru totul 
pronosticurile specialiștilor, o- 
ferind amatorilor de handbal 
din România prilejul de a ur
mări o luptă sportivă echili
brată, cu atribute tehnice și 
tactice, la nivelul exigențelor 
celor mai ridicate confruntări 
mondiale.

; Asemănarea „Trofeului Car- 
patl“ cu campionatul mondial, 
frecvent întâlnită în comenta
riile ziariștilor sau ale antre
norilor a fost, deci, confirmată 
prin valoarea întrecerii de la 
Cluj. Curios este însă faptul 
că, acest „mic" campionat mon
dial a avut și alte asemănări 
cp fratele său mai mare, do
vedind din plin că ceea ce 
s-a spus în martie după în
cheierea luptei pentru .......
suprem (reamintim : pe 
internațional se constată 
galizare valorică, ce se 
simțită în rezultate) este pe 
deplin adevărat. De pildă, la 
fel ca în Franța, și la Cluj, 
itici una dintre principalele pre
tendente la primul loc nu a 
putut evita momentul de . loc 
Plăcut al înfrângerii și, în cele 
din urmă, 
tră,
— pentru primele trei locuri — 
identic cu cel al campionatu
lui, mondial.

Așadar, reprezentativa țării

titlul 
plan 
o e- 
face

irmă Aspre satisfacția noas- 
clascffnentul final a fost

liștii români s-au comportat 
de o asemenea manieră incit 
și-au asigurat victoria finală. 
Este adevărat că ei nu au pu
tut evita —■ nici de această da
tă — înfrângerea, care a venit 
atunci cînd ar fi fost mai pu
țin de dorit, în jocul final și 
—- în plus —" a fost augmen
tată și prin proporțiile scoru
lui. în concluzie, pentru prima 
oară în palmaresul său, echipa 
României își înscrie o înfrân
gere pe teren propriu și, încă, 
la o diferență usturătoare.

Nu încape îndoială că opinia 
publică sportivă se întreabă — 
pe bună dreptate : Ce 
timplat în acest joc, 
fost posibil un astfel 
laps în evoluția unei 
care se bucură de unanime și 
pe deplin meritate aprecieri 1 
Cauzele sint multiple și vizează 
diferiți factori. Pe 
le vom cuprinde. în fond, nici 
nu este important 
plină desfășurare a 
de competiții internaționale. U- 
til este să consemnăm pe cele 
mai importante, dintre care 
două trebuie reținute in mod 
special. Prima ar fi aceea că, 
spre deosebire de celelalte for
mații participante la „Trofeul 
Carpați", reprezentativa Româ
niei a abordat competiția cu o 
sumară adaptare la jocurile in 
sală. Perioada de timp scurtă, 
afectată trecerii de la parti
dele de campionat ce au avut 
loc în aer liber la întâlnirile 
extrem de puternice ale „Tro
feului Carpați” desfășurate în 
sală nu putea să nu lase ur
mări. A doua cauză mai im
portantă este aceea că antre
norii și-au onorat 
dată promisiunile, 
în prima garnitură 
va tineri jucători, 
satisfacția tuturor,

BULGARIA. — In etapa a
10- a, liderul ȚSKA, singura e- 
chipă neînvinsă in actualul 
campionat, a întâlnit o rezis
tență dîrză din partea forma
ției Dunav Ruse. Militarii au 
repurtat victoria cu 1—0 in 
urma autogolului lui lliev. La 
scorul de 0—0 Nikodimov 
(TSKA) a ratat o lovitură de 
pedeapsă. La Plovdiv campioa
na Levski-Spartak a arătat din 
nou că se află într-o criză de 
formă, fiind întrecută de Tra- 
kia cu 1—0. O surpriză, prin 
proporția soorului, a fost în
registrată la Sofia, unde for
mația studenților, Akademik, a 
dispus de Spartak cu 6—2. Alte 
rezultate : Marek-JSK Slavia 
1—0, Laskov—Lokomotiv 2—0, 
F.tar—Ceardafon Orlovetz 0—0, 
Cernomoreț—Botev O-r-2, Cer- 
no More—Maritza 3—0. Clasa
ment :
1. TSKA
2. Botev
3. Trakia
4. Etar
5. Levski-Spartak 10 5 2 3 13— 5

