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ASEARĂ, LA AMSTERDAM

OLANDA-ROMÂNIA 2-0 (1-0)
Echipa noastră națională de fotbal, incompletă și lipsită de forță, a cedat ușor

Stadionul Olimpic din Ams
terdam a găzduit aseară partida 
internațională de fotbal dintre 
reprezentativele Olandei și Ro
mâniei, cea de a treia dintre 
echipele celor două țări.

începutul primei reprize este 
destul de echilibrat. Mulders 
are două acțiuni periculoase 
in min. 6 și 11, iar Dumitrache 
(min. 23) reia cu capul, din 
plonjon, balonul peste poartă, 
la o acțiune inițiată de către 
Pobrin.

Gazdele sînt pe cale să în
scrie în min. 30. prin același 
Mulders, și vor marca un mi
nut mai tîrziu. cînd, dintr-o 
greșeală a lui Radu Nunweiller, 
mingea este cîștigată de Suur- 
bier, urmează o angajare a lui 
Cruyf, care marchează: 1—0. 
în min. 37 și 39 portarul Ro
mâniei, Răducanu, are două 
excepționale intervenții, salvînd 
goluri gata făcute.

După pauză, tot gazdele sînt 
cele care au inițiativa, ele reu
șind să majoreze scorul prin 
același Cruyf în min. 57.

Ofensiva gazdelor continuă și 
în min. 66 Suurbier, infiltrat 
în atac, șutează din apropiere

STADIONUL OLIMPIC 
din Amsterdam, nocturnă, 
teren bun de joc, vreme 
ploioasă, 55 000 spectatori.

A MARCAT î Cruyf (min. 
31 și 57).

RAPORT DE CORNE
RS : 12—1.

OLANDA i Van Bereven
— Suurbier, Neeskens, Is
rael, Drost, Jansen, Van 
Hanegen, Pahlplatz, Mul
ders, Cruyff, Keizey.

ROMÂNIA i Răducanu 9
— Sătmăreanu 8, Lupescu 
7, Hălmăgeanu 6 (min. 46 
Anca 5), Mocanu 7, Dumi
tru 6, R. Nunweiller 6, 
Dembrovschi 6 (min. 65 
Domide), Dobrin 6, Du
mitrache 5, Fl. Dumitres
cu 5.

ARBITRU ! THOMAS 
WARTON (Scoția), ex
celent.

în bara laterală. Atacurile o- 
landezilor, purtate într-un ritm 
foarte rapid, se desfășoară în 
valuri, apărarea noastră fă- 
cînd cu greu fată presiunii la 
care este supusă. în min. 84 
(Dumitrache și Fl. Dumitrescu) 
și min. 87. (Fl. Dumitrescu)

sînt în poziții favorabile, dar 
portarul Beveren rezolvă cu 
brio.

Echipa României, incompletă 
și neregistentă, a practicat un 
joc slab în fața unor adversari 
excelenti.

în campionatul masculin dc volei

Steaua s a impus net în fața Rapidului
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de atacul militarO nouă acțiune fructificată cu precizie
au făcut simplă figurație.

Campionatul masculin 
IX-a. Iată amănunte de

de volei a programat ieri clapa a 
la meciurile desfășurate :

3—0

1 CALENDARUL INTERNATIONAL 
PE ANUL 1971 AL ECHIPELOR 
REPREZENTATIVE OE FOTBAL
(„A“, olimpică; tineret, juniori)

în ultima sa ședință, în 
care a definitivat regula
mentul de transferări ce 
va fi supus spre aprobare 
Comitetului federal, la 
sfîrșitul acestei luni sau 
în ianuarie, Biroul fede
ral a dat formă definitivă 
Calendarului internațional, 
care, de asemenea, urmea
ză să fie înaintat Comi
tetului federal. Acest pro
gram a fost alcătuit în 
baza propunerilor făcute 
de către Colegiul echipelor 
din divizia A și Colegiul

de antrenori. S-a avut 
în vedere, în elaborarea 
acestui calendar, asigura
rea continuității în des
fășurarea sistemului com- 
petițional, crearea timpu
lui necesar de pregătire și 
de susținere a jocurilor 
internaționale cu caracter 
oficial, realizarea unui in
terval mai mare, pentru 
refacerea forțelor, între un 
campionat și altul.

Iată cum se prezintă ca
lendarul internațional:

în pagina a IV-a, amănunte din desfășurarea partidei

Aspect surprins de fotoreporterul nostru, Teo Macarschi, la 
antrenamentul de aseară al baschetbalistelor de la Akademik

ECHIPA NAȚIONALĂ :

21 aprilie
16 mai
22 septembrie
10 octombrie
14 noiembrie
24 noiembrie

18 aprilie
16 mai

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA (amical) 
CEHOSLOVACIA — ROMÂNIA (C.E.) 
FINLANDA — ROMÂNIA (C.E.) 
ROMÂNIA — FRANȚA (amical) 
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA (C.E.) 
ROMÂNIA — ȚARA GALILOR (C.E.)

ECHIPA OLIMPICĂ:
ROMÂNIA — ALBANIA
ALBANIA — ROMÂNIA (propunere)

Notă : în funcție de calificare urmează o se stabili date
le pentru turul II al calificărilor la Olimpiadă.

ECHIPA DE TINERET :

21 aprilie
16 mai
22 septembrie
10 octombrie
14 noiembrie
24 noiembrie

ROMÂNIA — R.D. GERMANA 
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 
ROMÂNIA — FINLANDA 
FRANȚA — ROMÂNIA 
CEHOSLOVACIA — ROMÂNIA 
ROMÂNIA — POLONIA

ECHIPA DE JUNIORI :

21 martie, 28 martie, 4 aprilie, 11 aprilie — Jocuri de 
pregătire
20—30 mai ?— turneul U.E.F.A.

STEAUA — RAPID
(3, 1, 9). Derbyul turului, de 
la care se aștepta un specta
col agreabil și un joc de bun 
nivel tehnic după o dispută 
echilibrată, nu a 
decît pe jumătate. Steaua a 
evoluat superb, în timp 
adversara sa a fost complet 
dezorientată, timorată pînă la 
încremenire, lipsită de hotă- 
rîre și elan. în aceste con
diții, meciul — care a durat 
numai o oră — nu a avut 
istoric. în echipa giuleștea- 
nă, ridiculizată poate ca nici
odată în existența sa. s-a 
simțit mai mult, ca oricînd 
absența lui Drăgan, care s-a 
agitat neputincios pe banca 
antrenorului uimit de degrin
golada elevilor săi. Eviden
țiem întreaga echipă folo
sită de Tănase Tănase : Po- 
roșnicu, Rauch, Stamate (ex
celent în toate compartimen
tele), Barta, Crețu, Iorga. Au 
arbitrat bine N. Ionescu - și 
I. Armeanu..

TRACTORUL BRAȘOV — 
DINAMO 2—3 (11, —6. 13, 
—11, —7). Brașovenii au lost 
la un pas de a realiza sur
priza etapei. Dirijați impeca
bil de Ferariu, ei au condus 
de două ori la seturi, dar au 
fost egalați, de fiecare dată, 
pentru ca, în final, dinamo- 

A 
șt. 
(I.

confirmat

ce

viștii să se impună clar, 
condus cuplul ploieștean 
Stănescu — C. Șovăială. 
Stanca-coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA _ UNIVERSITATEA 

r

De la ora 19, in sala Floreasca

POLITEHNICA BUCUREȘTI-AKADEMIK SOFIA
IN TURUL II AL C.C.E. LA BASCHET FEMININ

După ce în primul tur al 
C.C.E,. baschetbalistele de la 
Politehnica București au întrecut 
ușor, în ambele meciuri, pe 
campioana Israelului, Hapoel 
Tel-Aviv. sportivele noastre vor 
susține astă-seară, cu începere 
de la ora 19. în sala Floreasca, 
primul meci din turul II. în 
compania echipei campioane a 
Bulgariei. Akademik. De data 
aceasta, disputa va fi mult mai 
grea, deoarece adversarele se 
prezintă cu un lot valoros care 
cuprinde citeva nume sonore 
în baschetul din țara vecină și 
prietenă. Este suficient să a- 
mintim că vor evolua, printre 
altele, Sonia Simova (nr. 16), 
Liliana Jankova (10). compo
nente ale reprezentativei bul
gare, precum și cunoscuta in
ternațională Nita Borisova (6). 
Pe lingă acestea, antrenorul 
Metodi Iosifov a adus la Bucu
rești și pe următoarele î Maria 
Nikolova (11). Margarita Tutu- 
va (12), Veselina Veska-Vîlkova 
(15), Aneta Kukova (13), Svetla 
Panova (8), Eli Simionova (4), 
Dana Dudeva (9), Margarita

Bozova (7), Mălină Dimitrova 
(5).

Campioanele României s-au 
pregătit cu atenție pentru a- 
ceastă partidă și dorința tutu
ror jucătoarelor este de a avea 
o comportare cit mai bună. De 
altfel, antrenorul Grigore Cos- 
tescu a spus : „Deși din echipă 
imî lipsește o componentă de 
bază, Ecaterina Savu (bolnavă), 
sper totuși să realizăm ceea ce 
multi nu cred posibil — califi
carea în turul următor...“

Iată lotul baschetbalistelor de 
la Politehnica : Cornelia Taflan 
(12), Bogdana Diaconescu (4), 
Gabriela Ciocan (13), Suzana 
Szabados (8). Ileana Gugiu (6). 
Anca Demetrescu (9), Maria 
Stoichiță (7). Aurelia Enciu (10), 
Gabriela Fordea (14). Marcela 
Topor (15), Elena Vlad (5).

întîlnirea va fi condusă de 
arbitrii K. Geisberger (Austria) 
și G. Leudert (R.D. Germană).

Astăzi și miine, pe • patinoarul artificial,

CLUJ 3—2 (5. 14, —12, —12, 
10).

POLITEHNICA GALAȚI — 
VIITORUL BACAU 3—1 (5,
—12, 8, 11). Deși au cîști- 
gat, studenții au demonstrat 
că se află într-o îngrijoră
toare eclipsă de formă. Parti
da a fost de un slab nivel 
tehnic. (T. Sirippol-coresp.).

EXPLORĂRI B. MARE — 
I.EF.S. 1—3 (—4, —12, 21, 
—8). Evoluția studenților 
bucureșteni a fost remarcabi
lă și mult aplaudată de pu
blic. Gazdele au jucat bine 
doar în 
arbitrat 
mișoara 
Oradea, 
principal).

setul al treilea. Au 
M. Borghlda din Ti- 
și M. Marica din 

(T. Tohătan-coresp.

în meciul în care rapidiștii
Foto i M. FELIX '

UNIREA TRICOLOR BRA- 
ILA — PETROLUL PLO
IEȘTI 3—0 (11, 11. 9). Fără 
să se ridice la o valoare teh
nică deosebită, jocul a fost, 
totuși, disputat. Brăilenîi, 
care au evoluat inegal de-a 
lungul celor trei seturi, au 
fost mai deciși în finaluri. A 
arbitrat cuplul bucureștean. 
A. Dinicu — V. Dumitru (I. 
Coslin-coresp, principal).

CLASAMENT
10 10 0 30: 2 
972 23: 8 
9 7 2 23:11 
963 22:13 

10 5 5 16:24 
9 4 5 19:17 
945 15:20 
9 3 6 17:22 
936 12:20 
9 3 6 13:22 
9 3 6 11:20 
9 0 9 5:27

. _ __  _ se va desfă
șura partida feminină dintre Uni
versitatea Craiova și Dinamo.

1. Steaua
2. Dinamo
3. Rapid
4. Politehnica
5. Viitorul
6. I.EF.S.
7. Politehnica
8. .U“ Cluj
9. Tractorul

10. Unirea Tricolor 
li Petrolul
12. Explorări B.M. 

Astăzi, la Craiova

Gl.

Tlm.

!0
16
16
15
15
13
13
12

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE GIMNASTICĂ MODERNĂ

Începînd de sîmbătă, orașul 
Tg. Mureș va găzdui cea de 
a III-a ediție a finalei cam
pionatului republican de gim
nastică modernă, pentru ca
tegoriile a II-a, I și maestre.

Reunind la start peste 100 
de gimnaste, competiția este 
așteptată cu justificat interes 
datorită, mai ales, progresu
lui înregistrat de acest tînăr 
sport în ultimii ani. Notabil 
este faptul că în programul 
finalei au fost cuprinse, la 
această ediție exercițiile de 
ansamblu și — pentru cate
goria maestre — exercițiul 
impus cu panglică, inclus ș’

în programul viitoarelor cam
pionate mondiale.

Concursul se va desfășura 
în sala I.M.F. după următo
rul program i SÎMBĂtA 5 
decembrie: ora 8,30 — Concurs 
categoria a II-a ; ora 16,00 — 
Concurs categoria I ; DUMI
NICA 6 decembrie i ora 9,00 
— Concurs categoria maestre, 
ora 12,30 — Concurs ansam
bluri.

Citiți în pagina a U-a 
un raid-anchetă întreprins 
în secțiile de gimnastică 
modernă din Capitală în 
preajma finalei de Ia Tg. 
Mureș.

iert seara, sala Floreasca a găzduit un atractiv meci internațional de handbal, in care s-au 
tntilnit reprezentativele masculine ale României și Spaniei. Partida s-a încheiat cu victoria 

selecționatei noastre.
în imagine o spectaculoasă fază din acest meci, a cărui cronică o puteți citi în pagina a 4-a.

