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PE STADIONUL „REPUBLICII" (de la ora 14): RAPID - DINAMO

începe intilnirea

celor mai buni șahifti

ai tării

CIOCÂLTEA
GHEORGHIU

ora
în
de 
în-

r

Astăzi după amiază, la ora 
15,30, în sala Institutului de 
petrol, gaze și geologie, 
cepe meciul pentru titlul 
campion repubțican la șah 
tre marele maestru . Florin 
Gheorghiu și maestrul interna
țional Victor Ciocâltea care, 
după cum sa știe, s-au clasat 
la egalitate pe primul loc in 
ultima ediție a campionatului.

Intilnirea dintre cei mai buni 
jucători ai țării noastre sus
cită tui deosebit interes. Partida 
lor din cadrul campionatului, 
ca și alte partide în care s-au 
întiinit în ultimul timp, s-au 
încheiat prin remize, CLASA
MENTUL FINAL FIIND DE
CIS DE REZULTATELE FAȚA 
DE CEILALȚI PARTICIPANȚI. 
în aceste condiții, confrunta
rea directă, care angajează 
prestigiul celor doi protagoniști, 
constituie o ocazie excelentă de 
a asista la un șah de cel mal 
înalt nivel. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cit REGULA
MENTUL EXCLUDE POSIBI
LITATEA UNUI MECI EGAL ; 
dacă după cele 4 partide pre
văzute scorul va fi 2:2, atunci 
lupta va continua pînă la pri
ma partidă cîștigată.

Paralel cu lupta pentru ti
tlu, federația a avut excelenta 
idee de a organiza un meci 
între doi tineri jucători, Mihai 
Ghinda și Dumitru Ghizdavu, 
care s-au evidențiat în ultimul 
timp și care în campionat au 
ocupat locurile III și respec
tiv IV. Aici nu este pusă în 
joc decit o tinerească ambiție 
care, nu ne îndoim, ne va 
permite să asistăm la partide 
viu disputate.

PROGRAMUL COMPETIȚIEI 
ESTE URMĂTORUL : Sîmbă- 
tă 28.XI — între orele 15,30— 

— prima partidă în am- 
meciuri. Duminică 29.XI. 
disputarea întreruptelor ; 
amiaza — partida a 2-a. 
zi de odihnă. Marți l.XII. 
disputarea întreruptelor ; 
amiază — partida a 3-a.

20.30 
beie 
dini, 
după 
Luni 
dim. 
după _____
Miercuri 2.XII. dim. întrerupte, 
după amiaza — partida a 4-a.

FRANCEZII NU ACCEPTA
DECÎT 0 VARIANTĂ: VICTORIA

La Otopeni In așteptarea oaspeților $i la „Athenee PalaCe",
Deși 

rea la 
byștii

aveau anunțată sosi- 
ora 14,30, totuși rug- 
francezi s-au dovedit 

mai grăbiți i au aterizat Ia 
Otopeni cu aproape 50 de 
minute înainte...

Revedere plăcută, cu vechi 
cunoștințe, cu rugbyștii^Dau- 
ga, Le Droff 
ghero, care

Reporterul . .
numai tn căutare de senza
țional, n-ar fi reușit să gă
sească nimic spectaculos, ieri, 
la antrenamentul rugbyștilor 
noștri. I-am aflat la teren, e- 
fectuind acea obișnuită pregă
tire, destinată si mențină 
proaspătă vigoarea. mușchilor, 
înaintea confruntării decisive,

— Strings I Strings 1 Așa..; 
acum pasează I Indlcațiila an
trenorului ALEXANDRU TEO- 
FILOVICI se succedau una 
după alta, Iar masivii com- 
ponențl al înaintării răspun
deau precis comenzilor. Am 
vrut să stăm de vorbă. Ne-am 
dat Insă seama că va fi greu 
să-l zmulgem, fie numai șl 
pentru o clipă,- din vîrtejui 
lucrului. Așa că am încercat 
un... placaj (e drept, fără ba-

Astăzi fi miine ultimele partide ale diviziei A de lupte

LA BUCUREȘTI, STEAUA-DINAMO

Tn sala Floreasca din Capi
tală, vor avea loc miine, în- 
cepind de la o<ra 15, meciurile 
turneului final al diviziei A de 
lupte greco-romane pe echipe. 
Competitoare : Steaua, Dinamo, 
Progresul și Metalul București. 
Cu un mare interes este aș-

RAPID A PRIMIT

IN AMERICA DE SUD
Sîntem informați că echi

pei Rapid i s-a făcut o 
ofertă în vederea efectuă
rii unui turneu în America 
de Sud, în peiioada de 
întrerupere a campionatu
lui. Clubul feroviar studia
ză condițiile propusa ți se 
va pronunța în următoarele 
zile.

Sîmbâtâ 28 noiembrie 19704 PAGINI 30 BANI i

am putea spune într-o mă
sură egală.

Un alt factor comun : am
bele echipe promit un derby- 
spectacol.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ții ale antrenorilor și jucăto
rilor celor două echipe, op
timismul, dorința de victo
rie și încrederea în propriile 
forțe domină ambele tabere,

MARELE... TRAFALGAR AL CAMPIONATULUI 
văzul de Neagu RADULESCU

ortul

cărora s-a infiltrat și jucătoarea

telefon,

(Continuarea în vag. a 4-a)

Azi, de la ora 18,30, In sala Floreascaiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiii

LA HANDBAL MASCULIN

zile de 
deose-

citeva ceasuri.
ora 14, cavalerul fluie-

Gheorghe Popovici va
în cea

cat i Flek (5), Szabo (4),
Totharșanyi (4), Takacs, Csik,

Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

Simona Arghir a văzut culoar liber și va șuta printre apărătoarele maghiare in rindtil 
noastră Agneta Schramco (a treia din stingă).

Foto : Dragoș NEAGU

De unul din meciurile cele 
mai atractive ale campionatu
lui, și care, pe măsura des
fășurării lui, a devenit PAR
TIDA nr. I (din acest tur) 
a principalei competiții fotba
listice a țării ne mai despart 
doar

La
illliiiiiiiiiiiiiiiiiiuib

La cererea Federației 
de fotbal, partida Ra
pid—Dinamo nu va fi 
transmisă în direct de 
către Studioul de televi
ziune. Ea va fi înregis
trată în întregime și 
programată pentru tele
spectatori tot azi, ÎN- 
CEPÎND DE LA ORA 
15.

rului 
chema la întrecere 
de a 41-a confruntare a celor 
două echipe — formațiile Ra
pid și Dinamo, ambele aflate 
la ora derby-ului într-o situa
ție care le apropie 
foarte bună, fruntașe 
samentului), sporind 
entul de atractivitate 
gradația „pasionant".

Judecind ultimele

(formă 
ale cla- 
coefici- 
pînă la

declara-

Axi, în divixia A la fotbal
xn-a a campionatului diviziei A, astăzi seIa cadrul etapei a 

vor disputa următoarele partide :
București : Rapid — Dinamo București stadionul Repu-
de la ora 14 ;
Arad : U.T.A — POLITEHNICA LAȘI |
Cluj : C.F.R.’ — UNIV. CRAIOVA ;
Bacău : SPORT CLUB — STEAGUL ROȘU J 
Constanta : FARUL — „U“ CLUJ ; 
Timișoara : C.F.R. — F.C. ARGEȘ •, 
Ploiești : PETROLUL — JIUL.

■ - ~ - Steaua se va disputa

blicil,

★
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1. DINAMO
2. Politehnica
3. Rapid
i. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Farul
7. Univ. Craiova
8. U.T.A.

„Deși ani 
Întregul lot. 

ai 
foarteMedul Progresul

„23 August", cu Începere de la ora 12.15.

MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - FRANȚA

CLASAMENTUL 
23—10 
23—16
13— 6 
17—11

8— 9 
20—20

9— 11
14— 11

prilej pentru a solicita 
clarațll antrenorului 
DAL și căpitanului 
THOR NOHR.

Primul ne-a spus : 
deplasat la București ____
care cuprinde și s jucători 
naționalei Norvegiei, este 
probabil ca in meciul cu Steaua

9. Steaua
10. Sport Club
11. ,,U“ Cluj

12. Jiul
13. C.F.R. Cluj
14. F.C, Argeș
15. Progresul 
II, C.F.R, Tini.

miine, pe stadionul

i
OLIMPICE - 72 i

i
I i

i
i
iînaintea primului antrenament

I
I
I
I

La antrenamentul de ieri al rugbyțtilor noștri IPLACAJE FĂRĂ BALON I
care ar fi fost

I
IT

I
I
I
I

Emanuel FANTANEANU

DINU f&ontinuara tn pag. a 2-a]»

(GRECO-ROMANE)
.«-A»'

dimineața, in cadrul 
Consiliului Național al

și Walter Span- 
au mai evoluat

»ă-și susți- 
anulul 1960 
zîmbește.
spectatorii

Garcia de la l’Equipe.

(Continuare fo pag. a t-<U
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ÎN ACTIVITĂȚILE

Lotul rugbyștilor 
timp înainte de plecarea la antrenament.

Foto: B. V ASIDE

Este bine câ aceste mari, a’ificultâfi de afirmare au 
lucrările recentei 
că pentru prima

i, cu colegi

I
Dan GARLEȘTEANU. 1,
-----------Jhl*

£n țara noastră, 
de breaslă, în frunte cu Hen
ry .. ........................ ....

— Cam rece la București...
Este prima constatare pa 

care o face ziaristul Garcia. 
11 asigurăm că oricum, dumi
nică, temperatura va fi mult 
mai ridicată, cel puțin în 
tribune, că spectatorii români 

teptată confruntarea dintre for
mațiile Steaua și Dinamo, care 
va desemna campioana ediției 
din acest an. Pentru conduce
rea acestei întilniri. cluburile 
Steaua și Dinamo au propus 
câte 10 arbitri, dintre care co
legiul central a desemnat pe 
cei patru: Valentin Bați (Ti
mișoara), Gheorghe Marton 
(Cluj), Ladislau Băncii și Pino 
Jugunovschi (București). Antre
norii celor două garnituri nu 
s-au decis încă asupra sporti
vilor pe care îi vor alinia. La 
Steaua este sigură folosirea du
blului campion mondial Gh. 
Berceanu și a următorilor lup
tători : N. Neguț, I. Baciu, S. 
Popesau și N. Pavesl, iar la 
Dinamo. N. Martinescu, I. Gi- 
bu, I, Țăranu, FI, Răduț, V. 
Fodorpatachî și L Enache. De
osebit de interesantă se anun
ță șlfpartida dintre Progresul 
și Metalul, care vor lupta pen
tru locurile III—IV.

★
sala Armatei din 
de la ora 15, se

Astăzi, în
Brașov, tot __ 
înțijnesc formațiile djr> divizia

® In ultimul meci, România a întrecut Uniunea Sovietică cu15-fl|B Astăzi, loziua de pauză a turneului.

■î

■ ■

Cine va ciștiga? SUBMARINUL ATOMIC (R-3, Rădu- 
canu) sau TORPILA (D-l, Dumitrache) ?

11 4 3 4 16—15 11
Bc. 11 5 0 6 19—15 10

11 4 2 5 13—13 10 
11 4 1 6 10—15
11 4 1 6 15—22
11 2 4 5 12—17
11 2 3 6 7—13
11 2 0 » 7—18

sînt ferm deciși 
nă — în maniera
— echipa. Garcia

— Mă tem că 
voștri vor trece prin emoții

Tiberiu STAMA

'i 
Ion) asupra celuilalt antrenor, \ 
PETRE COSMANESCU.

— Acum doi ani am obținut 
un excelent rezultat. Firesc; >. 
mulțimea iubitorilor sportului 
cu balonul oval așteaptă, și 
de această dată, un rezultat 
bun. Este posibil ?

— A spune cu siguranță că 
vom Învinge, înseamnă că 
tăcem, dacă nu o afirmație 
hazardată, cel puțin una foar
te... curajoasă. Ceea ce dorini 
însă șl asta credem că vom 
reuși mai mult ca sigur, este 
să realizăm o partidă bună, 
la nivelul prestigiului de car» 
ne bucurăm. Desigur, că pen
tru aceasta fiecare component 
al echipei trebuie să lupte din 
răsputeri.

J
A de lupte libere : Steaua, 
A.S.M.T. Lugoj, Rapid Bucu
rești și Steagul roșu Brașov.

Gheorghe Berceanu (Steaua) 
la antrenamentul de ieri

Peste numai cîteva ore, vom 
avea ocazia să confruntăm 
promisiunile cu faptele. Să 
sperăm că acestea nu-i . vor

(Continuare în pag. a 3-a)

francezi, in fața Ateneului Roman, cu puțin

SPORTULUI—UN LOC PREPONDERENT
DE VACANTA5

SPRE PISCURILE

Vineri 
Plenarei 
Organizației Pionierilor,’ a fost 
dezbătută problema organizării 
și desfășurării vacanțelor șco
lare. La lucrările Plenarei 
luat parte conducători ai 
nor ministere, precum și 
Consiliului Național pentru 
ducație Fizică și Sport.

După darea de seamă, care 
a prezentat succint modul cum 
a fost organizată activitatea pi
onierilor în vacanța de vară a 
acestui an, o serie de parti
cipant!, profesori de educație 
fizică și de alte specialități, 
comandanți de unități pionie
rești, tovarăși din conducerea 
unor consilii județene sau o- 
rășenești ale organizației pio
nierilor și-au expus punctul lor 
de vedere, au venit cu pro
puneri și sugestii. In unani
mitate, s-a apreciat faptul că 
SPORTUL REPREZINTĂ MO
DALITATEA CEA MAI ACCE
SIBILĂ, CEA. MAI ÎNDRĂ
GITĂ TOTODATĂ DE PIO-

Pe marginea analizei activității sportive in Biroul executiv al Consiliului județean Dolj al U.G.Ș.R, ■ \
■4.

BUN AL FIECĂRUIA Șl AL TUTUROR • ••

Unul dintre marile centre industriale ale țării — Craiova, 
oraș intrat, în anii noștri, pe drumul unei dezvoltări impe
tuoase, cunoaște și un ritm susținut al activității sportive. 
Dacă ne referim la preocupările zecilor de mii de oameni din 
industria și economia reședinței de județ, precum și din ora
șele Calafat, Băilești, Segarcea — trebuie să spunem că se fac 
vizibile, pretutindeni, eforturile pentru ca salariații să găsească 
în sport și exercițiile fizice un mijloc de destindere, de re
împrospătare a forțelor. Aceasta ar fi, în rezumat, concluzia 
ce s-a desprins din recenta analiză privind 
tivă, analiză ce a avut loc în Biroul executiv 
dețean Dolj al U.G.S.R.

NU PERFORMANȚA, IN PRIMUL RÎND

Este îmbucurător că factorii 
responsabili ai mișcării spor
tive din întreprinderile și in
stituțiile doljene au dovedit în
țelegerea deplină a scopului 
activității lor — inscriindu-și, 
ca prim obiectiv al preocupă- 

TIMIȘOARA 27 {prin 
de la trimișii noștri).

La capătul a trei 
întreceri preliminare,
bit de disputate, echipele re
prezentative de handbal fe
minin ale României și R. D. 
Germane s-au calificat în fi
nala celei de a Xl-a ediții a 
„Trofeului Carpați". Ele au 
fost evident cele mai bune 
dintre participante, pentru că 
au dominat cu autoritate fie- • 
care întîlnire și au demons
trat calități tehnice și tac
tice superioare. Așadar, după 
o zi de pauză, duminică după- 
amiază, în sala Olimpia, se 
va disputa un meci mare în
tre două echipe mari : RO
MÂNIA — R.D. GERMANA.

UNGARIA — POLONIA
17—6 (7—2)

Chiar și la acest scor, vic
toria handbalistelor maghia
re este pe deplin meritată. 
Ele n-au întîmpinat rezi»-

NIERI, CARE A STAT 
CARE TREBUIE SA STEA 
BAZA ACTIVITĂȚII PE PE
RIOADA VACANȚELOR, FIE 
IN TABERE, FME IN EX
CURSII SAU DRUMEȚII, Vor
bitorii au sublimat, totodată, 
prin exemple izvorite dintr-o 
rodnică experiență personală, 
cită audiență pot avea la pio
nieri acele modalități specifi
ce, adecvate copiilor, cum ar 
fi expedițiile complexe, tabe
rele în corturi, cicloturismul, 
inițierea în înot. S-a scos în 
relief importanța acțiunii „Del
fin ’70“, destinată a face din 
fiecare pionier un practicant 
al natației. Cu deosebită aten
ție a fost tratată și problema 
dezvoltării continue a bazei 
materiale turistice și sportive 
a școlilor, mai ales prin valo
rificarea multilaterală a unor 
resurse locale.

