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TIMIȘOARA 25 Țprln telefon, de la trimișii noștri).
Sala Olimpia le-a primit pe handbalistele participante 

la cea de a Xl-a ediție a „TROFEULUI CABRAȚI" cu tri
bunele arhipline. In atmosfera de entuziasm ce, se pare, 
devine proprie handbalului, cela 3 echipe și-au disputat 
primele jocuri, oferind partide de mare luptă. Echipa Ro
mâniei, intr-o formă îmbucurătoare, a surclasat reprezenta
tiva Poloniei, lăsînd o excelentă impresie, 
celeilalte serii s-a detașat selecționata R.D. 
matică partida dintre formațiile Ungariei, 
dială, și U.R.S.S., încheiată

de-abia la început...
■ REPUBLICA DEMOCRATA 
Germană — românia 
TINERET 19—9 (3—5). Meci 
ia discreția valoroasei forma
ții a R.D. Germane, care ne-a 
probat șl de data aceasta 
realele «ale virtuți. Handba
listele din R.D. Germani au 
desfășurat atacuri In viteză, 
eu penetrații rapid» pe aaml- 
ttero, au șutat puternic, ne
cruțător, la poartă. Tinerele

nedecis. Dar,

Dintre echipele 
Germane. Dra- 

campioană mon- 
competiția este

noastre handbaliste, Intimi
date de faima adversarelor, 

llUlIIIIUlIIIIIIItlllIUIIII*'
Astăzi, incepînd de la 

ora 15,45 sinț programate 
următoarele partide ; Ro
mânia tineret — Iugosla
via, U.RJ3J3^ — Polonia, 
R. D. Germană — Ceho
slovacia, România A — 
Ungaria.

Aiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiji 
n-au evoluat la adevărata lor 
valoare. Au marcat: Braun

(7), Czelake (6), Sterks (2), 
Hoehmut (2) Jancke (1), Lilck 
(1) pentru R.D. Germană și 
Tair (5), Popa (3), Trandafir 
(1) pentru Români a-tineret. 
Au arbitrat K. Nilsson șl R. 
Pettersen — Norvegia.

CEHOSLOVACIA — IUGO
SLAVIA 13—12 (9—7). Prima 
surpriză a turneului. Și chiar 
dacă victoria handbaliste
lor cehoslovace a fost ob
ținută în finalul jocului, la 
un singur gol diferență, 
ea ne-a apărut ca 
iritată, 
slovacă 
acțiuni, 
rijarea 
aceasta 
samblu

început în nota de d-omi- 
Câlin ANTONESCU 

Hristache NAUM

a

gal 
apărut ca me- 

Selecționata ceho- 
a fost mai sigură în 
foarte precisă în di- 
mingii, dovedind prin 
o pregătire de an- 
superioară. Partida

(Continuarea in pag. a 4-a)

„TURNEUL DE HOCHEI PRIETENIA" A ÎNCEPUT

Stadionul Ciulești 
va găzdui duminică 

ÎNTÎLNIREA
INTERNAȚIONALĂ 

DE FOTBAL (JUNIORI) 

ROMÂNIA -
R. 0. GERMANĂ

lucrărilor Plenarei
ședințele C.J.E.F.S. Timiș, prof. Al. Forțu, 
consilier în Ministerul învățămîntului, Th. 
Oprică, președintele C.J.E.F.S. Galați, Radu 
Iluțan, antrenor emerit la caiac-canoe, conf. 
dr. Nicu Alexe, I. Kuns'-Ghermănescu, se
cretar al C.N.E.F.S., Efrem Cherteș, șeful 
comisiei de sport din cadrul U.G.S.R., prof. 
Gabriel Bădescu, directorul Liceului din 
Cîmpulung Muscel, Petre Capră, președin
tele clubului Rapid, Ion Nae, vicepreședinte 
al clubului Dinamo București, Gh. ~ 
președintele C.J.E.F.S. Argeș, Tudor 
președintele C.M.E.F.S. București.

în concluziile dezbaterilor Plenarei 
cuvîntul tov. Anghel Alexe, care a 
importanța primordială a pregătirii 
nice și reprezentării cu cinste a României 
la Jocurile Olimpice de la Sapporo și Miin- 
chen '72. Vorbitorul a accentuat necesitatea 
îndeplinirii cu toată răspunderea de către 
sportivi, cluburi, federații șl organisme ale 
C.N.E.F.S. și C.O.R., a măsurilor aprobate de 
Plenara comună.

Plenara a aprobat în unanimitate raportul 
și planul de măsuri privind activitatea vi
itoare de pregătire a loturilor olimpice ale 
României pentru Olimpiada din 1972.

Informarea cu privire la principalele ac
țiuni întreprinse pentru dezvoltarea sportu
lui de masă a fost expusă de tov. Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Plenara a ales ca membru în Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. pe tov. Aurel C. Neagu, 
redactor-șef al ziarului „Sportul11.

Aspect din timpul
Ieri, la sediul C.N.E.F.S., a avut loc Ple

nara comună a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român. Pe ordinea de zi a lucrări
lor au figurat analiza stadiului actual de 
pregătire a loturilor olimpice și perspecti
vele privind reprezentarea țării noastre la 
viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice ’72 de 
la Sapporo și Miinchen, precum și o infor
mare în legătură cu principalele acțiuni în
treprinse în domeniul educației fizice și 
sportului de masă, în lumina Hotărârii Ple
narei C.N.E.F.S. din 2 februarie 1970.

La lucrările Plenarei au participat mem
bri ai C.N.E.F.S, și ai C.O.R., și — ca invi
tați — activiști ai mișcării sportive, secre-_ 
tari generali ai federațiilor, antrenori, condu
cători al unor unități sportive, ziariști.

In prima parte a lucrărilor, tovarășul An- 
ghel Alexe, președintele C.N.E.F.S. și al 
C.O.R., a prezentat un amplu raport cu pri
vire la stadiul îndeplinirii obiectivelor de 
pregătire a loturilor olimpice pe primii doi 
ani, în vederea participării la J.O. din 1972. 
în continuare, tov. Emil Ghibu, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., a prezentat planul de 
măsuri privind perioada următoare de doi 
ani de pregătire pînă la viitoarea Olimpiadă.

Pe marginea documentelor prezentate au 
luat cuvîntul următorii participanțl la lu
crările Plenarei : M. Pândele, președintele 
clubului Steaua, Ion Corneanu, antrenor 
emerit la lupte, prof. dr. Andrei Demeter, 
de la I.E.F.S., Elena Poparad, președinta fe
derației de gimnastică, Cornel Baliță, pre

• Intrare gratuită 
pentru elevi

Duminică, de la ora 10, 
stadionul Giulești Va fi 
gazda întîlnirii internațio
nale de fotbal dintre re
prezentativele de juniori 
ale Rorrfâniei și R. D. Ger
mane. Este prima evoluție 
a juniorilor noștri după 
excelenta comportare pe 
care au avut-o în septem
brie, în Polonia, la „TUR
NEUL PRIETENIEI11, unde 
elevii antrenorului C. Ar- 
deleanu g-au clasat pe pri
mul loc.

Noua confruntare inter
națională face parte din 
programul de pregătire în
tocmit în vederea jocurilor 
din primăvară, din preli
minariile turneului UEFA.

PENTRU ELEVI, VE- 
NIȚI IN GRUPURI OR
GANIZATE, PE CLASE 
SAU ȘCOALA, INTRA
REA ESTE GRATUITĂ

Crețu,
Vasiie,

a luat 
arătat 
temei-

Emanuel FANTANEANU

măm calitatea jocului prestat 
de Belecțianabili, ni s-a părut 
totuși că, de data aceasta. în 
ansamblu echipa a căpătat un

(Continuare tn pag. • 2-a 
la rubrică)

Jocurile de verificare s-au încheiat
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Șl ACUM, PARTIDA DE RUGBY CU FRANȚA
Ieri după-amlază, pe stadio

nul „23 August1' — locul .unde 
se va desfășura șl marea con
fruntare cu echipa Franței —• 
XV-le nostru reprezentativ a 
susținut ultima partidă de ve
rificare, Intîlnind, In prima re
priză, pe Progresul și, în a 
doua, pe Sportul studențesc, 
ambele fruntașe ale diviziei' B.

Fără a încerca să supraesti-

iNTlLNIREA
SE VA TRANSMITE 

LA TELEVIZIUNE
O veste îmbucurătoare pen

tru Iubitorii fotbalului. Tele
viziunea română va transmite 
în direct meciul OLANDA — 
ROMANIA, miercuri 2 decem
brie, cu începere de la ora 
21.10. Comentator, Cristian 
Țopescu.

lată și celelalte transmisiuni 
de fotbal:

BIMBATA, 28 NOIEMBRIB
Ora 14, fotbal l RAPID—DI

NAMO. Transmisie directă (co
mentator Romulus Balabain) ;

DUMINICA, 29 NOIEMBRIB
Ora 12,30, fotbal i PROGRE

SUL—STEAUA. Transmisie di
rectă (comentator Mărim Po
pescu).

LUNI, 80 NOIEMBRIE
Ora 22,40, emisiunea Tele- 

sport prezintă echipa de fotbal 
a Olandei înaintea medului de 
la Amsterdam, eu reprezenta
tiva României.

Corespondenți specială pentru SPORTUL

„MECIUL CU ROMÂNIA
ESTE FOARTE IMPORTANT

PENTRU PRESTIGIUL
NAȚIONALEI OLANDEZE"

Selecționabilii pentru meciul de rugby cu Franța la antrena- 
mentul susținut miercuri după-amiază in compania echipei 
Progresul București. In fotografie, în prim plan, Nica re- 
eepționînd un balon pe care il va transmite coechipierilor 

lui din linia de treisferturi.
Foto: M FELIX

F. C. ARGEȘ — F

Un interviu 
antrenorul 

prezentativei 
de fotbal a 
Olandei, despre 

meciul de la
2 decembrie

cu
re-

In clișeu, cunos
cutul CRUIFF,, 
la antrenament

(Citiți amănunte 
in pagina a d-a)

CURITIBA 2-2 (2.1)

UN FINAL DRAMATIC...
MaOton >1 Mal« I timp Srt- 

guraa | teren foarte bun; spec
tatori — aproximativ I OM. An 
marcat i DOBRIN (min. 17), 
KRUGER (mln. 32), JERCAN 
(min. *4) șl LUCAS (mln. W).

F.C. ARGEȘ : Nlculescu — 
Plgulea, Olteanu, Vlad, Ivan 
n (mln. 83 Crădunescu), D. 
Ștefan, Roșu, FrâțllA (min. 

48 — Dobrescu ; mln. 72 ște- 
fănescu), Iancu (min. 46 — 
Prepurgel), Dobrin, Jercan.

F.C, CURITIBA : Cello — 
Nllo, Pilotto, Oberdan, Clau
dio, Bidon, Lucas, Pelxinho, 
Hello (min. 14 Wemeck), Kru
ger, Rinaldo.

A arbitrat ANTON MUNICH 
(București), secondat la linie 
de I. Chilibar 
cu (ambii din

In mln. 17, insă, Dobrin in- 
♦utaște magistral „cheia" des
chiderii unei astfel de apărări, 
lainaîndu-1 pe fundașul lateral 
Plgulea, care driblează un ad
versar, pasează lui D. Ștefan, 
o nouă centrare la marginea 
careulud mare, unde se afla... 
tot Dobrin; o preluare pe 
piept, urmată imediat de un 
volă splendid și mingea se

duce direct în vinclu i 1—0.
Oaspeții contraataci puter

nic șâ fnacrlu în mln. 30 un goi 
prin Kruger, anulat nejuat de 
arbitri. Două minute mal tîr- 
ziu, același Kruger Înscrie 
prlntr-un șut de ia marginea

Dumitru GRAUR

(Continuare în vaci, a 3-a)

și M. Marines- 
Pitești).

PITEȘTI, 25 
de la trimisul

Fotbaliștii oaspeți au abor
dat cea de a doua partidă sus
ținută în țara noastră cu gîn- 
dul reabilitării după eșecul 
auferlt în meciul cu Rapid.

Partida debutează în ritm a- 
lert, semnalul ofensivei piteș- 
tene fiind dat de către Roșu, 
autorul a două șuturi pericu
loase la poarta lui Cello. Piteș- 
tenli ee vor găsi însă, în conti
nuare, fațj în față cu o pro
blemă destul de greu de re- 
■olvat, sistemul defensiv al 
oaspeților — apărare aglome
rați pe centru, bazată, în ulti
mă instanță, pe jocul la ofsaid 
— prldaotadu-le reale «Hfi-

(Prin telefon, 
nostru).

Atocd Dobrin, Lucas W lese tn tntîmpinare, tn timp ee un 
alt coechipier al său urmărește faza, gata de intervenție. 
Fos* di» partida 19 Argeș—F.C. Curitiba

Total V. BAGEAC

/n divizia A la baschet:

77 ■ ■ ■

IMPASUL F.R. VOLEI i
i
i
i
i

O primă repriză neintere
santă, în care oaspeții au făcut 
figurație, evolulnd „moale”, 
fără convingere, a determinat 
pe unii spectatori să plece la 
pauza meciului de baschet 
Dinamo — Universitatea Cluj, 
desfășurat aseară în cadrul e- 
tapei a VII-a a diviziei A. 
Dinamovlștil, în schimb, mai 
bine zis trio-ul Albu — Dia- 
conescu — Dragamlrescu, eu 
zburdat, au făcut combinații 
care de care mal spectaculoase 
ri mai eficace, determinând ca 
la sfirșitul celor 20 de minute 
tabela de soar să înregistreze 
o diferență de 15 puncte: 
>8—23.

A urmat, însă, a doua parte 
a întâlnirii, în care am «sistat 
la o lovitură de teatru. In opt 
minute, Dinamo a marcat trei 
(I) puncte, ta vreme ce clu
jenii, ambiționați de perspectiva 
unei înfrângeri rușinoase au 
înscris 21 de puncte, luând 
oonduoerea (44 42, 60—46,
51—48). Minutul de odihnă eo- 
Mcdtat de antrenorul Dan Nlcu- 
lescu șl schimbările produse 
ta formația dinamovistă și-au 
făcut, însă, efectul. Condusă cu 
fermitate de Albu, avlnd în 
Săuca (înlocuitorul lui Mazllu

care s-a zbătut, dar fără prea 
mult folos) un recuperator de 
bază, echipa Dinamo a preluat 
conducerea în min. 32 (52—51) 
și, deși nu a realizat o diferen
ță mare, a învins dar, mai cu 
seamă că studenții au evoluat 
în final netnspirați, încercând 
coșul de la setmldistanță (De- 
mdan, Simon), în loc să for
țeze pătrunderile. Dinamo a 
câștigat cu 69—65 (38—23) și s-a 
instalat pe locul întâi, neînvinsă, 
în campionatul național. Dar. 
în afara victoriei în sine, pen
tru bucureștenl partida a fost 
importantă și pentru că a con
stituit un test însemnat în ve
derea jocurilor ce le vor susține 
în al dodlea tur al C.C.E., în 
campania campioanei Bulgariei, 
Akademlk Sofia. Or, sub acest 
aspect, întrecerea a arătat că 
mal sfnt probleme nerezol
vate, ca, de pildă, cea a plvo- 
ților care sînt departe de nive
lul internațional. Cit privește 
arbitrajul prestat de P. Marin 
și L Krasznay, apreciem că el 
a fost mult prea sever, 
rând mal totul (chiar 
lupta sub panouri), ceea 
se petrece într-un meci 
național.

fluie
ri în 
ce nu 
inter-

D. STANCULESCU

voluțiile internaționale ale sportivilor noștri sînt 
urmărite cu mare interes de sute și sute de mii 
de iubitori ai sportului. Datorită presei, radiou
lui și, mai cu seamă, televiziunii, putem urmări 

evoluțiile sportivilor noștri nu numai în țară, 
c’ Pesta hotare, uneori de la mii și mii

de kilometri distanță. Contingentul iubitorilor de sport 
este astăzi uriaș în comparație cu trecutul apropiat și 
mult mai avizat asupra problemelor intime ale fiecărui 
sport, atît la scara internă, cît și la cea internațională. 
Tn ultimul timp s-a dezvoltat și o mentalitate obiectivă 
care decurge tocmai din cunoștințele multiple ale spec
tatorilor și telespectatorilor, și anume aceea că se pre
tinde de la sportivii noștri exact ceea ce ei pot să dea 
pentru culorile cluburilor și echipelor reprezentative, dacă 
bineînțeles au făcut totul pentru a se pregăti bine și a 
se comporta la nivelul cel mai bun al posibilităților lor.