R. D. GERMANA (etapa
11- a, desfășurată în timpul săp- 
tămînii): Chemie Leipzig-Dyna
mo Dresda 2:4, HFC- Chemie- 
F.C. Carl Zeiss Jena 2:2 Rot 
Weiss Erfurt—F.C. Magdeburg 
0—0, Wismut Aue—Lok Leip
zig 3:5, Empor Rostock—BFC 
Dynamo 1:0; FC Union—Stahl 
Riesa 1—0, FC Vorwarts—Mo
tor Zwickau 3:1. 
sate :
1. Dynamo Dresda
2. F.C. C.Z. Jena

Wacker Viena 1—1 ; Wacker 
Innsbruck—Rapid 5—0 ; Bre
genz—Wattens 2—1 ; AK Graz- 
Sturm Durisol Graz 2—1 ; Ra- 
dentheim—Admira Energie 3—1.
1. Austria Salzb.
2. Rapid
3. Admira
4. Innsbruck

25—16 19
29—19 18
27—16 16
25—14 16

a 12-aOLANDA : In etapa
a campionatului, PSV Eindho
ven a învins în deplasare cu 
3—0 pe F.C. Utrecht, iar A.D.O. 
Haga a dispus cu 2—1 de 
Volendam. Alte rezultate : Ajax 
Amsterdam—Holland Sport 2— 
1 ; Feijenoord Rotterdam—F.C. 
Twente 1—1 ; Sparta Rotter
dam—Go Ahead 1—0 ; Neo 
Nijmegen-Excelsior Rotterdam 
5—0 ; MW Maastricht—Telstar 
1—1.
1. A.D.O. Haga 12 10 2 0 26-6 22
2. Sparta 12 8 3 1 20-8 19
3. PSV Elndhovem 12 8 2 2 21-5 IS

31— 8 19
17— 7

Diest
0—2 ;

1—0
1-1;

Beers- 
St. 

; Lier-

Waregem—F.C. 
Gând—Beveren 
chot—Antwerp
Strond—F.C. Llege 0—0 .
se—Crossing 1—0 ; Charleroi— 
Racing White 1—4 ; Standard 
Liege—F.C. Bruges 4—0 ; Șt. 
Gilloise—Anderlecht 1—2. Cla
sament : 1. Anderlecht—19 p.
2. Standard—18 p. 3. F.C. Bru
ges—15 p. etc.

ÎWIMilOll IA MiiNCHEAi
MUNCHEN 23 (Agerpres). 

In ziua a doua a concursului 
internațional de patinaj vite
ză, cunoscutul campion vest- 
german Erhard Keller a câș
tigat proba de 1000 m cu 
timpul de 1:27,9. Pe locul se
cund s-a clasat austriacul Ot- 
tmar Braunecker 1:28,4. Pro
ba de 1500 m s-a încheiat cu 
victoria lui Gerhard Zimmer
mann (R.F. a Germaniei) cu 
performanța de 2:09,7. în 
cursa feminină de 1 500 m 
victoria a revenit patinatoarei 
finlandeze Tuula Vilkas cro
nometrată în 2:36,4. La mul- 
tiatlon, pe primele locuri s-au 
clasat Erhard Keller ■— 
167,500 puncte (la masculin) și 
«Monika Pflug (R.F.G.) 195,067. 
punct® (la feminin).

10 9 1 o
10 8 0 2
10 6 2 2 19—15
10 5 3 2 11—10

16
11
13
13

(etapa a

s-a în- 
cum a 
de co- 

formații

toate nu

acum, în
sezonului

de această, 
promovînd 

a țării cîți- 
care, spre 
au confir-

0 NOUĂ RUNDA A REMIZELOR, 
LA INTERZONAL

MADRID 23 (Agerpres). — 
Cea de-a 10-a rundă a tur
neului interzonal de șah de 
la Palma de Mallorca a fost 
o rundă exclusiv a remizelor 
și a partidelor întrerupte, în
trucât în șapte partide a fost 
consemnată egalitatea, iar al
te cinci nu s-au încheiat în 
c.hle cinci ore de joc. Remiza 
a fost înregistrată în parti
dele: Mecking-Glîgorici, Re- 
shevsky-Smîslov, Portisch-Fi- 
scher (marele maestru ameri
can a trebuit să se apere pen
tru a obține o jumătate de 
punct), Gheller-Taimanov, Iv- 
kov-Uhlmann, Polugaevski- 
Suttles șl Jimenez-Uitumen.