Pe marginea principalelor as
pecte rezultate din lucrările 
Plenarei, ne propunem să re
venim.

activitatea spor- 
al Consiliului ju-

rilor, atragerea unui număr cit 
mai mare da salariați în prac
ticarea exercițiilor fixice. „Per
formanța — după cum spunea, 
in intervenția sa. tovarășul ION 
ILIE, din partea Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. — nu 

tență prea puternică din 
partea unei echipe fără forță 
de atac. De pildă, din min. 
18 și pînă în min. 39 ju
cătoarele poloneze n-au în
scris nici un gol. Au mar-

STEAUA-OSLO STUDENTES INDROTLAG 
ÎN CCE

> Campioana Norvegiei a sosit
Sala Floreasca va găzdui as

tăzi, meciul dintre formațiile 
Steaua și Oslo Studentes indrot- 
lag (Norvegia) contlnd pentru 
C.C.E. la handbal masculin. Ju
cătorii militari, care manifestă o 
formă bună, privesc cu încre
dere debutul * lor in actuala edi
ție a întrecerii dintre cele mai 
bune echipe de club ale Europei.

Handbaliștii norvegieni, sosiți 
la București în cursul după-amie- 
zli de ieri, au plecat de la ae
roport direct la sală, unde au 
efectuat un ușor antrenament de 
acomodare. Am profitat de acest 

două de-
SVEIN UR- 
de echipă

ndiscutabil, Jocurile Olimpice au cunoscut, de 
la o ediție la alta — mai. ales în ultimele de
cenii — o spectaculoasă și semnificativă exten
siune, impunîndu-se drept cele mai puternice și 
reprezentative confruntări sportive mondiale.

. Fâră a-și pierde noblețea, ideile lui Pierre .de
Coubertin au primit totalele înnoiri ale vremii, 
impuse de dimensiunile mereu majorate ale mișcării olim
pice. Adevărul este că astăzi nici o echipă olimpică din • 
lume nu vizează, nu este mulțumită cu simpla prezență 1 
la J.O., pentru toate cele 127 de țări membre ale Comi
tetului Olimpic International participarea și buna repre
zentare la aceste competiții de amploare devenind o ches
tiune de prestigiu național.

Se așteaptă, de aceea, deplin motivat, ca viitoarea edi
ție a Jocurilor Olimpice, să consemneze cea mai mare 
angajare a forțelor sportului de performanță din aproape 
toate țările lumii, să ridice și mai mult ștacheta perfor
manțelor, și așa situate foarte aproape de limitele maxi
me prevăzute de specialiști.

fost pe larg explicate si dezbătute în
Plenare comune a C.N.E.F.S. și C.O.R., <_a peniru prima 
oară — cu suficient, timp Înaintea Jocurilor Olimpice — 
s-a discutat lucid, realist, despre potențialul actual și pers- 
pectivele loturilor noastre olimpice. S-a înțeles, din întrea- 

e.țfașurare a Plenarei, că în 1972 lupte pentru titluri, 
medalii și puncte va fi mai. grea ca la oricare alta din 
edițiile trecute ale J.O., că porțile afirmării și, mai ales, 
cele ale consacrării olimpice se vor deschide numai per
formerilor de autentică valoare, extrem de bine dotqti 
și cu o pregătire completă, fără cea mai mică fisură. 
Pentru că astăzi, la. toate sporturile, se înregistrează 
rezultate incredibile. Nici măcar — nivelul ultimei ediții, 
Mexic '68 — nu poate fi acum considerat un etalon 
sigur. La Miinchen vor cădea, din nou, zeci de recorduri, 
se vor stabili performanțe care vor lăsa în umbră „rezul- 
tatele-senza(ie' din capitala mexicană.

Piscurile olimpice ș-au înălțat vertiginos. Ele refuză 
mediocritatea, dar, nu-i pot opri pe cei buni să le cuce
rească măreția. Aici tind să ajungă, asa cum au făcut-o 
Și altădată, și talentații sportivi români. Plenara a expri
mat unanim , această fierbinte dorință, sprijinită pe multi
plele calități, pe buna pregătire și remarcabila dăruire 
a „reprezentanților noștri. S-a mai- desprins, însă, din lu
crările Plenprei, din întreaga atmosferă care a înconiurat 
dezbaterile privind pregătirea loturilor olimpice reprezen- 
t?.V.ve, ?. Jării. noastre, că tocmai cunoașterea marilor 
dificultăți de afirmare la J.O. din 1972 trebuie să majoreze 
responsabilitățile sportivilor, antrenorilor, cluburilor, fede
rațiilor, să. stîrnească noi și îndrăznețe ambiții, să sti
muleze tonic întreaga activitate viitoare.

Folosind la maximum condițiile create de partidul și 
statul nostru, cu eforturi comune, mai susținute îndreptate 
mai ales in direcțiile stabilite de lucrările Plenarei, se 
va putea asigura .loturilor noastre olimpice o pregătire care 
să permită, la J.O. din 1972, reeditarea și chiar sporirea 
succeselor înscrise pînă acum în cartea de aur a sportu
lui românesc.

a fost și nici nu va fi străină 
de preocupările noastre, dar 
nu realizarea ei trebuie să fie 
scopul suprem înscris în ca
lendarul sportiv. Acesta (ca
lendarul — n.n.) trebuie să 
cuprindă acțiuni care să sti
muleze plăcerea pentru sport a 
salariaților, să conțină mijloa
ce cit mai diverse și, totodată, 
simple de atragere spre edu
cația fizică".

Intr-adevăr, calendarul celor 
' mai multe asociații craiovene 
— Electroputere. Rovine — ar 
putea constitui un model a 
ceea ce înseamnă sport pen
tru toți. Ținîndu-se seama de 
preferințele salariaților către-un 
sport sau altul, de timpul lor 
liber, de posibilitățile de prac
ticare a exercițiilor fizice în 
raport cu baza materială exis
tentă, calendarul pe anul in

ieri In Capitală
să folosim numai pe unul din
tre internaționali și anume Finn 
Urdal. Vom face acest lucru pen
tru că avem încredere în tinerii 
noștri jucători. In privința re
zultatului vă pot spune că, deșt 
cunosc valoarea excelentă a hand
balului românesc, DEȘI A1VI VE
NIT LA BUCUREȘTI SA ÎNVĂ
ȚĂM, CRED CA ECHIPA NOAS
TRĂ VA OBȚINE MIINE 
azi) VICTORIA !“

Iată șl ce ne-a declarat
Nohr : „EU SÎNT MAI...
LIST ! Cred că jocul va fi 
te disputat, ca vom reuși să ne 
ridicăm la nivelul partenerilor 
români dar, PROBABIL, VOM 
PIERDE LA O DIFERENȚA DE 
PESTE 10 GOLURI ! •“

Partida, care începe de la ora 
18.30, va fi arbitrată de V. Sima- 
novici și M. Valcici (Iugoslavia).

floria ALEXANDRESCU

(n.r.

Thor 
BEA- 
fo ar

I 
I

curs este deosebit de diversific 
cat. S-a prevăzut, pentru peri
oada de vară, — la Electropu-’ 
tere, de exemplu — antrena
rea muncitorilor la un cam
pionat al asociației la volei, 
trintă și box. întrecerea — pre
conizată a se ține pe grup» 
sindicale, pe secții și apoi pe 
întreaga uzină — s-a soldat cu 
un succes deplin, la competiții 
luînd parte peste 2 000 de mun
citori. Paralel, au fost organi
zate excursii în împrejurimile 
Craiovei, inițiindu-se chiar, la 
un moment dat, o întrecere în
tre cei care merg mai mult 
pe jos. Este foarte important

Ion GAVRILESCU 

(Continuare tn pag, a 2-a)
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- ATLETISM

BILANȚUL ANULUI COMPETITION AL 1970
Anul 1970 a fost caracteri

zat de amploarea deosebită a 
activității competiționale a 

^atleților noștri, atît pe plan 
Iflntern cit și internațional. 
Evident, aceasta a însemnat 
multiple posibilități de an
grenare într-o activitate com- 
petițională continuă a unui 

i număr sporit de tineri și tl- 
knere, un prilej de a se rea- 
Lliza rezultate de valoare.

în ceea ce privește aspec
tul de mase al activității at- 
Hetice se constată creșterea 
j numărului de participant în 
• competițiile remarcabil or- 
' ganizate de UTC (©rosul ti
neretului a fost în această 
privință exemplul cel mai 
elocvent), iar întrecerile din

CLASAMENTELE OFICIALE 

ale Întrecerii pe echipe

European Mondial
1969 1970 1969 1970

In primi 5 2 6 1 6
In primii 10 9 10 6 8
In primii 20 26 32 18 17
In primii 25 41 33 23 24

In urma omologării de către 
birou) F.R.A. a rezultatelor 
ultimei etape (a IV-a) a cam
pionatului republican de atle
tism pe echipe, clasamentele 
competiției se prezintă astfel :

CLASAMENTELE CATEGORIEI A 
Generai

1. C.A.U. Buc.
2. Steaua Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Cluj
5. Sc. sp. atl. Buc.
6. Rapid Buc.
7. Brașov
8. Metalul Buc.
9. Prahova

8 8 0 0 4-580 16
8 7 0 1 4-338 14
8 6 0 2 -j-473 12
8 4 0 4 — 54 8

8 4 0 4 — 103 8
8 4 0 4 — 141 8
8 2 0 6 — 267 4
8 1 0 7 _ 431 2
8 0 0 8 — 481 0

Bărbați

1. Steaua Buc.
2 Dinamo Buc.
3. C A.U. Buc.
4. Sc. sp. atl. Buc.
5. Rapid Buc.
6. Cluj
7. Brașov
8. Metalul Buc. 
y Prahova

8 8 0 0 4-294 16
8 7 0 1 4-381 14
8 6 0 2 4-445 12
8 4 0 4 —115 8
8 4 0 4 —123 8
8 3 0 5 —116 6
8 3 0 5 —134 6
8 1 0 7 —368 2
8 0 0 8 —374 0

Femei

1. C.A.U. Buc. 8 8 0 0 4-230 16
2. Dinamo■ Buo. 8 7 0 1 4- 92 14
3. Cluj 8 5 0 3 4- 62 10
4. Sc. sp. atl. Buc. 8 4 0 4 4- 12 8
5. Rapid Buc. 8 4 0 4 — 18 8
6. Metalul Buc 8 2 1 5 — 63 5
7. Steaua Buc. 8 2 0 6 — 70 4
8. Prahova 8 1 0 7 —102 2
B. Brașov 8 0 1 7 —133 1

RETROGRADEAZĂ IN CA
TEGORIA B echipa județului 
Prahova. PROMOVEAZĂ IN 
CATEGORIA A reprezentativa 
județului Timiș.

★
In 1971 CAMPIONATUL PE 

ECHIPE (9 formații la „A“— 
C.A.U., Steaua, Dinamo, S.S.A., 
Rapid și Metalul din Bucu
rești. Cluj, Brașov ș| Timiș ; 
cite 9 echipe in cele două se
rii ale diviziei B — I. Constan
ța, Neamț, Iași, Suceava, Ba
cău, Prahova, C.S.S., Con
structorul și Progresul din 

tot mai multe orașe și ju
dețe au lărgit aria atletis
mului în țara noastră. La a- 
cest capitol foarte important 
al activității se constată însă 
că mai există multe, foarte 
multe posibilități încă neex
ploatate, în special la nive
lul școlilor.

în privința activității de 
performanță cîteva cifre sînt 
desigur concludente. La cam
pionatele europene (sală și 
juniori) atleții români au 
obținut: 1 loc I, 3 locuri II, 
2 locuri III, 1 loc V, 3 locuri 
VI, 1 loc VII și 2 locuri 
VIII. La Jocurile Balcanice 
echipele de seniori și senioare 
au repurtat victorii clare. 
Seniorii au cîștigat 15 me-

București, XL Dolj, Argeș, Si
biu, Caraș Severin. Mureș, 
Hunedoara, Arad, Maramureș. 
Bihor) PROGRAMEAZĂ TOT 
4 ETAPE stabilite a se dis
puta la următoarele date s I 
— 24 și 25 aprilie, II — 8 și 
9 mal, III — 9 și 10 octom
brie, IV — 23 și 24 octombrie

Vine iarna, dar
recordurile continuă!

Din nou vești de la Brăila. 
Copiii antrenorului Ion Mo- 
roiu, departe de a considera 
încheiat sezonul de con
cursuri în aer liber,'continuă 
activitatea și... doboară recor
duri. Astfel. VICTOR GRI- 
GORE a înregistrat 16.64 m 
cu greutatea de 4 kg și 15,60 
in cu cea de 5 kg.

„FOSBURY“
IN DISCUȚIE
Zilele trecute s-a desfă

șurat la Mainz în R. F. a 
Germaniei o reuniune in
ternațională a antrenorilor 
de atletism în cadrul că
reia a fost dezbătută tema 
„stilul Fosbury". Din țara 
noastră au participat re
putații antrenori Ion So- 
ter și Baruch Elias ale că
ror referate, privind pregă
tirea săritorilor, au fost 
bine primite de auditori. 

dalii de aur, iar juniorii 17. 
La Universiadă, atleții au cu
cerit 2 medalii de argint ți 
alte 2 de bronz. Au fost or
ganizate cîteva meciuri inter- 
țări cu formații de prestigiu 
(Polonia, Anglia, S.U.A., Un
garia, Italia etc). Au fost în
registrate noi recorduri la 19 
probe olimpice (seniori) și la 
20 de asemenea probe (ju
niori). Media rezultatelor ce
lor mai bune 10 rezultate a 
fost mai bună la 29 din 33 
de probe, iar nivelul valoric 
al celui de al 10-lea clasat 
este superior celui din anul 
1969 la 24 din 33 de probe. 
Relativ la clasarea atleților 
români printre fruntași în 
Europa și în> lume tabelul 
următor este credem destul 
de edificator :

Juniorii (băieții născuți pînă 
în 1951 și fetele pînă în 
1952) au următoarea clasare 
pe plan continental: în pri
mii 5 : 1969 — 3, 1970 — 5, 
în primii 10 : 1969 — 8.
1970 — 17, în primii 25 : 
1969 — 26. 1970 — 35.

Procentul de creștere a re
zultatelor atleților, în com
parație cu cel înregistrat pe 
plan mondial (calculul a fost 
făcut la media primilor 10 
specialiști ai fiecărei probe) 
arată atletismul nostru pe 
locul 7.

în acest sezon 42 de ju
niori au realizat normele de 
selecție în loturile de se
niori, iar 17 dintre aceștia au 
și fost Incluși în echipa re
prezentativă a țării. Loturile 
naționale au fost formate 
din 146 de atleți la seniori, 
55 la tineret și 167 la juniori, 
toți selecționați pe baza anu
mitor haremuri.

Dar, cu toate aceste 
progrese care nu pot fi tă
găduite, atletismul nostru n-a 
marcat în 1970 un salt atît 
de spectaculos, care să pună 
într-o anumită lumină, mult 
mai favorabilă, participarea 
la campionatele europene din
1971 și mai ales la Jocurile 
Olimpice din 19721

Rubrică redactată de
Romeo VILARA

.ii u —

0 COMPETIȚIE ÎN PREMIERĂ: 
„CUPA DE TOAMNĂ"

Pe unul din terenurile asfaltate 
de la baza sportivă a Combinatu
lui poligrafic s-a desfășurat prima 
competiție de oină redusă, „CUPA 
DE TOAMNĂ0, organizată de Co
misia de specialitate a Municipiului 
București. Și-au disputat întîie- 
tatea echipele de oină C.P.B., U- 
niversitatea București șl Faculta
tea de educație fizică a Institu
tului pedagogic. Jocurile au fost, 
in general interesante și cu faze 
mal spectaculoase de eît la în
trecerile de oină in 11. Acționîn- 
du-se doar pe un singur culoar, 
unde au loc intrările șl ieșirile, 
jocul capătă un plus de dina
mism, circulația mingii devenind 
mult mai rapidă, pentru pregăti
rea tehnico-tactlcă a echipelor de 
performanță, și, mai ales, pentru 
copil, oină în șase, creația antre
norului emerit Alexandru Itafat- 
lescu, pare Ideală.