Firește că atunci cînd echipele naționale 'înregistrea
ză rezultate slabe în întîlnirile internaționale, din motive 
subiective, opinia publică sportivă se sesizează și așteap
tă de la cei în drept, sportivi, federații și C.N.E.F.S. sa 
pună la punct lipsurile pentru ca pe viitor să nu se mai 
repete eșecuri nedemne. Unul din cazurile negative recen
te a fost acela al echipelor reprezentative de volei, la 
campionatul mondial din Bulgaria, caz dezbătut în presă, 
arătîndu-ne pe larg slăbiciunile unor sportivi, antrenorilor 
echipelor, în special ale acelora de la formația feminină, 
și federației de specialitate.

După ședințe și analize îndelungi. Federația Română de 
Volei a sancționat pe unele jucătoare, fără să spună un 
cuvînt despre lipsurile proprii și ale antrenorilor pe care 
i-a numit. Tn presă s-a arătat că federația respectivă o 
rămas datoare opiniei publice sportive. Federația s-a 
complăcut, însă, într-o tăcere ciudată.

Biroul C.N.E.F.S. s-a sesizat de acest fapt și ziieLe tre
cute a chemat în fața sa biroul F.R. Volei, care a în
tocmit în prealabil o informare și un plan de~ măsuri. 
Spre surpriza generală, în aceste materiale, s-a găsit doar 
o autocritică formală din partea federației, in. schimb, 
aceasta a recomandat în continuare pe anlrenorii repre
zentativei feminina de volei a României care s-au făcut 
vinovați de starea precară, de admiterea și cocoloșirea 
unor situații care au dăunat profund comportării normale 
a echipei, obținerii unui loc superior în ierarhia mondială 
a acestui sport.

A fost de la sine înțeles că biroul C.N.E.F.S., în deplină 
cunoștință de cauză a problemelor voleiului, n-a putut 
fi de acord cu o asemenea optică. Tn numita ședință s-a 
arătat membrilor acestei federații că nu au dovedit de
plină responsabilitate pentru menținerea prestigiului Ja 

Icare ajunsese voleiul nostru ?n anii trecuți, că nu au în
vățat ain experiența negativă a campionatelor europene 
din Turcia și s-au arătat în continuare toleranți. Ș-a ce- j 

i F.R. Volei să-și revizuiască atitudinea și să ia mă- 
____ cele mai eficiente pentru a pregăti temeinic posi- ■ 
bilitatea de ultimă oră ce i se ‘ -

reprezentativelor noastre în turneele Olirn-
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3 pregăti temeinic posi- |
oferă în anul viitor — |I calificarea reprezentativelor noastre în turneele Olim

piadei de la MOnchen 72. . I
Este de așteptat ca, de această dată, F.R. Volei să |

nu mai întîrzie cu răspunsul său, să iasă din impasul în 
care se află. j MITROFAN |

Irut ca 
•urile

I

SPORTUL BĂCĂUAN - SPRE NOI TREPTE VALORICE
Am mai avut și alteori prile

jul să menționăm preocuparea a- 
tentă, susținută și plină de soli
citudine pe care organele de par
tid șl de stat din Județul Bacău 
o manifestă față de fenomenul 
sportiv. Nu mai departe dedt în 
primăvara acestui an, ziarul nos
tru s-a făcut ecoul unei valo
roase Inițiative băcăuane în di
recția îmbunătățirii bazei mate
riale a activității dg educație fi
zica șl sport, care a fost apoi 
larg îmbrățișată șl aplicată — cu 
afecte deosebit de pozitiva — In 
multe alte Județe ale țării.

Dar, poate că Imaginea cea 
mail autentică șl mai convlngă- 
toate a acestei preocupări ne-a 
apărut zilele trecuta, eind ni s-a 
oferit plăcuta ocazie să partici
păm la una din reuniunile da lu
cru ala Biroului Comitetului Jude
țean da partid, pa a cărei ordine 
da al figura Șl analiza «portului 
da performanță băcăuan.

A fost mai mult dedt revela
toriu pentru noi să vedem cum 
factorii ari mai responsabili din 
aoest județ al Moldova! gt-au gă-

slt timpul necesar pentru ca — 
pe Ungă alte probleme evident 
mai importante și mal presante 
la ora de față — să la în dez
batere șl activitatea desfășurată 
pe plan sportiv.

CANTITATE, 
DAR Șl CALITATE

Informarea prezentată de Con
siliul județean pentru educație 
fizică șl sport — pe marginea 
căreia s-au purtat apoi discuții 
— a înfățișat celor prezențl ima
ginea dinamică a sportului bă
căuan de astăzi, sugerând totoda
tă și conturul său de mtlne, di
recțiile tn care ar urma să se 
acționeze. PartlctpanțH la ședință 
au apreciat că In Județul lor, altă 
dată rămas mult în urmă din 
acest punct de vedere, sportul de 
performanță a făcut mari pro
grese In ultima vreme, atit sub 
raport cantitativ, cit șl calitativ, 
Dintre dovezile care ar putea veni 
în sprijinul acestei concluzii cea 
mal elocventă este, se pare, pra-

zența a 37 de echipe din Județul 
Bacău în campionatele republica
ne ale mai multor ramuri sportive 
(4 în divizia A, 10 în „B“. 5 în 
„C“, 18 în diviziile școlare șl de 
Juniori), majoritatea dintre ele 
angajate tn primul plan al între
cerilor respective, ceea ce semni
fică buna lor valoare. De altfel, 
noțiunea de calitate este probată 
șl de existența tn rândurile spor
tivilor clasificați din Județ a unul 
maestru emerit șl a I maeștri ai 
sportului, de ctștigarea a 7 titluri 
de campioni naționali — Juniori 
— Ia box, lupte șl gimnastică, de 
buna comportare a echipei de 
fotbal băcăuană in „Cupa euro
peană a tirgurtlor", ea și de ta 
cluderea a 31 de sportivi de pe 
aceste meleaguri ta loturile repu 
bllcane (printre oare fotbalistul 
Btnericb Dembrovachl, component 
de bază al reprezentativei Româ
niei la campionatul mondial din 
Mexic, gimnastele Paula loan, K- 
lleabeta Turco șș Felida Doenea, 
toate de la liceul au profil de epe- 
dalltate din Orașul Gh. Ghoor- 
ghiu-Dej, participante la recentele

campionate mondiale de la Lju
bljana, luptătorul Adrian Popa — 
medaliat cu bronz la „europenele" 
de juniori, șj alții).

COPIII Șl JUNIORII — PE 
PRIMUL PLAN AL ATENȚIEI

Ascensiunea viguroasă din ulti
mii ani a sportului băcăuan, du
pă cum au remarcat șl particl- 
panțll la ședința amintită, Ișl are 
principalul mobil In orientarea 
judicioasă dată activității In rân
durile copiilor șl juniorilor.

Printre altele, tn toamna aceas
ta, Consiliul sportiv Județean, tn 
colaborare au Inspectoratul șco
lar, a organizat o consfătuire cu 
toate cadrele didactice care pre
dau educația fizica, analiztndu-se 
tn spirit critic activitatea depusă 
tn anul școlar precedent șl stabl-

G FIRANESCU
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GftLÂȚENII AU APLAUDAT
MIRACOLUL GHEȚII UN REUȘIT RECITAL MESELE DE PRINZ Și SEARA

nu este 
Doamne 
primește

Artloolul de față 
un text publicitar, 
ferește I Autorul nu 
procente de la vreo agenție 
de reclame și nu este cîtuși 
de puțin interesat în venitu
rile sau îndeplinirea de plan 
a fabricilor de gheață. Fiind
că despre gheață scriem. Mai 
exact, despre calitățile tera
peutice, foarte ridicate, ale 
apei aub formă solidă. Re
clamă, dacă este, o facem, cu 
titlu gratuit.

Da, gheața ca medicament 
— o recomandăm tuturor ce
lor care vor să scape de ne
numărate necazuri trupești, 
sau psihice. Gheață nu nu
mai în prișnițe sau pungi de 
plastic desigur. O pledoarie 
pentru asemenea metode de 
tratament, cu reputație bine 
stabilită nu și-ar avea locul, 
într-adevăr, în coloanele zia
rului nostru. E vorba des
pre gheața dintre mantinele, 
aceea care ni se 
teren de sport.
acest prieten al sportivilor, 
tineri sau mai puțin, face o- 
biectul rîndurilor ce le aș-

oferă ca 
Patinoarul,

temem aci, ca pe o filă de 
rețetă.

Nu știu dacă v-ațl gîndit 
vreodată că un patinoar va- 

după părerile cele 
cît o tn- 

medica- 
sănătate 
lecuiește 

! mal noi

forează 
mai autorizate 
treagă uzină 
mente, Izvor 
(deși înghețat...), el 
mai bine decît cele 
antibiotice sau tonifiante.

M-am convins încă o dată 
de adevărurile de mai au», 
la prima revedere din acest 
sezon ou oglinda de gheață 
sclipitoare 
Floreasca. Scăldat în razele 
soarelui, pe fundalul deco
rului unde, toamna pictează 
în tonuri galbene și aurii, a- 
cest loc de recreare mi s-a 
părut., parcă mai mult ca 
altă dată, un adevărat lăcaș 
de vis. Bucuria lunecușului 
pe patine m-a făcut să uit., 
cît ai bate din palme, de 
tot soiul de dureri, reale sau 
închipuite, ce-mi stăpîneiau 
cugetul în vremea din urmă. 
Duse au fost 
nui început de 
teama vechii

de 
de

a patinoarului

simptomele u- 
astenie. La fel 
sciatici. După

MAEȘTRI Al SPORTULUI 14 ANI!

'* Cef mal tineri campioni naționali pe care i-a cunoscut 
patinajul românesc sînt azi maeștri ai sportului. Rod al atîtor 
ore de muncă și străduință în descifrarea complicatelor desene 
pe gheață, tn însușirea intrepidelor sărituri și piruete, el vine 
să încununeze o activitate de pe acum remarcabilă. Iată-i pe 
cei doi proaspeți laureați — BEATRICE HUȘTIU și GHEOR- 

’GHE FAZEKAS — reuniți într-un cuplu inedit, pe această foto- 
'grafie. Să nu uităm, au fiecare 14 ani. Performanțele mari le 
'.stau înainte...

Fotei Th. MACARSCHI

o oră de patinaj, cînd am 
dus la vestiar și al doilea 
pulover, pentru a-mi sufleca 
mînecile de la cămașă, ce-mi 
părea palton în căldura a- 
miezii, — și după ce încer
casem, cu succes sporit, un 
pas de vals care l-ar fi pus 
pe gînduri și pe Emo Dan- 
zer, m-am simțit ca renăscut.

Nimic nu e mai bun ca 
patinajul la anchiloze, scle
roze, depresiuni nervoase, ce- 
falee, colite, bronșite, fermen
tații, spasme, Inapetență, ul
cer, nevralgie, reumatism, ci- 
foze, scolioze, anemie, Insom
nie șl Ipohondrii de tot felul.

Balsam universal, vă rog 
să mă credeți!

Radu VOIA

P.S. Avem 
două frumoase 
tificiale, în Capitală. Unul 
acoperit — cel de la 
August" — utilat după 
mai moderne cerințe, 
trebui să se uite acest lucru, 
atunci cînd cei ce au în grijă 
această bază sportivă ’ amena
jează gheața, indiferent dacă 
ea este destinată publicului, 
hocheiului sau concursurilor 
de patinaj. Gheața trebuie să 
fie de calitate !

actualmente 
patinoare ar

„23 
cele 

N-ar

în cadrul manifestărilor 
„Danubiu» — Galați 1970", 
cochetul patinoar artificial 
din orașul nostru a găzduit 
o reușită demonstrație de pa
tinaj artistic și patinaj vi
teză.

în fața a peste 2000 de 
spectatori, au apărut sportivi 
din loturile naționale, ca și 
tinere speranțe ale patina
jului gălățean. Au putut fi 
admirate, printre alții, pati
natoarele bucureștence Doina 
Mitricică, Gabriela Voica și 
Cornelia Picu, care au e- 
xecutat figuri deosebit de a- 
plaudate, în acordurile unor 
melodii atrăgătoare.

O plăcută revelație pen
tru publicul gălățean a con
stituit-o și apariția unor pa
tinatori din localitate, în spe
cial a micuței O felia Fara- 
onu, in vîrstă de numai 5 
ani care dovedește un talent 
remarcabil.

De notat, totuși, regreta
bila absență a cîtorva pati
natori anunțați pe afișul de
monstrației, cum au fost 
bucureștenii Rodica Dîdă și 
Sandu Dragoș.

ȘTIRI
• tn aceste zile se desfă

șoară la Praga lucrările co
mitetului de pregătire a jubi
leului a 90 de ani de existen
ță a patinajului în Ceho
slovacia. Din partea F. R. Pa
tinaj participă ca invitat Va- 
leriu Marchievici, arbitru in
ternațional.

• Recent «-au întors de la 
Berlin patinatorii secției de 
viteză a clubului Dinamo 
București. Participînd la con
cursul internațional de pati
naj vitez.ă, organizat în capi
tala R. D. Germane, dinamo- 
vista Maria Tasnadi a obținut 
cîteva rezultate promițătoare : 
50,3 pe 500 m ți 2:46,5 pe 
1 500 m-

• Sîmbătă 28 noiembrie (ora 
13) au loc la patinoarul „23 
August" întrecerile fazei a 
doua a campionatului națio
nal de patinaj artistic. Parti
cipă 21 de concurenți, în ca
tegoria de începători I (pînă 
la 10 ani).

• La patinoarul Floreasca 
începe un nou curs de inițiere 
în patinaj. Primul ciclu este 
programat de la 2 decembrie 
și va funcționa in zilele de 
luni, miercuri și joi, între o- 
rele 17—18,30. Pentru școlarii 
care învață după amiaza, un 
curs paralel va funcționa în 
zilele de marți, joi și sîmbă-

(Urmare din pag. tl

I. SIRIOPOL-coresp.

tă. între orele 10—11,30. în
scrierile se primesc la pati
noar.

• Ieri a plecat la Berlin un 
lot de patinatori, cuprinzînd 
pe Beatrice Huștiu, Adriana 
Preda și Atanasie Bulete, A- 
ceștia vor lua parte la un 
concurs internațional de pa
tinaj artistic, organizat de fe
derația de specialitate din 
R. D. Germană, la finele a- 
cestei săptămîni. Patinatorii 
noștri sînt conduși de antre
norul Victor Neagu.

CAMPIOANELE

ț
plus de rigurozitate, de coeren
ță In conceperea acțiunilor, 
încă din terenul propriu. Pre
zența lui Ciobănel, în linia a 
III-a — care și-a reluat și 
funcția de căpitan al echipei 
'— precum și aceea a lui Iri- 
mescu, pe uvertură, a dat mai 
multă siguranță și claritate fa- 
,zelor, „lucrate" mat gîndit de 
irit. în partidele anterioare.

Fundașul Durbac ni s-a pă
rut în • formă mai bună, mai 
precis în executarea și trans
formarea loviturilor de pedeap
să și a drop-urilor, însă unele 
greșeli de tehnică individuală 
fac ca baloanele expediate spre 
tușă să nu fie, întotdeauna, 
suficient de lungi.

Pachetul înaintării s-a des
curcat bine, combinînd frumos, 
la mînă, ceea ce a și du.« 
la realizarea a numeroase în
cercări. Din linia I ne-a plă
cut, în special, Drăgulescu, ca
re a fost — am zice — punc
tul forte al liniei, mai inci
sivă în acțiunile din apropie
rea butului advers.

CUPA METALUL
Astă-senră, de Ia ora 19, se va 

disputa tn sala clubului Grivtța 
Roșie, semifinala competiției do
tata cu Cupa Metalul. Sîmbâtii, 
In același loc (de la ora 19.30) vor 
avea loc finalele.

A existat în Jocul de Ier! 
Jjosibilitatea să se înscrie un 
număr sporit de puncte. Desi
gur, nu acesta era obiectivul 
principal. Ceea ce a dus, însă, 
la ratarea unora a fost îm
pingerea jocului prea. în late
ral, saoțîndu-se1 balonul în tu
șă. La aceasta se mai adaugă 
și faptul că, uneori, Suciu ca
re, în general, s-a comportat 
satisfăcător, a întîrziat pasa 
sau a dat-o greșit, deși avea 
coechipieri în poziții favorabi
le de a realiza eseuri.