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE
DINTRE SELECȚIONATELE DE JUNIORI 

ALE ROMÂNIEI SI R.D. GERMANE
Continuîndu-și pregătirile 

în vederea participării la 
grupa B a campionatului eu
ropean de hochei pe gheață, 
selecționata de juniori a ță
rii noastre va susține astăzi, 
începînd de la ora 18, pe 
patinoarul artificial și mîine 
tot pe această bază și de la 
aceeași oră, o dublă întîlnire 
cu reprezentativa similară a 
R.D. Germane. Ambele me
ciuri se anunță interesante 
nu numai sub aspectul veri
ficării potențialului celor do
uă combatante, cît și sub ra
port competițional, deoarece 
recent echipele s-au aflat fa
ță în față în meciul pentru 
locurile 3—4 din finala „Tur
neului Prietenia*1. Vom avea, 
deci, prilejul să urmărim do-

uă pasionante revanșe, deoa
rece atunci, victoria a reve
nit cu 10—3 tinerilor jucători 
din R.D. Germană.

Meciul Ciocâltea - Gheorghiu continuă
EGALITATE DUPĂ PATRU PARTIDE

Victor Ciocâltea și Florin 
Gheorghiu; s-au așezat ieri a 
patra oară la masa de joc în 
meciul lor de baraj, care ur
mează să. detemneze .pe noul 
campion de șah al României.

Marele maestru, cu albele, a 
avut de la început o surpriză. 
Ciocâltea a folosit în deschi
dere aceeași variantă pe care 
Gheorghiu o utilizase la Olim
piadă în partida, pierdută pu 
șpaclu

pregătise la analiză continuări 
care întăreau .considerabil jo
cul. negrului. Ceea ce s-a și 
demonstrat practic, pentru că 
Ia mutarea 34-a poziția deve
nise egală și cei doi adversari 
au căzut de acord asupra re
mizei.

Scorul este, așadar, după 
patru partide, 2—2. Conform 
regulamentului, meciul va con
tinua pină la prima victorie a 
«msî*.. . As;

tăzi de la ora 16, se joacă 
partida a 5-a (Ciocâltea cu al
bele). Sala, hu a fost.. încă 
desemnată. Evident, ă plăti 700 
de lei pe seară Ia I.P.G.G., 
pentru 60—70 de spectatori (și 
4 lei biletul) este cam mult...

In meciul Ghinda — Ghizda- 
vu, ultimele două partide au 
fost remize. Meciul lor ia 
sfîrșit, așadar, la egalitate;

, (Y, QL).

Z La precedentele cam- — 
g pionate mondiale, la edi- Z 
■" ția a 39-a de la Wiesba- JJ 
Z den. din 1966, s-au scos ■ 
S la mezat 37 titluri. Anul ■» 
“ acesta, la Phoenix, în a- Z 
• riditatea Arizonei. s-au J 

Z încununat 52 de campioni 5 
S mondiali de tir. Compa- — 
5 rația arată o creștere de Z 
— 40 la sută a numărului Z 
Z de s,coronițe". Dacă ten- “ 
S dința aceasta inflaționis- «■ 
“ tă va continua, atunci să Z 
•• nu ne mirăm că într-o X 
Z zi, în tirul mondial, vor » 
Z fi mai multe titluri decît — 
” participant! ! Z
“ Cine crede că aceasta “ 
Z este o glumă de gazetar ~ 
S mizantrop, nu are decît ■» 
~ să consulte ultimul bule- Z 
“ tin oficial al Uniunii in- g 
Z ternaționale de tir. din 
Z care am citat de fapt.
" Z
Z Victor BANCIULESCV 2 
“ z
ăllllllllllilllllllllllllllli?

Sabina Șerbănescu (Lie. 35) este una dintre cele mai se
rioase candidate la titlul de campioană a României, pentru 
ediția de anul acesta a finalei campionatului republican 

Fotoi A. PÂNDELE

j SĂRBĂTORIREA
i CELOR MAI BUNI
P

otrivit unor vechi uzanțe, sfîrșitul 
anului obligă la bilanțuri. Obi
ceiul nu e chiar de cînd lumea, 
dar sportul a instaurat și con
solidat această tradițională ope
rație, alît de caracteristică și de 

potrivită sistemului uzual de ierarhizare 
în lumea stadioanelor. Cel mai bun, cel 
mai temerar, cel mai corect — asemenea 
obiective reprezintă în fond rațiunea de 
a fi a sportului, iar cei ce evocă, adesea 
deviza olimpică citîus, allies, fortius, nu 
fac altceva decît să confirme năzuința 
spre mai bine, spre mai repede, mai sus, 
mai puternic.

Acum, datorită unei hotărîri cu caracter 
autorizat. Consiliul National pentru Edu
cație Fizică și Sport oficializează tradiția 
distincțiilor, permanentizînd evidențierile 
de siîrșit de an. In numărul de ieri al 
ziarului nostru a fost publicată lista cu
pelor și a trofeelor ce se vor acorda a- 
nual celor mai dotați, celor mai curajoși, 
celor mai corecfi sportivi români. Simpla 
înșirare a distincțiilor propuse — cu fi
reștile expuneri de motive — este tn mă
sură să stîrneoscă o încurajatoare și mo
lipsitoare emulație printre sportivi. Do
rința de a fi fruntașul -ramurii de sport 
pe. care o practici, dacă nu chiar a su
mei disciplinelor sportive, năzuința de a 
te arăta cel mai cavaler tn lupta adesea 
durăj necruțătoare, din arena sportivă, 
tendința de a depăși stările obișnuite și a 
căuta culmile îndrăznelii utile, — iată tot 
atîfea încercări care merită prețuirea 
noastră. Nu e, 'deci, de mirare că în a-

ceastă vastă oefiune de sfîrșit de an, ală
turi de C.N.E.F.S., se află toate federații
le sportive de specialitate, Asociația pre
sei sportive, publicațiile „Sportul" și „Fot
bal", subliniind astfel unanimitatea în 
stimularea performantei sportive, în popu
larizarea așilor sporlivi. Prețuirea acesto
ra de către marea masă a iubitorilor 
sportului va fi unul dintre ciștigurile cele 
mai importante ale recentei inițiative.

Ecourile provocate de anunțarea cupe
lor și trofeelor puse în joc au fost ra
pide și de largă întindere. Nu numai pen
tru că momentul proclamării rezultatelor 
este așteptat cu nerăbdare și cu o curio
zitate firească, ci și pentru că, în acest 
fel, se creează o trainică punte de legă
tură între sportivi și suporterii lor. Este 
semnificativ, printre altele, faptul că la 
majoritatea evidențierilor, cuvîntul hotă- 
.îtor în selecție îl vor avea cercuri foarte 
largi și nu specialiștii în exclusivitate.

Pentru o veni în întîmpinarea gustului 
public și a dorinței — de atîtea ori ma
nifestată — de a vedea mai do aproape 
pe sportivii îndrăgiți, pe cei mai . buni 
sportivi români ai anului, C.N.E.F.Ș. inten
ționează ca solemnitatea decernării cupe
lor și trofeelor Să aibă loc într-un cadru 
festiv, într-o mare sală sportivă, eventual 
la mijlocul unei importante competiții Sau 
a unui spectacol sportiv, anume pregătit, 
în acest fel am putea crea și tradiția 
unei sărbători sportive de sfîrșit de an.

I. MITROFAN
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Sportul

FEBRILE

TREI SPORTIVI ROMANI
LA MARELE TURNEU

DE LA BELGRAD
CE OBIECTIV II AȘTEAPTA..

Iran, 
Fin-

în ultimii ani 
fi printre Pri-

adus pe români 
in situația de a 
mii la start.

In noiembrie 
ore de acrobație

par
ks), 
kg)

(cat. 
români

IN ACEST TIMP».

UN NOU CONCURS DE VITEZA
Profitînd de întîrzierea ier

nii, filiala A.C.R. București 
în colaborare cu C.M.B.E.F.S., 
a hotărît să organizeze dumi
nică 6 decembrie un concurs 
de viteză pe circuit pentru 
motocicliști și automobiliști.

întrecerea se va disputa pe 
un traseu ales în jurul primă
riei sectorului 8 (B-dul Hanu 
Manta) în lungime de 1210 m 
și este deschisă atît automo- 
biliștilor consacrați cît și ce
lor începători pentru care se 
vor face clasamente separate 
(concurenții nu au nevoie de 
licențe).

Cei ce doresc să participe 
Ia acest concurs se pot în
scrie pînă mîine la filiala 
A.C.R. București (termen sta
bilit în funcție de asigură
rile A.D.A.S. absolut nece
sare). Cursa de viteză se va 
disputa sistem eliminatoriu 
(în serii stabilite prin tragere 
la sorți) mașinile fiind îm
părțite în trei clase : pînă la 
850 cmc, de la 850 la 1150 
cmc și peste 1150 cmc, pe 
lîngă clasamentul general ur- 
mînd să se întocmească și 
clasamente pe clase.

...s.~ LUP T E" .

Nr. HQ'S (6536)

Printre spectaculoasele procedee pe care le vor vedea 
clujenii prezenți la finalele pe echipe va fi, cu siguranță, și 
acest harigoshi (proiectare peste șold).

Tradiționala competiție in
ternațională de lupte greco- 
romane „TROFEUL CAMPIO
NILOR", pe care o organi
zează anual federația de spe
cialitate din Iugoslavia, va 
avea loc sîmbătă și duminică 
la Belgrad. La aceste con
fruntări au fost invitați cei 
mai buni luptători din Uniu-

nea Sovietică, R. D. Germa
nă, Bulgaria, Ungaria, Româ
nia, Polonia, Turcia, 
Grecia, Franța, Suedia, 
landa și Elveția.

Din țara noastră vor 
ticipa Ion Baciu (cat. 57 
Nicolae Neguț (cat. 90 
și Nicolae Martinescu 
100 kg). Luptătorii 
pleacă astăzi la Belgrad.

MECIURILE DE CALIFICARE

PENTRU DIVIZIA A
Foto : GH. DONCIU

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE PE ECHIPE
Cea de a doua ediție a 

campionatelor naționale de 
judo pe echipe programează 
sîmbătă și duminică, la Cluj, 
întrecerile finale care vor de
semna formația campioană. Au 
obținut calificarea, de la eta- 

Zpele de zonă, următoarele for
mații : Rapid, I.E.F.S., A.S.E., 
Școala sportivă nr. 2 (toate 
din București), Universitatea 
Craiova. Știința Mediaș, Stra
ja Sinaia, Metalul Roman, 
Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej, Terom Iași, Spartac 
Vrancea, Politehnica Timi
șoara, Sănătatea Tg. Mureș și

Universitatea Cluj. Au mai 
fost invitate și trei formații 
fruntașe de ’«.miori : 
Sibiu, Vagonul Arad și 
tatea Miercurea Ciuc.

Vineri, la ora 18,30. 
vea loc ședința tehnică 
diul Consiliului 
pentru educație fizică și sport

Voința 
Sănă-

va a- 
la se- 

județean

Cluj. Sîmbătă după festivi
tatea de deschidere (ora 9) se 
vor disputa întrecerile turu
rilor I și II. în după-amiaza 
aceleiași zile vor fi progra
mate confruntările turului III, 
recalificările și sferturile de 
finală, iar duminică, de la 
ora 9, finalele.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc la Poiana 
Brașov ultima etapă a cam
pionatului de calificare pe e- 
chipe pentru divizia A la lup
te libere și greco-romane. 
Sîmbătă, se vor întrece for
mațiile de libere : Construc
torul Hunedoara. I.M.U. Med
gidia, Electroputere Craiova 
și A.S.A. Brașov, iar dumi
nică cele de greco-romane, 
A.S.A. Bacău, Crișul Oradea, 
A.S.A. Cluj și Alumina Sla
tina. Primele două clasate la 
fiecare stil se califică pentru 
campionatul diviziei A.

Mîndria bobului românesc au 
constituit-o — în trecut ca și 
azi — echipajele sale. OAME
NII. Ei au știut să-și onoreze 
tara și pasiunea sportivă cu 
strălucitoare rezultate, chiar în 
condițiile in eare înzestrarea 
tehnică era inferioară adversa
rilor. De ce ? Datorită în pri
mul rînd marilor virtuți sufle
tești și de caracter ale acestor 
temerari. Virajele lor prin ca
nalele de gheată sînt apropiate 
ca senzație și curaj cu primele 
alunecări. îndrăznețe, ale pio
nierilor aerului pe potecile fe
rului. Nu intimplător primii 
mari boberi au fost piloți avia
tori sau automobiliști. Bobul 
pretinde calități deosebite, înăl
țate pe trepte de cutezanță și 
de stăpînire de sine. Ca și pilo
tul. boberul in fiecare zi, în 
fiecare coborîre se învinge pe 
sine. Zilnic boberul, întocmai 
pilotului se autodepășește. se 
ridică deasupra mediei făurin-» 
du-și trăsături noi. caracteristi
ce marilor personalități.

Ca să respectăm adevărul, 
trebuie să spunem că întot
deauna boberii au știut și au 
reușit să se pregătească foarte 
bine. Nu întotdeauna suficient 
pe gheață. în condiții specifice, 
autentice, dar mereu prin con
diții și mijloace complementare, 
imitative, simulative, complexe. 
Dacă nu tehnic — din condițiile 
amintite — fizic și psihic bo
berii au știut să fie excelent 
pregătiți, apti pentru orice con
fruntare. orieit de grea. Cre
dința lor o găseau în primul 
rind în ei. Adversarii au fost 
și sint priviți de la egal. Vic
toriile nu-i îmbată, înfrângerile 
nu-i fac să dispere. Să nu cre
deți că totul se facs din talent. 
Ar fi o mare eroare. Se mun
cește mult, se muncește enorm, 
pe toate planurile, fizic, psihic, 
tehnic spre a desăvirși ceea ce 
talentul doar presupune.

pătat forme mai specific», lu- 
crîndu-se pe boburi cu rotile. 
Startul, smulgerea din cătușele 
inerției și angajarea în minim 
de timp prin împingere, în ma
ximum de viteză, cu amplasa
rea boberilor și impulsuri acce
leratoare este o preocupare 
permanentă, obsesivă, care i-a

Disciplinele iernii 
la ordinea zilei

(R.F.G.) Ia un antrenament co
mun al tuturor țărilor pe o pir- 
tie artificială lungă de 1 000 m; 
înghețată prin sisteme frigori
fice. unde există posibilitatea 
efectuării a 5—6 manșe zilnic. 
Scopul ? Pregătire specifică, eli
minarea handicapului de aco
modare a anilor trecuti față de 
numeroase echipe și verificarea 
tehnică a bobului de concepție 
și construcție românească, rea
lizat de fastul campion Ena 
Heinrich ca și a patinelor șan- 
jabile în funcție de duritatea 
zăpezii. Este vorba de patine 
românești, lucrate la uzina me
canică Sinaia, adaptabile după 
temperatura si duritatea gheții,

DE PILDA, IN ACEST AN...