Trofeul a revenit echipei C.P.B. 
care a totalizat 6 puncte, pe locu
rile următoare clasîndu-se Uni
versitatea (4 p) și Facultatea de 
educație fizică <2 p)

★
După încheierea concursului a 

avut loc la clubul asociației spor
tive a tipografilor o reuniune in 
cadrul căreia a fost sărbătorită 
echipa de oină a C.P.B., care a 
împlinit, zece ani de activitate — 
perioadă în care a cucerit de 7 
ori titlul de campioană a țării.

Tr. I.

INVESTIȚIILE VOR FI PRODUCTIVE
Handbalul nostru masculin 

traversează — la nivelul eșa
lonului fruntaș, adică a celui 
care are sarcina de loc facilă 
de a asigura reprezentarea a- 
cestui sport în arena interna
țională — o perioadă de înno
iri.

Asistăm, deci, la un proces 
firesc de transmutație, preluă
rile valorice de la un lot la 
altul constituind un fenomen 
normal, de neevitat în evoluția 
unor selecționate naționale și 
care trebuie acceptat cu înțe
legere. indiferent de riscurile 
sale. Pentru că — tot de ne
evitat — sînt și riscurile.

Am înțeles acest lucru mal 
bine la Cluj. în zilele „fier
binți0 ale celei de a Xl-a edi
ții a „Trofeului Carpați0, cînd 
reprezentativa României era a- 
saltată de celelalte formații 
participante, dornice să-și în
scrie în palmares o victorie de 
prestigiu asupra campionilor 
lumii. Supusă acestui „presing0 
competiționai, echipa tării nu 
si-a putut găsi încă formula 
de viitor, cu toate că — așa 
cum spuneam șt într-un mate
rial anterior — verificări s-au 
făcut. Poate că întrecerea de 
debut a sezonului competiționai 
de iarnă a fost prea puterni
că, selecta participare de la 
Cluj determinînd unele reți
neri ale antrenorilor sau chiar, 
cum a fost cazul în prima 
repriză a jocului cu selecționa
ta R. D. Germane, unele inad
vertențe în schimbarea ți așe
zarea jucătorilor pe teren.

BASCHET
DINAMO-STEAUA §1 POLITEHNICA - RAPID, 

MARILE DERBY-uri ALE DIVIZIEI A
Așadar, mîine. la Floreas- 

ca, se dispută tradiționalele 
derby-uri Dinamo-Steaua (mas
culin) și Politehnica-Rapid (fe
minin). aflate la ediții impre
sionante : a 51-a ți, respectiv, a 
42-a. Deosebit de interesant se 
prezintă și palmaresul aces
tor jocuri : Dinamo-Steaua 25- 
25 (egalitate perfectă după a- 
proape 20 de ani de dispute 1>, 
Politehnica-Rapid 21—2—18, o 
diferență de numai trei victo
rii în favoarea studentelor. 
Deci, motive suficiente pentru 
a considera aceste meciuri ca 
prezentînd mare interes, cu a- 
tît mai mult cu cit, pe lingă 
caracterul decisiv pe care-1 au 
pentru desemnarea campiona
telor țării, ele reprezintă și o 
ultimă și utilă verificare îna
intea partidelor pe care le 
vor susține Dinamo, Politeh
nica și Steaua în C.C.E. și Cu
pa cupelor, chiar săptămîna 
viitoare.

înaintea acestor pasionante 
întâlniri, să dăm însă cuvîn- 
tul antrenorilor respectivi :

DAN NICULESCU — DINA
MO : „Meci greu. Steaua a 
avut un început de sezon bun, 
după care a intrat într-o cri
ză din care poate ieși, însă,

Și dacă pentru primul lot al 
tării duritatea competiției a 
constituit un impediment, ea 
a însemnat. în același timp, o 
excelentă probă pentru selec
ționata de tineret. Mărturisim 
cu toată sinceritatea că am aș
teptat cu inima îndoită con
fruntările dintre puternicele c- 
chipe prezente la Cluj și încă 
neexperimentata noastră re
prezentativă de tineret, în rîn- 
durile căreia doar Ortwin 
Schmidt, de Ia Universitatea 
Cluj, și într-o mai mică mă
sură Cîrlan (Politehnica Ti
mișoara), Voinea și Stef (U- 
niversitatea București) aveau o 
oarecare rutină internațională. 
Insă — spre satisfacția tuturor 
— cadetii au trecut testul și 
încă cu brio.

Comportarea generală a e- 
chipei de tineret rămîne la Ioc 
de frunte printre satisfacțiile 
aduse de ediția a xI-a a „Tro
feului Carpați". Practicînd în 
apărare un joc curajos, avan
sat. tinerii handbaliștii români 
au reușit să facă față cu suc
ces unor atacuri dirijate de 
jucători celebri (Langhoff. Mil- 
fcovici, Marosi sau Simo. Lu- 
țenko) sau să împiedice finali
zările pe care le încercau tră
gători redutabili (Rost, Lavrnlci. 
Zimmermann. Randt, Lazare- 
vici, Sajuk, Varga, Vass și al
ții). Este drept că lipsa lor 
de vigoare i-a împins de mul
te ori pe pante neregulamen
tare, și ambiția prea mare de 
a nu se lăsa depășiți l-a fă
cut să folosească des faulturi

chiar la meciul nostru. Bă
ieții mei au fluctuații în ceea 
ce privește concentrarea ner
voasă (focul cu „V“ Cluj este 
elocvent în această privință). 
Va fi o întrecere echilibrată.

VAS1LE POPESCU — STEA
UA : „Rezultatul va ft decis 
de lupta dintre pivoții Stelei 
și apărarea dinamovistă, pe de 
o parte, de disputa dintre pă
trunzătorii adverși și apărarea 
noastră, pe de altă parte. Dacă 
jucătorii mei de cimp vor ști 
să-i pună în valoare pe pi
voți, întrecerea este deschisă.*

GRIGORE COSTESCU — 
POLITEHNICA: „Nu există o 
favorită, deoarece rezultatul 
depinde nu numai de pregăti
re ți de valoarea individuală, 
ci și de mobilizarea jucătoa
relor. Sper ca întilnlrea să o- 
fere un spectacol frumos ți 
de buni valoare tehnică.*

SIGISMUND FERENCZ — 
RAPID: „Antecedentele reco
mandă o întilnire echilibrată, 
interesantă. Noi vom lua toate 
măsurile pentru a diminua din 
eficacitatea principalelor arme 
ale Politehnicii, adică viteza șl 
contraatacul. Sper tă fie o în
trecere spectaculoasă.* 

le. Fenomenul nu este însă în
grijorător. Cunoscând capacita
tea celor doi antrenori (Eu
gen Trofin și Mihai Pintea), 
ca și calitățile componenților 
lotului de tineret avem convin
gerea că evoluțiile lor viitoa
re vor fi curățate de astfel de 
impurități.

In direcția organizării ac
țiunilor ofensive lucrurile șe 
prezintă ceva mai curios. Din 
cauza lipsei de preocupare pen
tru depistarea și pregătirea ju
cătorilor înalț! (cu forță în a- 
runcările de la distanță) astăzi 
ne aflăm în situația de a nu 
putea aduce la selecționata de 
tineret asemenea jucători, pre- 
zenți în orice formație care 
vrea să se afirme pe plan in
ternațional. Din acest motiv, 
la Cluj am admirat inventivi
tatea cu care s-a rezolvat pro
blema. Mai întîi prin jocul pi- 
voților (Stef, Chircu), apoi prin 
asigurarea unei circulații ra
pide de către Schmidt, Cîrlan 
sau Stock! și prin valoarea 
extremelor Cosma șl Voinea. 
Adăugind valențele tehnice ale 
tuturor jucătorilor folosiți, vom 
avea imaginea eforturilor fă
cute de acești tineri handba- 
liști pentru a nu se lăsa de
pășiți, pentru a întoarce sco
rul în favoarea lor, pentru a 
obține victoria. Ei au reușit 
acest lucru de două ori și în 
alte situații nu a lipsit mult 
ca să producă din nou sur
prize.

A. CALIN

MOFTURI

S îmbăta trecută, firul 
interurban București.
Cluj a vibrat de- 

datorită apeluri- 
disperate ale au

de baschet 
Martin (A.S.A.

seori 
lor 
trenorului 
Nicolae _ ____
Cluj), aflat în preziua unui 
meci decisiv, cu numai pa
tru jucătoare lingă el și 
înconjurat de o ceață groa
să ce nu lăsa speranțe ca 
avionul să aducă de la 
Cluj spre București restul 
baschetbalistelor. îndură
toare, vremea s-a îmbună
tățit spre seară și a permis 
unui avion să ia drumul 
Bucurețtiului. Dar, cum el 
nu putea încărca și pe toți 
pasagerii cursei de dimi
neață (printre care se aflau 
cei doi pivoți ai formației 
— Sipos și Bugar — și una 
dintre cele mai bune jucă
toare de cAmp — Păcu- 
rariu), antrenorul a indicat 
celor trei sportive aminti
te si plece cu respectivul 
avion, urmind ca celelal
te patru eă vină cu un 
tren de seară. Im acesta 
n-a fost prezentă, însă, de- 
cît o jucătoare (Farkas), 
celelalte trei (Popovici și 
surorile Pajtek) refuzînd să 
facă deplasarea cu clasa a 
ll-a (singura posibilitate 
existentă la ora aceea și la 
care au apelat, tot in extre
mis, componența echipei 
masculine Politehnica Cluj). 
Motivul refuzului n-a con
stat în faptul că deplasarea 
cu trenul ar fi fost obosi
toare, ci că antrenorul „și-a 
permis" să facă o ierarhi
zare. Și astfel lotul A.S.A. 
a rămas în opt jucătoare 
(dintre care trei se aflau în 
minutul 31 cu cîte patru 
greșeli personale) care, 
pînă la urmă, au învins 
datorită unui efort de vo
ință superb și exemplar.

Un alt fapt legat de 
avion și de tren. După cum 
spuneam, în vagonul de 
clasa a U-a al trenului de 
seară se aflau și basc.het- 
baliștii de la Politehnica, 
dar fără antrenorul lor — 
prof. Elemer Sarosi — care 
a condiționat plecarea sa 
de... un loc la clasa I. _ $i 
cum locurile la „întiia" 
erau epuizate, antrenorul a 
rămas acasă (amintind, 
trist, de parabola veche cu... 
supărarea și satul). Poli a 
plecat singură și s-a com
portat magistral, pierzînd 
la o diferență minimă. Dar, 
nu este cazul să fim mali
țioși ți să susținem că echi
pa s-a descurcat mai bine 
fără antrenor...

Nușa DEMIAN

REGULILE DE ARBITRAJ MODIFICATE
Privitor la modificările unor 

reguli de arbitraj, adoptate cu 
prilejul Songresului F.I.V.B. 
de la Sofia (septembrie. lq70), 
redăm astăzi Interpretarea lor, 
așa cum ne-a fost furnizată de 
Colegiul central de arbitri, din 
Federația română de volei.

REGULA 8i FUNCȚIUNI
LE ARBITRULUI PRINCI
PAL. 1) Arbitrul principal es
te obligat să fluiere înaintea 
fiecărei repuneri a mingii în 
joc, la serviciu și după fieca
re greșeală.

2) Fiecare acțiune este con
siderată ca terminată o dată cu 
fluierul său.

3) Ca regulă generală, arbi
trul trebuie să intervină nu
mai atunci cînd are convin
gerea că s-a comis o greșeală. 
El nu trebuie să intervină, 
prin fluier, în cazul situațiilor 
dubioase.

REGULA 17 (articolul 4) i 
BLOCAJUL 1 I) Orice minge 
trimisă în terenul advers (in
clusiv serviciul) poate fi blo
cată de către jucătorii din li
nia intii, individual sau in 
grup.

2) Participanții în grup (2—3 
jucători) trebuie să fie plasați 
foarte aproape între ei și tn 
imediata vecinătate a fileului, 
pentru a putea fi considetați 
ca atare și pentru a putea be
neficia 
mingii

de o singură lovire a 
(chiar dacă aceasta nu

tu-este simultană) din partea 
turor participanților.

3) Dacă un alt jucător 
linia întîi execută o tentativă 
de blocaj, găsindu-se in.'ă 
complet separat de grupul ce. 
lorlalțî ce au executat bloca
jul, atingind și el mingea, a- 
ceasta se va considera ca a 
2 a lovitură.

4) Un jucător este conside
rat ca participant la o tenta
tivă de blocaj atunci 
încearcă să evite 
mingii peste plasă.

5) în cursul unui 
mingea poate fi lovită de unul 
sau mai mulți jucători parti
cipant! la această acțiune și se 
consideră o singură lovitură, 
chiar dacă constatăm că min
gea a lovit rapid și în cadrul 
aceleiași acțiuni:

a) miinile (brațele) unui ju
cător, succesiv ;

b) miinile (brațele) mai mul
tor jucători, succesiv ;

c) miinile unuia sau mai 
multor jucători și indiferent 
ce altă parte a corpului, situa
tă deasupra centurii ;

Dimpotrivă, dacă după exe
cutarea unui blocaj efectiv un 
jucător lovește mingea pentru 
a 2-a oară, îiicepînd o nouă 
acțiune de joc, aceasta va fi 
considerată ca a 2-a lovitură.

Dacă la blocaj, un jucător 
atinge mingea trecînd miinile 
peste fileu, chiar pe deasupra

tlin

cînd el 
trecerea

blocaj,

benzii verticale sau prin afara 
acesteia, el nu comite o gre
șeală, iar acțiunea de joc va 
fi considerată ca un blocaj 
normal.

Deci nu este interzis de a se 
efectua o tentativă de blocaj 
prin exteriorul benzilor verti
cale. In cazul cînd un aseme
nea blocaj va fi efectiv :

a) este greșeala adversaru
lui (minge prin afara benzi
lor verticale) dacă mingea, 
înainte de a fi efectiv blocată, 
a depășit complet planul fi- 
leului ;

b) nu este greșeală și jocul 
va continua normal dacă, tn 
momentul blocajului, mingea 
n-a depășit complet planul fi- 
leului.

O

PLACAJE
(Urmare, din pag. I)

în Giulești, outsiderii fafă-n fată
îndoială, iubitorii vo-Fără

leiului își vor concentra aten
ția. duminică, asupra partidei 
masculine din Giulești, unde 
Rapidul primește replica Po
litehnicii Galați. Un meci care, 
conform tradiției și valorii ac
tuale a celor două echipe, tre
buie să ofere un bun specta- 

. col sportiv și o dispută echi
librată. Gălățenii au avut În
totdeauna evoluții reușite ln 
fața rapidiștilor. pe care au 
izbutit chiar să-i învingă în 
fieful propriu (cu 3—1), anul 
trecut. Vor reuși duminică 
Drăgan și colegii săi să-și ia 
revanșa ?

După un început bun. căruia 
i-au urmat cîteva insuccese, 
tinâra garnitură a studenților 
de la I.E.F.S. se va afla mîi
ne în fața campionilor de la 
Steaua (sala Progresul), cărora

revor încerca să le dea o 
plică hotărită.

între celelalte partide 
etapei masculine, doar jocul 
Dinamo — Unirea Tricolor 
Brăila ni se pare dispropor
ționat. In rest — partide e- 
chilibrate, în care avantajul 
terenului propriu își poate pu
ne amprenta asupra... rezulta
tului.