Ceea ce nu s-a făcut în
deajuns —. poate pentru că 
fiecare jucător a vrut să se 
menajeze într-un anumit fel 
— au fost placajele. Este știut 
că rugbyștiî francezi 6e tem 
destul de mult de placajele — 
recunoscute ca deosebit de pu
ternice și eficiente — ale ro
mânilor. De aceea este nevoie 
să se insiste in această direc
ție, deoarece placajul este o 
armă eficace de stopare a ra
pizilor jucători oaspeți, de fri- 
nare a acțiunilor lor de atac.

în ansamblu, repetăm, jocul- 
școală de Ieri, cu accent pe in
tegrarea Iui Ciobănel șl Irimes- 
cu in angrenajul echipei șl o- 
mogenizarea întregului XV, a 
constituit o ultimă repetiție cu 
adversar reușită, toți jucătorii 
manifestînd poftă de joc și, 
ceea ce este important, o for
mă corespunzătoare.

In partea a doua a repri
zei cu Sportul studențesc, prin 
ușoara accidentare a lui Șer- 
ban și înlocuirea lui cu Ifti- 
mle, precum și scoaterea lui 
Braga, pentru a-1 menaja in 
continuare, dispozitivul din spa
te a fost modificat : Irimescu 
a trecut centru, Nica aripă șl 
Nicolescu uvertură,
du-se jocul și in această 
doua formulă, ce ar putea 
utilizată într-un caz fortuit

controlîn-
a 
a

La „cumpăna" turului, divi
zia primă ne-a proiectat 
dimensiuni respectabile 
cele două campioane ale 
rii, Steaua și Penicilina, 
condiții grele, acestea au 
monstrat că se află, ca valoa
re și pregătire, mult înaintea 
colegelor lor de competiție. Se 
pare că outsiderii campiona
tului masculin se zbat în za
dar, cum se întîmplă de 4 ani 
încoace, să detroneze trupa lui 
Țănase Tănase. Deocamdată, 
turul nu dă speranțe nici u- 
neia dintre rivale. Politehnica 
Galați, cu diagonala ce se 
vrea faimoasa. Udișteanu—Du
mitrescu, a fost umilită de 
steliști pe propriu-i „patinoar" 
(cum devenise duminică sala, 
prin.-, grija proprietarilor) : 
Dinamo deplînge în surdină 
cele două infringed din pri
mele etape și, în așteptarea 
returului, îșî varsă amarul 
pe... nevinovatele diviziei : 
Rapidul aruncă printre dinți 
blesteme împotriva nepoliti- 
coșilor brăileni și-și cheamă 
în teren antrenorul. Tot Giu- 
leștiul este „mobilizat" pentru 
meciul cu campionii, din 2 
decembrie...

Dincolo 
chipe ce 
de mijloc 
dașele să 
la bătălia , 
ternei. Acestea cedează fără 
a sta pe gînduri în fața frun-

la 
pe 
ta
in 

de-

de aceste patru e- 
vedem : Formațiile 
au convenit cu co- 
participe împreună 
pentru evitarea lan-

n

Selecționata de juniori
a orașului București

a plecat in Iugoslavia

Ieri Selecționata de lupte gre- 
co-romane (juniori) a orașului 
București a plecat In Iugoslavia 
unde întreprinde un turneu. Pri
ma tntîlnlre va avea loc vineri, 
la Senta, cu echipa similară a 
Vojvodlnel Novisad. Din forma
ția bucureșteanâ fac parte, prin
tre alții, M. Tofan și P. Arcadie 
(Progresul), G. Nica șl M. Ciutan 
(Rapid), P. Corneanu (Steaua), D 
Ioga șl M. Florescn (Dinamo). 
Antrenor — Hie Gheorghe, arbi
tru — Al. Ruszi.

Nu-i nici o lună de cînd Călin Antonescu 
ne spunea „poftă bună' între două ofsai
duri. Fotbalul în direct ni se transmitea 
la oro mesei, duminica, între budincă și 
friptură. Mergea și așa. Ziua făcîndu-se 
mai mică, după cum se constată, luăm 
masa în ziua de odihnă, cu hochei. Ce-i 
aia hochei ? Blocul în care locuim e liniș
tit la ora hocheiului de prînz. Liftul nu 
urcă, nu coboară. Nimeni nu vine la ni- 
meni; să-l (țeranjeze ca să vadă șutul lui 
Dumitrache. Sîranie tăcere, fără uși trîn- 
tite, fără uruitul liftului, fără i...............
apartamentele microbiștilor. 
Dacă nu-i fotbal, nu-i du
minică, nu-i chef, nu-i Iar- î
mă, blocul e rece ca un I 
patinoar. Căci. încă o da- I 
tă, ce-i aia hochei ? Ho- ■ 
cheiul, zic vreo 100 de ne- s 
buni, printre care mă nu- a 
măr și eu, e mai frumos I
decît fotbalul șl doar Dia- fi
mantopol, săracu, mai poo* S
te să sară în sus de bucii- I
rie, după două reprize 1
□mărite, că le dăm cinci J
goluri polonezilor, în repri
za treia. Cei neinițiafi ha
bar n-au ce înseamnă Polonia
Cei inițiali, săracii de noi, știm ce înseam
nă Polonia în hochei, dar și ce însemnăm 
noi, la fiecare început de sezon, la fie
care început de speranță. După boacănele 
din martie — cînd am înregistrat un re
cord mondial în contraperformanță, obfi- 
nînd chiar retrogradarea. pe teren pro
priu I — am prins și noi 20 de minute 
unse cu mir, că și noi avem dreptul la 
așa ceva, și tot ce dădeam cu bățul era 
gol I Rîdeam, desigur, după atîtea bocete 
și bodicekuri — dar pe dinăuntru o voce 
îmi spunea să nu mă prind la cacialmaua 
asta pe care ne-o întindea, la început da 
sezon, destinul.

La masa de seară, am avut handbal. în 
șapte. Și mult. Și cu doar două unghiuri 
de filmare, pe mijloc și din dreapta, cum 
ar veni, care nu aveau darul să-mi risi
pească obiecțiile la. antitelegenia acestui 
joc, minunat probabil în sală. Cunosc pa
siunea lui Țopescu pentru sportul ăsta cu 
atacuri prelungite peste limita răbdării, 
îi recunosc Inspirația cînd îi cîntă pe 
Gruia, Gafu, Penu și de ce n-am fi inspî-

strigăte din

în hochei.

rafi clnd stntem campioni mondiali ? Chiar 
dacă televiziuneo nu știe să-i pună In 
pagină — băieții aceștia, cînd Iși dau 
drumul și sînt In mînă, îl concurează pe 
Răducanu, cel mai mare fotbalist In viată 
de pe teritoriul României (subscriu la pă
rerea lui Lupescu, din .Magazin*...) A moi 
fost *tn sunet și .entuziastul public clu
jean*, ba chiar și In imagine, mai ales 
un cetățean cu umbrelă care murea să se 
uite ,1a cameră* cînd Gruia bubuia cîte 
o minge. Acum ca să fim drepți, reper
toriul cîntecelor intonate — In sfîrșit, am 

început să etntăm în sălile 
de sport, ceea ce • fru
mos — putea fi mai inspi
rat. .Altădată, altădată*... 
e drăgălaș la un șpriț — 

, dar ce se întîmplă dacă pe 
teren «n-o faci mai lată", 
ci învingi la scoruri foarte 

I strînse, ba chiar conduci cu 
I trei goluri și ești egalat, ca 

să nu mai vorbim ce lată 
era s-o facem duminică. 
Poate sînt prea profilat pe 
pepsi, dar...

în sfîrșit, ca să nu fie 
dogmatică, televiziunea ni 

unele sacrificii, în direct, pei-a dat cu _ ... ______ , ... ____ ,
brazilienii de la Curifiba — ceea ce ne-a 
asigurat un prînz plăcut, cursiv, In mare 
contrast cu prînzurile noastre duminicale 
Dar era marți — să vedem ce o să fie 
sîmbătă și, mai ales, duminică — la 
Franța—România. Rugby. Iar va fi liniște 
în bloc, căci rugbyul e și mai complicat, 
și mai enigmatic decît hocheiul. Dar tre
pidez, zbîrnîi de pe acum. Totuși, pentru 
a fi serioși și visători, ce ar fi dacă stu
dioul ar filma meciurile cele mai impor
tante ale ultimelor etape din A, și la 
iarnă ni le-ar prezenta, după amiază sau 
noaptea ? Cine-ar face nazuri dacă în 
ianuarie, la masa de prîr.z, ar vedea 
integral Poli—Farul sau chiar A.S.A.— 
Sportul studențesc, petrecute în noiembrie? 
Ar fi romantic, melancolic, nostim, emisiu
nea s-ar putea numi: „Terenul magic* sau 
„Valsuri nemuritoare”, afară ar ninge și 
blocul ar vui... Vi se pare nebunie ? 
Atunci cum numiți faptul că trei crainici 
brazilieni au transmis de pe „Republicii* 
meciul lui Curitiba cu Rapid ?

S-AU DESPRINS
tașelor, Jucînd slab, clștlgă 
sau pierd între ele în aceeași 
notă. Și luni îșf privesc is
prăvile în clasamente... Doar 
Explorări Baia Mare se 
pare că s-a consolat cu gîn- 
dul că nu mai are ce pierde..-

Fetele urmează și ele exem
plu] băieților. Penicilina a pus 
mîna pe frîu și se amuză Ia 
cursa istovitoare a Rapidu
lui și a lui Dinamo, pornite 
în urmărirea sa. în spatele 
lor, I.E.F.S.-ul se sufocă. Me
dicina face figură modestă, 
Farul pălește din ce în ce, 
trăgînd mai mult spre... lan
ternă. întreaga caravană a- 
vansează nespectaculos, eu 
studentele clujence resemnate 
pe ultimul loc. Și, din urmă, 
nu se simte nici o adiere..-

Nici unul din meciurile e- 
tapei trecute nu a tulburat a- 
patia... O vor face următoa
rele ?

Cel puțin este bine că ac
tualele campioane, la fete și 
băieți, fac, deocamdată, o 
plăcută notă discordantă. T.e 
vom revedea curînd în C.C.E., 
unde sperăm să dovedească 
— în comparație cu. cele mai 
bune echipe de club de pe 
continent — că distanțarea lor 
în ierarhia internă nu se ex
plică numai prin slăbiciunile 
campionatului...

Aurelian BREBEANU

Interviu „fulger11 cu George KRAMER
Sala Dinamo, la jocul de 

antrenament între voleibaliș
tii bucureșteni și Politehnica 
Galați. începînd din această 
vară gălățenii au un nou an
trenor, pe fostul lor coleg de 
echipă, inginerul George Kra
mer. înfiripăm o scurtă con
vorbire cu acesta, întrebîndu-1 
cum se „descurcă" în noua sa 
calitate-

— Experiența acumulată a- 
tîția ani ca jucător, îmi folo
sește din plin. îmi completez 
cunoștințele citind și studiind 
lucrări corespunzătoare. în 
plus, mă înțeleg foarte bine 
cu elevii mei.

— Cum se prezintă jucăto
rii tineri introduși în forma
ție ?

— Atît Dragoș Popescu cît,

mai ales, Radu Dumitrescu 
dovedesc calități deosebite și 
sînt susceptibili de progrese 
evidente. Bineînțeles, dacă se 
vor pregăti în continuare cu 
aceeași conștiinciozitate și se
riozitate.

— Văd că din echipa dv. 
lipsește Szocs, De ce ?

— SzCcs condiționează par
ticiparea în echipă de rezol
varea unor probleme perso
nale. Pînă acum a luat parte 
la un număr redus de antre
namente și, ca

..puteam conta pe
— Ce obiective 

cest campionat ?
— Locul doi în clasamentul 

final, pe care sperăm să-l rea
lizăm.

SPORTUL BACAUAN - SPRE NOI TREPTE VALORICE
(Urmare din pag 1)

llndu-se măsuri concrete de îm
bunătățire a activității In noul , 
an. Necesitatea creșterii ș! pro
movării de tinere talente — În
deosebi din mediul școlar — a 
fost bine Înțeleasă de către ma
joritatea factorilor răspunzători, 
care au acționat in consecință, 
iar roadele n-au inttrziat să a- 
pară. Nu Întâmplător, cum apre
cia șl tovarășul EMIL GHIBU, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., BA
CĂUL SE ÎNSCRIE ASTĂZI 
PRINTRE JUDEȚELE CU CEA 
MAI BUNA ORGANIZARE A 
SISTEMULUI COMPETIȚIONAL 
— bineînțeles, pe plan local — 
PENTRU JUNIORI ȘI ȘCOLARI.

Tn fiecare duminică, 123 de c- 
chipe de Juniori și școlari se În
trec în competițiile locale de ni
vel municipal sau județean, ceea 
cc permite unei mari categorii de 
tineri sportivi să participe la o 
activitate organizată și sistema
tică, să-și ridice măiestria pentru 
a putea deschide apoi cu succes 
porțile formațiilor divizionare de 
seniori. De menționat că pentru 
elevii din clasele mal mici au fost 
introduse pe scară largă forme 
noi de Întrecere, ca mtnl-fotbal, 
mtnl-baschet, trlatloane sau te- 
tratloane, care stat mal atractive, 
șl, totodată, mai stimulative.

CAI SIMPLE Șl RAPIDE 
DE REZOLVARE

E«te, da asemenea, de la sine 
înțeles câ fără o bază materială 
Uît de cit ooretpunzătoare, acest 
progres notabil al sportului bă
căuan n-ar fi fost posibil. Dar, 
problemei ta «Peț* — destul de 
spinoasă tacă pentru întreaga 
noastră mișcare sportivă — 1 s-au 
găsit ta județul Bacău căi mal 
simple si mal rapide de rezolvare. 
EXTREM DE IMPORTANTA ÎN 
ACEST SENS S-A DOVEDIT IN
TERVENȚIA DIRECTA A ORGA
NELOR DE PARTID ȘI DE STAT 
DIN JUDEȚ. DIN INIȚIATIVA 
CARORA, cum am mai spus. A 
FOST STABILIT UN AMPLU 
PLAN DE MASURI CE SE

REALIZEAZĂ CU SUCCES. în 
acest plan au fost prevăzute ame
najări sau reamenajărl de baze 
sportive simple sau complexe pe 
lingă întreprinderi și instituții, In 
curțile liceelor șl școlilor gene
rale, la sate, prin folosirea în
deosebi a resurselor locale și a 
forței de muncă voluntare. Ast
fel, a fost Începută Încă din anul 
trecut amenajarea Parcului spor
tiv din vecinătatea stadionului 
„23 August", urmtnd ca ea să 
continue șl tn anii viitori. Parcul 
va constitui o adevărată mindrie 
a băcăuanilor, avînd șl marele 
avantaj că se află situat foarte 
aproape de centrul orașului. Re
cent, a reapărut complet înnoită 
(cu contribuția Consiliului Jude
țean al sindicatelor), baza sporti
vă a asociației Letea și a răsărit 
o bază nautică pe lacul Bacău II, 
rare are toate condițiile pentru a 
deveni o gazdă a marilor con
cursuri internaționale. Acțiuni 
lăudabile în direcția amenajării 
sau reamenajăril de baze sportive 
sînt de semnalat și in Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (unde însă 
lucrările la sala de lupte șl box 
trebuie continuate într-un ritm 
mai susținut, fiindcă sportivii res
pectivi se antrenează, deocamda
tă, în subsolurile unor clădiri), și 
la Comăncștl, Tg. Ocna și Mol- 
nești, ca și în multe dintre co
munele și satele din județ.

Aceste realizări pe drept cuvlnt 
remarcabile, care situează Bacăul
— din punctul de vedere al asi
gurării bazei materiale a sportului
— înaintea mujtor altor județe, 
n-au împiedicat, însă; pe cei ce 
au luat cuvîntul la ședință să 
se declare Încă nemulțumiți, de 
ceea ce au reușit si facă pînă 
acum. Am fost plăcut impresio
nați. observînd la acești oameni 
cu cît interes șl exigență analizau 
lucrurile, căutind noi soluții, noi 
posll '.Ați de rezolvare a unor 
cerințe îndreptățite, cum ar fi de
vansarea construcției sălii spor
turilor din Bacău sau aceea ex
primată de tovarășul IOAN I- 
CHIM, prlm-secretar al Comite
tului municipal de partid Bacău, 
care amintea că in zona Indus
trială Mărgineni nu există încă 
nici o bază sportivă pentru cei 
s 000 de saiariați de aici.

VREM BAZIN, DAR UNDE 
SÎNT ÎNOTĂTORII ?