Larsen a întrerupt cu avan
taj la Filip.

în clasament conduce ma
rele maestru sovietic Eîim 
Gheller cu 7 puncte, urmat 
de Fischer (S.U.A.) — 6V2 P 
(2), Panno (Argentina) — 5l/2 
p (2). Urmează cu cîte 5'/2 p 
fără nici o partidă întreruptă, 
un pluton de șase concurenți: 
Uhlmann (R.D.G.), Ivkov (Iu
goslavia), Gligorici (Iugosla
via), Mecking (Brazilia), Tai- 
manov (U.R.S.S.) și Poluga- 
evskî (U.R.S.S.), Liderul pri
melor runde, Uitumen (R. P. 
Mongolă), are 5 p, aflîndu-se 
la egalitate cu Smîslov 
(U.R.S.S.) și Portisch (Ungaria).

A ÎNCEPUT OPEN UL DE LA STOCKHOLM
„Stockholm open", turneul 

internațional de tenis care a 
început în capitala Suediei, a 
fost marcat de surprize chiar 
din primul tur. La simplu 
bărbați, Ismail el Shafei (Re
publica Arabă Unită) a fost 
eliminat cu 3—6, 11—9, 6—2

CLIFF RICHEY nu dorește 
un campionat mondial 

de tenis...
Tenistnanul american 

Richey, învinsul Iul 
finala marelui turneu 
c.„ v;—" 
sânte declarații la încheierea ln-

de către danezul Jan Leschly.
Uie Năstase l-a întâlnit pe 

suedezul Jemsby pe care l-a 
învins cu 6—2, 6—4. Franu- 
lovici l-a întrecut cu 6—3, 
7—5 pe Davidson, iar Stan 
Smith a dispus cu 6—1, 6—2 
de Tom Gorman. în proba de 
dublu bărbați, perechea Roy 
Barth (S.U.A.)—Jemsby (Sue
dia) a învins cu 7—5, 6—0 
cuplul Uie Năstase—Ion Ti
riac.

PORTUGALIA
10-a). Farense—Boavista 1—0 ; 
Guimaraes—Sporting 0—0 ; FC 
Porto—C.U.F. 2—0 ; Academi
ca—Belanenses 2—0 ; Tirsense- 
Varzim 1—1 ; Barreirense— 
Setubal 0—4 ; Benfica Lisabo
na—Leixoes 5—0
1. Sporting 
Z. Academica
3. Setubal
4. Benfica

o
2
3

1# 5 4 1

10 8 2
10 7 1
10 7 0

20-1 18
20-9 15
26-7 11
23-5 U

Primele cla- a 10-a) : Sa-

11 8 1 2 52: 9 17 
11 6 2 3 29:17 U 

3. FC Union Berlin 11 5 4 2 16:13 14
Miercuri seara la Londra, e- 

chipa R. D. Germane susține 
un meci amical cu Anglia.

AUSTRIA (etapa a 13-a) ; 
Wiener Sport Klub—Austria 
Viena 3—1 ; Austria Salzburg- 
Simmering 2—0 ; Voest Linz—

SPANIA (etapa 
ragossa—Real Madrid 0—5 ; Las 
Palmas—Gijon 1—2 ; Celta
Vigo—Espanol Barcelona 1—0 ; 
Atletico Bilbao—Valencia 0—0 ; 
Sabadell—Elche 1—0 ; Atleti
co Madrid—Sevilla 4—1; Ma
laga—Real Sociedad 0—0 ; FC 
Barcelona—Granada 2—1

10 7 2 1 19-8 16 
10 6 3 1 18-7 15 
10 5 3 2 12-6 13

1. F.C. Barcelona
2. Atl. Madrid
3. Valencia

O facă la poarta echipei Greciei, in meciul de duminică 
de la Atena cu R.F. a Germaniei (1—3). înaintașul Heynkes 
blocat de portarul lkonomopoulos și de fundașul Toskas.