Interesantă nj se pare și e- 
tapa feminină, care se va con
suma, fără participarea lide
rului, Penicilina Iași, aflată în 
turneu în R.F.G. Un „cap de 
afiș". Rapid—Universitate^ Ti
mișoara, și alte 4 partide de 
valori apropiate. Medicina Bu
curești—Dinamo, C.S.M. Sibiu— 
I.E.F.S,, „U“ Cluj—Universita
tea Craiova și Farul—Ceahlăul 
P. Neamț.

ale

FĂRĂ BALON

Pe VALERIU IRIMESCU — ;Că- 
lăul xv-lui nostru0 (n. r. al echi
pe! Franței) cum l-a numit un 
confrate de la ^L’Equipe", tn a- 
mintlrea acelor 15 puncte mar
cate Franței la București — nu 
ne-a fost greu să-1 acroșăm.
_ Te zimți tn formă ?
— Dacă voi juca la fel ca pînă 

acum, sper să fac, din nou, o 
„figură" bună. Faptul că am pă
truns mal In ^.culisele0 francezi
lor, reprezintă pentru mine și un 
avantaj, dar șl un dezavantaj. De 
ce ? Este lesne de înțeles.

★
11 lăsăm pe Jlri — cum 11 spun 

prietenește colegii Iul Irimescu — 
pentru a ne apropia de PAUL

In Cupa Metalul

Stanei a realizat k.o.-ul in numai 3 secunde!

Joi seara, in semifinala Gupei 
Metalul, dintre pugiltștli care au 
evoluat, o formă destul de bună, 
au manifestat, Ștefan Bălatu. Ion 
Vladimir, Daniel Amza, Costel 
Nedea. Ion Adam, Gheorghe Ra
du, Nicolae ParascMv, Gavnlă 
Grecu și Constantin Stanef. Me
rită a fi subliniată victoria fulge
rătoare realizată de Constantin 
Stanef (Progresul) tn fața meta
lurgistului Gh. Popa tn cadrul ca
tegoriei semiușoară. După numai 
trei secunde de la gongul inaugu
ral al meciului, Stanef a expediat 
un magistral croșeu de dreapta tn 
bărbia adversarului, care a căzut 
la podea. După k.d., Popa s-a ri
dicat. a luat poziția de gardă, dar 
tncă nerefăcut, fapt ce l-a deter
minat pe antrenorul Ion ștoiano- 
vici — foarte atent la atitudinea 
elevului său — să arunce proso
pul, evltind astfel un desnodămînt 
nedorit lut Popa.

REZULTATE TEHNICE: juniori: 
E. Mthal (Energia) b.p. C. Dedu- 
lescu (CSS). N. Matei (Progresul) 
b.p. M. Pioeșteanu (Progresul), 
D. Amza (Progresul) tnv. ah. 
2 l. Anton (Constructorul), 
S. Ilinaș (Olimpia) tnv. ab. 3 I. 
Rateu (Semănătoarea), Șt. Băiatu 
(C.P.M.B.) b.p. C. Nedea (Con
structorul) I. Adam (Progresul) 
tnv. ab. 3 M. Boaru (Dinamo), V- 
Marinescu (Semănătoarea) b.p. C. 
lpate (l.C.M.t). C. Gfilță (Steaua) 
tnv. ab. 2 I. șerban (Voința), A. 
Preda (Gr. Roșie) b.p. D. Iancu- 
lescu (I.T.B.). Seniori : Gh. Radu 
(Rapid) inv. ab. 3 I. Preda (ITA). 
N. ParascMv (Rapid) tnv. ab. 2 
M. Niculescu (MetaluDi t. Dumi-

trescu (Semănătoarea) b.p. I. Iart- 
cu (Electromagnetica), Gr. Badea 
(Rapid) înv. ab. 1 V. Balmeș (Con
structorul), N. Enciu (Metalul) 
înv. ab. 1 N. Stancu (Gr. Roșie), 
G. Grecu (Constructorul) b.p. I. 
Costea (Gr. Roșie).

Daniel DIACONESCU

FARUL IN TURNEU
PESTE HOTARE

BERLIN, 27 (prin telefon). După 
cum se știe, echipa de box Farul 
Constanta întreprinde un turneu 
în trei țări : R.F. a Germaniei, 
Danemarca, R.D. Germană. Pugl- 
liștii constănțeni au susținut pri
mele patru meaturi în R.F.'J., 
cîștigate detașat : 16—6 cu sel. 
Schteswlk — Holstein (la Wlbek), 
15—7 cu Sparta Flensburg (la 
Flensburg), 18—4 cu Frisia (La Hu
sum), 18—4 cu sel. Braunswelg pa 
Salzgitter). Apoi, echipa Farul a 
evoluat în Danemarca, unde a 
învins sel. Aarhus cu 18—4. Tn 
ultima etapă a turneului, constăn- 
țenii s-au deplasat în R.D. Ger
mană și au boxat, la Berlin, cu 
formația T S.K. Aci, victoria a 
revenit gazdelor, la limită : 12—10. 
Cîteva rezultate tehnice : A. Mihai 
b.p. Breffke : Diunitrațcu b. p. 
Marquardt, C. Cojocarii b.k.o. 1 
Juttka ; K. Anders b.p. P. C!m- 
peanu. (decizie eronată).

Vasile NEAGU arbitru

MECIUL ROMANIA-FRANȚA

BUN AL FIECĂRUIA Șl AL TUTUROR...
(Urmare din pag. 1)

acest lucru dacă ținem seama 
că... moda zilelor noastre tin
de să-l ia pe „excursionist" cu 
autobuzul din fața casei, să-1 
lasp în fața monumentului pe 
care dorește să-1 viziteze, să-1 
ia de acolo și să-1 ducă la ho
tel și de aici să-1 transporte, 
apoi, acasă.

In același context, al extin
derii formelor simple de prac
ticare a exercițiilor fizice, ce 
înscrie și mobilizarea salariați- 
lor la „Crosul tineretului”. 
Competiția (echipa județului a 
ocupat jocul V pe țară) s-a 
bucurat de participarea a peste 
5000 de tineri de la Electropu- 
tere, Uzina „7 Noiembrie", 
Trustul de construcții, de la 
asociațiile „Progresul” Băilești 
și „Dunărea" Calafat. Tot atît 
de bine primită de salariați 
a fost (datorită condițiilor bu
ne create) „Cupa campionilor 
asociațiilor sportive" la disci
plinele atletism, șah, tenis de 
masă, popice, fotbal și volei.

Din discuțiile purtate de 
membrii Biroului, ca și din lu
ările de cuvînt a unor invitați. 
»-a desprins faptul că unele

comitete ale sindicatelor (Au
tobaza nr. 2, Poligrafie, U.I.L. 
Filiași) nu au acordat sprijin 
asociațiilor
SEMNAL 
TELE NU

Este o 
îngrijorătoare faptul că 
neglijat atragerea salariatelor în 
practicarea exercițiilor fizice. 
Citim referatul prezentat cu 
ocazia analizei și constatăm cu 
surprindere că, în cele 6 pa
gini, nu se spune nici măcar 
un cuvînt despre cauzele unei 
asemenea stări de lucruri. Dar 
mior membri ai Biroului, ci- 
torva invitați nu le-au scăpat 
din vedere o asemenea... scă
pare. S-a spus textual, la un 
moment dat, de către un vor
bitor : „Numai Ia Fabrica de 
confecții lucrează aproape 4 000 
de salariate. In plus, tn Insti
tuțiile 
vene, 
(care 
mult, 
vine"-n.n.. .
Pe o mie de salariate. Pentru 
destinderea acestora prin sport 
nu s-a întreprins nimic, sau 
aproape nimic”. Sîntem întru 
totul de acord cu afirmația: in

sportive.
DE ALARMA : 
FAC SPORT...
realitate destul

FE-

de 
s-a

și întreprinderile craio- 
la consiliile populare 
și-au alcătuit, nu de 
asociația sportivă „Ro- 

i.) lucrează alte aproa-

afara celor aproape o sută de 
salariate care fac parte din e- 
chipele de handbal, volei, po
pice — celelalte sînt menți
nute în afara mișcării de e- 
ducație fizică. De ce ? între
barea a rămas fără răspuns 
în cadrul analizei amintite. 
Sperăm că nu aceasta va ti 
situația și în continuare.
BAZA MATERIALA — ACEAS
TA SABIE CU DOUA TĂIȘURI

Ajunși la acest capitol al 
însemnărilor noastre, vom face 
apel la referatul ce-1 avem în 
fată și vom reproduce textual: 
..în anul 1970 s-au alocat, pen
tru activitatea sportivă. 2 mi
lioane iei. Se mai adaugă 560 OUo 
lei din fonduri centralizate. Cu 
acești bani s-au procurat e- 
chipament și materiale, s-a a- 
menajaț hipodromul „Rovine", 
s-au terminat lucrările la po- 
picăriile asociațiilor din între
prinderile Vinalcool, C.Z.U. Po
dari, Banca Națională, C.F.lî. 
Au început lucrările la grupul 
social de la baza sportivă E- 
lectropulere, s-au repartizat 
fonduri pentru începerea a- 
mcna.iărijor la bazele Combi
natului chimic și Întreprinde
rea de prefabricate”.

Să nu uităm. însă, că în 
județul Dolj sînt în funcțiune 
o mulțime de alte baze spor
tive, despre care nu s-a vor
bit (și nici nu era cazul) în 
referat. Cu toate acestea, nu 
puține au fost „plângerile" u- 
nor vorbitori cum că „exer
cițiile fizice de masă ar pu
tea fi mult extinse, dacă am 
dispune de o bază sportivă mai 
corespunzătoare" (tovarășul An
ton Petrache, reprezentantul 
asociației sportive „Rovine"). 
Auzind acestea și încă alte 
„argumentări", nu ne putem 
abține a observa că se face 
apel la baza materială, chipu
rile insuficientă, pentru a se 
găsi explicații la lipsa de pre
ocupare pentru atragerea cit 
mal multor salariați la practi
carea exercițiilor fizice. Sînt, 
oare, necesare amenajări spe
ciale pentru introducerea gim
nasticii în producție ? Trebuie 
stadioane cu tribune acoperite 
pentru ca salariatele de la Fa
brica de confecții să fie atrase 
spre sport ?
Evident, răspunsul este negativ. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cit se constată că unele baze 
sportive existente nu sînt fo
losite la maximum. în aceste 
condiții, baza materială devine 
o sabie cu două tăișuri șl ea 
..accidentează”. Inevitabil, pe 
acei care o folosesc.

Vorbitorii au scos in evi-

CIOBĂNEL, căpitanul XV-Iul Ro
mâniei. Ne apropiem de el, avînd 
în mînă un număr din ;,Midl O- 
lympique", în care, sub titlul 
„Echipa Franței este mal puter
nică decît cea de anul trecut", 
este Înserat Interviul acordat 
prestigiosului ziar francez.

— Intr-adevăr, așa se pare că 
este. Are în componență jucători 
excelenți, care practică un rugby 
modern, de înaltă clasă. Fran
cezii, deși aveau posibilita
tea să trimită tn tocul bătăliei șl 
alte formule, au preterat-o pe 
cea mal bună. O chestiune de 
meditat este și reintrarea lui 
Spanghero, după mal bine de un 
an de absență.

— Bun. Dar noi 1...
— Jocul nostru a progresat 

foarte mult. Vom încerca să a- 
tacăm ș! să ne punem în valoare 
toate calitățile de care dispunem.

★
Ne pregăteam de plecare, cînd 

cineva a înmînat o telegramă an
trenorului. Echipa de rugbg Ști
ința Petroșani urează componen
ților lotului național mult succes 
în întilnlrea cu Franța. Prima te
legramă sosită pe adresa lor. Să 
sperăm că nu va trece mult 
numărul lor va crește.

★
Am plecat. Dinspre stadion 

auzeau indicațiile antrenorului.
— Grupează I Grupează I 

seară .. drop l

(Urmare din pag. I)

cumplite. Băieții Iui Celaya 
au venit să ciștige...

Michel Celaya antrenorul 
— închipuiți-vă un fel de... 
Marinache — se află în spa
tele nostru. încuviințează opi
nia exprimată de Garcia.

— Veți utiliza XV-le anun
țat în presa franceză, săptă* 
mina aceasta ?

Michel Celaya ara o ușoa
ră ezitare.

— în principiu, da. Să ve
dem ce vor spune antrena
mentele de la București...

— Cum antrenamentele ? 
Dar cîte intenționați să faceți?

— Cel puțin două, unul 
chiar astăzi, după ce ne vom 
instala la hotel, iar al doi
lea mîine dimineață. Și dacă 
va fi nevoie, poate, și un al 
treilea...

Este evident, rugbyștii fran
cezi sînt puși pe fapte mari. 
Meciul nu pare deloc a fi 
o simplă formalitate.

Tn holul hotelului „Athenăe 
Palace", după ce și-au depus 
bagajele, delegația rugbyști- 
lor francezi se află în aștep
tarea autocarului. Sînt pre
zinți conducătorii

cu dl. 
crs-ce

de 
cu

fie- 
ro-

frunte cu dnii Albert Ferrasse, 
președintele federației fran
ceze de rugby, Elie Pebeyrre, 
vicepreședinte, și Jean Clau
de Bourrier, secretau general. 
Vor însoți lotul Ia antrena
ment și abia după aceea vor 
lua dejunul. Dacă la ora 
17,30 va mai putea fi vorba 
de dejun...

încercăm un sondaj 
Bourrier. îl întrebăm 
de despre meci.

— Va fi dificil, ca 
care dată cînd Jucăm
mânii și mai ales cînd vrei 
să pleci cu o victorie... Con
tăm însă pe forța grămezii 
și pe aripi — Bourgarel și 
Cantoni — care promit să 
dea satisfacție deplină. Este 
însă imposibil de a prevedea 
tot ce va fi duminică, pe 
teren...

Bourgarel, Lux, Cantoni, 
Berot, Viard, Le Droff, Ira- 
cabal... în această ordine 
urcă tn autocar. Mestecă gu
mă, gîndindu-se, probabil, la 
biftecul ce-1 vor servi după 
antrenament. Surpriza acestei 
subite schimbări de program 
a dispărut. Celaya desigur 
știe mai bine ce face...

PRECIZARE

Ieri, pe stadionul Constructorul, 
Selecționata secundă de juniori 
a Capitalei a Intîlnlt echipa de 
seniori S.K.R.A. Varșovia. Oaspe
ții, cu 5 internaționali tn forma
ție, s-au impus, după o primă 
repriză echilibrată reușind să-și 
adjudece victoria cu' scorul de 
15—3 (6—3), în fața tinerilor noș
tri rugbyști. (G. R.).

JUNIORII ÎNVINȘI

DE S.K.R.A. VARȘOVIA

In legătură cu accesul 
liber al studenților și ele
vilor la meciul România — 
Franța, facem precizarea 
că acesta este permis in- 
cepînd de Ia ora 14.00.

dență și alte aspecte și au 
făcut unele propuneri :

• încasarea integrală a co
tizațiilor de la membrii aso
ciațiilor sportive și atragerea 
tuturor salariaților, apți pentru 
exerciții fizice, ca membri ai 
asociațiilor.

• organizarea unor centre 
de inițiere în diferite ramuri 
sportive pe lingă asociații.

• utilizarea, cu maximum de 
randament, a bazelor și insta
lațiilor sportive existente.
• Inițierea unei campanii de 

convingere a membrilor aso
ciațiilor sportive că este în 
interesul lor, al sănătății Ion, 
să-și procure echipament de 
corp (maiouri, chiloți, ciorapi), 
proprietate personală.

• să se acorde mai multă 
atenție adoptării unei propa
gande eficiente pentru atra
gerea salariaților în practica
rea exercițiilor fizice.

Analiza activității sportive 
cadrul Biroului executiv 
Consiliului județean Do 
sindicatelor a însemnat, 
tem siguri, nu doar un bilanț 
ci. mai ales UN PUNCT DE 
PLECARE PENTRU MUNCA 
VIITOARE. DE ATRAGERE A 
MAJORITĂȚII SALARIAȚI- 
LOR IN PRACTICAREA E- 
XERC1ȚIILOR FIZICE.



RAPID - MAM, m-ul TURULUI, DOMINĂ

ETAPA A XII a
• Politehnica lași la>~ porfile campioanei © Farul — „U" Cluj, un meci intre două 

„stiliste" • Bojin sau Dobrin ? © Adamache — Dembrovschi, un duel de atracfie

B.T.A. - POLITEHNICA IAȘIAVANCRONICA NR. 12
Chiar dacâ ts accepta premisa câ meciurile unei etape 

nu se pot ierarhiza dinainte, ci numai dupâ _ (conform 
criteriului valoric, spectacular), confruntările Jnterbucu- 

reșfene defin permanent capul de afiș. Și dacă situația de 
moment plasează tn fruntea clasamentului pe Dinamo (locui I) 
și Rapid (locul III, la un punct de lider), cine mai poate con
testa caracterul de derby al acestui meci ?