Printre doleanțele vlzînd Îmbu
nătățirea bazei materiale eu noi 
dotări, strict necesare, s-a făcut 
auzită șl aceea a construirii unul 
bazin acoperit de înot în muni
cipiul Bacău. Fără îndoială, ce
rința apare ca justificată, dar 
ea trebuie șl chiar a fost pusă 
în corelație cu o altă chestiune 
asupra căreia responsabilii spor
tului băcăuan au încă datoria să 
reflecte. Așa cum foarte bine au 
remarcat tn intervențiile lor to
varășii RADU MANOL1U și VIC
TOR ENĂȘOAIE, ambii secretari 
ai comitetului județean de partid, 
natația este ca și absentă din pe
rimetrul sportiv al județului, 
deși salba de lacuri existentă o- 
feră în sezonul de vară condiții 
propice pentru practicarea aces
tei ramuri de sport de recunoscu
tă utilitate, iar amatori s-ar găsi 
destui. Or, în situația în care fac
torii sportivi continuă să mani
feste un asemenea dezinteres to
tal față de natațîe, construcția 
bazinului de înot nu apare ca 
o chestiune arzătoare. Oarecum 
ia fel se pune și problema pati
noarului artificial la Bacău, atîta 
timp cit iarna, cind condițiile sini 
deosebit de prielnice, se manifes
tă încă o slabă preocupare în pri
vința amenajării de patinoare na
turale.

APRECIERI Șl CRITICI 
ÎNTEMEIATE

Reuniunea Ia care ne referim a 
scos, firește, In evidență șl alte 
aspecte — attt de ordin pozitiv, 
rit șl negativ — ale activității de 
performanță. Spațiul, însă, nu n« 
îngăduie să ne oprim mal pe 
larg asupra tor, din care motiv 
vom aminti numai succint clteva 
dintre ele.

Cel prezenți au apreciat înfiin
țarea liceelor cu program de fot
bal șl de gimnastică din Bacău, 
și respectiv. Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, interesul manifestat fa 
ță de sporturile nautice și con
cretizat prin crearea a 
secții de canotaj — la Sport Club 
Bacău șl Școala sportivă —, ca

doua

și colaborarea fructuoasă existen
tă între C.J.E.F.S. și ceilalți fac
tori din județ cu atribuții tn do
meniul sportului.

Pe de altă parte, au fost criti
cate slaba muncă de selecție și 
chiar de Instruire dusă la cen
trele de atletism și fotbal din 
Bacău și, respectiv, Tg. Ocna, 
lipsa sprijinului material pe care 
o resimt secția de tir a asocia
ției Letea șt secția de lupte libere 
a asociației Trotușul, comportarea 
necorespunzătoare a echipelor 
Textila Buhuși (fotbal), Viitorul 
Bacău (volei). Știința Bacău (a- 
tletism), menținerea In cadrul 
multor secții de performanță a 
elementelor plafonate, indisciplina 
manifestată de unii jucători ai 
echipelor de fotbal Petrolistul 
Dărmănești, Partizanul Bacău, 
Foresta Dofteana, Minerul Tg. Oc
na, deficiențele existente încă în 
activitatea sportivă clin unele 
scoli.

Foarte interesante ni s-au pă
rut, de asemenea, din intervenția 
tovarășului AUREL CALIMAN- 
DRIC, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean, șj preșe
dinte de onoare al lui Sport CJub 
Bacău, opiniile critice privitoare 
Ia activitatea sportivă din medial 
rural (lipsa de baze corespunză
toare și de instructori sportivi, 
insuficiența muncii de propagan
dă. dispariția duminicilor cultu
ral-sportive etc).

UN BOGAT PROGRAM 
DE LUCRU

Dezbaterile reuniunii de la Ba
cău au condus Ia concluzii pre
țioase pentru viitorul sportului 
de performanța din acest județ. 
Prima din ele șl una dintre cele 
mai importante, subliniată șl In 
intervenția tovarășului 
GHIBU, ar fi aceea a 
TATII CONCENTRĂRII ' 
RILOR PE ANUMITE 
SPORTIVE, CARE AU 
MAI O TRADIȚIE ÎN _______
JUDEȚULUI, DAR BENEFICIAZĂ 
SI DE CONDIȚII BUNE PENTRU 
PRACTICAREA LOR ORGANI
ZATA. In cazul Bacăului, această 
profilare ar urma să se facă pe 
gimnastică (feminină), handbal 
(feminin șl masculin), fotbal, a-

EMIL 
NECESX- 

EFORTU- 
RAMURI 
NU NU- 
CADRUL

tlettsm, lupte, box și volei (mas
culin). Bineînțeles că și activita
tea din școli va trebui să cores
pundă acestei orientări. Tot In 
legătură cu această profilare și 
Pe baza experienței pozitive acu
mulate prin înființarea liceelor 
de gimnastică si de fotbal s-a a- 
juns la concluzia că ar fi nece
sară crearea unu! liceu cu pro
gram de bandbaj In orașul Bu
huși, unde există un interes deo
sebit tn rindul tineretului pentru 
acest sport.

Celelalte concluzii principale 
rezultate din ședință se referă la;

— ridicarea nivelului general al 
activității la Sport Club Bacău, 
după recenta sa reorganizare ;

— consolidarea secțiilor de per
formanță prin asigurarea unor 
antrenori bine calificați, selecție 
făcută cu exigentă, formarea de 
grupe de copii și Juniori, îmbu
nătățirea procesului instructiv-e- 
ducativ și asigurarea unul calen
dar compctițional corespunzător ;

— extinderea campionatelor sis
tem divizie in toate orașele și 
centrele tie comună din județ ;

— analizarea periodică a sec
țiilor și sportivilor nominalizați ;

— continuarea acfiunil de ame
najare a bazelor sportive simple 
pe lingă Întreprinderi șl școli, tn 
noile cartiere de locuințe Și la 
sate ;

— asigurarea de spații de Joacă 
pentru copil, după modelul par
cului sportiv din Bacău;

— amenajarea unor baze spor
tive de vară șl a unei pîrtli de 
schi tn stațiunea Slănlc.

După cum se poate remarca, 
ANALIZA EFECTUATA DE BI
ROUL COMITETULUI JUDEȚEAN 
DE PARTID A FOST DE UN 
REAL FOLOS, A CONSTITUIT 
UN SPRIJIN EFICIENT ACOR
DAT activității sportive de 
PERFORMANȚA DIN JUDEȚUL 
BACAU. Consulul sportiv jude
țean și toți ceilalți factori cu care 
colaborează pe acest tărtm au 
desprins din ședință un bogat 
program de lucru, pentru a cărui 
înfăptuire vor trebui să depună 
toate eforturile, astfel ca sportul 
băcăuan să urce in anii viitori 
noi trepte valorice.

BELPHEGOR

BIZARERII IN JURUL FILEULUI
Cu toate că lidetrația șl 

comisiile sale au împărțit, în 
ultima vreme, cu dărnicie 
sancțiuni în dreapta și in 

totuși abaterile con- 
noștri,

6tinga, , ____
tinuă. Corespondenții j/’, 
ca și unele însemnări de' pe

Reprogramarea unor jocuri

de campionat
Au fost reprogramate unei» 

focuri divizionare. Partida femini
ni I.E.F.S. — Universitatea Cluj 
(divizia A) din 18 decembrie, se 
va desfășura la București tn ziua 
de 7 decembrie. Cele două res
tanțe ale echipei feminina, Voința 
Oradea, din divizia sccijfi|A si 
vor disputa la 3 decemKff (cu 
Corvlnul Deva, la Slmeriarșl res
pectiv la 27 decembrie (cu Sănă
tatea, la Arad). Tot la 21 decem
brie a fost programată și restanța 
din prima etapă, Constructorul _ 
Electromotor Pitești (feminin), la 
București.

Steaua și Penicilina

peste hotare
Intilntrea dintre A.M.J.V. 

Deltaloyd (Olanda) și Steaua 
— din C.C.E. — se va dis
puta la 6 deoembrie la Am
sterdam, iar returul la 13 de
cembrie la București. Tn ve
derea partidei din Olanda, 
steliștii vor părăsi Capitala 
la 4 decembrie. Jocurile din 
campionat ale echipei Steaua 
din această perioadă se vor 
disputa astfel : astăzi, la Ba
cău, partida cu Viitorul (pro
gramată inițial la 6 
brie), în ziua de 2 
brie cea cu Rapid, 
14 decembrie cea cu 
sitatea Cluj, la București.

Cealaltă echipă campioană 
a noastră, Penicilina, pleacă 
astăzi în R.F.G. pentru a sus
ține cîteva jocuri amicale, Ie- 
șencele urmează 6ă evolueze 
la Munster și Hanovra. Me
ciul din 29 noiembrie cu 
C.P.B., în cadrul campiona
tului divizionar, se va desfă
șura la o dată ce 
etabili ulterior.

foile de arbitraj consemnea
ză și după etapa trecută lucruri 
surprinzătoare in privința am
bianței din jurul fileului. 
După ce echipa de fete a U- 
niversității Craiova a fost sanc
ționată pentru Reasigurarea 
condițiilor normale de desfă
șurare a Jocurilor, publicul a 
fost evacuat la meciul cu Me
dicina București. Dar tot au 
fost proferate amenințări la a- 
dresa jucătoarelor de la Me
dicina. La un meci în divizia 
B, Electroputere — Medicina 
București (masculin), arbitrul 
secund (V. Arhire din Brașov) 
și-a părăsit postul și n-a mal 
vrut să conducă pînă la sfir- 
șit, deși arbitrul principal (&.' 
Păltinișan — Brașov) hotărfae 
continuarea jocului 1 Procedura 
este bizară.

La Iași, din cauza întreru
perii luminei electrice, meciu
rile de divizia B din sala Vo
ința, au început cu o întîrJ 
ziere de două ore și jumătate.' 
Apoi arbitrii au fost asaltați 
și insultați de public... La Ga
lați, sala, supraîncălzită și su
prapopulată, a devenit... pati
noar. la un meci derby 1 Poli- 
tehnica-Steaua. așternîndu-se 
pe jos sacîz, care a dăunat și 
mai mult jocului.

Unde se va ajunge în etapa 
următoare ?

14 echipe de seniori și 3 de Juniori
decem- 
decem- 
iar la 

Univer-

In finalele de la Cluj
Recent, în cîteva orașe ale țării 

s-au disputat întrecerile fazei de 
zonă a campionatului național pe 
echipe la judo. In finalele ce vor 
avea loc Intre 4—6 decembrie, la 
Cluj, s-au califlcât H echipe do 
seniori — I.E.FS. București, Ra
pid. S.S. 2 București. A.S.E., Uni
versitatea Cluj, Politehnica Timi
șoara, Sănătatea Tg. Mureș. Uni
versitatea Craiova. Știința Mediaș, 
Straja Sinaia, Metalul Roman, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Spartac Focșani, Terom iași — Și 
trei de Juniori mari : Voința Si
biu (campioană republicană). Va
gonul Arad șl Sănătatea M. Ciuc.

urmare, nu 
aportul lui. 
aveți în a-

N. M.
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ANCHETĂ PRIVIND TRANSFERURILE

CIRCULAȚIA" JUCĂTORILOR Șl „STOP“ urile
DORITE SI NEDORITE

Răspund reprezentant! ai echipelor divizionare Â,
-w r ® credern câ există un capitol din Regulamentul de organizare a activității 

fotbalistice mai frunzărit ți mai... forfecat decît cel referitor la transferarea 
jucătorilor (capitolul II). Chiar ;i numai pentru faptul că el se referă la cel 

mai numeros detașament al lumii fotbalistice — jucătorii.»
Și întrucît acest Regulament, care trebuie să guverneze întreaga activitate 

a celui mai popular sport, se aplică, încă, în mod provizoriu (adoptarea sa 
de către Comitetul federal, care îi va conferi drept de executare definitivă, 
se prevede a fi după sfîrșitul primei părți a campionatului), am inițiat ancheta de 
față, referitoare la transferul jucătorilor.

Ne-au răspuns reprezentanții a nouă cluburi și asociații din 
eșaloane alo fotbalului de performanță : diviziile naționale A, B și C.

cele trei

CONTACTE NEMEDIATE ÎNTRE CLUBURI
întrucît este foarte răs- 

pîndită opinia că interesele 
dintre echipele din prima 
divizie și cele din catego
riile inferioare sînt, de cele 
mai multe, ori, ireconciliabile 
în ceea ce privește transfe
rurile, ne-am adresat tuturor 
interlocutorilor noștri cu 
Bceeași întrebare: „în ce 
mod credeți că ar putea fi 
optimizat procesul de promo
vare a _ jucătorilor talentați 
tie la inferior Ia superior, 
astfel îneît să primeze intere
sul fotbalului, în general, 
dar nici să fie lezată vreuna 
tlin părți ?•

Și, fapt interesant, nimeni 
n-a încercat să arunce ana
tema asupra celuilalt. Ba. 
mai mult, toți, dar absolut 
toți, au adus în discuție, de 
la început, necesitatea unui 
contact direct între cluburi 
(asociații) pentru a se trata, 
fără intermediar, eventualele 
transferuri.

Nu credem, de pildă, că 
îng. HORIA COSMA, preșe
dintele secției de fotbal a 
clubului Crișul Oradea, s-a 
referit Ia acest aspect numai 
pentru că transferul litigios 
al jucătorilor Popavici și 
Kun II este de actualitate. 
Dînsul a și propus ca Fede
rația să nu mai permită ase
menea tratative în afara clu
bului. E firesc ca acestea să 
pivoteze în jurul jucătorilor, 
primii interesați. Dar și clu
burile (sau asociațiile) unde 
au evoluat ani de-a rîndul 
au niște interese, de asemeni 
conforme cu linia d'e dez
voltare a fotbalului.

Antrenorul PAUL POPES
CU (Metalul București), cel 
care călește cu tact, la focul 
diviziei secunde, 
pîstate în cadrul 
copii și juniori,-

talentele de- 
centrului de 
asumîndu-șl

răspunderea promovărilor, 
solicită contacte numai între 
cluburi, tocmai pentru a nu 
se facilita alunecarea tineri
lor jucători pe panta afaceris
mului. „Și, ca să fiu sincer
— ne-a spus dînsul — nu ne 
e frică atît de divizia A, cît 
de campionatul de tineret- 
rezerve. Iată de ce: o serie 
de jucători, nestabilizați ca 
valoare și indeciși a se an
gaja la efort, găsesc înțele
gere și adăpost Ia echipele de 
tineret-rezerve, unde nu exis
tă cerințele performanței. Din 
această cauză, aflăm la for
mațiile de ,.FJ“ o perpetuă 
fluctuație a jucătorilor tineri".

NICOLAE OAIDA, pînă 
nu de mult în activitatea 
competițională, în prezent 
antrenor al divizionarei C 
„Flacăra roșie", subscriind la 
procesul firesc de circulație 
a valorilor, de promovare a 
tinerilor jucători, nu uită să 
precizeze că de la „Flacăra 
roșie" au plecat, de-a lungul 
anilor, mulți tineri jucători 
Ia echipe de primă divizie, 
cele mai recente exemple în 
actualul campionat fiind 
fundașul Tănăsescu (Progre
sul) și atacantul central Mar- 
eu (Rapid). „Condiția nece
sară, însă — a precizat Oaidă
— trebuie să fie cooperarea 
între cluburile mari și micile 
asociații. Trimișii cluburilor 
să nu ia contact, în primul 
rînd, cu jucătorii, pe care 
să-i tenteze cu diverse avan
taje. Iar dacă e vorba de pro
misiuni — cum a făcut Pro
gresul cu echipamentul ce 
ni l-a făgăduit drept compen
sație în schimbul transferului 
lui Tănăsescu — ar fi bine 
ca ele să fie onorate și nil 
înlocuite „din mers" cu ce 
se găsește prin magazia clu
bului. .

da F.R.F., de un 
mă categorie cu 
categorie inferioară în vede
rea colaborării pe o durată 
mal lungă, în folosul ambe
lor părți, a fost susținută nu 
numai de T. Ozon, ci și de 
Marin Bărbulescu, Paul Po
pescu, Nicolae Oaidă, fiecare 
particularizînd cîte un as
pect. Astfel, M. Bărbulescu 
și N. Oaidă s-au referit la 
acei fotbaliști care 
Încă certitudinea 
în divizia A și care

SINGURELE

club de pri- 
un altul de

DAR Șl... CONTRACTE I
(F.C. Argeș) 

un

B fi C
împrumutați pentru o pe- 
adă limitată — pentru ve-rîcadi ___

rificere șl rodare in echipa 
din divtelile B sau Q. între 
echipele angajate printr-un 
asemenea contract să existe 
liberul transfer de-a lungul 
întregului an competițional.