Deși pregătirea fizică a fost 
întreținută tot timpul. începind 
din 14 iunie ea a devenit mai 
susținută, mai organizată în 
cele două centre — la cluburi 
— București și Sinaia. Din sep
tembrie antrenamentele au că-

In gala revanșelor
VASILE LEHĂDUȘ ll PROVOACĂ

PE ION ALEXE
O bună parte dintre compo

nent lotului reprezentativ de 
box (ea de pildă, C. Gruiescu, 
('!. Ciucă, P. Dobrescu, V. Sil- 
berman, I. Monea, I. Alexe) se 
află, in prezent, sub îngrijire 
medicală. Iată motivul pentru 
care, deocamdată, „Gala revan
șelor" — competiție propusă de 

' ziarul nostru federației de spe
cialitate — nu poate fi orga
nizată. „Propunerea ziarului 
este foarte utilă, ne.:a spus 
secretarul general al l.R. Box, 
C. Petroșeneanu. și n vom da 
curs imediat după ce boxerii 
citați mai sus vor relua an
trenamentele. Avem chiar ne
voie să perfectăm pentru 
sportivii respectivi mai multe 
meciuri, pregătindu-i astfel in 
vederea campionatelor europe
ne din 1971”.

Că „Gala revanșelor” se va 
bucura de un real Interes ne-o 
dovedește și promptitudinea cu 
care unii boxeri au răspuns 
inițiativei. Recent am primit o 
scrisoare do la „greul" Vasile 
Lehăduș, care-și satisface ser
viciul militar, la Craiova. „De
țin trei titluri de campion de 
juniori al României, se spune 
în scrisoare, motiv care mă 
determină să-l provoc pe cam
pionul european al greilor, Ion 
Alexe, oricind și oriunde va 
dori el“.

Pentru natația bucurestea- 
nă. 1970 va intra în istorie 
ca un an cenușiu, fără vreo 
realizare spectaculoasă. Par
curgem cifre, clasamente, ta
bele de recorduri, rezultatele 
concursurilor internaționale și 
nimic (sau aproape nimic) nu 
ne îngăduie să întrezărim în 
activitatea celor ȘASE secții 
ale Capitalei vreo rază de 
speranță spre un progres vi
guros, care să permită înotă
torilor noștri reducerea dis
tantelor ce îi despart de per
formerii continentului.

In disputa cu cele două-trei 
secții mai puternice din pro
vincie, bilanțul bucuresteni- 
lor nu diferă prea mult de 
cel din anul trecut sau acum 
doi ani. La seniori, doar ju
mătate din titluri si medalii 
au rămas în Capitală ; la ju
niori. o ușoară superioritate 
a bucureștenilor datorată mai 
ales cîtorva tineri talentati 
din clubul Dinamo. In 
schimb, sportivii din Ploiești, 
Reșița, Oradea, Timișoara Și 
chiar Sibiu sau Galati au do
minat net întrecerile grupelor 
de copii. Trecînd în dome
niul strict al performanței, 
vom constata că 21 DE AN
TRENORI DIN 6 CLUBURI 
au prezentat doar doi spor
tivi — Marian Slavic si. în- 
tr-o oarecare măsură, Agneta 
Sterner — capabili să concu
reze alături de cei mai buni 
specialiști europeni. De altfel, 
echipa națională, care a cu
prins 13' sportivi (din 21) re
prezentanți ai acestor secții, 
s-a comportat lamentabil la 
Balcaniadă, fiind întrecută 
categoric de formațiile Iugo
slaviei și Bulgariei (pe care 
le învinsese în 1969 la Iz
mir).

Firește, nu pot fi negate

SINT NECESARE 6
zecimile. sau cele cîteva se
cunde (pentru probe mai 
lungi), smulse cronometrelor 
de cîțiva înotători ambițioși 
pregătiți de G. Dimeea, (Stea
ua — C.S. Școlar), cuplul M. 
Negrea — Cr, Vlăduță, S. Grin- 
țescu (Dinamo), A. Schmal- 
tzer, T. Munteanu (Șc. sp. 
2). Este vorba îndeosebi de 
acei sportivi conștiincioși, dis
puși la multe sacrificii pri
vind timpul lor liber. Progre
sul lor însă, în comparație 
cu cel al unor tineri din alte 
țări cu care concurau de la 
egal la egal (și chiar îi în
vingeau) cu cîțiva ani în ur
mă, este extrem de lent. Si 
nici nu ar putea fi altfel a- 
tîta timp cît...

De la bun început trebuie 
să recunoaștem că actuala 
bază materială (chiar si în 
condițiile existenței noului ba
zin acoperit de la 23 August) 
nu permite unui număr de 
21 de antrenori, ale căror 
forte și (în unele cazuri) evi
dente eforturi sînt dispersate 
în 6 cluburi, să asigure tine
rilor înotători o pregătire ne
cesară veritabilei performan
te. Și de aceea asistăm în 
continuare la soluții de com
promis. ineficiente pentru a- 
tingerea scopului propus.

în sezonul trecut, federația 
de specialitate a căutat să 
încurajeze îndeobște pe acei 
antrenori care au avut evi
dente rezultate, oferindu-le 
un număr sporit de culoare 
/oră în piscină, și se pare 
că această politică a fost ur
mată si în această toamnă.

GIMNASTICÂ MODERNA

RAID-ANCHETA
La inoeputui acestui an am 

Întreprins un raid-anchetâ prin 
secțiile de gimnastică modernă 
ale Capitalei, interesindu-ne de 
planurile pe care și le-au făcut 
sportivele și antrenoarele pen
tru anul competitional 1970 dar. 
mai ales, pentru finala campio
natului republican cc se va des
fășura în orașul Tg. Mureș, la 
sfirșitul acestei săptămîni. în- 
trucit no găsim in pragul com
petiției supreme a gimnasticii 
noastre moderne, și am avut 
prilejul — la concursurile pe 
municipiu — să vedem Ja lucru 
gimnaste de categoria a II-a. I 
și maestre, am socotit necesar 
să refacem, in această perioa
dă, itinerarul raidului nostru. 
Am solicitat antrenoarelor și 
.pronosticurile lor privind pri
mele trei clasate la finala de 
la Tg. Mureș.

LICEUL 35. în ..cetatea spor
tului școlar" din Capitală, tină- 
ra antrenoare Livia Grama poa
te fi găsită zilnic, alături de 
cele două valoroase eleve ale 
sale : Sabina Șerbănescu și Ma
ria Preda. In vreme ce prima 
dintre ele a dovedit o formă 
foarte bună la sfirșitul acestui 
sezon. Maria Preda se pare 
că-și va atinge maximum de 
potential chiar in finnla de la 
Tg. Mureș. Ore lungi de studiu, 
la bară, de repetări ..pe bucăți" 
și mai ales dc „integrale" com-

INIILNIRE CU SUPORTERII
LA DINAMO

In vederea îmbunătăți
rii activității cu membrii 
susținători, Clubul sportiv 
,,Dinamo" inițiază în fie
care săptămînă acțiuni cu 
caracter organizatoric și 
cultural, dîndu-se posibili
tatea celor care îndrăgesc 
acest club să se înscrie 
in rîndul susținătorilor, să 
procure fotografii și insig
ne și să vizioneze în mod 
gratuit diferite filme.

Prima acțiune de acest 
gen are loc astăzi, la ora 
16. în sala de festivități a 
clubului, Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 7. —

PRIN SECȚIILE
pietează pregătirea tinerelor 
sportive care vor lupta anul 
acesta pentru cucerirea titlului 
suprem. Formația de categoria 
a II-a va participa, de aseme
nea. în finală, iar ansamblul, 
la ale cărui ultime retușuri am 
asistat, are serioase șanse pen
tru a obține sufragiile arbitra
tor. lată pronosticul antrenoarei 
Grama: 1. Preda, 2. Vîlcu, 3. 
Șerbănescu.

UNIVERSITATEA. Sub con
ducerea antrenoarei Viorica Mo- 
ciani, echipa a muncit asiduu, 
în ultima vreme, pentru a-și 
păstra forma și a recupera han
dicapul suferit prin absența — 
timp de aproape 6 luni — a Ile
nei Nicolae care, în fine, a re
venit la antrenamente. O exce
lentă formă manifestă, in aceas
tă perioadă premergătoare fina
lei. maestrele Cristina Hurc- 
zeanu și Viorica Vilcțu. precum 
și gimnasta de categoria I. Eli- 
sabeta Sterca. Valorosul acom
paniament muzical asigurat de 
Eugen Filipescu creează și el 
premisele obținerii unor rezul
tate bune la Tg. Mureș. Pro
nosticul prof. Mociani : I. V1I- 
cu. 2. Preda. 3. Ilurezeanu.

POLITEHNICA. Profesoara 
Gineta Stoenescu și-a concen
trat atenția, in special, asupra 
Marilenel Pcgulescu. creîndu-i 
exerciții a căror originalitate .1 
fost admirată în ultimele con
cursuri. Aflate în stadiu dc ci
zelare. compozițiile pot. asigura 
sportivei un loc meritoriu în 
filială. Punctul forte al Poli
tehnicii este, insă, exercițiul de 
ansamblu. îndelung pregătit, ce 
va concura, cu șanse egale, ală
turi de cel al Liceului 35. Pro
nosticul antrenoarei Stoenescu : 
1. Vilcu. 2. Ilurezeanu, Preda, 
3. Pegulescu. Șerbănescu.

LOCOMOTIVA. înregistrînd 
un vizibil progres Ia categoria 
maestre, prin Mariana Jinga 
(care și-a făcut o promițătoare 
reintrare după o lungă con
valescență) și Mihaela Nico- 
laescu. elevele antrenoarei Ilea
na Jipa sint îndreptățite asni- 
rante la primele locuri ale cla
samentului finalei dar. după 
cum ne spunea profesoara. 
..numai în condițiile unui arbi
traj sută la sută obiectiv !“ In 
ascensiune se prezintă și Cris
tina Jipa (categ. a II-a) care 
este, de altfel, cea mai maro 
speranță a feroviarelor. Ordinea 
indicată de prof. Jipa este : l. 
Puteanu, 2. Șerbănescu. 3. Bn- 
caciuc.

I E.F.S. Continuînd traversa
rea perioadei de refacere a to-

DIN BUCUREȘTI
tului, echipa dispune de două 
maestre (Niculina Voinea și 
Jeni Năstăsoiu) precum și de 
o formație completă la catego
ria I. Dar. în vreme ce maes- 
trele au marcat, în ultimele 
concursuri, o vizibilă revenire, 
sportivele categoriei I au evo
luat neconvingător, avind încă 
mult dc muncit pentru obține
rea unor rezultate demne . de 
renumele secției. Pronosticul 
antrenoarei Mihaela Solomonov 
este : 1. Șerbănescu. 2. Vîlcu, 3. 
Preda.

ȘC. SP. 2. Principalele re
pere" ale conducătoarei echipei, 
prof. Ileana Iosif, sînt cele 
mai tinere maestre ale noastre : 
Carmen. Bucaciuc și Rodica Pin- 
tea. Cu o foarte bună compor
tare în concursurile care au 
prefațat finala campionatului, 
tinerele gimnaste au arătat că 
nu vor trebui ignorate in lupta 
pentru supremație, cu atît mai 
mult cu cit prima dintre ele 
a învins, recent, două din ma
rile favorite : Sabina. Șerbă- 
nescu și Maria Preda ! La nu
mai 16 ani. Carmen Bucaciuc 
se anunță poate cea mai difi
cilă adversară a „consacratelor”.

VIITORUL. Am lăsat la urmă 
această secție căci, fără în
doială. ca constituie revelația 
sezonului. Neîndoios. finele 
anului aduce antrenoarei Ana 
Motet și tinerei sale secții sa
tisfacții deosebite., materializate 
prin cucerirea a două titluri de 
campioană, pe municipiu și, o 
dată cu ele. șanse mari pen
tru ciștigarea locurilor I la fi
nala de la Tg. Mureș (la cate
goria a II-a, pe echipe și indi
vidual compus). Adriana Hoppe. 
Virginia Torok și Doina Pălti- 
neanu sint nume despre care, 
cu siguranță, că se va mai 
vorbi. Pronosticul Anei Motet : 
1. Șerbănescu, 2. Vîlcu. 3. Pre
da.

★
în finalul raidului nostru este 

de subliniat munca asiduă, fe
bra firească dinaintea marilor 
competiții și optimismul mani
festat, deopotrivă de antrenoare 
și sportive. Tinerețea, pătrunsă 
adine în gimnastica modernă, va 
Căuta cu siguranță să-și fructifi
ce atuurile. biruind „veteranele" 
a căror voință și experiență 
sint bine cunoscute.

Toate acestea ne determină 
să așteptăm cu mare interes 
disputa finală, care, sperăm, ne 
va oferi un spectacol sportiv de 
elevată calitate.

Iloria ALEX.iNDKESCU

SECȚII IN CAPI FALĂ?
Invocînd situația creată, 
serie de antrenori de 
Școala sportivă nr. 1 (E. 
naitescu, M. Olaru, Mihai
sile), Școala sportivă nr.

Vasiliu)

slabele

o 
la 

Pa- 
Va-

2
(M. Baciu. A. Szatmary), Ra
pid (L. Ungur, E.
sau C.S. Școlar (Șt. Ionescu) 
si-au motivat mai
realizări prin leit-motivul ..nu 
avem condiții". Și cu 
ranță, la fel vor face 
1971...