RAPID—DINAMO: în timp ce copiii Grant-ului n-au mai 
gustat din cupa amară a tnfrîngerii de 10 etape, dinamovistii 
n-au mai ceaat șefia clasamentului din etapa a Vl-a. Deci, 
deopotrivă, atributul constantei. Ceea ce ne și determină să 
înclinăm spre ,X*, deși orice pronosportist care se respectă știe 
câ la un asemenea meci se merge pe cele trei variante...

U.T.A.—POLITEHNICA : Cînd campioană fiind, le afli exact 
la mijlocul clasamentului, cînd «luna de miere* cu Feijenoord 
s-a încheiat și treburile acasă nu merg prea bine, este greu 
de presupus că U.T.A. va scăpa prilejul de a obține două 
puncte măcar pe teren propriu, chiar dacâ Politehnica lași este 
acum pe locul secund.

C.F.R. CLUJ—UNIVERSITATEA CRAIOVA: Beneficiind de 
două meciuri consecutive pe teren propriu, perspecliva deschisă 
de victoria muncită asupra Petrolului poate rotunji zestrea pre
cară a feroviarilor clujeni. Mai ales câ studenții craioveni nu 
prea se descurcă în compania fotbaliștilor clujeni (vezi meciul 
cu .U' din etapa trecută).

SPORT CLUB BACĂU—STEAGUL ROȘU : Echipa brașoveanâ, 
atît de ambițioasă — dupâ chipul și asemănarea antrenorului 
ei, Valentin Stânescu — care luptă din răsputeri să nu piardă 
contactul cu primul pluton, are, totuși, un golaveraj incredibil : 
8—9 I Iar băcăuanii n-au pierdut pînă acum nici un punct în 
fata propriilor suporteri, avînd .acasă' un golaveraj de 13—01 
Nu apare ca firesc ,1'?

FARUL—„U" CLUJ : Tn afara sentimentalilor, cine poate cre
de câ .șepcile roșii* pot obține ceva în fața aprigului vînt de 
toamnă tomiian ? „

C.F.R. TIMIȘOARA—F. C. ARGEȘ : „Dar din dar se face rai
— spune un vechi proverb pe care desigur câ-l cunosc și cefe
riștii timișoreni, ghidîndu-ne după surpriza cu Progresul, de la 
București.

PETROLUL—JIUL : „Cum n-a jucat Dridea, cum am pierdut !" 
— se lamenta un suporter ploieștean superstițios, dupâ meciul 
de la Cluj. Cum noi nu sîntem superstițioși — mai poți fi cînd 
Jiul n-a obținut nici un punct în deplasare? — pronosticăm 1.

PROGRESUL—STEAUA : Meciul — încheietor de pluton, sin
gurul ce se dispută mîine, meciul a două epicentre de seisme. 
Credem că ,2* va râmîne In picioare.

Paul SLAVESCU

PETROLUL - JIUL
PETROLIȘTII — 

ANTRENAMENT CU,.. 
PANSERAIKOS

în vederea jocului ou e- 
chipa minerilor din Val.ee 
Jiului, petroliștii au susținut 
miercuri o partidă Interna
țională în compania echipei 
Panseraikos (antrenată de 
Ilie Oană), încheiată cu vic
toria ploieștenilor (1—-0, a 
înscris «iucu). Pregătirile au 
continuat joi cu un antrena
ment 5,în familie", în com
pania echipei de tineret An
trenorul 9. Cemăianu este, 
desigur, afectat de faptul *ă 
nu-1 poate recupera pe Dri- 
dea. O noutate, totuși: rein
tră Grozea. Iată fermațla 
probabilă: M. Jonaacu —
Gruber, Bădin, Mooanu, N. 
I one teu, luhasn (Dtcu), Mo-

FADUL-,,®" CLUJ
TOȚI ECHIPIERII FARULUI, 

APȚI DE JOC

Din jurnalul de bord al 
Farului, în această s&ptămînă: 
două jocuri (miercuri șl joi) 
cu echipele de tineret »i, res
pectiv, juniori; toți eompo- 
nenții lotului sînt apți de joc. 
Meciul cu Universitatea Cluj 
este considerat dificil, dar 
constănțenil sînt hotărfțl să 
practice un joc superior și 
«ă termine învingători.

,.ll“-le probabil : Pop» — 
Stoica. Antonescu, Mareș, 
Fleșa, Tănase, Badea, Cara- 
man, Tufan, Oprea, Kallo.

(C. POPA, 
coresp principal)

SÎMBĂTĂ i
FOTBAL : Stadionul Republicii, 

ora 14 : Rapid București — Di
namo București (dlv. A).

POPICE : Arena Gluleștî, de ta 
ora 16 : Rapid aucureșu — V.«. 
Arad, partidă in cadrul campio
natului feminin, divizia A.

VOLEI : Sala Floreasca, de la 
ora ÎS c Viitorul — A.S.S. UE)

DUMINICA S
FOTBAL : Stadionul 13 August, 

ora 12.15 : Progresul București — 
Steaua (div. A) :

STADIONUL PROGRESUL, ora 
10 : Progresul București — Steaua 
București (tineret) :

STADIONUL CIULEȘTI, ora 10: 
România — RD. Germană (med 
international de juniori); ora 
11.45 : Rapid București — Dina
mo București (tineret);

STADIONUL METALUL, ora lit 
Metalul București — Flacăra Mo
ren 1 (dlv. B): TEREN VOINȚA, 
ora 11 : Voința București — Me
talul Buzău (div. C).

TEREN ELECTRONICA, ora 11: 
Electronica Buc. — Unirea Mă
năstirea (dlv. C):

TEREN LAROMET, ora 11: Teh- 
nometal Buc. — Delta Tulcea 

C);
TEREN AUTOBUZUL, ora 11 1 

Autobuzul Buc. — Progresul Co
rabia (div. C):

TEREN SIRENA, ora 11 r Sire
na București — F.C. Caracal (dlv. 
C).

BASCHET : Sala Floreasca, de 
!.a ora o : I.E.F S. — Politehnica 
Brașov (m). Rapid — Politehnica 
București (f), Steaua — Dinamo 
(m), Politehnica — I.C.H.F. (m), 
meciuri in cadrul campionatelor 
naționale.

BOX : ora 10. gală tn cadrul 
.Cu tei Olimpia" (Casa de cultură 
«ector 4, str. Turturele). 

raru, Petruț, Dincuță, Ciucu, 
Grozea. (A. VLASCEANU — 
eoresp.)

JIUL S-A PREGĂTIT 
TOATA SAPTĂMTNA 

LA... CĂLĂRAȘI I
După partida cu Dinamo, 

jucătorii de la Jiul nu s-au 
mai întors la Petroșani, de- 
plasîndu-se la... Călărași, 
unde și-au continuat pregă
tirile în vederea meciului de 
la Ploiești. Ei au susținut 
joi o partidă amicală în com
pania formației Celuloza 
Călărași, pe care au între
cu t-o cu 4—2 (1—2).

Antrenorul Ion Bălănescu 
va trimite sîmbătă în teren 
următorul ,,11“: Stan — Geor
gescu, Georgevici, Stocker, M. 
Popescu, Sandu, R. Popa, Pe- 
renescu, Libardi, Țurcan, l 
Constantin. (M. STAN)

STUDENȚII CLUJENI 
VOR SA PROMOVEZE 

Șl „EXAMENUL- DE LA 
CONSTANȚA

Din Cetatea Băniei, pe ma
lul mării, un nou examen 
dificil pentru studenții clu
jeni. Se speră, însă, într-un 
„răspuns* la fel de bun ca 
la Craiova, atît în privința 
jocului, cit și a rezultatului. 
Echipa a susținut un joc- 
școală cu Tehnofrig (fruntașa 
campionatului județean), pe 
care a întrecut-o cu 3—0. Nu 
se preconizează restructurări 
în formația de bază. Reintră 
Pexa. Deci, echipa va ieși 
pe teren în următoarea al
cătuire s Ștefan — Crețu, 
Pexa, Mihăilă, Cimpeanu, 
Anca, Solomon, Ardeleanu, 
Uifăleanu, Adam, Munteanu. 
(V. MOREA, coresp. principal).

GIMNASTICA MODERNA r Sala 
Tineretului, ora 8 4 .Cupa Muni
cipiului București’ la junioara.

HOCHEI 5 Patinoarul acoperit 
.23 August* i .Turneul interna
tional Prietenia’ — întilnlrile fi
nale ; ora 11 (meci pentru locu
rile 5—6)1 ora U (meci pentru 
locurile 3—4); ora 13 « (meat pen
tru locurile 1—2).

POPICE s Arena Voința, de la 
ora 8, Voința București — C.F.R. 
Timișoara; arena de la clubul 
Uzinelor Republica, da la ora 8 : 
Gloria București — Petrolistul 
Cimplna, partide în cadrul cam
pionatului masculin, divizia A.

RUGBY s Stadionul .23 August", 
ora 14.30t România — Franța ; 
TEREN PARCUL COPILULUI, 
ora S « Selecționata A de juniori 
a Bucureștiulitl — RKRA Varșo
via

VOLEI t Sala Ciulești, de la ora 
t ț Aurora — Constructorul Su
ceava (m. B.), Rapid — Univer
sitatea Tin. (LA), Rapid — Poljt. 
Galați (m. A), Universitatea 
Buc. — Electromotor Pitești (f. 
B); SALA PROGRESUL, de la 
ora 8 : I.T.B. Informația — Voința 
Oradea (fB), Spartac — Drapelul 
roșu Sibiu (fB), Progresul — Fla
căra roșie Buc. (f.B), T.E.F.S. — 
Steaua (m A); SALA DINAMO, 
de la ora B.30: Medicina — Farul 
(m.B), Medicina — Dinamo (LA). 
Dinamo — Unirea Tricolor Brăila 
(m.A).

TIR 5 POLIGONUL TUNARI, 
de la ora I: proba de armă libe
ră, calibru mare 3x40 t — între
cere In cadrul campionatului na
tional.

LUPTE QRECO-ROMANE. Sala 
Floreasca, de ta ora 1# i Turneul 
final al diviziei A, pe echipe 
(Steaua, Dlnamo, Metalul și Pro
gresul Butrartști).

GORNEA —
TNCA INDISPONIBIL...
Textillștii, dornici să se 

reabiliteze în fața propriilor 
suporteri, s-au pregătit In
tens în această săptămînă. 
Miercuri, ei au susținut un 
joe-școală cu echipa de tine
ret, atacul dovedind o mare 
poftă de goluri (peste 10J). 
Joi, antrenamentul de con
diție fizică s-a terminat cu o 
partidă de... handball Birău 
— încă în convalescență — 
și-a reluat, totuși, pregătirile, 
dar Gornea continuă să fie 
indisponibil.

Antrenorul N. Dumitrescu 
intenționează să folosească în 
partida cu Politehnica Iași 
aceeași formație de la Ba
cău, adică: Bătrtna — Cali- 
nin, Lereter, Pojoni, Schepp, 
Broșovschi, Petescu, Domide,

PROGRESUL - STEAUA
V. STĂNCULESCU 

VA DECIDE FORMAȚIA 
ÎNAINTEA MECIULUI

Jucătorii Progresului au 
făcut zilnic antrenamente, în 
dorința de a se prezenta cît

Perspectivă sumbră pentru 
Progresul

mai bine la medul de dumi
nică, cu Steaua.

Ultimul joc de antrena
ment l-au avut miercuri, cu 
Voința, urmărindu-se întări
rea apărării și „ruperile" 
ritmului de joc. Antrenorul 
Victor Stănculescu are greu
tăți în ceea ce privește for
mația, datorită accidentării 
lui Manta (în etapa trecută)

C E R. T1IH$OARA-F.€. ARGEȘ
TIMIȘORENII SPERA 

DIN NOU...
După nesperata victorie 

obținută la București, în 
rindurile timișorenilor a re
apărut încrederea. Oonștienți 
de poziția lor precară, fero
viarii au acordat o atenție 
deosebită pregătirii jocului 
cu piteștenii. în partida de 
verificare cu Sînnicolaul 
Mare, din campionatul jude
țean, s-a urmărit îndeplini
rea unor sarcini tactice și 
mai puțin rezultatul, care 
le-a fost favorabil ceferiști
lor doar cu 1—0, prin punc
tul însaris de Hergan.

Un semn de întrebare pla
nează asupra lui Nestorovid, 
care are întindere muscu
lară. Iată și formația proba
bilă : Tatar — Hergan, Me
hedinți, Răcelescu, Speriosu. 
Seceleanu, Chimiuc, Nestoro- 
vici (Floare?), Bojin Mano- 
lache, Panici (P. ARSAN, 
coresp. principal).

«.CA Șl OZON, 
DE ALTFEL

Pentru prima dată de 
cînd se află la cîrma echi
pei, Titus Ozon are la dis
poziție pe toți fotbaliștii apți 
de joc. Acest lucru ți, mai 
ales, comportarea din partida

SPORT CUIB BACĂU - STEAGUL ROȘU BRAȘOV

VALERIU NEAGU 
MIZEAZĂ (SI) PE... 

TRADIȚIE
La jocul-țcoală de miercuri, 

în „familie" (40 de minute 
cu juniorii fl 60 cu echipa 
de tineret), nu s-a urmărit 
scorul, ci perfecționarea unor 
scheme tactica. în cursul săp-

Ședlnța de Ieri a Colegiului diviziei A

ÎN DISCUȚIE - BTGUlAMfNTUl DE IKANSfHlĂlil
Colegiul echipelor de divi

zia A, noul organism înființat 
pe lîngfi Federația de fotbal, 
s-a întrunit ieri dimineață 
pentru a-șj spune punctul de 
vedere îh legătură cu noul 
regulament de transferări.

Prin vot, s-a ajuns la o se
rie de propuneri care urmează 
a fl aupuse Somitetului fede
ral, pentru a decide asupra 
lor.

în principala problemă, a 
CARANTINEI JUCĂTORI
LOR, iată termenele care au 
fost propuse :

«JtSA 

Axente, Dembrovschi, FL 
Dumitrescu. (St. IAWOB — 
coresp. principal).

MARDARESCU 
A PREGĂTIT O TACTICA 

„SPECIALA"
Antrenorul Gil Mărdărescu 

a pregătit toată săptămînă o 
tactică „specială" pentru jo
cul de la Arad. Rezultatul? 
15—0 (II) cu Nicolina, în
tr-un meci de antrenament 
în care Incze IV a fost cel 
mai bun jucător de pe te
ren (a înscris și 6 goluri), 
în meciul cu U.T.A. se pre
conizează următoarea for
mulă de echipă: Cizic — Ro- 
milă, Janul, Stoicescu, Pal, 
Alecu, Marica, Incze IV, 
L/upuleseu, Cuperman, Mol- 
veanu (D. DIACONESCU — 
coresp. principal).

și a lui Dinu Iordan, care 
are o întindere musculara 
Ambii așteaptă avizul medi
cului. Nu va fi folosit Mir
cea Sandu, care face parte 
din lotul U.E.F.A.

Acestea șînt motivele peo- 
tru care antrenorul V. Stăn
culescu ne-a declarat că 
formația o va alcătui doar 
înaintea medului.
HĂLMĂGEANU AȘTEAP
TĂ AVIZUL MEDICULUI

Echipa Steaua a putut fi 
văzută, începînd de marți, 
în fiecare zi la antrenament. 
Joi a susținut un meci-școală 
cu Oțelul Galați (2—2), la 
care s-au urmărit, în prin
cipal, trei probleme: sigu
ranța apărării, prin partici
parea tuturor jucătorilor, cir
culația mingii și angajarea 
integrală în atac, precum șl 
o problemă tactică nouă, e- 
xersată pentru prima dată. 
Să vedem în 6e măsură a- 
ceaștă noutate tactică a e- 
chipei va aduce satisfacții 
suporterilor,..