P. Popescu accentua posi
bilitatea cunoașterii și verifi
cării în timp a tinerilor ju
cători, ei fiind legitimați la 
echipele divizionare A sau B 
numai cînd ajung certitudini.

PETRE MÎNDRU (Dună
rea Giurgiu) și NICOLAE 
DUMITRESCU (U.T.A.) cred 
că este necesară introducerea 
regulamentară a unei „prime 
de transfer", în funcție de 
categoria de la care provine 
Jucătorul nou legitimat și care 
să compenseze echipa de un-să compenseze echipa 
de acesta a plecat

VASILE COPIL 
Tulcea) s-a referit 
Ia necesitatea unor asemenea 
compensații, printre acestea 
tnscriindu-se, după opinia 
tuturor interlocutorilor, jocu- 
rile-beneficiu, procur'area 
unor rînduri noi de echipa
ment. schimburi de jucători.

nu dau 
prezenței 
pot juca
CONTROVERSE : TERMENELE 
SI CARANTINA

(Delta 
și el

1 TITUS OZON 
ta transferat, fără nici 
echivoc, problema transferu
rilor, din cea a contactelor, 
în cea a... contractelor din
tre cluburi i „Mi se pare fi
resc ca relațiile dintre divi
zionarele A și suratele lor 
mai mici din aceeași Iocalita-

A. BfNTU A CONDUS
fXCtlfNT PARTIDA

GRECIA-R.f. a GERMANIEI
După cum am mal anun

țat, meoiul dintre reprezenta
tivele Greciei și R. F. a Ger
maniei (scor 1—3), care s-a 
disputat duminică, la Atena, 
a fost condus do o brigadă de 
arbitri români, formată din A. 
Bentu — la centru, Gh. Liimo- 
na și A. Pîrvu — la linie. Cei 
trei cavaleri ai fluierului au 
primit calificative foarte bune 
din partea presei din Grecia. 
Iată ce a scris ziarul „Atletiki” 
despre arbitraj : „Brigada de 
arbitri români, avînd Ia centru 
pe A. Bentu, a condus exce
lent. A. Bentu a fost un bun 
psiholog și a aplicat cu mult 
discernământ legea avantaju
lui. Colegii lui de linie, Gh. 
Limona și A. Pîrvu, au fost, 
de asemenea, excelenți și au 
semnalizat foarte corect în tot 
timpul partidei."

te, sau chiar din județ, să se 
bazeze pe o circulație neîn
grădită a jucătorilor dotați. 
Pe de altă parte, ceî tineri 
și „necopți" crescuți în cen
trul de copii și juniori al 
clubului de „A", să se rodeze 
în echipele divizionare „B" și 
„C“, iar, pe de altă parte, 
jucătorii apți de prima di
vizie — dar numai certitu
dinile valorice! — să poată 
fi oricînd promovați în pri
ma divizie. Un contract în 
acest sens, încheiat între divi
zionara A și o echipă de ca
tegorie inferioară din același 
oraș sau județ, stipulind op
țiunea (semnată) a jucătorului 
și obligativitatea încadrării 
celui legitimat în Iotul pri
mei echipe, ar putea regle
menta asemenea relații, 
ceasta presupune, însă.

A- 
ca 

opțiunea jucătorului să nu 
fie doar în funcție de avan
tajele de moment, iar antre
norul — cel chemat să pro
pună noile achiziții — să 
răspundă pentru valorifica
rea deplină a acestuia. De 
aceea, aș opina pentru obli
gația jucătorului de a ră- 
mîne între 3—5 ani la echipa 
pentru care a semnat. Astfel, 
vom ajunge să nu mai avem 
Ioturi de „pensionari", înca
drați, culmea, sub denumi
rea de tineret-rezerve!"

Ideea contractului, a unei 
„minute" încheiate sub. egî-

Iată nodul gordian. Pe 
acest teren au și apărut sin
gurele „disensiuni" între par- 
ticipanții la ancheta noas
tră. N. Dumitrescu și I. Rein
hardt, de pildă, sînt de pă
rere ca transferurile de jos 
în sus să fie neîngrădite în 
tot timpul anului, în timp ce 
MARIN BARBULESCU sus
ține aprobarea transferurilor 
doar pe perioada primelor 
șase etape. Antrenorul fero
viarilor bucureșteni este de 
asemeni de părere că în re
gulamentul de transferări să 
fie precizat numărul de jucă
tori care pot fi transferați 
într-un an competițional în
tre echipe din cadrul primei 
divizii (2—3 jucători, restul 
necesităților fiind acoperite 
din pepiniera proprie) și de 
la echipele de categorie infe
rioară la cele superioare (1—2 
jucători într-un campionat). 
Această din urmă prevedere 
se aseamănă cu cea a lui 
Paul Popescu, care opinează 
pentru un singur jucător, 
antrenorul Metalului Bucu
rești adăugind încă o preci
zare menită să oprească „exo
dul" de jucători, destrămarea 
formațiilor mici: „Federația 
să nu primească cereri de 
transfer în mijlocul campio
natului".

Ing. H. Cosma este de acord 
cu carantina de un a'n, în 
timp ce N. Oaidă crede că 
ea este prea mică, întrucît 
■un asemenea termen convi
ne oricui: stă un an pe spe
zele noii echipe, dar nu face 
nimic!" Iar P. Popescu nu 
este de acord cu renunțarea 
la obligativitatea apartenen
ței la același club, timp de 
trei ani pentru juniorii cres
cuți la centrul divizionar al 
acestuia.

N. Dumitrescu, I. Reinhardt 
și P. Mîndru accentuează ne
cesitatea egalității tuturor 
echipelor — sindicale, 
tare, studențești 
regulamentului, 
țînd că în 
unui tînăr la studii sau sta
giu militar in altă localitate 
eă existe două posibilități: 
ori să nu joace în acest 
timp, ori să se acorde 
ma de transfer".

★
Opiniile exprimate în

primul plan obligativitatea 
contactelor directe între păr
țile interesate, care să se sol
deze cu angajamente ferme și 
nu cu promisiuni de culise. E- 
vident, o diversificare a aces
tor contacte, precum și ex
tinderea lor sub forma uunei 
colaborări în timp, de asemeni 
pe baza unei stipulații concre
te, sub egida F.R.F., nu poate 
decît să faciliteze accesul în 
fotbalul de performanță al 
celor mai dotate elemente.

Cît despre cea mai con
troversată problemă, cea a 
termenelor de transfer și a 
carantinei, concluzia nu poate 
fi decît una, pe baza unei 
cît mai largi consullări : regu
lamentul nu-și poale propune 
decît să susțină, prin litera și 
spiritul său, fluxul firesc de 
promovare a tinerelor talen
te care, implicit, înseamnă în
tărirea echipelor din primele 
eșaloane și, deci, consolida
rea fotbalului românesc.

Anchetă realizată de
Paul SLAVESCU

mili- 
în fața 

Mîndru ară- 
cazul plecării

răs- 
pri-

'-'piniiie exprimate in ca
drul anchetei noastre converg 
în ceea ce privește necesita
tea unor precizări și adăugiri 
la capitolul dedicat transfe
rării jucătorilor. Subliniindu-se 
în mod deosebit interacțiunea 
cluburilor și asociațiilor pentru 
o mai liberă circulație a va
lorilor, discuțiile au adus pe

Derbyul etapei
t

care nu is nou lider?
Med de mare rivalitate, de 

mari ambiții, acest nou joc 
Rapid — Dinamo, pe care îl 
vom vedea sîmbătă — de la 
ora 14 — pe Stadionul Re
publicii, este unul dintre 
cele mai pasionante din isto
ria întâlnirilor dintre aceste 
două echipe fruntașe ale fot
balului nostru. Intr-adievăr, 
partida capătă o temperatură 
ridicată, nu numai prin pris
ma rivalității sportive, a în
trecerii dintre internaționalii 
celor două echipe, ci și PRIN 
CONJUNCTURA -------
ÎȘI MĂSOARĂ 
ACESTE DOUĂ FORMAȚII, 
AFLATE IN LUPTĂ DIREC-

ca socoteli își ftw echipele 
ji suporterii lor.

Pînă acum, în campionat, 
Rapid și Dinamo s-au întîl- 
nit de 40 de ori. Bilanțul este 
favorabil rapidiștilor, care au 
reușit să cîștige 19 din a- 
ceste 40 de jocuri, în timp ce 
Dinamo a avut cîștig de 
cauză numai în 17 întâlniri. 
Numărul rezultatelor 
este mic — patru — 
pare să demonstreze 
bale echipe au forțat
pînă în ultima clipă, neaccep- 
tînd rezultatele, ca să Ie 
spunem așa, conciliante.

în general, în cadrul ace
luiași campionat, victoriile au 
alternat. Rar s-a întâmplat 
ca una din echipe să învingă 
atît în tur, cit și în retur. 
Așa s-a întîmplat și în cam
pionatul trecut. în tur, Rapid

a învins cu 2—0, în timp ce 
partida din retur, decisivă 
pentru Rapid aflat în acel 
moment în luptă pentru titlu

1N CARE
FORȚELE

DUMITRACHE
PENTRU SUPREMAȚIE 

SI DESPĂRȚITE IN CLASA
MENT, IN MOMENTUL DE 
FAȚA, DOAR PRINTR-UN 
SINGUR PUNCT.

Dinamo este echipa care 
beneficiază la ora actuală de 
acest mic avans. Dar distanța 
s-ar mări substanțial în cazul 
tind dinamoviștii ar cuceri 
cele două puncte ale meciu
lui de sîmbătă. Dimpotrivă, 
o victorie a Rapidului ar a- 
duce formației feroviare fo
toliul de lider, în timp ce 
Dinamo ar trebui să înceapă 
1£ cursa de urmărire...

Și mai este, desigur, cea 
de a treia eventualitate,a unui 
rezultat de egalitate, 
menține, măcar pînă la vii
toarea etapă, actuala

Simpla enumerare 
tor eventualități arată cît de 
mare este miza meciului Ra
pid — Dinamo, de sîmbătă,

care ar

situație. 
a aces-

„CUPA ROMÂNIEI»

8 divizionare

1—2 
fost 
Au

PETROLUL VIDELE 
METALUL BUCUREȘTI 
(0—0). Bucureștenii au 
superiori localnicilor, 
marcat : Iancu (min. 47) și
Georgescu (min. 70 din 11 
m) pentru Metalul, Borțea 
(min. 87) pentru Petrolul. A 
arbitrat bine N. Moroianu — 
Ploiești. (V. Nicolescu. coresp.) 
OLTUL SF. GHEORGHE — 
POIANA CÎMPINA 2—0 
(1—0). Oltul a avut tot tim
pul inițiativa. Autorii golu
rilor Goga (min. 2) și Hallo 
(min. 68). A condus corect 
V. Murgășan. — București. 
(G. Briotă, coresp.)

I.R.A. CÎMPINA — FLA
CĂRA MORENI 2—0 (2—0). 
Joc frumos. Au înscris: Bălă- 
șescu (min. 40 din 11 m) și 
Iacob (min. 42). Foarte bun 
arbitrajul lui S. Stăncescu- 
Bucureștâ. (C. Vîrjoghie- 
caresp.).

CHIMISTUL BAIA MARE 
— CRIȘUL ORADEA 0—4 
(0—3). Soarta meciului a fost 
decisă în primele 30 de mi
nute, cînd orădenii au mar
cat 3 goluri. Autorii golurilor: 
Dărăban (min. 4, 24), Arnoțki 
(min. 12) și N. Alexandru 
min. 86). (Gh. Tudor, coresp.).

MINERUL COMANEȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 1—0 (1—0).

B eliminate
Joc viu disputat. Unicul gol 
a fost marcat de Mangalagiu 
(min. 2). (I. Birzan. coresp.) 

FULGERUL DOROHOI —
CHIMIA SUCEAVA 1—0 
(1—0). Localnicii au dominat 
perioade îndelungate. A în
scris: Ungureanu (min. 1). 
Excelent „ arbitrajul lui P. 

.Mărășescu — Iași (I. Man- 
daehe, coresp.)

VICTORIA MORENI — 
PROGRESUL BRAILA 1—3 

cîștigat- 
Urmeș 
Iancu

Brăilenii au
Au marcat:
5 din 11 m),
50), Traian (min. 82),

11).

egale 
ceea ce 
că am- 
victoria

RĂDUCANU

cu U.T.A,, s-a încheiat cu 
victoria... dinamoviștilor: 2-1. 

întrebarea este cine des
chide „balul1* de sîmbătă: Ra
pid sițu Dinamo ?

Reprezentativa de juniori
la porțile turneului U.E.F.Â.

Antrenorul
in căutarea a...

I

Constantin Ardeleanu
doi fundași și o extremă !

nu vor

bitum, pentru volei, baschet, 
handbal șl o tribună din beton, 
cu 4 rînduri de bănci) ; ni) Li
ceul nr. 2 Roman (handbal, volei, 
baschet, plus o tribună eu sche
let metalic). Mențiune specială — 
Liceu) din comuna Borca (tere
nuri de volei și handbal. împrej
muite cu gard). Fruntașelor aces
tei „competiții" lj s-au acordat b 
serie de premii în materiale si e- 
chlpament sportiv.

prof. Radu TOMA — coresp.
ÎNTRECEREA GOSPODAREAS- 

CA SUCEVEANA. Inaugurată a-

șl nr 4 Cîmpulung ; locul 3 — 
Școlile generale din Șaru Dornel. 
Bălăceana și Grămești.

C. ALEXA — Ooresp.

PopicSria construită anul a 
sportiv „DUNĂREA", din

cesta, in 
Galați.

cadru.1 camplexului 
Foto: P. POPA

„SPAȚIUL LOCATIV" SPORTIV 
IN CREȘTERE... Poate mai mult 
ca oricînd, in aceasta perioadă 
abundă inițiativele de amenajare 
sau reamenajare a unor baze spor
tive simple in numeroasei localități 
ale țării. Tolba poștașului este 
doldora de mesaje ale corespon
denților noștri prin care «tntem 
înștiințați de apariția pe harta 
țării a unor terenuri destinate di
feritelor discipline, de extindere 
a „spațiului locativ" dedicat spor
tului. Să facem o sumară cunoș
tință cu noile locuri de recre
are, de concurs...

IN SATELE DELTEI. Din ini
țiativa Consiliului județean E.F.S. 
Tuloea »-a pornit, cu luni In ur
mă, o interesanta tntrecere in 
satele din preajma Deltei, avînd 
ca obiectiv amenajarea de baza 
sportive. Acțiunea — «prljinltă 
îndeaproape da U.T.C., «indicate, 
inspectorate școlare, consilii 
populare comunale sau U.J.C.A.P. 
•— a fost primită cu căldură și 
— datorită el — «-a ajuns la o 
zestre sportivă mal bogată. Iată 
Si cîteva rezultate : In comuna 
Cerna, de pildă, oare avea doar 
un teren simplu de fotbal, există 
acum un mlcrostadlon cuprinztnd

de handbal, volei, sec- 
atletism, un vestiar ete.

terenuri 
toare de 
La Turcoaia s-au amenajat tere
nuri de volei, baschet șl hand
bal, iar la Saricliioi s-a împrej
muit terenul de fotbal șl s-a con
struit un vestiar. Alte realizări 
de aceeași natură pot fl tatil- 
nlte la Mahmudla (handbal, volei, 
portic de gimnastică, gropi de 
sărituri), Slava Rusă (teren de 
tenis), la Frecăței sau Isaocea. 
CT. R.).