Astfel stînd lucrurile,
ducătorii cluburilor mai sus 
citate (și nu numai ei) 
pot întreba pe bună drep-

)---------------------

sigtt- 
și în

con-

se

tate ce eficiență au avut, și 
mai ales vor avea. aceste 
secții în actuala lor organi
zare. cu posibilitățile si efec
tivele de care dispun. Oare 
o împărțire mai rațională a 
forțelor, a acelor antrenori 
cu reale posibilități și un 
spirit de sacrificiu asemănă
tor celui 
elevilor 
cluburi i 
dispună 
ordonator si mai multi asis
tenți (formularea este împru
mutată din experiența altor 
țări) pentru fiecare categorie 
de vîrstă, astfel ca circuitul 
spre performantă să fie în 
permanență acoperit, nu ar fi 
mai indicată la această oră ?

i pe care-1 pretind 
lor, în numai 2—3 
puternice, care să 
de un antrenor co

Ad. VASILIU

s-du efectuat 
__ _ ______ _ aviatică la ae
roportul Clinceni. Mai mulți pi- 
loți și mai puțini frînari. _S-a 
început cu simulări de „căde
re" și viraje de la 1000 m pen
tru ca să se ajungă la viraje 
strinse acrobatice, loopinguri, 
tonouri, razmut etc. Nu oricine 
rezistă. Se știe că sînt și pi
loți. .. care nu le suportă.

Practicînd apoi motociclismul 
în viteză, pe teren variat, în 
viraje, acrobatic, pe orice vre
me, dar mai ales pe frig, pilo- 
țji au continuat acomodarea cu 
temperaturile scăzute, cu dera
pajele. cu viteza, cu tensiunea 
luptei.

De cîteva zile. 8 boberi. prin
tre care I. Panturu. D. Panai- 
tescu. Stavarache, Zanga, con
duși de antrenorul Hariton Pa- 
șovschi, au plecat la Konigsee

.. .la Sinaia alțl entuziaști, or
ganizați de Clubul sportiv Si
naia, susținuți de F.R.S.B. și 
organele locale, modifică, pre
lungesc și modernizează actua
la pîrtie de bob spre a deveni 
gata să găzduiască în februarie 
un mare concurs internațional 
cu participarea elitei europene

Campionatele europene de 
bob 2 persoane 8—9 ianuarie 
1971 la Konigsee (R.F.G.). cam
pionatele europene de bob 4 
persoane 11—16 ianuarie la Igls 
(Innsbruck), campionatele mon
diale de bob 2 persoane — Cer- 
vinia — 30—31 ianuarie, și pro-' 
babil concursul preoltmplc — 
Sapporo 5—14 februarie 1971,

Mihai BIRA

LA GALAȚI SINT
Pe terenurile din parcul Pro

gresul se disputa un serial de 
meciuri de tenis. Patru echipe 
venite din patru colțuri ale 
țării, asaltau —- intr-un concurs 
de baraj — porțile diviziei na
ționale. Dintre acestea, repre
zentativei clubului „Dunărea” 
Galati — înscrisă pe foile de 
concurs cu 9 JUNIORI — nu 
i se acorda nici o șansă în am
bițioasa cursă. Abia după ce 
s-a aflat că tinerii tenismani 
din orașul dunărean au învins 
experimentata echipă „Petro
listul” Cîmpina. interesul spec
tatorilor a început să crească. 
La sfirșitul întrecerii, rezultatul 
era acesta : „Dunărea" a pro
movat în seria a II-a a divi
ziei.

S-a realizat, astfel, mult vi
sata dorință a gălățenilor : re
intrarea tenisului din orașul 
lor, în circuitul celor mai bune 
rachete ale tării. începutul l-a 
făcut, cu 4—5 ani în urmă, an
trenorul Tudorel Badin, El a 
trezit printre copii interesul 
pentru „jocul cu mingea lui 
Năstase" — cum îi plăcea să-i 
ademenească. A venit, apoi, un 
alt antrenor experimentat (că
ruia i se datorește, de altfel, 
succesul repurtat), AURF.L 
BRADET. Acesta, cu o răb
dare demnă de toată stima, a 
organizat un mare concurs de 
selecție, la care s-au prezentat 
200 de copii. Desigur, i-a fost 
destul de greu să aleagă. Dar, 
în cele din urmă, și-a stabilit

Valoroasă experiență în sportul școlar dintr-o comună a Bărăganului

PUNCTUL DE CONVERGENȚĂ A TUTUROR PASIUNILOR
Trebuie să facem, de la început, 

o mărturisire : a.jungînd la li
ceul din comuna Movila Miresii, 
județul Brăila, nu am găsit, cum 
ne-am fi așteptat — ținlnd seama 
de realizările despre care afla
serăm — o bază sportivă exce
lentă. Am spune, chiar, că am 
făcut cunoștința cu un teren, 
un simplu teren în curtea liceu
lui — nici măcar gazonat — pe 
care mulți profesori nu !-ar fi 
acceptat drept loc de desfășura
re a orelor de educație fizică.

De aceea — surprinși că in 
astfel de condiții sportul a cu
noscut o inflorire care a făcut 
să se vorbească mult despre »- 
oeastă localitate 
trebat pe profesorul 
BUZOIANU dacă baza 
precară nu-1 împiedică 
deplinească programul 
propus, j,Nici gînd să ..... 
piedice" — a fost răspunsul.

De fapt, ce și-a propus acest 
profesor. pentru care sportul 
nu este doar o simplă meserie, 
ci o adevărată pasiune. căreia 
1 Se dedică de dimineață pină 
seara ?

Mal tntil, să facă din ora de 
educație fizică un adevărat mo
del. Ceea ce l-a și reușit 
deplin (ajutat de un alt 
profesor. Jean Bulancea). 
tiți medical nu există Ia 
din Movila Miresii. S-a ; 
in situația ca elevii din 
I și pină în clasa a Xll-a 
considere sportul nu o 
ci o plăcere. Apoi, fiind 
prin vocație, 
șl-a dorit înființarea unei 
de atletism. A reușit lucrul 
ceste în mal puțin de doi ani. Iu
tii a chemat copiii la niște 
probe de alergări. Apoi a trecut, 
la sărituri. Și. în sfîrșlt, la a- 
runcări. Atit <le bine a știut el 
să Ie vorbească, să le demonstre
ze ce eslc atletismul, incit toți 
elevii — 500 — s-au dăruit aces
tui sport. După care l-a fost 
destul de ușor să treacă la o se
lecție în vederea înființării sec
ției

Și fată că într-o zi — sînt cîte
va luni de atunci — pe adresa 
Federației române de atletism a 
venit o cerere dc afiliere. Era 
semnată de directorul liceului, 
profesorul Vasile Drăgan. care 
consideră sportul ca parte in
tegrantă a procesului de învăță- 
mînt, și, in același timp, mijloc 
de întreținere a sănătății elevilor. 
Nu știm dacă tehnicienii federa
ției au rămas sau nu surprinși, 
fapt este că au aprobat cererea. 
S-a consfințit prin aceasta, 
tența unui corp de atleți

l-am și in- 
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IARĂȘI RACHETE
totul: V. Gurduman, Mioara 
Egri, G. Onose, C. Chinan, L. 
Virgolici, D. Constantinescu. 
Aneta Enciu, Virginia Urdea și 
Elena Gurulanu. Toți sînt talen
tati. dar cei mai buni, după 
cum au confirmat rezultatele, 
sînt Chinan, Virgolici și En-, 
ciu...

în aceste zile, elevii lui Bră- 
det lucrează, încă, afară. Ei se 
antrenează pe cele două tere
nuri de asfalt — ce le-au fost 
oferite. în dar, de către dub. 
o dată cu intrarea în divizie — 
după care vor continua antrena
mentele în sală. Se pregătesa 
pentru prima lor ediție a cam
pionatului divizionar...

I. G.

PRIMUL CONCURS „INDOOR" 
AL ANULUI — CUPA 

„30 DECEMBRIE"
Federația română de tenis 

organizează. între 20—26 de
cembrie, primul concurs dc te
nis pe teren acoperit : Cupa 
„30 Decembrie". întrecerile vor 
avea Ioc în sala Steaua (calea 
Plevnei) și sînt deschise tuturor 
jucătorilor legitimați.

o Se aduce la cunoștință că 
perioada de transferări — care 
a început Ia 1 decembrie a.c. 
expiră la sfîrșitul acestei luni.

4-6 decembrie, la Constanța

mal ales atlete, pentru că din 37 
de membri ai secției 28 sînt 
tinere) care și-au câștigat, deja, 
notorietate. Confirmă afirmația 
noastră performanțele obținute — 
Maria Dicu, elevă în anul If, o 
excelentă alergătoare pe 400 m 
plat și campioană județeană de 
cros, Rodica Orzan (născută în 
1956), vicecampioană națională 
la aruncarea greutății de 3 kg, 
ocupanta locului III pe țară la 
aruncarea mingii de oină și cam
pioană județeană la 4 probe. 
Ionica Tudorancea, multiplă 
campioană județeană Ga cros, 
Ia 3Oo șl 60o m plat), Matei u- 
reche, campion județean la două 
probe. Toți elevii care sînt in
cluși In secția de performanță 
sint buni Și foarte buni la în
vățătură. De altfel, directorul 
școlii, precum și ceilalți profesori, 
s-au convins că sportul, departe

pa de fotbal, cele de handbal 
șl volei (băieți și fete), echipa 
dc lupte — în componența cărora 
intră lucrători din C.A.P., meca
nizatori, funcționari și cadre di
dactice — obțin bune rezultate 
in întrecerile cu alte comune. 
Președinte al asociației este ace
lași profesor, Roman Buzoianu. 
Ipr sprijinitori ai întregii acti
vități sînt organele locale de 
partid șl de stat din Movila Mi
resii, Tudor Bătrinoiu, secretar 
al organizației P.C.R. șl Gh. Ro- 
Iea — primarul comunei.

★
Un panou expus in holul 

școlii, ținut la zi, identifică vi
zitatorul asupra bogatei activi
tăți sportive a elevilor care for
mează asociația ,-,Atletul“. Nu
mărul mare de trofee cîștigale la 
concursurile școlare județene

NAȚIONAL SĂTESC 
OE TRlNTĂ.

In zilele de 4—6 decembrie 
ac.. orașul Constanța va 11 
gazda unei întreceri de an
vergură : finala Campionatu
lui național sătesc de trintă. 
Competiția este organizată dc 
C.C. al U.T.C. în colaborare 
cu Federația română tie lupte. 
Vor participa cîștigătorii 
tapei județene a „Cupei 
neretului de Ia sate“.

întrecerea este dotată 
numeroase premii, oferite 
C.C. al U.T.C., F.R.L.,
C.J.EF.S. Constanța. Din par
tea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică 
va fi oferită o cupă 
tativei județului cu 
mulți campioni.

e- 
Ti-
cu 
de

și Sport 
reprezen- 
cci mai

dc a-1 îndepărta pe elevi de la 
studiu, ti stimulează, întruolt 
nu 11 se acoeptă activitate spor
tivă in afara orelor de educație 
fizică, dacă nu dau dovadă de 
sirguintă la învățătură.

Pe această solidă 
sportivă din școală (pe 
letism se practică și

actlvltate 
lingă a'- 
fotbalul,

voleiul, handbalul) s-a consoli
dat și o tot atît de puternică 
asociație sportivă sătească. Echi-

UN ADEVARAT SPORTIV
Cu cîteva zile in urmă, echi

pa noastră campioană. Steaua, 
a debutat în C.C.E. Deoarece 
urmărisem cu atenție toate an
trenamentele efectuate de echi
pa militară in săptămîna pre
mergătoare meciului, am fost 
mirați cînd, cu o jumătate de 
oră înaintea fluierului arbitri
lor, l-am întîlnit pe unul din
tre jucătorii de bază ai forma
ției. Teodor Coasă, in tribună. 
Uimirea noastră era cu atit mai 
mare cu cit el dovedise la ul
timele antrenamente o formă 
bună și' chiar o deosebită ver
vă de joc. Evident, mirarea tre
buia risipită printr-un scurt 
dialog cu... spectatorul Coasă ! 
Ceea ce am și făcut. La între
barea noastră, (..de ce nu 
joci ?“). el ne-a răspuns : „Pe 
lingă laptul că hoiărîre» antre
norului (Cornel Oțelea — n.r.) 
este lege, consider că modifica
rea făcută, adică înlocuirea mea 
cu tînărul Stokl este binevenită. 
EI este mai în formă dccît 
mine, lucru dovedit |a «Trofeul 
Carpați-, umle a făcut parte 
din reprezentativ;1, dc tineret a 
României. Deși încerc o mică

și firească supărare, sînt con
vins că înlocuitorul meu iși va 
face pe deplin datoria, că va 
ști să răsplătească încrederea 
ce i s-a acordat, printr-o com
portare bună ! Și apoi, băieții 
sint în formă. îi batem pe 
norvegieni Ia 15 goluri diferen
ță !“... Steaua a învins cu 16 
goluri diferență. Stokl a jucat 
bine. în vreme ce Coasă radia 
de bucurie în... tribună! Fru
moasă atitudinea acestui adevă
rat sportiv !

ECHIPA FEMININĂ A R.S.S.
Incepînd de săptămîna vii

toare selecționata feminină a 
R. S. S. Ucraina va disputa 
un număr de 5 jocuri în Ca
pitală după următorul pro
gram : 9 DECEMBRIE. ORA 
18, CI’ ROMÂNIA TINERET; 
11 DECEMBRIE, ora 18, CU 
ROMÂNIA JUNIOARE ; 13

republicane, la concursurile 
ternaționale de cfttre elevii 
ceului sint toate așezate Intr-o 
vitrină. Alături de tabelul care 
Înștiințează culorile echipamentu
lui fiecărei clase — toate acestea 
sînt dovada unui exemplu de 
muncă serioasă în domeniul spor
tului șl educației fizice școlare. 
Pentru asemenea realizări, feli
citări din toată inima 1

Ion GAVRILESCU

Gîțiva dintre membrii 
secției de atletism a li
ceului din Movila Miresii, 
afiliată la F.R.A.