Hălmăgeanu, care are o 
întindere, așteaptă avizul me
dicului. în caz că îl va ob
ține, antrenorii Șt. Sovaci și 
Șt. Onisie vor alinia forma
ția din meciul de la Pitești: 
Suciu — Mirăuță, Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Vigu, Du- 
mitriu, Ciugarin, Pantea, Tă
tara, lor dane seu, Ștefănescu.

Satelitul Voroncovschi
cu formația braziliană Cu
ritiba îl fac pa „secundul" 
naționalei să spera că va ob
ține la Timișoara primele 
puncte în deplasare. Forma
ția pentru jocul de azi: Nt- 
culescu (Ariciu) — Pigulea, 
Olteanu, Vlad, Ivan 11 (Gră- 
ciunescu), Prepurgel, Roșu, 
(Stefănescu), Frățilă (V. Ște
fan), Dobrin, Iancu, Jercan. 
(I. FEȚEANU — coresp. prin
cipal).

tămînii, accentul s-a pus pe 
pregătirea Individuală și îm
bunătățirea condiției fizice. 
Antrenorul Valeriu Neagu 
mizează (șl) pe... tradiție, cu
noscut fiind faptul că în a- 
cest campionat elevii săi n-au 
pierdut nici un punct acasă. 
Formația probabilă! Ghiță — 
Kiss, Velieu, Nedeieu, Comă- 

pildă, de la divizia A la divi
zia A) 2 ani.

DE LA O CATEGORIE SU
PERIOARA, LA UNA INFE
RIOARA : 1 an.

‘DE LA O CATEGORIE IN
FERIOARA EA O CATEGO
RIE SUPERIOARA : 6 luni.

Privitor la transferurile 
CU DEZLEGARE, de la cate
gorii inferioare la categorii 
«ucerioare, s-a propus ca ele 
să se poată efectua în tot 
cursul anului, în afara ultime
lor 6 etape ale campionatu- 

nescu, Vătafu, Hrițcu, Sorin 
Avram, Dembrovschi, Pană 
(Daniel Ene), Florea, (ILIE 
IANCU, coresp. principal).

V. STÂNESCU: „ECHIPA 
MEA JOACĂ MAI BINE 

TN DEPLASARE' l

In vederea meciului de la 
Bacău, „stegarii" s-au an
trenat la Poiana Brașov. 
Miercuri, Ia Bușteni, In com
pania echipei Caraimanul, e- 
levli lui Valentin Stânescu 
și-au manifestat apetitul de

C.F.R. CLUJ-„U“ CRAIOVA
CEFERIȘTII CLUJENI 

ȘTIU CA VOR AVEA 
DE FURCA CU... OLTENII

Chiar dacă joacă acasă, ce
feriștii clujeni știu că vor 
avea de susținut un meci 
foarte greu în compania am
bițioșilor craioveni. Ca atare, 
clujenii s-au pregătit cu sîr- 
guință. în afara antrenamen
telor obișnuite, echipa a sus
ținut un joc-școală în com
pania formației de tineret a 
iul „U", cu care a terminat 
la egalitate (1—1). Nu s-a 
urmărit atît înscrierea de go
luri — problemă rămasă la 
ordinea zilei pentru sîmbătă 
— cit o bună circulație a ba
lonului. Iată și „ll“-le pro
babil ■: Lenghel — Buriacu) 
Soos, Fanea Lazăr, Roman, 
M. Brelan, Cojocarii, S. Bre
ton, Soo, Oct. Ionescu, Pe
trescu. (M. VICTOR).

ST. COIDUM : „VOM
LUA DE LA CEFERIȘTI 

PUNCTUL OFERIT' 
„ȘEPCILOR ROȘII" 
LA CRAIOVA../ .1

în afara antrenamentelor 
zilnice, studenții craioveni au 
susținut în această săptămî
nă două partide amicale. Pri
ma, ia Tg. Jiu. cu divizio
nara C din localitate C.I.L.

Miine, pe stadionul Giulesti, de la ora 10

ROM ÂNIA - R.D. G ERMANĂ (juniori)
De ctteva zile, la București S-au 

reunit cel mal buni fotbaliști ju
niori al țării. Motivul este lesne 
de înțeles. Miine, de la ora 10, pe 
stadionul Gluleștl, echipa națio
nala de juniori a României sus
ține un nou șl dificil examen, In- 
ttlnlnd reprezentativa «lmllarâ a 
B.D. Germane.

Partida suscită un Interes deo
sebit. Aceasta, din mai multe 
motive. Mal întîi, pentru că an
trenorul C. Ardeleanu aliniază o 
echipă tânără. în care vor evolua 
fotbaliști de mare talent șl per
spectivă, ale căror nume s-au 
făcut deja cunoscute (Sandu Ga
briel, Donose, Sandu Mlrcea, Năs- 
tase, Aelenei). Apoi, duminică a- 
pare pentru prima oară în fața 
publicului nostru echipa care, în 
Polonia, a clștlgat (.Turneul prie
teniei*. In sflrșlt, deși amical, 
meciul de miine se anunță inte
resant șl prin prisma valorij ad
versarului. în actuala echipă a 
R.D. Germane evoluează mulțl 
jucători care au făcut parte din 
reprezentativa ce a clștlgat tur
neul U.K F.A., desfășurat anul a- 
cesta In Scoția.

Dar. iată ce ne declara tov. 
Florin Dumitrescu, din eadrul 
F.R.F., care, în calitate de condu
cător al Juniorilor români, i-a 
văzut pe oaspeți cu ocazia evo
luției lor Ia „Turneul prieteniei* t 
„Ca întotdeauna, R.D. Germană 
prezintă și acum o echipă de ju
niori foarte bună. Impresionează, 
îndeoșebl, prin excelenta pregătire 
fizică, care permite componenți- 
ior el un marcaj strict, om la 
om, prin angajamentul fizic total, 
prin jocul atletle, tn forță. Ata-

INCEPIND DE ASTAZI

ARBITRII DE FOTBAL VOR FOLOSI 
CARTONAȘELE GALBENE Șl ROȘII

începînd cu eta
pa de astăzi, la 
meciurile do fot
bal ale diviziei A 
vor Intra în func
țiune... cartonașe
le 1 In locui ori
cărei discuții cu 
jucătorii vinovați 
de acte nesportive 
sau de încălcări 
grave ale regula
mentului de joe, 
arbitrii vor scoate 
din buzunărelul de

la bluză, cartona
șele. Cel galben, 
pentru a marca 
avertizarea jucăto
rului respectiv, cel 
roșu, pentru a-l 
anunța că a fost 
eliminat de pe te
ren. In felul aces
ta, nu va mai e- 
xista nici un echi
voc, sanctionarea 
jucătorilor deve
nind clară, atît 
pentru el, cit *1

FINAL DE STĂGIUNE IN „B"
'—1 . 1 Ii:;ni .. .1. .... u t _ .------ I.^JJ UL„1,.J|. -

DOUA ATRACTIVE „CAPETE DE AFIȘ“
• A. S A. Tg. Mureș — Sportul Studențesc ® Politehnica

Timișoara »
Cu toate că, azi și mîine, 

în prima divizie sînt progra
mate meciuri de mare atrac
ție, amatorii de fotbal își în
dreaptă atenția și spre între
cerea divizionarelor B. Miine 
se va consuma ultimul act al 
turului acestui campionat, 
care va stabili Ierarhia în 
cele două serii pînă la pri
măvară. „Capul de afiș" ii 
deține, desigur, intîlnirea de 
Ia Tg. Mureș, dintre A. 8. 
Armata și Sportul studențesc, 
formații care au acumulat a- 
celași număr de puncte (20) 
și ocupă primele două locuri 
în prima serie. în vederea a- 
cestui meci, în ambele ta
bere s-au făcut pregătiri in
tense, Iar publicul din Tg. 
Mureș speră să asiste la un 
joe frumos, 1» sfîrșitul că
ruia să aplaude, așa cum a 
făcut-o de fiecare dată în 
aceaștă toamnă, victoria pre
feratei lor. Dar, Motroc și 
elevii săi vor încerca Să răs
toarne calculele birlici, un 
punct obținut la Tg. Mureș 

goluri. Scor finali 5—1, au
torii punctelor înscrise fiind 
Drăgoi (2), Pescaru, Duml- 
triu II și Necula. Deși nimeni 
n-a înscris în acest tur mă
car un gol Ia Bacău, brașo
venii speră să obțină ehlturj 
puncte. Valentin Stânescu 
ne-a oferit șl un arguments 
„Echipa mea joacă mal bine 
in deplasare l" Iată și for
mația probabilă: Adamache 
—* Ivănoescu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Pescaru, Cadar, Drăgoi, 
Florescu, Dumitriu II, GyBrfi. 
(C. GRUIA, coresp. principal),

0PREA 
văzut de AJ. CLENCIU

(scor 1—0 pentru Universi
tatea) și a doua în „familie", 
cu echipa de țineret-rezerve. 
Referitor la partida de sîm
bătă, antrenorul Ștefan 
Coidum ne-a declarat: „Vom 
Iu» de Ia ceferiști punctul o- 
ferit «șepcilor roșit» ia Cr»- 
iova.„*

Formația probabilă : Oprea 
— Niculescu, Mincă, Desel- 
nicu, Lepădata, Strîmbeanu, 
Ivan, Martinovici, Donose, 
Oblemenco, Țarălungă. (Ște
fan GURGUI, coresp. prin
cipal).

canțll noștri vor ave* o misiune 
dificilă».

Xn vederea jocului de miine, 
Juniorii noștri au luat parte Joi 
la meciul de verificare cu echipa 
de tineret Steaua (scor 2—1 pentru 
șelecțlonablll), iar vineri dimi
neața, Ia un antrenament mal 
ușor, tehnlco-tactic, ce a avut 
loc la complexul sportiv „23 Au
gust". Gît privește formația pe 
care o va folpsi, antrenorul Ar
deleanu s-a fixat la următorul 
„11" : Bucaru — Angbellnl, Sma- 
randache, Sandu Gabriel, Ciocîr- 
lan, Donose, Bolăny (Dedea), Co
ca, Aelenei, Sandu Mlrcea, Năs- 
tase. Rezerve: Costaș, Mlcloș, 
Blejușcă, Cojocaru.

Partida va fl arbitrată de C. Dl- 
nulescu (la centru), ajutat la li
nie de M. Buzea șl V. Murgășan. 
Reamintim eă la acest med, ele
vii venlțl în grupuri organizate, 
pe clase sau școli, au Intrarea 
gratuită la tribuna a doua, (AR.

★
Ieri, în Jurul orei 17.30, echipa 

R. D. Germane a sosit la Bucu
rești, pe calea aerului, La cîteva 
minute de la sosirea oaspeților 
la Hotelul Negolul, antrenorul 
dr. Krause ne-a împărtășit pă
rerea sa despre Jocurile pe care 
elevii săi le vor susține în com
pania echipei României și ne-a 
făcut cunoscută formația pe care 
o va alinia duminică. „Am văzut 
echipa României — ne-a spus el 
— la „Turneul prietenia" din Po
lonia și ea ml-a lăsat o exce
lentă impresie. Vom fi (toarte 
bucuroși dacă vom reuși să m-

pentru spectatori.
Deși, fără Îndo

ială, publicul spec
tator va aștepta 
cu curiozitate in
trarea in acțiune 
a cartonașelor, 
sperăm că jucăto
rii ii vor juca o... 
festă, eomportin- 
du-se corect șj e» 
vJtind astfel apa
riția acestor car
tonașe, in fond ne
dorite de nimeni.

C. S. M. Sibiu
însemnînd, în fapt, un suc
ces real.

Șl partida de la Timișoara, 
dintre Politehnica și C.S.M. 
Sibiu, stîmește mare Interes. 
Studenții, instalați în fruntea 
clasamentului seriei a Il-a 
încă de la începutul campio
natului, vor arunca în luptă 
toate forțele de care dispun 
pentru a cucerj ambele punc
te, dar este de așteptat ca 
sibienii, după dușul rece de 
duminica trecută, să facă ri
sipă de energie ca să nu pă
răsească, din nou, terenul în
vinși.

O altă pretendentă la șefia 
seriei a IJ-a, Crișul Oradea 
(19 puncte, ca șl Politehnica 
Timișoara), are o sarcină re
lativ mai ușoară, deoarece e- 
voluează acasă, în compa
nia Minerului Anina. în ca
zul unul eșeo (sau med nul) T 
al timișorenilor, Crișul are ș 
mari șanse de a prelua lo | 
cui de lider ai seriei secunde J

A SOSIT ZIUA 
DERBY-ULUI 

(Urmare din pag. I)
dezminți pe apreciațll fotba
liști ai celor două echipe 
fruntașe ale soccerulul româ
nesc, mulțl dintre el interna
ționali cu „galoane* onorate 
în întreaga Europă.

Iată cele două formații a- 
nunțate de către antrenorii 
M. Bărbulescu și Nicușor:

RAPID- RADUCANU — 
POP, LUPESCU, CODREA, 
ȘTEFAN, DINU, DUMITRU, 
NASTURESCU (Fetreanu), M. 
STELIAN, NEAGU, CO
DREAN U.

DINAM© i CONSTANTI- 
NESCU — CHERAN, NUN- 
WEILLER UI, STOENESCU, 
DELEANU, MUSTAȚEA, 
NUNWEILLER VI, SALCEA- 
NU, DORU POPESCU, DU- 
MITRACHE, HAIDE (Luces- 
cu).

După cum se vede, cele 
două echipe anunțate prezin
tă cîte o singură paranteză, 
deci cîte un singur „proba
bil" are șanse să intre în for
mațiile de bază.

Atrage atenția în mod de
osebit perspectiva reintrării 
internaționalului Lucescu. ab
sent o perioadă destul de 
lungă de pe terenurile de 
fotbal în urma unor acciden
tări repetate. Desigur, pre
zența lui în echipă, în ipoteza 
că ea se va produce, va spori 
capacitatea ofensivă a echi
pei dinamoviste.

în fine, cu Lucescu sau fă
ră el, echipa din șos. Ștefan 
cel Mare prezintă suficiente 
garanții că este capabilă de 
o evoluție superioară.

La rîndul ei. Rapid vine 
recomandată de 10 meciuri 
consecutive în care nu a cu
noscut înfrîngerea. motiv pen
tru care nu ne îndoim că va 
ataca și cel de. al „11-lea val* 
cu toată energia.

Cine va învinge ?
Rapid sau Dinamo..;
Să sperăm că victoria va 

reveni celui mai buni

vlngam echipa tiv., * adăugat rî- 
zlnd oaspetele, dar prima șansa 
ored eă li aparține acesteia", 
iată șl formația care v« fl ali
niată în partida de duminică c 
Iakubowschl — MUUer, Rahn) 
Sommer, Schmuck. Mărzke. Kehl, 
RoMtzaoh, Kdppe, Pommerenke, 
Tylj, (Aurel PĂPĂDIE)

Duminică, pe „Giulesti"
RAPID-STEAUA

FINALĂ ÎN
„CUPA ȘTEFAN FILOTE"

Duminică de la ora 8.45 este 
programată, pe stadionul Giuleștl, 
finala competiției „CUPA ȘTE
FAN FILOTE*. Ea va opune e- 
chlpele de copil ale cluburilor 
Rapid Bl Steaua și se va des
fășura tn deschidere la meciul 
internațional de Juniori România 
— R.D. Germană (ora 10.00).

în încheierea programului, de 
la ora 13, se va disputa meciul 
Rapid — Dlnamo București, din 
cadrul campionatului de tineret — 
rezerve.

LOIO-PRONOSPORT
MARI CIȘTIGATQRI... PE STA

DION ȘI LA TELEVIZOR
Săptămînă <îe săptămînă se în

registrează mari dștigățorl la 
sistemele lotq-PRONosport 
în ceea ce privește premiile tn 
bani șl autoturisme.

O parte din ultimii dștlgătorl 
vor putea fl văzuțl duminică 29 
noiembrie a.c. pe stadionul »23 
August* «fin Capitală, tn pauza 
meciului de fotbal Progresul — 
Steaua, cînd Jșl vor lua în pri
mire eîștlgurile eonstînd din t 
premii In numerar de 100.000 lei 
șl autoturisme de diferite mărci 
șl capacități.