Telefoto 1 A.P. — Agerpres
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Cliff
Laver în

„indoor" 
de"îa Wembley, a făcut intere- 

îreceriior7'Richey a fost întrebat 
de ziariști cărei formule de 
turnee (profesioniste sau ama
toare) 1 se va alătura în sezonul 
viitor. El a răspuns că nu inten
ționează să la parte la campio
natul mondial proiectat de gru
parea profesionistă a promoto
rului texan Lamar Hunt; cl va 
concura în circuitul de turnee 
pus sub egida Federației inter
naționale de tenis (F.I.L.T.). După 
cum se știe, forul suprem al 
tenisului amenință cu suspenda
rea pe toți jucătorii amatori 
Care vor concura în turneele or
ganizate de Hunt

Miguel Angelo — noul portar 
al echipei Real Madrid

în prima gală a „Turneului prieteniei"

PUGILIST!) ROMANI AU AVUT 
0 SLABĂ

VIDIN, 23 (prin telefon). In 
prima gală din cadrul Turneului 
prieteniei, juniorii noștri au a- 
vut o evoluție slabă. Dintre cel 
4 pugillști care au .urcat astă- 
seară treptele Sălii sporturilor 
din Vidln, trei au fost învinși.

In cadrul cat. muscă, după un 
meci confuz, plin de neregulari- 
tățl, Nicolae Cordoș a pierdut 
la puncte în fața lui Kristian 
Zornow (R.D.G.). Semimijlociul 
Dumitru Moraru a fost și aici 
îngenunChlat, mult mai aspru de
ck la Miskolc, de către Gerhard 
Klosch (R.D.G.) : k.o. în prima 
repriză. In cadrul categoriei se
migrea, Alexandru But a reușit 
să smulgă victoria în fața bul
garului Gheorghi Stoimenov, pe 
care l-a învins prin k.o. în re
priza a doua. Nu același lucru 
a putut face un alt învins la

EVOLUȚIE
„europene", greul Dumitru Ze- 
iinca. In meciul său cu Teofilo 
Stevenson (Cuba), el nu a reușit 

'să întreprindă nici un atac mai 
viguros. Pe măsură ce timpul 
se scurgea, întrevedeam un sfîr- 
șit nu tocmai fericit al pugilis- 
tului nostru. Intr-adevăr, în ur
ma unui puternic croșeu ele 
dreapta, recepționat la bărbie, 
Zelinca â fost declarat învins 
prin k.o. în repriza a doua.

Mîine (n.r. azi) alți trei pu
gillști români vor urca treptele 
ringului. Eugen Gorea (cat. pană) 
va încrucișa mănușile cu 
Milcev (Bulgaria), 

garia),'lar Marian 
locie) cu Krawclk 
lonia).

i Ițko 
Adrian Guțu 

(semiușoară) cu loser Rent (Un- 
‘ Culineac țmij- 

Miteslaw (Po-

Victor POPESCU

LEW ALCINDOR STABILEȘTE NOI RECORDURI
Cunoscutul jucător de cu

loare Lew Aloindor continuă 
să facă furori în. cel de al 
25-lea campionat; profesionist 
de baschet al S.U.A. „Perla 
neagră" se află la cel de-al 
doilea sezon sub culorile e- 
chipei Bucks Milwaukee (unde 
joacă si vestitul Oscar Ro
bertson), care conduce deta
șat — 7 victorii si o singură 
înfrângere — în una din cele 
4 grupe (Midwest) ale compe
tiției.

în ultimul meci de campio
nat desfășurat la Cleveland, 
Alcindor si-a corectat recor
dul personal, înscriind 53 de 
puncte (!). Dacă „Mister O" 
se dovedește un excelent or
ganizator al jocului baschet- 
baliștilor din Milwaukee, Al
cindor rămâne un inegalabil 
realizator. Aflat pe locul se
cund în lista coșgeterilor se
zonului trecut cu o medie de 
28,8 puncte de meci, puncherul

echipei Bucks conduce în a- 
cest an detașat în acest cla
sament, avînd pînă în prezent 
o medie de 34,1 p, performanță 
excelentă pentru nivelul me
ciurilor din această compe
tiție. De altfel, specialiștii 
pronostichează încă de pe a- 
cum succesul echipei lui Al
cindor în marea întrecere 
baschetbalistică (jocurile sînt 
urmărite săptămînal de 645 000 
spectatori) de peste Ocean.