SELECȚIONATA ORAȘULUI Tg. MUREȘ 
ÎNVINGĂTOARE ÎN R. P. UNGARĂ

•
pierzînd Insă ultima partidă, 
susținută în compania forma
ției Honved Budapesta (din 
care an făcut parte 6 inter
naționali) cn 22—29 (7—16). 

Ion PAUȘ — coresp.

Selecționata masculină de 
handbal a orașului Tg. Mu
reș a întreprins recent un 
turneu în Ungaria. Cu aceas
tă ocazie, echipa a ocupat 
primul loc în turneul fulger 
de la Budapesta, învingînd 
formațiile Institutului de cul
tură fizică cu 13—8 (8—5) și 
Ferencvaros cu 20—16 (10—7). 
în jocurile următoare, echipa 
mureșană a întîlnit Ia Mis
kolc pe
a dispus cu

D.V.T.K.
31—18 (13—11),

UCRAINENE,

de care

ÎN CAPITALĂ
ORA 18, CUDECEMBRIE,

RAPID BUCUREȘTI ; 15 DE
CEMBRIE, ORA 18, CU O 
selecționata DIVIZIO
NARA ; 17 DECEMBRIE,
ORA 19, CU O SELECȚIO
NATA DE TINERET. Toate 
partide’e se vor disputa în 
Sala Floreasca.

PAUL FARAGO

La 1 decembrie s-a stins din 
viață, la locuința sa din Cluj, 
inginerul Paul Far ago, maestru 
emerit al sportului, una din 
cole mai proeminente persona
lități ale șahului românesc. în 
vîrstă de 85 de ani. Paul Fara- 
go a fost unul din creatorii 
școlii românești de șah artistic, 
laureat a numeroase concursuri 
internaționale de compoziție 
șahistă, autor a sute de pro
bleme și studii, în mare parte 
premiate.



e
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TEMĂ DE MEDITAȚIE. NU NUMAI PENTRU NOI

ARE DOAR DOUĂZECI DE ANI!
< VORBA DE BELDEANU...

r Jjeportajufl acesta a înce
put întiMiin fel dudat, în 
miez de zi, cu un alt erou 
decît cel al rîndurilor ce ur
mează, nu cu cel pe care-1 
căutam și cu care țineam 
morțiș să vorbesc—

Reportajul acesta n-a înce
put cu Beldeanu, ci cu antre
norul lui, cu Victor Stăncu- 
culescu. Străbăteam împreu
nă aleile parcului sportiv de 
Ia‘ „Progresul*4, frigul mușca 
viclean. Stătea parcă să nin
gă, dar noi aveam chef da 
vorbă, șl nu ne păsa...

Era vineri la prtnz, șl me
ciul cu Steaua îl obseda pe 
antrenorul Progresului. Con
trar obiceiului; vorbea puțin, 
biciuind cu o nuielușă arbuș
tii dezgoliți, zăbovind cu 
privirea peste ei, de parcă 
s-ar fi așteptat să-1 vadă 
luînd-o din loc, asemenea 
unor caî nărăvași...

— Ctștigați duminică fj

Terenul din Brașov 
o etapă suspendare!

Rejudecînd cazul de la 
Brașov, deficiențele organiza- < 
lorice înregistrate pe stadio
nul din acest oraș, cu prilejul 
meciului Rapid — Steagul 
roșu, Biroul federal a hotă- 
Irit sancționarea clubului 
Steagul roșu cu ridicarea 
dreptului de a organiza, o 
etapă, meciuri la Brașov.

In consecință, intîlnirea 
Steagul roșu — C.F.R, Cluj 
se va disputa la Pitești, pe 
stadionul 1 Mai.

Șl DE ALflI,
răs-

în

lul 
un

l-am întrebat într-un 
timp ?

A rămas cu biciușca 
aer.

— Dacă-i merge jocul 
Beldeanu, luăm măcar 
punct...

L-am întrebat, cu nedisi
mulată mirare, de ce- și 
gă atîtea speranțe de 
deanu, și mi-a răspuns 
loc, privindu-mă drept 
ochi, parcă ostil:

Fig, I 84

ade-

Nu 
beau 

nu-mi 
trădez

CINE M CE FAYORKEAZA
JOCUL NECONEBOLAE, DUR!

PE CARE II CUNOAȘTEM ATÎT DE PUTIN
mal duc pe la casa părin
tească, pe la un unchi...

lingă 
undeva 

„Puișor**, 
copil: 

Informația**.

BELDEANU

...Am ajuns sus, 
Muzeul militar. De 
din față, dinspre 
se aud» o voce de 
„Infox-mația, 
Trebuie să fie trei și jumă
tate, sau chiar patru...

îmi spune că ar dori tare 
mult să aibă o cameră, o 
cameră numai a lui...

Cineva spunea că joci 
prost 

bei tot 
E

„A“.
pe o bancă, 
grăbită,

ARBITRII MECIURILOR
ROMÂNIA-ALBANIA
După cum se știe, In preli

minariile olimpice România va 
întîlni Albania. Meciul de la 
București (18 aprilie 1971) va 
fi condus de • brigadă de ar
bitri din Austria. Partida re
tur, de la Tirana (data n-a 
fost fixată), va fi condusă de 
trei arbitri marocani.

— Beldeanu e cel mai bun 
jucător al meu. O știe toată 
lumea. Are o clasă peste cei
lalți... , Dar, de cîteva 
nu-i merge jocul. Cred 
întîmplă ceva cu el...

★
— Spune-mi; Aurică, 

tîmplă, oare, ceva cu
— Nu știu. Cred că nu se 

întîmplă nimic... Sînt numai 
foarte singur.

...Urcăm încet spre „' 
cu un umăr lipit de 
stadionului „Republicii44.

Știu că pe tatăl său 
1- a cunoscut niciodată.

tot mai 
pentru că 
mai mult, 
vărat ?

— Minte, 
beau. Nu 
pentru că 
place să 
fotbalulI

— Uneori, 
îl trădezi ! 
fel, de ce 
mai merge 
cui ? La Progre
sul ești încă „se- 
nator“, dar Ia re
prezentativa de 
tineret scaunul 
de titular ți se 
clatină tot mai 
tare. Și pe bună 
dreptate: de 
Beldeanu cel 
acum un an 
pe care mulți 
bănuiau în stin
gă lui Dumitru, 
în echipa națio
nală — pînă la 

cel de astăzi, obo-

însă,
Alt- 

nu-ți 
jo-

la 
de

îl

luni, 
că se

se în- 
tine ?

, Izvor14; 
zidul

In „Cupa României4*

NU VOR MAI FI PARTIDE
tur-retur

t .
’ Regulamentul actualei edl-^ 

ții a „Cupei României*4 pre
ciza că, începînd din „optimi" 
partidele se vor desfășura 
,tur-retur, urmînd să se cali
fice mai departe formația ca
re a întrunit cel mai mare 
număr de puncte eau, tn caz 
de egalitate, cea care ar rea
liza cel mal bun golaveraj 
din acest meci dublu.

Federația română de fotbal 
a ajuns însă la concluzia că în 
felul acesta activitatea com- 
petițională se îngreunează 
prea mult. în consecință, re
gulamentul va fi modificat, în 
sensul că se va reveni la ve
chiul sistem de calificare, 
printr-un singur meci-elimî- 
natoriu.

nu
A 

murit cînd tînărul de astăzi 
nu putea pricepe nimic din 
ceea ce se petrecea în jurul 
lui. Mai știu că în februa
rie se va împlini un an de 
la moartea mamei sale șl că 
nu i-a rămas decît o soră, 
mal mare, cu doi copil, plină 
de griji ?

<—> Unde stai, Aurică 7
— Pe tinde... tipuc'l înain

te stăteam la Rakst, acum, 
s-a împăcat cu nevasta, stau 
mai mult la Filipescu... Mă

Beldeanu
sit și blazat, e drum lung...

Ce zici ?
Tace. Mi se uită în ochi 

și vrea parcă să mă întrebe 
dacă nu cumva mă joo cu 
vorbele. Nu spune nimic și 
tăcerea aceasta a lui, liniș
tită și demnă, mi se 
singura atitudine 
rat bărbătească.

— îl iubești 
Stănculescu ?

— Aș vrea să-l 
mine Se află, intr-un 
la început de drum, 
retrogradăm, pierde tot ce-a 
cîștigat cu promovarea noas
tră in prima divizie... Aș fi

cu

Pe

pare 
adevă-

Victor

ajut. Ca șî 
fel, 

Dacă

JOCUL STEAUA ROȘIE BELGRAD
KARL ZEISS JENA

VA FI CONDUS DE CORNEL NIȚESCU
La 24 martie 1971 se va 

desfășura la Belgrad Jocul 
din cadrul Cupei campionilor1 
europeni (turul IV, manșa I) 
Steaua Roșie — Karl Zeiss 
"Jena. U.E.F.A. a delegat ca 
arbitru pentru această par
tidă pe Cornel Nițescu. Cei 
doi tușieri, tot români, vor fi 
desemnați de către F. R. Fot
bal.

De

PASIUNEA 
N-ARE VERSTĂ

Buciumenll este un sat ca a- 
titea altele din județul VUcea. 
Ceea ce-l deosebește, Insă, de 
celelalte așezări este pasiunea 
pentru sport a cooperatorilor lui. 
Sufletul mișcării sportive din 
Buciumenl este sexagenarul Gh. 
Zigulescu, președintele asociației 
■„Voința". Fotbalul, oină, 
și atletismul sînt sporturile 
mal îndrăgite de tinerii tlin 
ciumeni. In această vară, 
Zigulescu a luat inițiativa 
struirii unei baze sportive, 
să satisfacă cerințele sportivilor 
din Buciumeni. Se apreciam că 
pe baza sprijinului forurilor lo
cale, cu ajutorul tinerilor din 
sat care s-au angajat să mun
cească voluntar la construcția 
noii baze sportive, inaugurarea 
terenurilor de fotbal, volei, bas
chet și handbal, precum și 
pisiel de atletism, va avea 
in primăvara 1971. „Tot Ia 
dion vom construi vestiare 
noul sediu al asociației” — 
spunea cu mindrie acest îndrăgos
tit de sport.

In fața acestei pasiuni — care 
nu cunoaște limite de virstl tre
buie să ne scoatem pălăria !

gata să mă dau peste cap 
să rămînem în

...Ne așezăm 
Seara coboară 
guroasă și rea.

— Vorbeați . adineaori 
echipa de tineret. N-o să 
credeți, dar eu am jucat 
totdeauna bine în echipele 
naționale, și la juniori și la 
tineret; chiar cînd la club 
nu-mi reușeau prea multe, la 
națională nu mă făceam de 
rîs.

— Cite selecționări ai 7
— Douăzeci! Jumătate, 

mătate...
Tăcem, 

trîneasică. 
lingă noi, 
iul Dîmboviței, zgomotos, 
trezindu- ne, iar, la vorbă.

îmi povestește despre fa
milia lui. îmi arată 
nepoților și vrea să mă 
.vingă — vrea să mă 
vingă cu orice preț — 
lumină pierdută, cit de 
seamănă cu el...

— Curînd va trebui să 
militar. Aș vrea să joc la Di
namo. Sînt gata să bag mîna 
în foc că, dacă i-aș avea pe 
Dinu și Dumitrache alături, 
aș face minuni. Aș ajunge, 
poate, în echipa națională! 
O să vedeți : n-o să treacă 
mult timp și o să iasă din 
nou soarele și pentru mine ! 
Abia încep să joc !

Ne ridicăm. E noapte d?-n 
bineiea, și fac socoteala 
am stat împreună 
bune.

— Bem o cafea,
— Nu intru în 

la ora asta. Dacă mă vede 
cineva bind o cafea la 7 sea- 

mîine toată lumea află 
beat mort...

adus
se

Tăcere lungă. 
Un „33“ trece 
dispărînd pe che-

pozele 
con- 
con- 
pe o 
mult

plec

că
c i ore

Aurică ? 
restaurant

ra, 
că Beldeanu era

Pleacă. Merge ușor 
de umeri, săltat. Parcă 
joacă... A uitat, poate, că n-a 
trecut mult timp de cînd 
mi-a încredințat cuvinte ca
pabile să înfioare, cuvinte 
mature, și grele.

Are doar 20 de ani...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Asemenea momente nu dorim să le vedem pe terenurile de 
primește îngrijiri medicale în timpul partidei Petrolul—Dinamo

Observator federal la me
ciul Sport Club Bacău—Stea
gul roșu Brașov, Ion Balaș, 
vicepreședinte al F.R.F., a 
ținut să facă o remarcă spe
cială asupra CORECTITUDI
NII cu care și-au apărat șan
sele cele două echipe, în a- 
ceastă partidă DE MARE 
LUPTĂ. A fost — ceea ce 
trebuie să fie orice meci — 
O ÎNTRECERE SPORTIVA, 
și nu o răfuială între două 
tabere, o încercare de a ob
ține victoria prin indiferent 
ce mijloace, recurgînd la 
brutalități condamnabile, ma- 
nifestînd lipsă de considera
ție pentru partenerul 
JOC și pentru public.

Din păcate, imaginea 
la Bacău este aproape
gulară. În ultimele etape, ne 
măsură ce echipelor li se 
deschide drumul, fie spre 
pozițiile fruntașe ale clasa
mentului, fie spre locurile 
din zona retrogradării, meciu
rile capătă un caracter tot 
mai ascuțit, îndărătul noțiu
nii de angajament fizic total, 
absolut necesar în cadrul 
unei întreceri sportive,. as- 
cunzîndu-se de fapt ideea jo
cului dur, de intimidare și 
uneori chiar de terorizare a 
adversarului. 
— de ce să 
stă în bună 
calculelor ce 
ginea fiecărei partide soco-

de 
sin-

tindu-se că aceea ce se dispută 
acasă NU POATE FI PIER
DUTA.