Această festivitate va fl tran
smisă în direct de către posturile 
noastre de televiziune.

NUMERELE extrase LA TRA
GEREA LOTO DIN 37 NOIEM

BRIE 1370

FQND GENERAU DE PREMII C 
1.180 669 lei.

EXTRAGEREA I K 49 S3 18 80 
17 44 «9 56 32

Fond de premii t ,668.364 lei din 
care 133.874 let report cat. 1.

EXTRAGEREA a n-a s 18 W 
S3 54 .88 51 40

Fond de premii e 512.305 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel : tn Ca
pitală începînd de la 5 decembrie 
1970 ptnă la 11 Ianuarie 1971 ; în 
țară începînd de la 8 decembrie 
197o pînă la 11 Ianuarie 1071.

Astăzi a apărut

ALMANAHUL1
SCÎNTEIA 1971

O MICA ENCICLOPEDIE 
A LUMII MODERNE 

UN ALMANAH AL FIE
CĂREI FAMILII
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DECEMBRIE CEHOSLOVACIA SI U.R.S.S
J

SPORTIV
Sporturile de iarnă, cu 

bogatul lor cortegiu 
de emopetiții pe lu

ciul gheții și pîrtii ima
culate, își fac o intrare 
sărbătorească în programul 
sportiv al ultimei luni din 
an. Evident, s-a schiat și 
pînă acum, pucul a aler
gat sprințar între manti
nele și în noiembrie, dar 
astăzi sîntem în fața, unor 
deschideri oficiale 
zon și cu acestea 
ocupa mai pe 
rîndurile de față.
SCHI

Schiul,- spoitul nr. 1 al 
zăpezii, își ia startul vije
lios în mai multe competi
ții de anvergură. Cea mai 
importantă dintre ele, „CUPA 
MONDIALA" — TROFEUL 
EVLAN, care desemnează a- 
nual pe cel mai bun schior 
și cea mai bună schioare din 
lume, nu într-un singur 
concurs, ci în mai bine de 
« duzină. Probele sînt, bine
înțeles, cele clasice: cobo
rîre, slalom uriaș, slalom.

La actuala ediție, concursul 
inaugural în întrecerea pen
tru popularul „glob de cri
stal", acordat celor doi în
vingători, este programat în 
zilele de 12—13 decembrie pe 
pista de la Sestriere (Italia). 
Elita schiului își va încerca 
forțele și curajul într-o pro
bă de coborîre, prima din 
suita celor 7 care va fi comple
tată pînă la primăvară.

Așa cum arată programul 
acestui sezon de schi, tradi
ționala uvertură oficială, cu 
„Criteriul primei zăpezi" de 
la Val d’Isere, întârzie pen
tru cîteva zile, urmând pe 
calendar la 16 decembrie.

Primele zboruri de pe 
trambulină vor putea fi ad
mirate — din tribune sau în 
■jurnalele de cinema și tele
viziune — în penultima zi a 
anului, cînd începe, la Ober
stdorf (R.F.G.), marele 
curs al celor 
continuînd în 
la Garmisch 
Innsbruck și

HOCHEI
Sporturile gheții nu se 

lasă nici ele mai prejos. Ho
cheiul demarează înaintea 
patinajului în această primă 
luna de iarnă, avînd progra
mate cîteva întreceri impor
tante. Cea mai interesantă 
pentru noi este desigur cea 
a hocheiștilor juniori, care-și 
dispută titlul european. Două 
turnee separate vor stabili 
ierarhia continentală a tine
rilor maeștri ai crosei: prima 
grupă este găzduită la Pre- 
sov (Cehoslovacia), iar cea 
de a doua de patinoarul a- 
coperit „23 August" 
pitala țării noastre. 
28 decembrie.

Hocheiștii seniori, 
în cele mai bune reprezenta
tive, traversează Oceanul 
pentru a-și disputa, la Colo
rado Springs, o așa-numită 
„Cupă mondială", desigur 
compensație pentru absența 
Canadei de la adevăratul 
campionat mondial din El
veția. Turneu, totuși, deose
bit de interesant.

FOTBAL
După acest tur de orizont 

în sporturile de sezon, să re
venim la cele omniprezente, 
la fotbal în primul rînd 
Baloanele rotunde intră la 
magazie, în multe țări, acolo 
uncie iarna domnește necru
țătoare. Campionatele nu se 
întrerup, însă, în Italia și 
Anglia. Nu cunosc pauză 
nici întâlnirile inter-țări pen
tru campionatul european. 
Tată programul meciurilor 
din această lună: Italia 
Irlandă (8.XII); Turcia — 
bania (13.XII); Grecia — 
veția (16.XII); Malta — 
veția (20.XII.). Fotbaliștii 
ștTi apar deocamdată în 
mitele întrecerilor amicale, în 
mult așteptatul meci cu O- 
landa. Pînă la un nou start 
în primăvară, 
rim încununat

HANDBAL
La mijlocul 

handbalul intră din nou în 
prim-plan, printr-un mare 
turneu internațional al re
prezentativelor masculine, 
programat în capitala R.D. 
Germane. Intr-un fel, reedi
tare a recentului 
handbalistic de la 
care echipierii 
si-au adăugat noi 
Să sperăm că și la 
vor ști să-și apare 
nitate prestigiul de 
ai lumii.

POLO
Final interesant și la polo 

pe apă. Se dispută ultima 
manșă a „Cupei 
lor europeni", 
tradițională, dotată cu 
feul oferit de redacția zia
rului iugoslav de speciali
tate „Sport" — Beograd. Ră- 
mîne de văzut dacă prețioasa 
Cupă va mai rămîne acasă, 
după cele șase victorii ob
ținute pe rînd de Partizan și 
Mladost Zagreb.

TENIS
De fapt, sezonul sporturi

lor de vară nu este pretu
tindeni încheiat. El abia a 
fost inaugurat în țările emis
ferei sudice, acolo unde 
domnește acum anotimpul 

cald. Spre antipozi vor călă
tori și așii rachetei, în pri
mele turnee ale... anului vi
itor, căci sezonul internațio
nal de tenis începe și se 
sfîrșește întotdeauna în de
cembrie. Capul de afiș îl de
ține tenisul feminin, prin 
cea mai importantă compe
tiție pe echipe. „Cupa fede
rației internaționale" începe 
la 26 decembrie, la Perth 
(Australia), urmînd să se în
cheie atunci cînd 
ba calendarul cu 
pete ale lui ’71.

de se
ne vom 
larg in

„Con-
4 trambuline", 
anul următor 
Partenkirchen, 
Bischofshofen.

din ca- 
Start:

reuniți

Al-
El-
El- 
no-

11-

pe care-1 do- 
cu succes.

acestei luni,

festival 
Cluj, în 

României 
galoane. 

Berlin, ei 
cu dem- 
campioni

campioni- 
competiție 

tro-

vom schim- 
filele proas-

Radu VOIA

IN FINALA „TURNEULUI PRIETENIAu

• Hocheiștii români vor lupta, împreună cu juniorii din R.D. Germană,

pentru cucerirea medaliilor de bronz

Acțiune ojensivă a tinerilor hocheiști sovietici la poarta echipei Fl. D. Germane.
Foto: V. BAGEAG

BUCUREȘTI
In cea de a treia zi a tur

neului internațional de ho
chei de juniori „Prietenia", 
au avut loc partidele hotă- 
rîtoare pentru clasamentele 
celor două grupe. Astăzi este 
zi de odihnă, iar duminică 
vor avea loc întrecerile fi
nale. Vor evolua pe pati
noarul „23 August" urmă
toarele formații: pentru locu
rile 1—2 : CEHOSLOVACIA 
și U.R.S.S. ; pentru locurile 
3—4: R. D. GERMANA și 
ROMANIA; pentru locurile 
5—6: BULGARIA și UNGA
RIA-

UNGARIA — POLONIA
3—1 (2—0, 0—1, 1—0) !

Intîlnire decisivă în de
semnarea celei de a doua 
echipe care' va lupta, îm
preună cu Bulgaria, pentru 
ocuparea locurilor 5—6. Jo
cul a 
de o 
destul 
multe 
de conducere a pucului, de 
pase. Prin prisma rezultate
lor anterioare, formația po
loneză se anunța ca favo
rită, dar adversara sa. n-a 
fost de acord cu această a- 
preciere și — mareînd două 
goluri în prima repriză — 
și-a obligat 
goană oarbă 
Polonezii au 
ce e drept, 
lor n-a avut 
destul de frecvent . destră
mată și anihilată de apăra
rea maghiară . Iar atunci 
cînd, totuși, au izbutit să 
șuteze, portarul Balogh a 
reținut pucul cu o remarca
bilă nonșalanță. în special în 
ultima repriză, la scorul de 
1—2, polonezii au dominat 
categoric, și-au masat ad
versarii în treimea lor, dar 
totul a fost inutil. Mai mult 
chiar, cu două minute în-

fost — în general — 
slabă valoare tehnică, 

de lent, confuz, cu 
greșeli de preluare și

partenera la o 
după egalare. 

atacat mai mult, 
dar ofensiva 

limpezime, fiind

„TROFEUL
(Urmare din pag. 1)

SzQke, Vanya pentru Unga
ria, Bonemberg (2), Ziele- 
wiez (2), Lawandowska (2), 
și Walczyk pentru Polonia. 
Au arbitrat P. Curelea și 
P. Țîrcu (România).
R. D. GERMANĂ — IUGO

SLAVIA 11—9 (7—6)
Splendid a jucat echipa 

iugoslavă în prima repriză. 
Anihilînd forța de șut a 
principalelor realizatoare din 
formația adversă — printr-o 
apărare agresivă — și fo
losind eficient pivoții în 
atac, handbalistele iugoslave 
au condus cu 1—0, 3—2,
4—3, 5—4 și 6—5. Apoi, însă, 
din min. 22 pînă în min. 
44, ele s-au lăsat dominate 
de „mașina de jucat hand- 
bal“ care este reprezentativa 
R. D. Germane, primind con
secutiv 6 goluri. Spre final 
și-au revenit, dar a fost tîr- 
ziu. Au marcat i Hochmuth 
(4), Czelake (2), Braun (2), 
Koch (2), Jancker pentru 
R.D.Q., respectiv Knejevici 
(6), ' Ujelac, Blagoevici și 
Tomașek. Au arbitrat P- Cîr- 
ligeanu și C. Căpățînă 
(România).

CEHOSLOVACIA — RO
MANIA TINERET 12—8 
(5—4). Doar o repriză a rezis
tat reprezentativa noastră 
de tineret în fața experimen
tatei și tehnicei echipe a 
Cehoslovaciei, în care Ker- 
nerova este o șuteură greu 
de anihilat. Au marcat i Ker- 
nerova (4), Cervenkova (4), 
Starkeova (3), Matlochova 
pentru Cehoslovacia, Tair (4), 
Asevoaie, Trandafir, Constan- 
dache, Popa pentru România 
tineret. Au arbitrat B. Ne- 
nov și T. Todorov (Bulgaria).

ROMANIA—U.R.S.S.
15—11 (9—6)

Repetând figura din prima 
zi a turneului, româncele au 
jucat în acest meci foarte

un con- 
au fost

ainte de sfîrșit, la 
traatac, tot ungurii 
cei care au reușit să modi
fice scorul, producînd astfel 
o mare surpriză- Au condus 
Gh. Mureșan și Gh. Tașnadi 
(România). Punctele au fost 
înscrise de FSldvary, SzOUos, 
Petfalvi pentru învingători, 
Iskrzycki pentru învinși.
U.R.S.S. — R. D. GERMANA 

15—2 (2—0, 6—0, 7—2).
Derbyul grupei bucureștene 

a prilejuit puținilor privitori 
din tribunele patinoarului 
bucureștean satisfacția de a 
urmări o veritabilă demon
strație de hochei modern, pe 
care juniorii sovietici au fă
cut-o cu adevărată frenezie. 
De-a lungul celor 60 de mi
nute, fiecare dintre ei și toți

GALAȚI
GALAȚI 27 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Partida vedetă a grupei a 

umplut tribuna stadionului 
de iarnă. Spectatorii au avut 
prilejul să asiste la un joc 
care a deținut toate atribu
tele derbyului: angajare fi
zică, abilitate tactică, suport 
dezlănțuit al galeriei.

CEHOSLOVACIA
M ANI A 11—4 (3—2, 4—1,4—1)

CLASAMENT
1. U.R.S.S. 3 3 0 0 48- 4 6
2. R. D- Germanâ 3201 21-20 4
3. Ungaria 3102 6-35 2
4. Polonia 3003 5-21 0

la un loc, în ansamblul 
echipei, s-au întrecut în a 
arăta toate subtilitățile ace
stui splendid sport, pe care 
de pe acum le stăpînesc ca 
niște adevărați maeștri ai 
crosei. Repeziciunea cu care 
au plimbat pucul, desele 
schimbări de ritm și de di
recție a atacurilor, au făcut 
în repetate rînduri mat apă
rarea echipei R. D. Germane, 
decisă inițial să primească 
cît mai puține puncte. Dar, 
în fața unor asemenea a- 
tacuri conduse cu măiestrie, 
pînă și adversarii ajunse
seră simpli spectatori.

Au arbitrat: EL. GUBER- 
NU și C. SGINCĂ (România). 
Marcatorii celor 17 puncte.: 
Valcikov (4), Grigorkin, Bal- 
ders, Andreev, Golikov, cîte
două, Borinev, Glazov și
Șivțov cîte unul, pentru for
mația U.R.S.S., Wenzel și
Schmidt pentru reprezenta
tiva R. D. Germane.

V. MIHAIL

Formația României a re
zistat mai mult decît onora
bil în. fața unui adversar 
evident superior la capitolj.il 
patinaj și tehnică individu
ală. Compensînd — parțial 
— aceste lipsuri, prin curaj 
și hotărîre, beneficiind de doi 
portari (Netedu și Morar) 
aflați într-o zi de mare in
spirație, folosind ca arme 
de bază contraatacul și slă
biciunile adversarului, echi
pa noastră a menținut echi
librul. Dar hocheiul nu îngă
duie decît foarte rar excep
ții de la regulă, guvemîn- 
du-se după legile drastice 
ale valorilor absolute. De 
bună seamă, deci, valoarea 
a trebuit să triumfe. Oricum, 
finala turneului, care va 
opune — în Capitală — 
echipele U.R.S.S. și Cehoslo
vaciei, se anunță drept un 
regal hocheistic. Aseară, la 
Galați, au marcat: Stasni 
(3), Beranek (3), Sramek, 
Sykora, Krivacek și frații 
M- și S. Paulik, respectiv 
Tureanu (3) și Costea. Au 
arbitrat i Wrobel (Polonia) șl 
Sommerschuh (R.D.G.).

Valeriu CHIOSE
CLASAMENT

2 2 0 0 34- 4 4 
2 10 1 10-12 2 
2 0 0 2 1-29 0

GALAȚI — 
6—1 (2—1, 1—0,

3—0)

1. Cehoslovacia
2. România
3. Bulgaria 
dunArea 
BULGARIA

CARP AȚI",
bine, detașîndu-se destul de 
ușor de masiva selecționată 
sovietică. Meritul jucătoarelor 
noastre este că au știut să ac
celereze ritmul acțiunilor ofen
sive, sufocînd apărarea înaltă 
și lentă a echipei adverse. In 
defensivă, reprezentantele Ro
mâniei au practicat un joo 
simplu, dar sigur. In acest fel, 
ele s-au impus în joc și pe 
tabela de marcaj : 4—1 (min. 7), 
7—3 (min. 13), 9—4 (min, 23). 
Un excelent randament au dat, 
în această parte a meciului, 
portarul Buzaș, Secheli - Popa 
(care a anihilat-o pe Jlvh) și 
Iile (foarte activă în atac). 
După pauză, o scădere de or
din fizic și unele schimbări 
neinspirate au permis oaspe- 
teior să reducă simțitor din 
diferență, ajungînd la un pas 
de egalare: 10—9 (min. 34). 
Insă handbalistele noastre au 
rezistat și — sprintînd Irezis
tibil in ultimele 10 minute — 
au obținut o victorie de prestl-

FINALELE se dispută 
MINICA, după următorul 
gram : ora 15 : locurile 
ROMÂNIA TINERET — 
LONIA ; ora 16 10 : loc. - 
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA ; ora 
17.20 : loc. 3—4 UNGARIA 
CEHOSLOVACIA ; ora ÎS 
loc. 1—2 : ROMÂNIA — R 
GERMANA.