.CEA MAI FRUMOASA BAZA 
SPORTIVA ȘCOLARA». Inițiativa 
s-a adresat tuturor liceelor șl 
școlilor profesionale din județul 
Neamț ea pornind de la Comi
tetul județean U.T.C., în colabo
rare cu C.J.E.F.S, ți Inspectoratul 
școlar. Comisie — alcătuită din 
reprezentanții celor trei organe 
— a stabilit acum următorul cla
sament : I) Liceul „Ștefan cel 
Mare" Tg. Neamț (elevii de aici 
vor beneficia de terenuri de hand
bal, volei, baschet — toate din 
bitum ți împrejmuite cu gard de 
eîrmă —, de o pistă circulari de 
200 m cu zgură, de sectoare pen
tru aruncări șl sărituri ; II) Li
ceul din Săbăoanl (terenuri, din

De

nul trecut, întrecerea amena
jare a bazelor «portive școlare 
din județul Suceava a cunoscut 
un nou succes la a doua «a edi
ție, ponderea oonstitulnd-o mlnl- 
terenurile de fotbal șl baschet, 
cele de volei șl handbal, sectoa
rele de atiletism sau porticurile 
de gimnastică. Inspectoratul șco
lar județean, ca șl Consiliul ju
dețean al organizației pionierilor 
au avut mult de lucru pentru 
stabilirea laureațllor. Pînă la ur
mă, premiile au lost acordate 
după cum urmează : locul 1 — 
Școlile generale din Fundul Mol
dovei, Mănăstioara — Șiret șl Li
ceul 1 Rădăuți | locul 2 — Șco
lile generale din Pleșeștt, Panacl

NOUTĂȚI ȘI LA BIRLAD. în 
prezent, se află în construcție 
două noi terenuri sportive în o- 
rașul Bîrlad. Primul este situat 
în perimetrul stadionului Tinere
tului, iar cel de-al doilea In ca
drul mlcro-complexului, de la 
Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej“. Am
bele, din bitum, pot fl folosite 
— la alegere — pentru handbal, 
volei sau baschet. Aceste noi con
strucții se adaugă celor ridicate, 
prin muncă voluntară la A. S. 
Rulmentul și A.S. Confecția și 
vor oferi, desigur, tinerilor bîr- 
lădenl spații suplimentare de în
trecere. Menționăm, de aseme
nea, că la terenul de handbal de 
la stadionul Tineretului, o bună 
parte din gard a fost consolidat 
cu prefabricate de beton.

S. ELTADE — coresp.

PENTRU VIITORII TEXTILIȘT1 
DIN CISNADIE. — Cel. peste 800 
de elevi ai Centrului școlar și 
profesional de maiștri textiliști 
din Cisnădle nu puteau beneficia 
pînă nu de mult, decît de baza 
„A.S Textila”, unde exista o evi
dentă aglomerație, deoarece șl 
alte unități școlare din localitate 
frecventau micul stadion. De cu 
rînd, insă, o parte din cerințe 
au fost rezolvate, datorită amena
jării la Centrul școlar profesio
nal șt tehnic de maiștri a unor 
terenuri de baschet, handbal și 
volei, finisării terenului de atle
tism și obținerii unei săli pentru 
tenis de masă. Totodată, condu
cerea școlii a luat inițiativa de 
a organiza competiții pe clase 
dotate cu trofee transmisibile, 
care — după cit se pare — au 
stimulat activitatea sportivilor 
școlari. O altă acțiune salutară a 
fost sprijinul acordat de către 
conducerea Combinatului textil șl 
Consiliul orășenesc, care au fur
nizat material bazei Textila, in 
scopul, amenajării unul teren de 
volei, unul patinoar pentru copil, 
acoperirii 
etc. Pentru 
peste o mie 
triotică. Un

I.

tribunei stadionului 
aceasta s-au prestat 
de ore de muncă pa- 
început promițător...
ANDREI — coresp.

(1-1).
ușor, 
(min. 
(min. 
respectiv Belmuș (min.
în min. 23, Nicoioiu (Victo
ria) a ratat un penalty. A ar
bitrat bine M. Haimovici — 
București. (Gh. Ilinca, coresp.) 

STEAGUL ROȘU PLENTȚA 
— ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1—0 (0—0). Tn repriza 
secundă, gazdele au dominat 
și au înscris unicul gol prin 
Dilică (min 62). A condus 
bine I. Cojocaru — Tr. Seve
rin. (I. Julea, coresp.)

UNIREA ALBA IULIA — 
C.S.M. SIBIU 0—2 (0—1). 
Gazdele au evoluat slab. Au
torii golurilor: Flichiș (min. 
32) și Schwartz (min. 60). în 
min. 55, Suciu (Unirea) a ra
tat un penalty. (I. Filipescu, 
coresp.)

' AURORA URZICENI — 
POLITEHNICA GALAȚI 2-1 
(1—0. 1—1). Joc echilibrat.
Au marcat: Dolganiov (min. 
35), Buga (min. 110), respec
tiv Bpzman (min. 47). (M. 
Tabarcea, coresp.)

UNIREA TOMNATIC! — 
C.F R. ARAD 0—1 (0—0). A- 
rădenii și-au impus superio
ritatea în partea a doua a 
meciului, cînd au fructificat 
o ocazie prin Kiîros (min. 66). 
(P. Iatan, coresp.)

UNIREA DEJ — MINERUL 
BAIA MARE 3—1 (1—1). Go
lurile au fost realizate de D 
Pop (min. 39), I. Pop (min. 
65), Catană (min. 76), respec
tiv Szabo (min 31). (T. Pro
dan, coresp).

CHIMIA FĂGĂRAȘ—GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—1 (0—0, 
1—1). Au marcat : Ioncear 
(min. 77, 96, 99 din 11 m),
respectiv Moldovan (min. 80). 
Excelent arbitrajul lui G. 

Micloș - București. (B. Stoi- 
ciu, coresp ).

METALUL TR SEVERIN— 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
l—1 (1—0, 1—1). Conform 
regulamentului, Politehnica 
s-a calificat pentru etapa vi
itoare. Au înscris: Jimborea- 
nu (min. 35) pentru Metalul, 
Fulop (min. 70 din 11 m) 
pentru Politehnica. (Gh. Ma- 
nafu, coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — POR
TUL CONSTANȚA 2-1 (2—0). 

MINERUL TELIUC—COR- 
VINUL HUNEDOARA 2—2 
(1—1, 2—2). Conform regu
lamentului, Oorvinul s-a ca
lificat pentru etapa viitoare.

' Golurile au fost înscrise de 
Cos (min. 8) și Moldovan 
(min 53) pentru Minerul, Cer- 
go (min. 16, 62) pentru Cor- 
vinul. Competent arbitrajul 
lui M. Grecu - Aiud. (I. Vla
dislav, coresp.).

Lunile care urmează 
fi ușoare pentru antrenorul e- 
chipei reprezentative de ju
niori, Constantin Ardeleanu.

Preliminariile U.E.F.A. bat 
la ușă. Toats cele 4 meciuri 
ale „mînjilor” noștri se vor 
disputa în primăvară, pe inter
valul a numai 4 săptămini. Hei- 
vei — una din piesele de bază 
ale mecanismului echipei — 
s-a accidentai ,și utilizarea lui 
nu va intra In discuție mult 
timp. La toate aceste „surse" 
de frămîntări, am adăuga o 
alta, nu ultima in clădirea preș- 
tigiilor, în fixarea ierarhiilor 5 
echipa română care ne repre
zintă in preliminariile Turneului 
U.E.F.A. este una și aceeași cu 
formația care și-a adjudecat nu 
de mult, într-o selectă com
panie, „Cupa Prieteniei", tro
feul celei de a doua — ca tra
diție Și amploare — competiții 
a continentului. Iar laurii nu 
au darul doar să onoreze. Ei 
obligă, în aceeași măsură...

— Ar mai fi, oare, — vă 
întreb — vreun motiv in 
plus de neliniște, sau le-am 
enumerat pe toate î

— A mai rămas de spus ci 
la ora asta, echipa care a ciș- 
tigat in Polonia și-a ‘ ‘
fundașii laterali și
dreaptă.

— I-a pierdut ?1
— El bine, da... Pe 

dinamovistul 
brâu, folosit o dată chiar in 
prima garnitură, e in mare de
clin de formă și, se pare, șl 
bolnav, iar fundașii stingă de 
la Katowice, Ciocirlan și 
Scheep, nu mai prezintă nici 
o garanție. Primul, pentru că... 
nu joacă nicăieri, iar Scheep 
pentru că e mai mult 
rezervă la prima echipă 
a U.T.A.-el, ceea ce face ca el 
să nu poată evolua nici la se
niori, nici la tineret... In sfir
șit, ghinionul lui Helvei...

— Și triaturile ? Săptă- 
mina trecută ați organizat 
două verificări, ați chemat 
29 de „noutăți". intre care 
nici mai mult nici mai pu

țin de 14... fundași ?! E 
chiar așa mare seceta de 
valori pe linia de fund ?

— Ce să vă spun ?! Mulți 
chemați, puțini aleși. De fapt, 
trei: Badea (Crișul), Coca („U“ 
Cluj) și Radulescu (Farul). Și 
ei mai m.ult de perspectivă...

— In ceea ce privește 
tricoul cu numărul 7, 
veați parcă 
pe Blejușcă, 
Pașcani. Ce 
cu el ?

— Blejușcă e 
doilea... Năstase de la Pro
gresul ! Cit a fost rezervă, a 
muncit ca un rob, a alergat.

■

pierdut 
extrema

dreapta,
bucureștean Do-

un 
de 
s-a

un

a- 
candidat, 

la C.F.R. 
întîmplat

fel de al

s-a bătut... Cum a devenit ti
tular, in Polonia, cum a început 
să creadă că fotbalul pornește și 
se, termină cu el 1

— Apropo de Năstase, pe 
care-1 considerați, într-o 
discuție mai veche, dificil 
și incomod.

cuiescu ne 
de mult 
tase e neașteptat de serios 
în -antrenamente, că la Pro
gresul toată lumea e mul
țumită de el. Ce părere 
aveți de,.. această părere 7

— Nu pot spune altceva de
ck că il aștept pe Năstase. Am 
nevoie de el, dar am nevoie 
de un Năstase care să joace 
cum vreau eu, nu cum vrea 
el. Dacă ba ințelege asta, a 
binevenit.

— Cred că, 
unor certe 
dispuneți de 
cleu de echipă .

susceptibil de perfecționa
re — mă gindesc la Bu- 
caru. Sandu Gabriel, Dono- 
se, Boloni sau Sandu Mir
cea — capabil să izbutească' 
calificarea în turneul 
U.E.F.A. Mă înșel?

— Și da, și nu... Juniorii 
turci și bulgari nu posedă — 
din cite am auzit și am văzut — 
formații invincibile, dar nici 
calificarea nu-i o floare la 
ureche !

Sper, insă, că in in
tervalul celor trei săptămini de 
pregătire comună, in vacanța de 
iarnă, să omogenizez echipa, 
care nu numără decît 6 me
ciuri internaționale in palma
res, să canalizez mai bine ca
pacitățile băieților, să-i dotez 
cu alte virtuți tactice decît cele 
cu care vin de la cluburi și 
care nu coincid totdeauna cu 
intențiile mele.

In sfirșit, dacă aș avea 
doi fundași și o extremă, am 
ciștiga, cred eu, preliminariile 
U.E.F.A...

Victor Stăn- 
spunea
că nu.Năs-"<

în pofida 
dificultăți, 
un nu- 

puternic și

Ov. I.

F.C. ARGEȘ—F.C. CURITIBA 2-2
(Urmare din pag. 1)

careului la o ezitare generală 
a apărării gazdelor.

Argeșenii vor lua din nou 
conducerea, în min. 44, prin 
Jercan, care i-a depășit pe 
toți apărătorii brazilieni. Oas
peții au reclamat ofsaid, dar 
cel care i-a potolit cu un au
tentic gest fair-play a fost 
chiar antrenorul Mauro. A 
doua repriză se consumă într-o 
notă de dominare a echipei 
braziliene, la care piteșitenii 
răspund prin contraatacuri.

Dobrin frinează, adesea, jocul, 
dar și știe să-și lanseze, cîte- 
odată, coechipierii cu măies- 
tria-i cunoscută. Și cînd se 
credea că toate conturile sînt 
încheiate, Vlad alunecă la o 
minge 
Lucas 
bate iremediabil 
(min. 86) : 2—2.
golada generală 
mat în echipa 
gazdele îl pierd pe Prepurgel 
(eliminat pentru injurii 
min. 88) și sînt gata să pri
mească un gol.

extrem de ușoară, 
interceptează ' și îl 

pe Niculescu 
în degrin- 

care a ur- 
piteșteană,.

LOTO—PRONOSPORT
Programul concursului

Pronosport nr. 48 de dumi
nică 29 noiembrie 1970 cu
prinde în întregime meciuri 
din campionatul 
viziile A și B din 
ționâm partidele 
Napoli, 
nerossi 
lus — 
chise oricăror rezultate. De 
un mare interes se bucură 
și partidele din campionatul 
italian divizia secundă. Dar 
iată acest program: 
rentina — Bologna; 
gia — Verona ; III: 
«tonale — Catania; 
ventus — Roma ;
rossi — Cagliari; VI: Dario — 
Napoli; VII : Sampdoria — 
Torino ; VIII : Varese — 
Milan; ' IX: 
lanta ; X: 
XI : Monza 
Palermo 
nana

italian di- 
care men-

Lazio — 
Milan, La-Varese —

— Cagliari și Juven- 
Roma, meciuri des-

I: Fio- 
II: Fog- 
Interna- 
IV: Ju-

V: Lane-

VIII :
Cesena — 

Massese — 
— Brescia ; 
Pisa; XIII: 

Catanzaro.

Ata- 
Bari;
XII: 
Ter-

• Tragerea Loto de vineri 
27 noiembrie 1970 se va te
leviza direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la 
ora 19,10

Procurați-vă din vreme bi
letele.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. « 

DIN 25 NOIEMBRIE 1970
FOND GENERAL DE PREMII: 

1.520.428 lei din care 684.796 lei 
report

EXTRAGEREA I : 13 40 34 42
11 9

FOND PREMII : 902.537 
care 462.899 lei report 
ria I

EXTRAGEREA a Il-a
41 32

FOND DE PREMII : 
din care 221.897 lei report la ca
tegoria A

Plata premiilor la acest concurs 
se va face astfel :

In Capitală de la 3 decembrie 
1970 pînă la 9 ianuarie 1971 ;

In țară de la 7 decembrie 1970 
pină la 9 ianuarie 1971, inclusiv. 
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

20 NOIEMBRIE 1970
EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 

1,70 a 49.324 lei ; cat. 3 : 9,85 a
8.513 lei ; cat. 4 : 40,75 a 2.058 iei ; 
cat. 3 : 126,85 a 661 lei; cat. 8 : 
129,05 a 650 leL

REPORT categoria 1 s 133.874 lei.
EXTRAGEREA a Tl-a : Catego

ria A : 1x25% a 59.762 le» șl
1X10*/. a 23.905 ld ; B : 1,80 a
36.469 lei Î C : 7,30 a 0.993 lei ț D a 
18,10 a 2 627 lei ; E : 27,60 a 2 378 
lei : F c 42,M a 1.539 lei.

AMBELE EXTRAGERI s catego
ria Z î 065,00 a 100 let

Premiul de categoria A a fost 
obținut de TOTH IOAN din Sa- 
loata.

la
lel din 
catego-
18 39 5

617.891 lei

Â



A „TURNEULUI DE HDCHEI PRIETENIA
Ieri. pe cel» două patinoar» artificiale din București și 

Galați, au început întrecerii» ediției a doua a competiției 
Internaționale de hochei pe gheață „PRIETENIA** pentru ju
niori. Iată acum relatări de Ia meciurile primei zile.

BUCUREȘTI
R. D. GERMANA — UNGA
RIA 11—2 (5—0, 3—1, 3—1)

întîlnirea a însemnat un 
simplu „galop de sănătate" 
pentru tinerii hocheiști din 
formația R. D. Germane. Su
periori la toate capitolele 
(pregătire fizică și tehnică, 
patinaj, tactică etc.) juniorii 
germani au repurtat o victo
rie facilă, scorul nereflectînd 
însă real fizionomia partidei. 
Așa cum s-a desfășurat par
tida, în special prima repriză 
(20 de minute s-a jucat aproa
pe Intr-un singur sens) se 
părea că vom fi martori la o 
adevărată cascadă de goluri.

în repriza secundă, însă, 
am asistat la o luptă mai 
echilibrată, în care jocul a 
fost ceva mai încîlcit, pentru 
ca ultima treime a timpului 
să fie iarăși total la discreția 
învingătorilor.

Numai că acum ei nu s-au 
mai mulțumit să înscrie go
luri, ci au căutat să mar
cheze cît mai spectaculos, 
din faze țesute din mai multe 
pase. Din acest motiv s-au 
ratat numeroase posibilități 
favorabile de majorare a 
scorului.

Formația ungară, deși po
sedă cîteva individualități no
tabile, în ansamblul ei nu a

ad-reușit să constituie un 
versar redutabil pentru echi
pa R. D. Germane.

Jocul a fost condus de ar
bitrii români Fl. Gubernu și 
C. Sgîncă.

Cele 13 puncte au fost rea
lizate de i Simon (3), Roth- 
mann (2), Scholz, 
Wenzel, Geisser,
Benthner pentru R.D.G. 
Sz6I8s pentru Ungaria.

șl N. Turceanu. Marcatorii 
punctelor i Andreev (2), 
Beiders (2), SEvtov, Barinev, 
Golikov, Grigarkin și Gla
zov, pentru sovietici, res
pectiv Rokicki.