Este lungă lista meciurilor 
în care noțiunea de sportivi
tate a fost călcată în picioa
re, ajunglndu-se chiar la pe
riclitarea integrității corpora
le a jucătorilor. Este destul 
să reamintim partidele Stea
gul roșu—Rapid, Petrolul— 
Dinamo, F.C. Argeș—Dinamo 
și recentul meci Rapid—Di
namo, ultimul soldat cu ac
cidentarea unui jucător din 
lotul național, Neagu, și a 
încă unui fotbalist valoros, 
Sălceanu. In același meci, 
în văzul unui întreg stadion, 
mijlocașul rapidist Dinu l-a 
lovit CU PUMNUL pe Radu 
Nunweiller. Trebuie, de ase
menea, să ne referim la ges
tul reprobabil pe care 
avut mereu avertizatul, 
niciodată 
Iordan, în 
Steaua, la 
dănescu îl

Gherghel. Peste sancțlu- 
legală — fault — dic- 
de conducătorul parti- 
Dinu Iordan a conside- 
că se impune și supli- 

aplicat

l-a 
dar 

suspendatul, Dinu 
meciul Progresul— 
faza în care lor- 
faultase pe porta-

Această idee — 
n-o spunem ? — 
parte și la baza 
se fac pe mar-

ClND SE REIAU COMPETIȚIILE 
FOTBALISTICE INTERNE DIN ANUL 1971?

Au rămas puține zile 
pînă la încheierea sezonului 
fotbalistic oficial pe anul 1970.

CUPA RIMET" (CUCERITĂ DE BRAZILIA) 
0 IMITAȚIE VULGARĂ?

• Brazilia a Intrat In posesia onel copil oferite de F.I.F.A.-

»>

• După furtul de la Londra, originalul n-a mal fost găsit
Ea Ria de Janeiro a fost 

dată publicității o știre ce a 
stîrnit surpriză șl nemulțu
mire în cercurile fotbalistice 
braziliene i se spune că ac
tuala „Cupă „Jules Rimet1* cu
cerită definitiv de echipa 
Braziliei, nu este cea origi
nală ! Ipoteza a fost confir
mată ulterior de directorul 
programelor externe ale 
„BBC“ din Londra, James 
Monahan, într-un interviu a- 
cordat ziariștilor, la Rio de 
Janeiro, unde s-a aflat cu 
prilejul unei călătorii de do
cumentare în țările latino-a- 
mericane. „Cupa Jules Rimet** 

•— a declarat el — aflată ac
tualmente în posesia Braziliei, 
este falsă. Cea adevărată a 
fost furată în 1966 și n-a mai

fost găsită. După furt, F.I.F.A. 
a comandat o copie a trofeu
lui. Această copie este cea pe 
care Carlos Alberto a pri
mit-o în Mexic și pe care e- 
chipa triplă campioană a lu
mii a dus-o în Brazilia44.

La întrebarea unde ar pu
tea să se găsească vechea 
Cupă veritabilă, Monahan a 
răspuns l „Fie că se află Ia 
hoțul care a sustras-o din 
Center Hall din Londra, fie 
că a fost topită și aurul 
vîndut“.

în fața ziariștilor stupe- 
fiați de revelațiile sale, Mo
nahan a conchis : „Mă sur
prinde că în Brazilia acest 
lucru este comentat abia 
acum. în Anglia toată lumea 
îl știa de multă vreme".

Divizionarele B an șl In
trat tn vacanță de duminica 
trecută. La 6 decembrie, își 
vor încheia întrecerile forma
țiile de divizia C. Echipele 
din primul eșalon al fotba
lului nostru mai au de dispu
tat trei etape, „comprimate11 
pe parcursul a 8 zile.

Desigur, pe iubitorii fotba
lului îi interesează și ziua 
cînd se vor reîntîlni cu e- 
chipele preferate, după va
canța 
măsură 
F.R.F., 
competiții, a stabilit datele 
care se vor relua întrecerile 
în anul 1971. LA 7 MARTIE 
va începe returul DIVIZIEI 
C ; la 14 MARTIE'fși vor re-

, ,r. —

de iarnă. Sîntem 
să-i informăm 

prin comisia sa

în 
că 
de 
Ia

Ina întrecerea echipele de 
DIVIZIE A șl B. Cupa Ro
mâniei, ediția 1970—1971, își 
va consuma ultimele faze la 
următoarele date i 7 MAR
TIE — 16-IMILE; 24 MAR
TIE — 8-IMILE DE FI
NALĂ J 28 APRILIE — 
SFERTURILE DE FINALĂ | 
16 IUNIE — SEMIFINALE
LE; 27 IUNIE (adică la O 
săptămînă după terminarea 
campionatelor diviziilor A și 
B) -- ---------- --

Șl, 
parte 
rilor 
republicane (diviziile A, B, C) 
1971—1972 va începe la 15 
august.

rul 
nea 
tată 
dei, 
rat 
meritul unui picior 
înaintașului de la Steaua. Și, 
curios, arbitrul Gheorghe Li- 
mona nu a sancționat în nici 
un fel această ieșire, în fond 
IDENTICA cu aceea care a 
dus la eliminarea lui Gon- 
stantinescu în meciul Petro
lul—Dinamo. Există, oare, 
două regulamente de joc și 
fiecare arbil" . îl folosește pe 
cel care-i p. J mai mult ?

Dar, fiindcă am ajuns la 
arbitri, este cazul să spunem 
că duritățile la care am 
asistat în ultima vreme sînt 
și urmarea INDULGENȚEI 
manifestate de către condu-

fotbal. In fotografie, Deleanu 
Foto: DRAGOȘ NEAGU

cătorii jocurilor față de fot
baliștii înrăiți. Poate că e 
prea devreme pentru a trage 
o concluzie, dar avem im
presia că introducerea carto
nașelor galbene șl roșii i-a 
speriat mai mult pe arbitri 
decît pe jucători. Ei au, se 
pare, mai multe rezerve de
cît înainte în a dicta avertis
mente fotbaliștilor certați cu 
disciplina, din cauza caracte
rului public pe care îl au 
acum aceste sancțiuni și a 
perspectivei ca următoarea in
fracțiune să atragă elimina
rea jucătorului vincvat

Nici observatorii federali 
nu-și fac pe deplin datoria. 
Cel mult, ei consemnează 
notațiile de ordin "■'cipli- 
nar ale arbitrului, făî, . ma
nifesta un plus de exigentă 
și de fermitate în această di
recție de cele mai multe ori 
din dorința condamnabilă de 
a se pune bine cu toată lumea. 
Că așa stau lucrurile, ne-o 
confirmă și hotărîrea 
Federației române de fotbal 
de a apela, în ultimele eta
pe ale turului. NUMAI LA 
OBSERVATORI FEDERALI 
INTRANSIGENȚI, ale căror 
rapoarte să constituie, intr- 
adevăr, un ajutor în stîrpirea 

a 
brutalităților, a tuturor fe- 

pe

actelor de indisciplină,

■nomenelor negative, de 
terenurile noastre de fotbal. 

Poate că aceste ultime 
jocuri vor fi mai puțin în- 
fierbîntate decît se presupu
ne. Și ne-ar bucura să fie 
așa. Dar, evident, este bine 
că nu se merge la...noroc, ci 
se iau măsuri pentru ea ele 
să se desfășoare, sub toate 
aspectele, în cele mai bune 
condițiuni.

Jack BERARIU

Pornind de la un accident...

GOVORA : 1050 SALARIAȚI — 1050 MEMBRI Al ASO
CIAȚIEI SPORTIVE „SĂNĂTATEA"

înființată cu 22 de ani în urmi, 
In scopul angrenării salariaților 
tn practicarea organizată a acti
vităților sportive șl a practicării 
de către bolnavi, pe baze tera
peutice, a exercițiilor fizice, a- 
sociațla sportivă „Sănătatea”. din 
stațiunea Govora, s-a dezvoltat 
treptat, pe parcursul anilor, a- 
jungind să fie astăzi o asociație 
sportivă model. Membrii asocia
ției sa mîndresc cu sportivii Radu 
și Răzvan Dumitrescu, compo- 
nențl al divizionarelor A de vo
lei șl handbal Politehnica Galați, 
Liliana Leon, campioană naționa
lă de cros, atleta Maria Ploilă, 
ambele de la liceul V. Roaită din 
Hm. Vîlcea, care au făcut primii 
pași în sport, aci, la Govora.

Cînd tehnicianul stomatolog 
Constantin Mitrea a preluat func
ția de președinte al asociației 
(1964), •„Sănătatea” număra doar 
300 membri. Datorită, oiasiunii 
sale de neobosit animator al 
sportului, asociația sportivă ;,Să
nătatea" cuprinde azi pe toți cei 
1 050 salariat! ai I.B.C. Govora !

Și nu numai în scripte. El prac
tică diferite activități sportive, 
cu caracter recreativ sau de per
formantă, la disciplinele : fctbal 
(in campionatul județean locul 
4), volei, șah, tenis de masă și 
popice. Cea mai Importantă com
petiție, care polarizează atenția 
membrilor asociației, este, fără 
îndoială, „Cupa stațiunilor”, care 
se desfășoară anual începînd cu 
etapa pe secții, întreprinderi șl 
apoi terminînd cu finala pe sta
țiuni, în care sînt angrenaje toate 
stațiunile de pe valea Oltului.

FINALA.
ca să mergem mal de- 
facem cunoscut citito- 
că turul campionatelor

AGENDA BUCUREȘTEANĂ
MECIUL RAPID-F.C. ARGEȘ SE JOACĂ SÎMBĂTĂ

SÎMBĂTĂ, 5 DECEMBRIE
Stadionul Republicii, ora 

12,15 î Rapid — F.C. Argeș 
(tineret-rezerve) ; ora 14 : Ra
pid — F.C. Argeș (divizia A).

DUMINICA, 6 DECEMBRIE
Stadionul Republicii, ora 

12,15 : Steaua — Petrolul (ti
neret-rezerve) ; ora 14: Stea
ua — Petrolul (divizia A);

FLORIN GHEORGHIU ÎN 
MIJLOCUL ȘAHIȘTILOR 

DIN VALEA JIULUI
ia 
al 

indi
vidual de șah, marele maestru in
ternațional Florin Gheorghiu, în 
urma invitației primite din par
tea secției de șah a C. S. „Jiul*-* 
Petroșani și a Consiliului muni
cipal al organizației pionierilor, 
a dat un simultan. Din cele 50 
de partide susținute cu acest 
prilej, Fl Gheorghiu a obținui 
48 de victorii și două remize.

St. BAlOI—coresp.

La numai cîteva zile de 
terminarea turneului final 
campionatului republican

O COMPETIȚIE UNICĂ ÎN ȚARĂ
In multe școli generale din 

județul Harghita micii hochelștl 
se pregătesc asiduu pentru noul 
sezon tn , Iarna trecută aceștia 
și-au disputat intiietatea în cam
pionatul județean al școlilor ge
nerale, competiție unică in felul 
el. care are loc doar în județul 
Harghita.

Hocheiștii din Suseni și Dăneșli 
cel mai buni din

montează zilele acestea .mantine
lele patinoarelor și așteaptă doar 
gerul pentru a-și Începe activi
tatea.

In fotografie, cele două for
mații școlare fruntașe, aliniate 
pe patrulaterul de gheață clin
Suseni In finala campionatului 
județean al școlilor generale 
la sate.

Terenul Laromet, ora 11 i 
Laromet Buc. — Victoria 
Florești (div. C) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 > Flacăra 
Electrica Constanța 
zia C);

Terenul
Mașini unelte Buc.
Brezoiu (divizia C);

Terenul Sportul 
resc, ora 11 i Sportul munci
toresc Buc. — Unirea Drăgă- 
șani (divizia C).

roșie

Gloria,

Buc. —
(divi-

ora 11 i 
— Lotrul

muncito-

După terminarea turului

F.C. ARGEȘ VA SUSȚINE 
DOUA JOCURI

IN R. F. a GERMANIEI
clubului Miin-La invitația 

chen 1860 — din liga a doua 
vest-germană 
zionară „A“ 
susține două jocuri, în pe
rioada 14—21 decembrie, în 
R.F. a Germaniei.

— echipa divi- 
F.C. Argeș va

S-a tntlmplat acum două duminici...
La puțin timp după terminarea meciului dintre 

C.F.R. Cluj, unul dintre arbitrii de linie, dr. I, Dan- 
cu, s-a instalat la volanul mașinii sale, demarind 
spre București. Avea tn față un drum de aproape 
500 de kilometri — pe care-l parcursese cu 24 de 
ore înainte, și în sens, invers — și o noapte nepri
etenoasă de noiembrie,.

Drumul a decurs, totuși, în bune condițiuni, pînă 
'tn apropiere de Feldioara, unde, din, cauza șoselei 
alunecoase, mașina s-a răsturnat. Din fericire, acci
dentul n-a avut urmări nici pentru doctorul Dancu, 
nici pentru ceilalți ocupanți ai mașinii.

Pornind de la acest accident, vom ridica o proble
mă mai veche, pe care Colegiul central al arbitrilor 
n a reușit încă s-o rezolve s aceea a mijloacelor de 
transport pe care le folosesc! arbitrii 1d deplasările 
lor la meciuri. Noi știm că arbitrii au primit îndru
mări să călătorească numai cu trenul, singurul mijloc 
de transport sigur pe orice vreme, tn acest scop, fn 
funcție de distanțele pe care urmează să le par
curgă, „cavalerii fluierului" primesc un barem cal
culat în așa fel, incit să le permită să călătorească 
în bune condițiuni (clasa I, vagon de dormit etc.). 
Mai știm, de asemenea, că arbitrii care folosesc alt 
mijloc de transport, chiar avionul, o fac pe propria 
lor răspundere, fiind sancționați în cazul cînd, in 
aceste condițiuni nu se prezintă sau vin cu tntîrziere 
la meciurile in care au fost delegați.