Astăzi, mcepînd de la ora 
18, în sala Olimpia din Ti
mișoara se dispută cel de-al 
doilea meci dintre reprezenta
tivele României (tineret) șl 
Spaniei la handbal masculin.

CLASAMENTUL

1. România
2. Ungaria
3. U.R.S.S.
4. Polonia

A

RECORD MONDIAL LA
Pilotlnd o barcă cu motor 

categoria 5 000 cmc (două 
toare Alfa Borneo a cita 
cmc flecare), italianul P. 
gllo a stabilit un nou
mondial de viteză pe km lan-

de 
mo-
2 500

Bado- 
record

1.
2.
3.
4.

SPORTUL ALBANEZ
PE DRUMUL UNOR NOI

înscris pe coordonatele 
majore ale unei vieți noi, 
sportul albanez tinde să de
pășească în mod constant li
mitele de început. Astfel, 
realizări de genul celor pe 
care le vom sublinia mai 
jos, obținute de sportivi re
prezentând o națiune cu o 
populație mai puțin nume
roasă, pot să surprindă pe 
oricine.

Chiar din anul 1944, anul 
eliberării Albaniei de 
jugul fascist, activitatea 
cultură fizică și sport 
această țară a început sa se 
desfășoare în mod organizat, 
Pe scară națională. Primul 
campionat intern, cel de fot
bal, a ajuns în toamna acea
sta la ediția sa jubiliară, a 
25-a. Începută în perioada 
în care poporul albanez își 
vindeca rănile produse de 
război, prima ediție a cam
pionatului de fotbal a ali
niat la start doar 10 echipe, 
cu aproximativ 200 de jucă
tori. Astăzi, mai mult de 
3000 de fotbaliști reuniți în 
peste 200 de echipe se întrec 
în campionate naționale sau 
locale. Titlul național a re
venit — în cele 24 de între
ceri succesive 
„Partizan

sub 
de 

din

— echipelor
10 ori)

namo“ (de 8 ori), ,,17 Noiem
brie" (de 4 ori) și „Vlaz- 
nia“ (de 2 ori).

Raportat la numărul locui
torilor, fotbalul albanez este 
îndeajuns de redutabil. Ast
fel, după ce anul trecut Di
namo Tirana a ajuns în fi
nala „Cupei Balcanice", 
„Partizan" a depășit perfor
manța dinamoviștilor, reu
șind să câștige trofeul (de 
menționat că formația alba
neză a întrecut în ambele 
întâlniri pe Universitatea 
Craiova). Potențialul fotbalu
lui albanez este ilustrat și 
de acel 2—2 reușit la Tira
na, luna trecută, de actuala 
campioană a țării, echipa 
„17 Noiembrie", în fața fina
listei de acum un an 
„C.C.E.", Ajax

Dacă fotbalul 
disciplina în care 
din R.P. Albania 
mat cu precădere, 
singular. Nu mai departe de 
acest an, la Universiada de 
la Torino, în cadrul turneu
lui de baschet, reprezentati
va studențească albaneză a 
a fost la un pas de o mare 
surpriză, cedînd în ultimele 
secunde în fața echipei_Iugo- 
slaviei cu 
masculină de

un
Amsterdam, 

reprezintă 
sportivii 

s-au afir- 
el nu este

74—72. Echipa 
volei, participau-

Față in față, echipele „17 
Noiembrie" Tirana ți Ajax 
Amsterdam, pe stadionul 
din Tirana, în meciul lor 
din cadrul C.C.E., termi
nat la egalitate (2—2)

LA HANDBAL FEMININ

DINCOLO DE SEMICERC...
• Fericită în 

prima zi a tur
neului, în care a 
împlinit 22 de 
ani și a oferit, 
îmbujorată, tutu
ror cîte o felie 
din imensul tort 
făcut cadou de 
întreaga echipă 
română, Doina 
Bâicoianu plingea 
24 de ore mai 
tirziu. Motivul ? 
S-a accidentat la 
încălzirea dina
intea meciului 
cu Ungaria...

acest mare tur
neu sînt conduse 
de pe margine 
de bărbați. Și 
dacă „formația 
antrenorilor" este 
completă, în 
schimb cea a 
ziariștilor are o 
„fisură" de gen 
feminin: Maria
Lukacioviciova de 
la Radio Bratis
lava.

• Toate echi
pele prezente la

• O adevărată 
senzație produce 
în rîndurile spec-

tatorilor 
ra în 
comportă 
Sokolova, 
rul selecționatei 
sovietice: salturi 
acrobatice, robin
sonade, parade ui
mitoare.

Stilul său ne
obișnuit, dar ex
trem de specta
culos, are insă o 
explicație: Nina a 
practicat, la în
ceputul carierei 
sale sportive, pa
rașutismul...

manie- 
care se 

Nina 
porta-

AFIRMĂRI
tă la turneul de calificare pen
tru C.M. desfășurat la Sofia, 
s-a clasat pe locul III, invin- 
gînd categoric (3—0) echipele 
Greciei, R.F. a Germaniei și 
Turciei. La Olimpiada de 
șah de la Siegen, reprezen
tanții Albaniei au ocupat lo
cul doi în grupa de califica
re, devansînd în clasamen
tul final multe țări cu tra
diții sportive mai bogate.

Viitorul va releva desigur 
noi realizări remarcabile ale 
sportivilor albanezi, larga 
bază de masă asigurînd a- 
firmarea, an de an, în cadrul 
tradiționalelor Spartachiade 
Naționale, a noi și noi talen
te pe acest tărîm.

Congresul Uniunii internațio
nale de ciclism, reunit la Ge
neva. a stabilit ca ediția 1972 
a campionatelor mondiale de 
ciclism (profesioniști și ama
tori) să aibă loc în Franța. 
Campionatele mondiale de ci- 
clocros, din același an, vor fi 
organizate în Cehoslovacia.

Iată și datele cîtorva între
ceri rezervate cicliștilor ama
tori în sezonul 1971, aprobate 
de congresul U.C.I. : Turul 
Algeriei 16—28 martie ; „Cursa 
Păcii" 6—21 mai ; Campionatele 
Balcanice 16—18 iulie, la Sofia ; 
Turul R.D.G. 9—14 august ; 
Turul Bulgariei 23 septem
brie — 3 octombrie ; Tour de 
l’Avenir 17—26 septembrie.
La Lvov, după o zl de repaus, a 
fost reluat turneul internațional 
masculin de handbal, rezervat e- 
chlpelor de juniori. Iată rezuma
tele înregistrate : Polonia—Bulga
ria 26—13 ; R. D. Germană—Ceho
slovacia 27—11 ; U.R.S.S. TI—Ro
mânia 36—24 ; U.R.S.S. I—Ungaria 
23—16. în clasament _conduc echi
pele Poloniei 
câte 8 p.

și U.R.S.S. II

internaționale 
ale Scandinavei

cu

dă 
au

Campionatele 
tenis de masă ... 
început în orașul s îedez Halm- 
stad cu participarea unor valoroa
se echipe în frunte cu puternicele 
reprezentative ale R. P. Chineze. 
Iată primele rezultate înregistra
te : masculin : R. P. Chineză — 
Norvegia 3—0 ; Franța — Israel 
3—1 ; Iugoslavia — Danemarca 
3—0 ; Suedia (A) — Polonia 3—0 ; 
Anglia — Suedia (B) 3—2 ; Ceho
slovacia — Olanda 3—1 ; Coreea 
de Sud — Finlanda 3—0 ; feminin: 
R. D. Germană — Olanda 3—0 : 
Franța — Finlanda 3—0.

In meci retur pentru „C.C.E." la 
volei feminin, la Modena, echipa 
locală Fini a învins cu scorul da 
3—1 formația Happoel Tel Avi” 
Voleibalistele 
dștlgat 
float In 
tițled.

____ italiene (care au 
șl primul joc) s-au call- 
turul următor al com pe-

s-au întîlnit într-un meciLa Oslo ___
amical de handbal selecționatele 
masculine ale Norvegiei șl Dane
marcei. După ce la pauză oaspe
ții conduceau cu 11—7, în final 
scorul a fost egal : 15—15. Din e- 
chlpa gazdelor s-au remarcat 
Relnertsen șl Cappelen, care au 
marcat 6 șl, respectiv, 3 goluri. 
Cel mal eficace jucător al forma
ției daneze a fost Heideman (5 
goluri).

CLĂI A GREȘIT ACCEPTIND MECIUL CU SON AVENA»..
...afirmă Gil Clancy, antrenorul argentinianului

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Boxerul argentinian Oscar 
Bena vena a sosit la New York 
în vederea meciului pe eare-1 
va susține la 7 decembrie la 
Madison Square Garden în 
compania fostului campion 
mondial Gassius Clay, Bona- 
vena și-a stabilit tabăra de 
pregătire în localitatea Gast- 
kill, la 160 km de New York, 
înaintea plecării la Castkill,

Bonavena a declarat ziariști
lor că speră să obțină un re- 
aultat remarcabil. Gil Clancy, 
antrenorul american care va 
sta în colțul lui Bonavena, a 
arătat ziariștilor că elevul său 
este deosebit de puternic. 
Clancy a declarat ziariștilor: 
„„.CLAY A FĂCUT MARE 
GREȘEALĂ ACCEPTIND SĂ 
LUPTE ÎMPOTRIVA LUI 
BONAVENA".

ÎN „OPEhT'-ul DE LA STOCKHOLM
STOCKHOLM, 27 (Agerpres) 

— Turneul internațional da 
tenis de la Stockholm a conti
nuat cu disputarea partidelor 
din proba de simpla bărbați. 
Jucătorul american Stan 
Smith l-a învins cu 0—3, 6—3 
pe sud-africanul Cliff Drys
dale, iar francezul Georges 
Goven a dispus cu 6—4, 9—7 
de australianul Boo Carmi-

chael. Alte rezultate: Emer
son (Australia) — Holmstroem 
(Suedia) 6—1, 3—6, 6—4 ț
Ashe (S.U.A.) — Taylor (An
glia) 6—3, 5—7, 6—4.

într-un a din semifinalela 
probei de
pereehea australiană 
chael 
cu 8—3, 6—4 cuplul Gimeno 
(Spania) — Taylor (Anglia).

dublu masculin,
Garmi-

Davidson a Întrecut

PRIMUL MECI INTERNA
TIONAL AL TRICOLORILOR 

ÎN ANUL 1971
HENRY COOPER
ÎȘI

SERIEI I
3 0 0 «-27 6
111 39-30 3
111 39-36 3

3
3
3
3 0 0 3 21-50 0

CLASAMENTUL
SERIEI A

3
3
3
3

R.D. Germani 
Cehoslovacia 
Iugoslavia 
România tin.

giu. Au înscris

IUGOSLAVIA
PUNE TITLUL 
ÎN JOC
europeană de box 
anunțat că actu- 

catnpion european 
grea, englezul

II-A
3 0 0
2 0 1
10 2
0 0 3

50-28 6
35-40 4
31-32 2
25-41 0

giu. Au Înscris : Sos (4), Ilie 
(3), Secheli (3), Bâicoianu (2), 
Schramco (2), Arghir, respectiv 
Zolkina (3), Jivh (3), Silova 
(2), Noskova (2) și Diomkina. 
Au arbitrat K. Nillson și R. 
Petersen (Norvegia).

Tn urma acordului înche
iat între Federația româna 
de fotbal și Federația iu- 
?ioslavă, reprezentativa de 
otbal a țării noastre va 

susține primul său meci din 
anul 1971 la Belgrad. Fot
baliștii români vor evolua 
la 21 aprilie în compania 
echipei Iugoslaviei.
BASCHETBALIST!! TIMI

ȘORENI JOACA 
' LA SKOPLJE

Uniunea 
(E.B.U.) a 
aiul campion european la 
cat. grea, englezul Henry 
Cooper, urmează să-și pună 
titlul în joc în fa(a vest- 
germanului Jurgen Blin. Data 
meciului va fi stabilită pînă 
la 20 ianuarie.

MORELON ÎNTRECE 
PE TRENTIN I

de

BĂRCI CU MOTOR
sat, realiztnd o medie orară de 
114,478 km. De asemenea, EL A 
STABILIT UN NOU RECORD 
DE DURATA DE TREI ORE 
O BARCA CU MOTOR DE 
RISM), INREGISTRÎND O 
DIE ORARA DE 79,390 KM.

(PE 
TU- 
ME-

Selecționata masculină 
baschet a orașului Timișoara 
a plecat ieri la Skoplje, pen
tru a susține o partidă ami
cală cu reprezentativa locală, 
în ziua de 29 noiembrie, Dio 
această cauză, meciul Uni
versitatea Cluj—Universita
tea Timișoara (etapa a VIII-a 
a diviziei A), programat ini
țial pentru mîine, se va dis
puta la 10 decembrie.

Velodromul acoperit din Gre
noble a fost locul de desfășurare 
a unei Importante reuniuni ci
cliste internaționale, In care pro
ba „omnium" a revenit belgie
nilor I. C. Monsere — Patrick 
Sercu. Proba de viteză a fost 
cîștlgată de Daniel Morelon (Fran
ța), care l-a întrecut pe compa
triotul său Pierre Trentin.

SURPRIZE ÎN INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ 
ALE SCANDINAVIEI

La Halmstadt (Suedia) se desfășoară campionatele interna* 
ționale de tenis de masă ale Scandinavici. Rezultate, echipe 
bărbați, semifinale : Ungaria — R. P. Chineză 3—2 !; Suedia— 
Cehoslovacia 3—0 ; echipe femei, sferturi de finală i R. P. Chi
neză — R. D. Germană 3—0, Cehoslovacia — Anglia 
Ungaria — Suedia 3—1. Întrecerile continuă.

TURNEUL DE BOX DE LA VIDIN
VIDIN, 27 (prin telefon). Deși 

au început competiția cu cîteva 
insuccese, lată că acum, cînd 
„Turneul Prietenia" se apropie 
de sfirșit, sportivii români au 
Început să evolueze la adevărata 
lor valoare.

Primul a urcat In ring setnl- 
musca Remus Cosma, care l-a 
avut ca adversar pe Zagandlkov 
(U.R.S.S.). Sportivul nostru a 
început meciul hotârlt și după 
primele schimburi do lovituri 
s-a văzut că are mari șanse de a 
obține victoria. Intr-adevăr, el 
a plasat numeroase croșee de 
stingă, bine dublate de directe, 
astfel că arbitrii au hotărit in 
unanimitate să-l declare învin
gător. Slmlon Cuțov nu s-a dez-

3—0,

bulga- 
punct 
celor

mințit nici în meciul cu 
rul Petrov. El a acumulat 
după punct șl la sfirșltul 
9 minute de luptă a fost din nou 
aplaudat pentru succesul înre
gistrat. Ultimul boxer roman care 
a urcat treptele ringului în se
mifinale a fost semlușorul Adrian 
Guțu. Românul a avut o sarcină 
foarte dificilă în fața bulgarului 
Matev, dar s-a comportat foarte 
bine și, spre bucuria întregii 
noastre delegații, a înregistrat al 
treilea succes al serii pentru re
prezentativa României. In acest 
fel, țara noastră va avea în fi
nala turneului 4 pugtliști care, 
deocamdată, au asigurate me
daliile de argint.

Victor POPESCU
DINAMO BUCUREȘTI VA JUCA ÎN PERU Șl BRAZILIA

La iarnă, în perioada de în
trerupere a campionatului, e- 
chipa de fotbal DINAMO 
București urmează să efectu
eze un turneu în America de 
Sud. Pînă în prezent, s-au sta-

bilit țările unde vor evolua 
fotbaliștii români și numărul 
de meciuri pe care le vor 
susține. Dinamoviștii vor dis
puta două jocuri în Peru și, 
apoi, 6 sau 7 partide în Bra
zilia. Datele la care vor avea

loc întâlnirile și 
pectivi se vor 
cembrie, dar se 
cum că turneul
16 ianuarie și va dura pînâ la
14 februarie 1971,

adversarii res- 
stabili în de- 
;iie de pe a- 
va începe la
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