a 15-a) : Ni
la egalitate

FRANȚA (etapa 
mes a terminat 
(0—0) în deplasare cu formația 
fruntașă St. Etienne. Alte re
zultate : Marseille—Reims 1—0; 
Nantes—Nice 3—1 ; Sedan- 
Strasbourg 1—0 ; Sochaux— 
Metz 3—1 ; Ajaccio—Rennes 
3—0 ; AngoulSme—Lyon 2—2 ; 
Valenciennes — Bastia 2—0 ; 
Nancy—Red Star 0—0. în cla
sament, conduce Marseille cu 
23 p, urmată de St Etienne 
22, etc. Formația Nîmes ocupă 
locul 6 cu 16 puncte.

CEHOSLOVACIA (etapa a 
15-a) : Slavia Praga—VSS Ko
sice 2—1 ; Dukla Praga—Sko
da Plsen 4—0 ZVL Jilina- 
Sparta Praga 3—1 ; Lokomotiv 
Kosice—Inter Bratislava 0—1 ; 
Tatran Preșov—Jednota Tren- 
cin 1—0 ; Slovan Bratislava— 
T.J. Trjinec 3—0 ; SKLO U- 
nion Tepllce—Banik Ostrava 
0—0 ; Gotwaldow—Spartak Tr- 
nava 0—1.
1. Spartak Trnava 15 9 4 2 28- 9 22
2. Banik Ostrava 15 6 8 1 15- 8 20
3. Jednota Tren. 15 8 2 5 22-18 18

14-a) :UNGARIA (etapa a 
Liderul clasamentului, Ujpesti 
Dozsa, a terminat la egalitate 
(2—2) în deplasare cu forma
ția Tatabanya, iar Vasas a 
învins pe teren propriu cu 
scorul de 4—1 pe Salgotarjan. 
Alte rezultate : Honved—MTK 
1—3 ; Raba Eto—Videoton 0—0; 
Szeged—Dunaujvaros 
Szombathely—Csepel 
Pecs—Diosgyor 0—1 ; 
varos—Komlo 3—0. 
ment continuă să conducă Uj
pesti Dozsa cu 28 p, urmată 
de Vasas și Ferencvaros — 
ambele cu cîte 25 p etc.

BELGIA : Rezultate înregis
trate în etapa de duminică:

2-1; 
i-i;

Ferenc- 
în clasa-

TELEX • TELEX • TELEX
La Loveci (Bulgaria) s-a dis
putat primul meci dintre e- 
chipele Institutului de Cul
tură Fizică din Sofia și H. G. 
Copenhaga, contând pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
la handbal feminin. Victoria 
a revenit handbalistelor da
neze cu scorul de 13—10. Re
turul acestei întîlniri se 
disputa la 26 noiembrie

e
La Roermund (Olanda), 
cadrul C.C.E. la handbal
minin echipa locală „Swift" a 
întrecut cu scorul de 9—7 
(4—3) formația vest-germană 
H. C. Niirnberg.

nat de atleții englezi. A cîș- 
tigat Alan Bliston cronome
trat pe distanța de 7,200 km 
cu timpul de 22:10,0, urmat 
de Stewart 22:13,16 și Stevens 
22:18,2.

va

în 
fe-

In ziua a doua a turneului 
internațional de handbal (ju
niori) de la Lvov, selecționata 
României a întrecut cu scorul 
de 16—15 echipa Cehoslova
ciei. In celelalte jocuri s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Polonia—Ungaria 12— 
12 ; R. D. Germană—Bulgaria 
17—14 ; U.R.S.S. I—U.R.S.S. II 
29—25. In clasament conduce 
neînvinsă prima reprezentati
vă a U.R.S.S. cu 4 puncte. .