Așa stînd lucrurile, în mod firesc apare întreba
rea : de ce Colegiul central al arbitrilor se arată ne
putincios in fața tendinței unor arbitri de a ocoli tre
nul, cu cheltuielile lui ACOPERITE PRIN BAREM, 
și de a folosi mașina CHIAR Șl PE DISTANȚE A- 
T1T DE LUNGI CUM ESTE ACEEA DINTRE BUCU
REȘTI — CLUJ și RETUR?

Nu vrem să ne. oprim asupra unor aspecte mai 
delicate, de ordin financiar, care chiar dacă nu con
travin neapărat unor norme de conduită, totuși ele 
provoacă discuții, aruncă asupra arbitrilor o lumi
nă mai puțin idealistă decît aceea care, în fapt, în
soțește această frumoasă și dificilă îndeletnicire ob
ștească. Și nu-i bine I Dar există și o altă latură a 
problemei: aceea a eforturilor pe care le fao arbi
trii, în aceste condițiuni. A STA LA VOLAN TIMP 
DE 10—12 ORE REPREZINTĂ. ÎN PRIMUL RÎND 
UN EFORT DE CONCENTRARE DE LA SARE TRE 
BUIE SA SE ABȚINĂ UN ARBITRU, MAI ALES 
CA PARTIDA ÎI PUNE PROBLEME DE ATENȚIE, 
DE MAXIMA CONCENTRARE.

Pornind de la accidentul de la Feldioara, am a- 
juns, după cum se vede, la o problemă privind ac
tivitatea de arbitraj care ar trebui temeinic anali
zată de către Colegiul central al arbitrilor, sub toate 
aspectele.

lon MĂLIN

voleiul 
cele 
nu
cii, 

con
cur e

I. lONESCU—coresp, principal

Numai cinci zile ne mai 
despart de tragerea excepțio
nală LOTO din 8 decembrie 
1970, la care se atribuie în 
număr NELIMITAT i autotu
risme DACIA 1300, MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412, 
excursii la PARIS și CEHO
SLOVACIA (a 2 locuri), pre- 

valoare 
fixe

tragerea LOTO obișnuită de 
vineri 4 decembrie a.c. care 
va fi televizată direct din 
studioul de Televiziune cu în
cepere de la ora 19,10.

mii în numerar de 
variabilă și premii 
bani.

Este bine de știut 
ceastă tragere excepțională 
vor efectua 4 extrageri în 
faze la care vor fi extrase 
din urnă 26 de numere. Pen
tru a fi prezent la toate cele 
4 extrageri este bine să par
ticipați pe bilete de 15

Nu uitați 1 Mai multe 
lete, mai multe șanse de 
tig.

• Numai astăzi aveți 
sibilitatea să participați la

că Ia

în

a-
se

3

lei. 
bi- 

cîș-

po

LOTO-PRONOSPORI
TRAGEREA EXCEPȚIO

NALĂ LOTO DIN 8 DECEM
BRIE 1970. 5 ZILE PINA LA 
ÎNCHIDEREA V1NZĂRII BI
LETELOR

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL NR. 4!) 
DIN 2 DECEMBRIE 1970

Fond general de premii : 
18712C9 lei d.ln care 851 107 lei 
report

Extragerea I : 15 35 38 40 33 44 
Fond de premii : 1 110 767 lei 

din care 518 894 lei report categ. 
1 șl 55 996 lei report categ. 2 

xhîtragerea a Ii-a : 6 26 16 30 36

Fond de premU : 760 502 lei din 
care 276 217 lei report categ. A

flata premiilor pentru acest 
concurs Se va face astfel :

In Capitală începînd do joi 10 
decembrie 1970 pînă la 16 ianua
rie 1971 Inclusiv : în țară începînd 
de aproximativ luni 14 decembrie 
1970 pînă la 16 ianuarie 1971 " 
clusiv.

LOTO
PREMIILE TRAGERII 

DIN 27 NOIEMBRIE 1970
Extragerea I : Categoria 1 

variante a 100 00o lei: categ. 
2,3 a 33 .31 lei; categ. 3: 8.35 a 
10 G3P lei; categ. 4: 21,3 a 4 182 
lei; categ 5: 154,15 a 578 lei; categ. 
6 ; 280.2 a 318 lei.

Report categ. 1 : 97 955 lei.
Extragerea a H-a : Categoria 

A ; 1 variantă 25% a 36 108 lei și 
2 variante 10% a 14 444 lei: B • 
3.8 variante' a 17 104 lei; C : 8 a 
10 8.33 lei; D ; 17,95 a 3 621 lei; E ; 
35,4 a 1 836 lei; F : 52,8 a 1 231 leL

Ambele extrageri : Categoria Z: 
1 223,25 variante a 100 lei.

Premiul de 100 000 lei a fost ob
ținut dc participantul Lică Mi
nau din comuna Niculeștț jude
țul Ilfov,

in-

1.215
2 :



!

LA CAPĂTUL UNUI MICI AGREABILSelecționata masculină de handbal a României a învins reprezentativa Spaniei: 22-14 (11-6)
Selecționata masculină de 

handbal a Spaniei — formație 
tânără, alcătuită din jucători 
atletici, raptei șl cu o exce
lentă mânuire a balonului — 
și-a încheiat ieri seara în saia 
Floreasca turneul întreprins în 
tara noastră. Pentru partida 
finală, adversarul handbaliștl- 
lor spaniol! a fost prima re
prezentativă a României, care 
în acest fel a apărut pentru 
întâia oară în fata publicului 
bucureștean după memorabila 
finală de Ia Paris.

Reîntilnirea cu campionii lu
mii a fost plăcută sub mal 
multe aspecte. în primul rind, 
pentru că replica oaspeților — 
cu excepția primelor minute, 
cînd o timiditate inexplicabilă 
le-a blocat toate bunele In
tenții — a avut un grad de 
tehnicitate și vitalitate puțin 
obișnuit, ceea ce i-a obligat 
pe Jucătorii români să facă, 
mai ales la începutul reprizei 
secunde, eforturi serioase cu 
scopul de a păstra o diferență 
de scor onorabilă. în cele din 
urmă, victoria selecționatei ro
mâne s-a consfințit cu scorul 
de 22—14 (11-6). ceea ce re
flectă destul de corect raportul 
valoric dintre cele două echipe.

Cum spuneam, o oarecare 
crispare în primele minute, a 
făcut din ambițioasa și rapida 
reprezentativă a Spaniei, o pra
dă ușoară în fata experimenta- 
ților Jucători români. Nici nu 
trecuseră 10 minute Și .scorul 
ajunsese 5—1 pentru tricolori, 
care lăsau impresia că vor 
dștiga ușor, fără prea multe 
necazuri. Numai că o dată cu 
scurgerea minutelor șl Pe mă
sură ce curajosul portar Per- 
ramon. excelent ca și înlo
cuitorul său din repriza secun
dă. Veliila. șt-a intrat în 
mină. atacurile echipei române 
nu au mai avut aceeași pro
ductivitate. în timp ce oaspeții, 
din ce în ce mal curajoși, s-au

exprimat ofensiv foarte bine 
prin contraatacuri și prin folo
sirea pivoților. La începutul 
reprizei secunde ei au avut 
chiar o perioadă de evidentă 
stăpînire a jocului, cînd s-au 
apropiat și ca scor amenințător : 
8—11 (min. 33). In perioada 
imediat următoare. însă, hand- 
baiiylij români, folosind jocul 
lor precis și eficient, au stopai 
elanul handbalîștilor iberici și 
apoi, treptat, s-au detașat din 
nou, aducând in ultimele 10 
minute ale partidei noi și fru
moase goluri la activul lor.

Cuplul de arbitri români 
VARAC PELENGHIAN și

PÂNDELE CÂRLIGEANU au 
condus corect un meci in care 
nu s-a dictat nici o eliminare 
(!) următoarele formații :

ROMANIA : Penu (Orban)
— Gațti (1). Goran (3). Chicîdt 
(4). Samungi (2). Popescu, 
Gruia (6). Dan Marin (2). 
Birtolom (1). Moldovan (2). 
Bota. Lieu (1). Marinescu.

SPANIA : Perramon (Veliila)
— Morera (1). Garcia (1). Vil- 
lamarin. Labaca (1). Aperador 
(1), Roche] (3). De Andres (5). 
Sania. Gomez, Lopez (2). 
Taure.

Călin ANTONESCU

CEI MÂI BUNI POPICARI Al LUMII
LA „CUPA

C.M., la Individual.

OLANDA - ROMÂNIA 2-0 (1-0)

Fotbaliștii olandezi, în excelentă formă, 
au dominat și dezorganizat echipa noastră

Mecanismul apărării a fost șubred fără Dinu, cu 
excelentă a lui Răducanu

toata opoziția

Inceplnd de milne. arena Vo‘ 
Inia din Capitală găzduiește o 
comneliție de popice de anver
gură. i.CUPA BUCUREȘTI", care 
se bucură de o participare se
lectă. tntrueît pentru trofeele 
puse tn Joc se vor Întrece ce; 
mai buni popicari ai lumii. La 
acest campionat mondial in mi
niatură vor fi prezent! — la pro
bele individuale șl perechi com
binate — sportivi din Cehoslova
cia, R. O. Germană. K. F. a Ger
maniei. Franța, Iugoslavia, Unga
ria și România (cu cite 10 con
curent!) Nu vor lipsi de la a- 
ceastă a IV-a ediție a ^Cupei 
București" primii clasați la C.M 
de la Bolzano din acest an : 
Dietter Zleher (R.F.G) — cam
pion mondial — 1910, Eberhard 
Luther (R.D.G.) — campion mon
dial la perechi și medaliat 
argint — 19Î0, 
(România) —

proba 
la fel.
lumii,

4
eu

Cristu Vinătoru
........... ..... medaliat, cu bronz 
— 1970, Janos Răkos țUngatto) — 
locul IV — 1970 și Miro Sterjaz 
(iugoslavia) — locul V — 1970 
și fost campion al lumii. Deci, 
se poate spune că se va reedita 
la București turneul final al

- ... ---- r»a
feminină vor fi prezente, 
cele mai abile tocătoare ale 
mai puțin tripla campioană mon
dială Cornelia Fetnișcă — In
disponibilă pentru o perioadă 
mal luncă. Favorite sînt, în pri
mul rînd, celelalte reprezentante 
ale noastre, campioane ale lumii 
la toate probele feminine, Jucă
toarele Elena Trandtflr. Marga
reta Szcmanyl. Crista Szocs. Elena 
Cernat, Florlca Neguțoiu șl 
altele. Dintre concurentele străi
ne cu șanse mari la primele 
locuri se prezintă Gertrude En
gelmann (R.D.C.). Maria Svor- 
bova (Cehoslovacia) și Urena Ha
ineai (Iugoslavia). Pentru prima 
oară va fi prezent șl un popicar 
francez la „Cupa București^ șl 
anume. Francois Millet.

în cadru) competiției Va avea 
Ioc si un turneu individual pen
tru juniori și lunioare, concurs 
Ia care vor participa numai spor
tivi români întrecerile „Cupei 
București" Încep vineri după-a- 
miază șl continuă slmbătă (toată 
ziua) șl duminică dimineața.

O formajie excelentă, alcătuita din cei mai 
valoroși jucători ai celebrelor cluburi olan
deze, a reușit să-și ia revanșa asupra fotba
lului românesc pentru eliminarea Feijenoordu- 
lui. E un fel de a spune revanșă, deoarece 
această întâlnire rămîne ca atare amicală.

Infrînaerea cu 0—2 nu ar apărea atît de 
aspră dacă n-ar fi existat o diferență fla
grantă între jocul ofensiv, rapid, vioi și inven
tiv al olandezilor, vizavi de replica slabă, 
fără vigoare a echipei noasire naționale. In
tre comportarea fotbaliștilor români la Car
diff și la Amsterdam este o mare diferență 
de atitudine și de potențial. .

De menționat că Dinu n-a jucat, și în acest 
fel apărarea a fost lipsita de un jucător de 
bază ; nici Neagu ou a fost prezent ; iar 
înlocuitorii lor nu au satisfăcut (Hălmăgeanu 
nu s-a prezentat în plenitudinea forțelor, 
Anca, nerodat în echipă, nu a dat randa
ment) ; toate ocestea sînt adevărate, însă 
echipa națională nu a evoluat nici pe departe

cu forța de joc care o caracteriza altădată, 
chiar atunci cînd era dominată.

Jocul în atac al echipei noastre a fost 
foarte șters, înaintașii au finul extrem de pu
țin mingea, mijlocași; nu au avut rezistentă 
și replică la atacurile adverse, astfel îneît 
greul meciului a fost suportat de către apă
rarea imediată, în frunte cu portarul Rădu- 
canu. Acesta a dovedit încă odată marile 
calități de portar, robustețe și intuiție, curaj 
și dăruire pentru fotbal și culorile echipei na
ționale. El a salvat cu brio cîteva mari ocazii 
de gol ale olandezilor. I se pot alătura doar 
Satmăreanu, combativ și destul de exact, și 
Lupescu, foarte tenace.

★
In tentativa de calificare pentru campiona

tul Europei, acest rezultat nu contează. Dar 
nu putem trece peste faptul că evoluția de 
aseară a fotbaliștilor noștri, dezolantă chiar, 
constituie un i ‘ " 1
primăvară.

semnal de alarmă pentru la.

Desfășurarea jocului

Astă seară, la Sofia

Baschetbaliștii de la Dinamo București intilnesc pe Akademik
SOFIA, 2 (prin leleion, de 

Io trimisul nostru special).
A (lăți Ia un hotel (Pliska) d in 

marginea orașului, dinamovlștîi 
bucureștenî au șansa de a pre
găti în liniște întrecerea lor 
cu Akademik. extrem de im
portantă centru calificarea în 
turul III al C.C.E. Dimineața 
zilei de miercuri a fost rezer
vată odihnei, atît de necesară 
după drumul obositor (11 ore 
în vagon de clasa a Il-a) efec
tuat marți de la București.