Romeo VILARA

o
de

re-

Kranz, 
Schiller, 

Și

PROGRAMUL DE AZI
ORA 16: U.R.S.S. — 
UNGARIA
ORA 18: R. D. GER
MANA — POLONIA

U.R.S.S. — POLONIA 10-1 
(3—0, 4—1, 3—0). Un meci 
de o înaltă factură tehnică 
în care formația Uniunii 
Sovietice ne-a prezentat pe cî- 
țiva dintre cei care mîine-poi- 
mîne vor lua locurile reduta
bililor Ragulin, Firsov, Starși- 
nov etc. O echipă bine formată 
de adevărați virtuozi, niște 
mici artiști ai hocheiului. 
Formația sovietică s-a im
pus printr-un joc simplu, 
eficace și spectaculos, în- 
frîngînd rezistența lăuda
bilă a colegilor lor polonezi.

Au condus Gh. Mureșan,

GALAȚI
Galați 25 (prin telefon, 

la trimisul nostru).
Orașul de pe Dunăre se

întîlnește, după o scurtă pau
ză, cu hocheiul dar de data 
aceasta într-o atmosferă speci
fică de iarnă. Dinspre fluviu 
bate un vînt rece și tăios des
pre care pescarii bătrini spun 
că ar prevesti zăpada. Privind 
cerul și consultând termometrul 
puțini localnici s-au încume
tat să 
așa că 
dere a 
petiției 

niori ..
desfășurat în fața unui număr 
redus de spectatori temerari.

In jocul inaugural s-au în- 
tîlnit, hors-concours, reprezen
tanții României și hocheiștii 
formației locale Dunărea. „Na
ționalii" au ciștigat cu 9—1 
(4—0, 1—1, 4—0) fără să se 
întrebuințeze. A urmat apoi 
meciul vedetă...

ia drumul patinoarului 
festivitatea de deschi- 
acestei grupe a com- 
internaționale de ju- 

„Tumeul Prietenia" s-a

Marginalii la ediția a lll-a a Balcaniadei de scrimă

TENDINȚE CĂTRE ECHILIBRU VALORIC

Turneul interzonal de șah

GHELLER Șl FISCHER
AU ÎNTRERUPT
INTRU POZIȚIE
■Mm

DR. FRANTISEK FADRHONC, ANTRENORUL REPREZENTATIVEI DE FOTBAL A OLANDEIi

wMECIUL CU ROMANIA ESTE FOARTE IMPORTANT
PENTRU PRESTIGIUL NAJIONAEEI OEANDEIE“

Inaugurată cu doi ani 
în urmă, din inițiativa fo
rului român de speciali
tate, Balcaniada de scrimă 
și-a creat un bun făgaș 
organizatoric, suficientă 
forță și personalitate pen
tru a se înscrie în rîndul 
principalelor competiții 
europene.

Pentru a respecta ade
vărul istoric trebuie să 
subliniem că această pri
mă reflecție, în legătură 
cu Balcaniada de scrimă 
de la Sofia, aparține de 
fapt celor doi oficiali in
vitați in capitala Bulga
riei, Ryczard Krucinski 

.(Polonia) și Paul Wurm 
(Ungaria), care au func
ționat că arbitri neutri.

De data aceasta, scrimerii 
români n-au mai fost cîștigă- 
țotii de drept ai majorității 
probelor — 7 din 3 în pri
mele două ediții. Există evi
dent o justificare a faptului 
că de la Sofia sportivii ■noș
tri au revenit doar cu 5 ti
tluri din 8 — pe de o parte 
întinerirea deliberată a lotu
rilor, iar pe de altă parte vi
cierea unor rezultate in a- 
salturile probelor de sabie. 
Totuși, și tn condițiile în care 
in sala „Akademik" am fi a- 
liniat primele garnituri, re
plica acestor concurenți sau 
a formațiilor adverse ar fi 
foșt cu totul alta — mult mai 
promptă — decît la Bucu
rești" în 1968 sau la Zagreb 
în 1969.

în floreta masculină, de 
pildă, este de semnalat un 
vertiginos salt calitativ, în
deosebi în cazurile Bulga
riei și Greciei, țări care po
sedă trăgători cu certe posi
bilități ca: Stancev, Dimi
trov, Gretcenliev, Ioanidis și 
Vgenopulos. în floreta femi
nină, de asemenea, valoarea 
sportivelor Iugoslaviei este 
intr-o sensibilă creștere, ast
fel că . n-a fost un accident 
scorul strîns la care ele au 
pierdut un meci-cheie cu e- 
chipa noastră (4—5), era Efti- 
miades și Svetlana Krejovici 
mai ales sînt floretiste difi
cile — prima posesoare a u- 
nei tehnici foarte conplexe, 
cea de a doua o scrimeră 
cu o mare rezistență fizică, 
cu o excepțională viteză* de 
reacție. Nici la spadă, trăgă
torii români n-au avut o mi-

siune mai ușoară, sportivii 
iugoslavi — și în special 
Savici, în turneul individual 
— talonîndu-i strîns.

Numai la sabie s-ar putea 
vorbi — deocamdată — de 
un fel de statu-quo valoric, 
trăgătorii români 
gări situîndu-se 
plan, urmați de 
greci.

în general este 
că rezultatele 
scrimerii bulgari trei titluri 
balcanice) constituie un în
demn pentru oficialitatea res
pectivă de a le acorda cre
dit mai departe. Același lu
cru și în cazul scrime- 
rilor greci, finaliști în 
probele de floretă, spadă și 
sabie șl ocupanți ai locului 
III la' floretă echipe. Este un 
bilanț mai mult decît satis
făcător, , care relevă mun
ca antrenorului român 
Tudor Ilie (remarcată de alt
fel și anul trecut după Za
greb), mai convingătoare a- 
cum după Sofia.

O succintă analiză care a 
avut loc la încheierea ediției 
a IlI-a a Balcaniadei a scos 
în relief atît aspectele sem
nalate în aceste rînduri, pre
cum și faptul că în toate 
probele — inclusiv în cea de 
sabie — orientarea trăgătorilor 
a vizat folosirea unui registru 
cît mai larg de procedee teh
nice și tactice. Este o do
vadă concludentă că Balca
niada reușește să se alinieze 
valoric în rîndul competiții
lor de anvergură cuprinse în 
calendarul Federației inter
naționale de scrimă — J.O., 
C.M. și C.C.E.

Tiberiu STAMA

CEHOSLOVACIA — BUL
GARIA 23—0 (7—0, 5—0, 11—0) 
Echipa Cehoslovaciei, care can
didează la supremația euro
peană, s-a detașat cu multe 
clase peste adversarul său. Ea 
a dominat copios, demonstrîn- 
du-ne toate virtuțile unui ho
chei avansat. Deficitari la ca
pitolele patinaj și tehnică, ju
cătorii bulgari n-au putut de
păși rolul unui sparing-parte- 
ner foarte facil. Scorul ne scu
tește de orice comentariu. Este 
evident că bătălia pentru pri
mul loc se va da la Galați 
între echipele Cehoslovaciei și 
României.

Joi, selecționata română va 
întîlni pe aceea a Bulgariei. 
In deschidere, formația ceho
slovacă va juca împotriva echi
pei Dunărea Galați.

Valeriu CHIOSE

MADRID 25 (Agerpres). — 
Tuifieul interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca a 
programat în cea de-a 12-a 
rundă partida derby între 
marii maeștri Efim Gheller 
și Robert Fischer. în prima 
jumătate, partida (s-a jucat 
Apărarea Grunfeld) a decurs 
sub semnul luptei poziționa
le. Gheller a propus remiza, 
pe care Fischer a refuzat-o, 
partida întrerupîndu-se într-o 
poziție complicată ce ar pu
tea duce la remiză, după 
părerea unor comentatori, 
sau la o victorie a lui Fis
cher după opinia marelui 
maestru danez Bent Larsen.

Portisch a ciștigat la Hort> 
Uitumen la Rubinetti, Taima- 
nov la Minici, iar Ulilmann 
(cu piesele negre) l-a învins 
pe Jimenez. A fost consem
nată remiza în partidele Res- 
hevsky-Gligorici, I<vkov-Sut- 
tles, Mecking-Panno și Na- 
ranja-Smîslov. Larsen a în
trerupt cu Hubner.

în clasament conduce Ghe
ller cu 8 (1), urmat de Uhl
mann 7i/2, Fischer 7 (3), Por
tisch, Ivkov, Mecking 7, 
Panno 6>/2 (2), Taimanov 6>/2« 
Polugaevski, Gligorici 6 (1) 
etc.

• ECHIPELE DE CLUB MAI BUNE DECÎT SELECȚIONATA ȚĂRII • ANTRENORUL CAUTĂ 

SOLUȚII ® MARELE SEMN DE ÎNTREBARE: ÎNAINTAREA

r

și cei bul- 
pe același 
iugoslavi și

de apreciat 
obținute de

ȘASE PUGILIȘTI ROMÂNî
VIDIN, 23 (prin telefon). As

tăzi a fost o zi plină pentru ti
nerii noștri reprezentanți. " 
cel patru puglliști români 
au urcat treptele ringului 
Vidin, în sferturi, de 

au obținut victoria.

Toți 
care 
din 

finală, 
_ _______   Semlmusca 
Remus Cosma a Intîlnit In Jo
chen Roke (R.D.G.) un pugilist 
deosebit de rezistent cafe a ce
dat, totuși, ritmului sufocant, 
impus de Cosma, astfel îneît, a 
obținut un ușor avantaj, sufi
cient pentru a fl declarat în
vingător la puncte. Simion Cuțov 
(cat. cocoș) a realizat în aceas
tă seară, în compania lui Step
han Forsteres (R.F.G.) cel 
mai spectaculos med al galei, 
tn ultimul rund, cu o dirzenle 
rar Întâlnită, deși în cea secun
dă fusese numărat, Slmlon gă
sește nebănuite resurse, trece 
la un atac dezlănțuit, astfel In-

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
(Urmare din pag. 1)

nare a echipei iugoslave (min. 
7: 4—1) ............ ..........
reprizei, 
batistele 
galat și 
de două 
doua a meciului (min. 30) el* 
au condus cu 11—7, însă sco
rul a devenit din nou egal : 
11—11 în min. 37. Ou trei 
minute înainte de final, Star- 
kerova a înscris golul victo
riei. Au marcat Kernerova 
(5), Kovalovska (3), Starke- 
rova (2), Metlochova (2) Bru
nova (1) pentru Cehoslovacia 
și Knezevici (6), Tomașek (3). 
Ninkovici (2), Supiikovici (1) 
pentru Iugoslavia. Au 
P. Cîrligeanu și V. 
ghian (România).

pînă către sfîrșitul 
după care hand- 
cehosiovace au e- 
au luat un avantaj 
goluri. In partea a

și Bobrova. Grație unui atac 
mai insistent, selecționata 
U.R.SS. a condus o bună 
parte din timp (min. 18: 6—2 
și min. 37: 11—9), dar în fi
nal, scăzînd forța de șut a 
principalei sale realizatoare, 
Bobrova, ținută om la om, a 
peexnis echipei maghiare să 
egaleze și, în general, să con
ducă jocul. Au înscris Bo
brova (7), Zolkina (2), Noș- 
kova (1) și Diomkina (1) 
pentru U.R.S.S., Takacs (4), 
Fleck (3), Csik (2), Toth (1) 
și Juling (1) pentru Ungaria. 
Au arbitrat P. Țîrcu și T. 
Curelea (România).

La ora cind apar aceste 
rînduri, antrenorul reprezen
tativei Olandei, dr. Frantisek 
Fadrhonc, nu a alcătuit încă 
lotul pentru meciul amical 
eu selecționata României, pro
gramat la 2 decembrie, la 
Amsterdam. Se așteaptă des
fășurarea etapei de duminică, 
după care se va alcătui lotul 
care va fi cantonat pină în 
ziua meciului la Amsterdam.

Pentru opinia sportivă din 
Olanda pare curios faptul că 
echipele de club au o com
portare foarte bună în cupele 
europene (Ajax Amsterdam și 
P.S.V. Eindhoven sînt califi
cate în sferturile de finală 
ale C.C.E. și respectiv. Cupa 
cupelor, iar F. C. Twente 
participă în optimile Cupei 
europene a tîrgurilor), în timp 
ce echipa națională, alcătuită 
în mare parte din jucătorii 
acestor cluburi, nu-și poate 
găsi cadența.

Ziarele olandeze comentea
ză faptul că naționala Olan
dei a pășit cu stîngul în cam
pionatul european și, proba
bil, nu se va califica nici de 
data aceasta în etapa urmă
toare. Intr-adevăr, scorul de 
1—1 cu echipa Iugoslaviei, pe 
teren propriu, și înfrângerea 
suferită la Dresda cu selec- 
țidnata R. D. Germane (0—1), 
nemulțumesc pe suporterii o-

landezi. Să fie, oare, vinovat 
antrenorul Fadrhonc ? Nu se 
poate spune acest lucru, pen
tru că în ambele meciuri din 
campionatul european el a 
aliniat o echipă cu jucători 
valoroși, cei mai în formă la 
ora aceea, fotbaliști de certă 
valoare din formațiile Ajax, 
Feijenoord, P.S.V. Eindhoven 
și Sparta, care ocupă și un 
loc fruntaș în campionat în 
plus, nimeni nu poate pune 
la îndoială priceperea antre
norului Fadrhonc, care, din 
1948, a pregătit echipele frun
tașe din prima ligă. A fost 
antrenor la P.S.V. Eindhoven, 
Feijenoord și Ajax Amster
dam, iar de la 1 iulie 1970 
a devenit antrenorul echipei 
naționale în locul lui Helmut 
Kessler.

într-o discuție purtată zilele 
trecute cu ziariștii olandezi, 
Fadrhonc a declarat că me
ciul cu România, deși poartă 
caracterul unui 
ESTE FOARTE 
TANT PENTRU 
GIUL SAU ȘI AL NAȚIO
NALEI OLANDEZE. Apoi, 
întîlnirea mai are ca scop 
verificarea celei mai bune for
mule de echipă pentru vii
toarele meciuri din campio
natul european, care vor a- 
vea loc în anul viitor (cu 
Luxemburg, la 24 februarie,

„amical" 
IMPOR- 
PRESTI-

cu Iugoslavia, la 4 aprihe 
etc.). Chiar dacă lotul nu a 
fost dat publicității, în linii 
mari el poate fi presupus. în 
poartă va apăra Van Beveren 
(P.S.V. Eindhoven). Linia de 
fund va fi alcătuită din Su- 
urbier (Ajax Amsterdam), un 
jucător cu excelente calități, 
Israel căpitanul formației Fei- 
jenoord, Neeskens (Ajax Am
sterdam), în vîrstă de numai 
19 ani, care anul trecut a 
fost căpitanul reprezentativei 
de juniori, prezentă în turneul 
U.E.F.A. și impetuosul Strick 
(P.S.V. Eindhoven). în linia 
mediană, cei doi vor fi aleși 
dintre Jansen (Feijenoord), 
Veenstra (Eindhoven) și Van 
Hanegem (Feijenoord). Atacul 
constituie marele semn de în
trebare. Va re’ntra Cruyff, 
argintul viu al echipei Ajax? 
Va juca Lippens care acti
vează la clubul vest-german 
Rot-Weiss Essen ? în rest, în 
discuție intră tot vechii in- 

. ternaționali Van der Kujien 
(Eindhoven), Wery (Feijeno
ord),. Klijnjan (Sparta Rot
terdam) și Kaizer (Ajax).

Toate aceste problem© vor 
trebui rezolvate de antreno
rul Fadrhonc înaintea meciu
lui de la 2 decembrie.

JOHN LE NOBLE 
„Algemeene Dagblad* — 

Rotterdam

arbitrat 
Pelen-

11—11
A fost o partidă ex

trem de interesantă, de lup
tă, în care, pe rînd, fiecare 
dintre cele două formații pu
tea să termine victorioasă. 
Am spune, însă, că selecțio
nata Ungariei, campioană 
mondială, a avut chiar șanse 
certe, dar și le-a anulat ra- 
tînd trei lovituri de la 7 m 
și două contraatacuri. Se
lecționata sovietică a avut 
două jucătoare în formă ex
cepțională : portarul Sokolova

U.R.S.S.—UNGARIA 
(8-6).