Crosul internațional de la 
Volvic (Franța) a fost domi-

Din cauza greutăților materiale 
pe care le Intîmpină, Federali» 
de fotbal din Malta a anunțat 
că își va retrage echipa din pre
liminariile turneului olimpic de 
fotbal. Astfel, echipa Finlandei, 
a doua competitoare din aceeași 
grupă, se califică automat pentru 
turul următor al competiției

In ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de volei 
(rezervat echipelor studen
țești) de la Praga, selecționa
ta U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 3—1 (5—15, 15—5, 15— 
4, 15—5) formația Poloniei 
Intr-un alt joc, reprezenta
tiva Bulgariei a dispus cu 
3—1 (15—6, 10—15, 15—11.
15—3) de echipa Cehoslova
ciei.
Orașul Grenoble, ultima gazdă 
a J. O. de iarnă (1968), și-a de
pus candidatura pentru a orga
niza în viitor o ediție a cam
pionatului mondial de hochei 
(grupa A). Comitetul de orga
nizare a viitoarelor ediții ale 
c.M. va stabili orașele gazdă 
ale acestora în ședința pe care 
o va ține în Ianuarie 1971.

satiri* ultimele știri «ultimele știri* ultimele
LA MOSCOVA SE VA 
CONSTRUI UN STADION 

ACOPERIT PENTRU 
ATLETISM

Capitala U.R.S.S. va fl dotată 
cu un stadion de Iarnă pentru 
probe de atletism avînd o ipistâ 
ovală (din tartan) de 200 ni cu 
trei culoare și o pistă specială 
pentru curse de sprint șl garduri 
în lungime de 140 m. Vor fl 
amenajate, de asemenea, sec
toare pentru aruncări șl pistă 
pentru sărituri. Pînă în prezent, 
la Moscova concursurile interna
ționale atletice de sală aveau loc 
la „Palatul Sporturilor" — com
plexul Lujnlkl,- pe o pistă de 
lemn în lungime de 140 m. Noul 
stadion de iarnă va purta nu
mele fraților Znamenskl, care au 
fost în vremea lor renumlți aler
gători în cursele de fond.

J.O. DIN 1972 VOR FI URMĂRITE PE TOT GLOBUL
Organizatorii celei de a XX-a ediții a Olimpiadei de vară de la 

Miinchen — 1972 apreciază că 800 de milioane de telespectatori vor 
putea urmări întrecerile olimpice prin intermediu] a patru sateliți 
care vor asigura retransmisia in întreaga lume. Fiecare satelit va per
mite să se utilizeze — concomitent cu imaginea și sunetul pînă la 21 
de canale care se vor afla la dispoziția comentatorilor străini. iu 
acest fel, se crede că retransmisiile se vor face în 80 de limbi. Doi 
sateliți vor fi „postați" deasupra Oceanului Atlantic, unul deasupra 
Oceanului Pacific șl unul deasupra Oceanului Indian.

ECHIPA DE FOTBAL DJUR- 
GARDEN ȘI-A ÎNCHEIAT 
TURNEUL ÎN JAPONIA
Echipa de fotbal Djurgarden 

din Stockholm a întreprins un 
turneu în Japonia, unde a sus
ținut 4 meciuri cu echipa na
țională a gazdelor. De trei ori 
victoria a revenit formației sue
deze. In ultimul joc, susți
nut ieri la Tokio, echțpa Japo
niei a dștlgat cu l—o.

LOTUL CELOR 18 FOTBALIȘTI ROMÂNI PENTRU
A f .................... , _____ _______

urmează să se dispute la 2 decembrie, lată iucătorii 's 
SATMAREANU, LUPESCU, HÂLMÂGEANU, VIGU, MOCANU, 
ANCA, NEAGU, DOBRIN, DUMITRACHE, FL. DUMITRESCU, 
TATARU. în ' ' " ” '

După
Daniel.

fost alcătuit lotul reprezentativ în vederea partidei

UN MECI ANGLIA
R. F. A GERMANIEI ?

Federația de fotbal din Anglia 
s-a adresat forului similar din 
R. F. a Germaniei, cu propune
rea de a se organiza un meci 
amical între primele reprezenta
tive ale celor două țări, în scopul 
de a dona încasările rezultate 
sinistrațUor din Pakistan. Intîlni- 
rea ar urma să aibă loc în cel 
mai scurt Ump la Londra.

MECIUL CU OLANDA
i amicale cu Olanda care 

lată iucătorii selecționafi : RADUCANU, ADAMACHE, 
C‘J, MOCANU, DUMITRU, RADU NUNWEILLER, 

., - --------------- DOMIDE, E. DEMBROVSCHI,
lot figurează, de asemenea, și DINU, care și-a reluat antrenamentele.
cum se vede, reapar E. Dembrovschi și Tătaru, rsnunfîndu-se, deocamdată, la Ene
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