IN SEMIFINALE LA VIDIN
cît Forsteres este găsit de gon
gul final total epuizat. învingă
tor la puncte Cuțov. Ușorul Au
gustin Iacob, după o primă re
priză în care n-a reușit să im
pună lupta de aproape în fața 
maghiarului Lajos Kerekqyarto, 
în cea de a doua plasează un 
puternic upercut în ficatul ad
versarului care pentru 8 secun- . 
de este incapabil de a continua 
liLPta. Dar reluarea ostilităților 
de către Kerekqyarto nu a durat 
mai mult de 10 secunde, și... K.O. 
Cu victoria lui Ion Ilie (cat. 
mijlocie mică), prin descalifica
re în ultima repriză asupra cu
banezului Alejandro Montoya, se 
încheie cea mai bună zi a pu- 
giliștilor români pe ringul din 
Vidin. Ea consfințește califica
rea României, cu șase sportivi, in 
semifinale.

Victor POPESCU

ROMANIA — POLONIA 
16—5 (8—4). O victorie recon
fortantă prin care selecționata 
feminină a țării noastre își 
face un debut de bun augur în 
acest sezon internațional. Ceea 
ce a plăcut mai mult în evo
luția handbalistelor noastre a 
fost vitalitatea cu care ele au 
jucat pină în ultimele secunde 
ale partidei, reușind atacuri 
frumoase și finalizate variat 
precum și o apărare activă în 
care s-a remarcat în mod deo
sebit portarul Maria Buzaș. 
Semnificativ In acest sens este 
faptul că in ultimele 23 de mi
nute, sportivele poloneze n-au 
reușit să înscrie nici un gol 
(min. 28 : 9—5, min. 50 : 16—5) ! 
întîlnirea a fost echilibrată ca 
scor doar la începutul primei 
reprize cînd rezultatul a fost 
apropiat (min. 12 : 2—2, min. 
21 : 4—3). Din acest moment 
Insă reprezentantele
s-au detașat irezistibil luînd un 
avantaj consistent 
pauză și cucerind 
secundă o victorie 
meritata chiar și
diferență de scor. Au marcat : 
Arghir (4), Metzenrath 
Băicoianu (3), Schramoo 
Micloș, Neghină, Szekely pen
tru România, Lewandowska (2), 
Zawlinska (1), Piotrowska (1) 
și Lowkzinska (1) pentru Po
lonia. Au arbitrat B. Nenov și 
T. Todorov (Bulgaria).))

noastre

pînă la 
în repriza 
pe deplin 

la această

(4),
(2),
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Floyd Patterson, fostul cam
pion al lumii la categoria 
grea, și-a fdeut recent o jm- 
firesionantd reintrare pe ring, 
a 35 de ani, lnvingtndu-1 pe 
Charles Green prin k.o. tn re
priza a 10-a. Faptul senza
țional al acestui meci a fost 
însd altul. Pentru prima oard 
în analele boxului, arbitrul a 
fost... eliminat din ring. Con
ducătorul meciului a comis o 
serie de erori care au stîrnit 
vii proteste în rîndurile pu
blicului. Temîndu-se de un de
zastru, organizatorii au che
mat poliția pentru a-l obliga 
pe arbitru să coboare din ring. 
Faptul s-a petrecut în repriza 
a doua, cînd polițiștii l-au 
îndepărtat cu forja pe arbi
tru. Acesta a fost înlocuit de 
unul din judecători.

ARBITRU ELIMINAȚI...

O figură de catch ?... Nicidecum. In primul rund ai luptei ier, 
Floyd Patterson cade pe spate, iar Charlie Green 11 urmează, ceea 
ce obligă pe arbitrul Tony Perez să-i numere pe ambii boxeri. Faza 
controversată, din care a rezultat un scandal imens, fără precedent 
in analele Iul Madison Square Garden, cum este descris In rîndurile 
alăturate.SPORTURI NOI
Kendo reprezintă un origi

nal duel cu săbii al ja
ponezilor. Europenii tnsă au 
înlocuit săbiile cu bețe de

bambus. In Anglia, Belgia și 
R. F. a Germaniei se organi
zează concursuri și campiona
te d» kendo.

ar» ava ri

Două noi discipline sportive 
prind tot mai mult teren. E 
vorba de schi pe iarbă și 
kendo — o variantă a scrimei 
japoneze.

Prima disciplină
tajul că se poate practica și 
tn țările care nu cunosc ză
pada, ca Brazilia, Australia și 
țările africane. O firmă vest- 
germană produce acum schiuri 
speciale, adaptabile pentru ga
zon.

RECORDURI PRIN... DIETĂ’

Dr. 3. Anderson, expert 
pentru alimentația, a publicat 
nu de mult o lucrare de spe
cialitate, In car» ausține ci 
sportivii ce se vor alimenta 
dietetic au șanse mult mal 
mari în obținerea perfarman-

țelor de valoare. După păre
rea expertului englez, vechii 
greci își alimentau sportivii, 
înaintea marilor întreceri, 
doar cu legume șl carne pră
jită.

Prima întîlnire dintre 
V.f.L. Gummersbach și Frisch- 
auf Goppingen din 
optimilor C.C.E. la 
s-a desfășurat sub 
nervozității, arbitrii 
7’. Janerstam și L.
fiind nevoiți să dicteze cîte 
5 eliminări și tot atîtea lo
vituri de la 7 metri împo
triva fiecărei echipe.

Jocul a 
de 40 de 
avantaj 
trofeului, 
spectatorii au asistat

cadrul 
handbal 
semnul 
suedezi, 
Larssoh

fost echilibrat timp 
minute, cu un ușor 

pentru deținătorii 
In continuare însă 

la o 
veritabilă demonstrație a 
handbaliștilor de la Gum-

mersbach, care în numai 6 
minute și-au mărit avanta
jul de la 10—8 la 18—9, cîș- 
tigînd în final ou 20—12 
(8—6). învingătorii au avut 
în Schmidt (12 goluri) prin
cipalul realizator. Al doilea 
meci (23 decembrie) va avea 
loc la Gdppingen.

★
La Kongsvinger (Norvegia) 

s-a disputat primul meci din
tre echipa locală Brandval și 
formația cehoslovacă Odeva 
Hlohovec, contând pentru 
C.C.E. la handbal feminin, care 
s-a încheiat cu victoria gaz
delor la scorul de 6—4 (2—2).

La Tel Aviv, returul me
ciului dintre echipa locală 
Maccabi și formația belgiană 
Standard Liege, contînd pen
tru „optimile" de finală ale 
Cupei campionilor europeni 
la baschet masculin a reve
nit gazdelor cu scorul de 
74—62 (33—31). învingători
în primul meci cu 107—86, 
baschetbaliștii belgieni s-<au 
calificat pentru turul urmă
tor al competiției. Partida a 
fost arbitrată de cuplul dr.: 
Dan Chiriac (România) —i 
Constantin Dimou (Grecia).

a

TELEX • TELEX • TELEX
La Kinshasa, In „Cupa Africii” 
la fotbal, selecționata Congo a 
Învins cu 1—0 reprezentativa U- 
gandei, calificîndu-se în sfertu
rile de finală.

E
Cea de a 22-a ediție a Raliului 
automobilistic al Belgiei s-a în
cheiat eu victoria echipajului 
belgian Staepelaere — Aerts, care 
a pilotat o mașină „Ford Escort

fotbal F.C. Santos va 
un turneu In țările

Echipa de
Întreprinde _  .... ... .
Asiei. Ea va juca trei mee’uri 
In Japonia și două la Hong Kong.

Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. a susținut un meci cu 
echipa vest-germană Hanovra 96 
Victoria a 
vietici cu

revenit fotbaliștilor so- 
2—0 (1—0).

a avut loc premierea 
buni cicliști ai anului, 

a revenit cunoscutului
La Paris 
celor mai 
Trofeul 
rutier belgian Eddy Merckx și a 
fost înmînat de cîntăreața fran
ceză Mireille Mathieu. Au mal 
fost premlați Van Springel, Felice 
Gimondi, Raymond Poulidor si 
Luis Ocana.

STOCKHOLM 25 (Ager- 
pres). — Turneul „open” 
de tenis de la Stockholm a 
continuat cu disputarea par
tidelor din turul I al pro
belor de simplu 
bărbați. Jucătorul 
Arthur Ashe l-a 
eu 6—3, 8—6 pe 
canul Ray Moore, austra
lianul Ken Rosewall l-a în
trecut cu 
cehoslovacul Jan Kodes, iar 
francezul Georges Goven a 
dispus cu 6—2, 2—6, 6—4 de 
australianul Dick Crealy. 
Australianul Ray Ruffels 
l-a învins cu 13—11, 3—6, 
6—4 pe Iugoslavul Nikola 
Pilici.

Rezultate din proba de 
dublu : Gimeno (Spania), 
Taylor (Anglia)—!. Ulrich, 
Lesehly (Danemarca) 6—4, 
6—1 ; Goven (Franța), Pi- 
licl (Iugoslavia)—Bengtsson, 
Hqlmstroem (Suedia) 6—2, 
4—6. 6—3.

da
ment conduc 
lonia cu cite

Ungaria 15—13. In clasa-'
Po-U.R.S.S. (B) și 

6 p.

Federația

RIVA yEDETA DE CINEMA ?

Dacă boxerul Nino Benve- 
nutl poate Bă joace în filme, 
de ce exemplul lui n-ar pu- 
tea fi urmat șl de fotbalistul 
Lulgl Riva ? Cert este că ce
lebrul jucător Italian, care a 
rezistat pină acum tentații
lor cinematografului, refuzînd 
mai multe oferte din partea 
unor producători, pare să-și 
fl schimbat părerea. Mal 
ales dacă producătorul In cau-

ză nu este altul decît Franco 
Zefirelli, autorul Iul „Romeo 
și Julieta", care l-a oferit lui 
Riva rolul principal în viito
rul său film, „Viața sfintului 
Francisc**, Deocamdată Insă 
planurile au trebuit să fie 
aminate din cauza accidentu
lui suferit de fotbalist In me
ciul Italia—Austria, care-l 
mal reține Încă imobilizat 
spital.

SULIȚA ZBOARĂ DINCOLO DE 90 M

Deși n-* reușit să doboare 
recordul mondial la suliță de
ținut de compatriotul său 
Jorma Kinnunen (92,70), a- 
tletul finlandez Pauli Nevala 
a stabilit, în cursul sezonului 
trecut, un record sui-generis: 
52 de aruncări
33 peste 85 m și

peste 80 m,
5 peste 90 m.

va 
in

Iată, în ordine deserescîndă, 
aceste ultime performanțe — 
92,64 m (Helsinki, 6 septem
brie), 92,38 m (Seinajoki, 27 
august), 91,44 m (Lahti, 20 
august), 91,36 m (Oulu, 9 sep
tembrie), 90,06 m (Teuva, 7 
iulie).

DEBUTURI TÎRZII

februarie aluna
medicul american

și țlublu 
american 
eliminat 

sud-afri-

bo* 
lna- 

Euro- 
cere

6—3, 6—4, pe

In turneul de handbal (juniori) 
de la Lvov, selecționata Bulga
riei a dispus de cea a României 
cu H—13. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— Polonia 18—18, U.R.S.S. (B) — 
R.D. Germană 21—20, Cehoslova-

austriacă de 
profesionist din Austria a 
lntat un memoriu Uniunii 
pene de box, In care se 
revizuirea deciziei In meciul OR- 
SOLICS — RALPH CHARLES, 
din cadrul campionatului euro
pean la cat. semimijlocle, cind 
boxerul englez a ciștigat prin 
k.o. tn rundul 12, devenind cam
pion al continentului. In me
moriu se arată că directorul de 
ring, italianul Bertini, nu l-a 
sancționat pe Ralph Charles, 
care a plasat lovitura decisivă în 
timpul cind arbitrul pronunțase 
cuvîntul „breck“. Forul austriac 
va prezenta un film din care se 
va vedea că Charles a lovit in 
repetate rînduri „sub centură".

Uwe Seeler selecționat 
în echipa Europei

La 8 decembrie, cu prilejul ju
bileului clubului Benfica, în ca
pitala Portugaliei se va desfășura 
întîlnirea dintre Selecționata Eu
ropei și Benfica. în echipa con
tinentului a fost Introdus și Uwe 
Seeler, care, deși s-a retras din 
activitatea fotbalistică, a acceptat 
invitația. Din lot mai fac parte 
Iașln, Djorkaeff, Geaid, Bobby 
Moore, Bobby Charlton, Suarez» 
Law, Jonstone, ș.a.

ultimele știri-ultimele rezultate -
BOLOGNA (prin telex). — Un public numeros fi entu- 

ziast a asistat in sala Teatrului Metropolitan din Piombino 
la Întîlnirea dintre boxerii clubului Dinamo din București 
șl o selecționata Italiană, caro a cuprins mal mulțl pugillștl 
din Toscana. S-au înregistrat următoarele rezultate: Ivan 
b.p. Favara ; Moraru egal cu Bini; Gllardetti b.p. Bătănaș 1 
Antoniu b. ab. r. I Rosettl ; Dobrescu b. Petruzzelll prin o- 
prlrea de către medic (r. a Il-a); Ene b.p. Conta | Dascălu 
b.p. Gaimplerl. (C. T.)

Luptătorul Petre Stroe pe locul II în turneul 
de la Varșovia

In capitala Poloniei au luat sfîrșlt întrecerile internaționale de lup- 
greco-romane din cadrul turneului „PItlasinski*4. La această compe-te _ . _______________ __________ ____

tiție au participat luptători din U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, Finlanda,
R. D. Germană, Danemarca, Austria, România șl Polonia. La unele ca
tegorii au fost înscriși peste —. . -
cea mai bună comportare a 
s-a clasat pe locul II. Bine a 
ocupat în finalul competiției

In meci international
Ț.S.K.A.

Pină în 
acestui an, 
Delano Meriwether nu par
ticipase niciodată la vreo în
trecere atletică. La 27 de ani, 
hematologul din Baltimore 
s-a decis să-și consacre o par
te din timpul liber atletis
mului. După cîteva luni de 
antrenament reușește 9,6 pe 
100 yarzi, in prima cursă ofi
cială (echivalentul lui 10,5 pe 
100 m). Șase săptămîni mai

tîrziu aleargă 9.4 la 100 yarzi 
(adică 10,3 pe 100 m) și 21,1 
la 220 ■arWi (adică 21,0 la 
200 m) și reușește să învingă 
sprinteri bine cotați tn S.U.A.

Doctorul Meriwether — 
care nu are antrenor — a 
hotărlt să participe tn sezo
nul viitor la competiții cu 
caracter național și in ca
zul unor rezultate satisfăcă
toare, să-și intensifice pregă
tirea pentru sezonul olimpic!

15 concurenți. Dintre luptătorii români, 
avut-o PfîTRE STROE (cat. 82 kg), care 
concurat și N. Mihai (cat. 68 kg), care a 
locul III.

dejuniori, Steaua București — 
Sofia

Ieri după-amlază, 8-a disputat 
pe terenul Ghencea meciul a- 
mlcal de -fotbal dintre echipele 
de juniori Steaua și Ț.S.K.A. 
Sofia. După o partidă plăcută, 
presărată cu multe faze de fot
bal de bună calitate, victoria a 
revenit juniorilor români cu 
scorul de 2—1. In prima repriză, 
oaspeții dețin mai mult inițiati^ 
va și reușesc să deschidă scorul

2—1 (0—1)
In min. 40. prin Georglev. La 
reluare, echipa Steaua iși con
struiește mai bine atacurile, des
face jocul pe aripi, reușind să 
depășească masiva apărare a 
sofioților. Drept urmare, bucu- 
reștenii înscriu de două ori 
prin Mulțescu (min. 58) și GU- 
gore (min. 75), obținlnd o aplau
dată victorie. (Aurel PÂPADIE)

Reapariția echipei Angliei, după C.M.
Aseară, la Londra, aohlpu An

gliei a susținut primul med după 
participarea el la C.M. din Me
xic. Reprezentativa AngUal a tn- 
tîlnlt pe Wembley, tn med a- 
mlcal, selecționata B. D. Germa
ne Jocul s-a încheiat ou rezul
tatul 3—1 (2—1) in favxMrsa □na
delor.

Citiți amănunte in ——firi (te 
mllne.

In campionatul european (gru
pa a V-a), la Bruges i BELGIA 
— DANEMARCA 2—0 (2—0).

In Cupa europeană a târguri
lor i Spartak Trnava — P. C. 
KBln o—l (O—l). A marcat Fa
rits, mln. I. Primul med.

Bayern Mflnehen — Sparta 
Rotterdam 1—1.

Redacția șl administrația i str. Vaslle Conta na. !• | telefoane i central* 1118 05, secția corespondenți 1151 09, interurban 12 șt >M | telex i eportrom bue, 180. Tiparul L F. Informația**, Buauieștl _ j 40358

i