In cursul serii. Dan Nicu- 
lescu șl-a convocat elevii la o

primă ședință de acomodare în 
sala Slivnița. Timp de 60 de 
minute, bucureștenii nu au tă
cut altceva decît să-și regleze 
tirul, aruneînd din toate pozi
țiile și în condiții cît mai apro
piate de cele ale jocului. Din 
experiența unor partide ante
rioare. disputate în această 
competiție — Dinamo se află 
la a IV-a participare în Cupă 
și din cele 15 meciuri disputate 
de-a lungul anilor a realizat 
8 victorii și 7 înfrângeri — bas
chetbaliștii bucureșteni știu că 
In asemenea dispute factorul 
preciziei în aruncările de la

în primul lor meci

C .'.atasaray—Steaua 66-61
si sanse de calificare la București>

puternicei 
a gaz- 

elimina- 
Feije- 

echipele

începută în nota 
dorințe de revanșă 
deior față de 
rea supercampioanei 
noord, partida dintre 
reprezentative ale Olandei, și 
României este destul de echi
librată în 
minute.

în min. 
periculos, 
pe lingă poartă, in min. 11, un 
contraatac inițiat de Dobrin și 
continuat de către Dumitrache 
se incheie printr-o centrare im
precisă, în spatele porții, a a- 
cestoia din urmă. In min. 13, 
Răducanu blochează în picioa
rele lui Mulders. Opt minute 
mai tirziu, Dobrin are o fru
moasă acțiune pe partea stingă 
a terenului, centrează în fața 
careului mic, unde plonjează 
spectaculos Dumitrache, dar 
mingea trimisă cu capul de 
către el va trece peste poarta 
apăraia de Van Beveren. A 
fost ratată o mare ocazie de 
gol.

,In min. 30. o degajare gre-

primele 15—20 de

6, Mulders șutează 
dar balonul trece

RADUCANU

ISTANBUL, 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

A fost un Joc extrem de e- 
chilibrat. Steaua putea cîști- 
ga acest joc, dar a ratat in
credibil și exasperant din si
tuații foarte favorabile. Me
ciul a fost de slab nivel teh
nic, cu multe pase fără adre
să, mingi pierdute, „pași" etc.

Intre minutele 31 și 33 e- 
chipa bucureșteană a avut 
conducerea, dar au fost su
ficiente 30 de secunde de de
rută șl Galatasaray s-a de
tașat la 4 coșuri decisive. 
Baschetbaliștii noștri au făcut 
tot ce le-a stat în putință 
pentru un rezultat cît mai

strîns și aceasta le-a reușit. 
Handicapul de 5 puncte poate 
fi recuperat la 9 decembrie 
în partida retur din sala Flo- 
reasca din București Au mar
cat : Uigut 8, K. Nur, 4, Ka- 
panoglu 8, B. Nur 12, Meh
met 14, Fuat 2. Semih 2, Hus- 
rct 6, Dogan 10 pentru Gala
tasaray, respectiv Savn 22, 
Tarău 21, Gheorghe 8, Baciu 
4, Dimaneca 2, Oțelac 2, Mo- 
lin 2 pentru Steaua.

Excelent arbitrajul prestat 
de A. Soilev (Bulgaria) și 11. 
Shemina (Israel).

semidistanță este determinant. 
„Noi nu avem vigoarea fizică a 
bulgarilor — ne-a declarat 
Radu DIaconescu. Și talia re
dusă. acum cînd Novac nu poa
te fi folosit, ne dezavantajează. 
Nu vom putea rezista în fața a- 
cestei echipe decît cu un joc 
calm, inteligent și cu o bună 
precizie în aruncări".

La antrenamentul de miercuri 
a fost prezent ți Gh. Novac. 
El aleargă și sare cu ușurință, 
dar evident își menajează pi
ciorul operat. Hotărirea antre
norului D. Niculescu a rămas, 
neschimbată : „Novac nu va fi 
folosit în acest joc. deși, sincer 
să fiu. ne-ar ti fost de folos 
mai mult ca orieînd. Riscul 
este mult prea mare dacă mă 
gîndese că acest băiat talentat 
mai poate aduce multe servicii 
echipei noastre și celei națio
nale".

Despre adversarii de joi sea
ra ai dinamoviștilor — meciul 
este programat la ora 19.30 și 
va fi arbitrat de Kassay (Unga
ria) și Alifraghis (Grecia) — 
nu am putut afla prea multe 
lucruri. întrucât studenții so- 
fioți s-au retras într-un canto
nament în afara orașului, de 
unde vor reveni doar cu două 
ore înaintea meciului. Tot ce 
am putut obține de la vechiul 
internațional L. Panov, este că 
teamul bulgar se află într-o 
formă excelentă. „5”-ul de bază 
va fi probabil alcătuit din Go- 
lomfiev. Filipov. Sahanikov (sau 
Barzakov), Peicev, Jankov — 
toți internaționali — ne-a spus 
el. Cred că o victorie la 10—12 
puncte diferență ne va fi sufi
cientă pentru calificare. De alt
fel, în ultimii ani. Bulgaria a 
avut întotdeauna prezentă o 
echipă în grupele semifinale”.

TELEX • TELEX • TELEX
In ciuda jocului strălucit 
a lui Hans Alser (care a 
cîștigat toate cele 3 par
tide ale sale), selecționa
ta masculină de tenis de 
masă a R. P. Chineze a 
învins cu 5—3 echipa Sue
diei, în meciul desfășurat 
la Trollhaetten. La femi
nin, echipa R.P. Chineze 
a întrecut cu 
ția Suediei.

3—2 forma

secunde de 
gheață ale

Selecționatele 
hochei pe
U.R.S.S. și Suediei. s-au ÎQ- 
tîlnit într-un meci amical 
la Malmoe. Scor 3—3.

Ziarul ..Daily Expres" a 
desemnat-o Pc atleta Lil
lian Board cea mai bună 
sportivă engleză a anului 
1970. Această distincție a 
fost acordată vicecampioa- 
nei olimpice la 400 
pentru 
țațelor 
curajul 
dovadă 
a aflat 
cancer, 
este tratată 
în R.F. a Germaniei.

m, 
ansamblul rezul- 
sale, ca și pentru 
de care a făcut 
din momentul cînd 
că este bolnavă de 
maladie de care 

actualmente

șită a lui Răducanu, tn picioa
rele lui Mulders, este gata să 
se soldeze eu un gol. De fapt, 
el se va înscrie un minut mai 
tirziu, cînd tot o greșeală de 
apărare va fi exploatată de 
către echipa gazdă. Radu 
Nunweiller pierde balonul la 
Suurbier, urmează o angajare la 
Cruyf și gol: 1—0. In min. 
32, o combinație Van Hane- 
gem—®ruyf este și ea foarte 
aproape de concretizare. în 
min. 37 șl 39, Răducanu are 
două intervenții excepționale, 
salvînd în prima situație In 
picioarele lui Cruyf și frl a 
doua în * “
platz.

Repriza se încheie în nota de 
dominare a echipei olandeze, 
care, după înscrierea golului 
de către Cruyf, a controlat cu 
autoritate întreaga suprafață a 
terenului, inițiind repetate și 
periculoase atacuri la poarta 
lui Răducanu, care, după cum 
spuneam, a avut de cîteva ori 
intervenții salvatoare.

La reluare, echipa română 
se prezintă pe teren cu Anca 
în locul lui Hălmăgeanu, în 
timp ce olandezii păstrează 
formația din prima repriză. 
La prima incursiune a olan
dezilor. Răducanu are o in
tervenție mai puțin sigură 
care ne produce emoții, dar tot 
el salvează situația (min. 47). E- 
chipa noastră schițează un 
contraatac prin Anca, dar șu- . 
tul acestuia trece peste poar
tă. în min. 54 la o acțiune a 
Iui Dumitrache, olandezul 
Drost acordă primul corner, 
care rămîne însă fără rezul
tat.

cele ale" lui Pahl-

a echipei olandeze.

Gazdele majorează scorul 
în min. 57 tn «rina unui a- 
tao pe aripa dreaptă i Mul
ders centrează, Greyf reia, 
Răducann respinge șntal a- 
cestiiia, dar balonul revine în 
picioarele atacantului olandez 
care înscrie în poarta goală i 
2—0. în ciuda acestui șoc, 
chipa noastră marchează 
ușoară revenire. Jocul se 
chilibrează și încep să 
vadă intențiile ofensive 
acțiunile echipei noastre, 
min. 65 Van Beveren 
obligat să intervină pentru a 
respinge balonul pe care 
se pregătea să-I intercepteze 
Dumitrache. Și la poarta 
noastră (min. 66) notăm • 
fază spectaculoasă t Suurbîer 
lansat în adîncîme, scapă da 
Răducanu ieșit tn întîmpîna- 
re, trage tn bară. Ritmul me
ciului se menține la fel de 
viu, dar el este marcat de 
atacurile din ce în ce mai 
periculoase ale gazdelor care 
ratează o nouă mare ocazie 
în min. 69, cînd centrarea lui 
Cruyf este reluată peste 
poartă de Mulders. în con
tinuare consemnăm mai mul
te acțiuni ofensive ale gazde
lor. Israel, intercalat în atac 
trage alături (min. 75), apoi 
(min. 76), Satmăreanu are o 
intervenție oportună, trimițînd 
mingea lui Răducanu, care 
are timp s-o trimită în cor
ner din fața unui atacant o- 
landez. Tn minutele care ur
mează, dominarea gazdelor se 
întețește soldîndu-se cu nu
meroase cornere.

Cu 8 minute înainte de flu
ierul final obținem o lovitură1 
liberă de la circa 20 de me
tri, pe care o execută Sătmă- 
reanu. Van Beveren se înalță 
și reține de pe capul 
mitrescu, lansîndu-și 
chipa în atac. Este o 
rapidă și periculoasă 
Răducanu intervine 
trimițînd din nou în 
Echipa noastră încearcă 
reducă din handicap și are 
această ocazie în mîh. 84, cînd 
Dumitrache și apoi 
trescu 
poarta 
veren 
minute 
veren este nevoit din nou să 
intervină la o centrare a lui 
Fl. Dumitrescu.

pun în 
olandeză, 

salvează, 
înainte de

D. STANCULESCU Adrian VASILIU

■
y. o

Forțe combinate

O NOUĂ EXPEDIȚIE 
TEMERARA

Un nou navigator solitar, 
francezul Alain Pelletier, a luat 
6tartul la bordul sloop-ului 
„Arauna II” pentru a încerca 
să facă înconjurul lumii pe ruta 
est-vest. Pentru cele 300 de zile 
cit se presupune că va dura 
această călătorie. Pelletier a 
avut grijă să se aprovizioneze 
cu 900 cutii de conserve, 600 
litri 
litri

de apă minerală șl.. 
de vin I

75

FOTBALUL 
ÎN MINORITATE

recentă statistică arăta căO ____ ___________
numărul total al sportivilor legi
timați in Uniunea Sovietică atin
ge cifra de 33 milioane. Pe spor
turi. ordinea este următoarea : 1. 
schi — 6 270 000 : 2. atletism — 
5 042 500 ; 3. fotbal — 4 255 9C0 ; 
4 șah — 4 000 000 ; 5. baschet 
— 3 790 400 ; 6. tenis ele masă — 
2 634 700 ; 7. natatie — 1 373 000 
etc. De notat că handbalul dis
pune 
cheiul 
boxul

de 000 000 sportivi, ho
pe gheată de 464 400. iar 
do 309 000 sportivi

O TRIPLETĂ 
VENERABILA

Ziariștii francezi l-au învins 
cu 2—0 pe belgieni în meciul 
de deschidere a întâlnirii de 
tolba] Belgia — Franța, dispu
tată recent, pe stadionul Heysel 
din Bruxelles. O impresie deo
sebită a lăsat trio-ul defensiv

(din „Ogoniok" - Moscova)
al ziariștilor belgieni, condus 
de Olivier Delville, de Ia „Le 
Soir". în vîrstă de 66 de ani. 
De altfel, această tripletă în
suma... 161 de primăverii

ACELE CRCNOMETRULUI 
COBOARĂ VERTIGINOS !

Total necunoscut înainte de 
a sosi în Scoția la începutul 
acestui an, atletul din Fidji, 
Saimone Tamani. este astăzi 
unul dintre cei mai buni perfor
meri mondiali în proba de 400 
m plat. Prezentindu-se la star
tul întrecerilor atletice din ca
drul Jocurilor Commonwealth- 
ului cu un record personal de 
43,5. el reușește succesiv — în 
același concurs ! — 47,3. 46,9 
46,2 și 45,8. ocupînd în finala 
cursei locul al treilea, în urma 
unor atieți de renume. O ame
liorare de aproape 3 secunde, în 
numai trei zile de întreceri. Cite 
o secundă pe zi !

Recent el a primit o bursă 
de studii din partea universită
ții din S.U.A.. specialiștii ame
ricani socotindu-1 capabil 
coboare chiar anul viitor 
45 sec.

MELLEROWICZ
REVINE...

Printre cei cărora le-a 
decernat anul acesta „Premiul 
Phillip Noel-Baker“. acordat de 
UNESCO autorilor unor impor
tante lucrări de medicină spor
tivă, se află și profesorul dr. 
Harald Mellerowicz din Berlin, 
interesant de reținut că Melle-

rowiez a fost, în urmă cu 
25—30 de ani. imul din cei mai 
buni sprinteri europeni, cam
pion pe 100 șl 200 m.

O SALĂ DE ATLETISM 
ULTRAMODERNĂ

Noua sală de atletism care 
va fi dată în curând în folo
sință la Moscova va fi, după 
aprecierea specialiștilor sovie
tici. cea mai bună din Europa, 
în această sală se vor pregăti 
atletii sovietici în vederea Jocu
rilor Olimpice din 1972 de la 
Munchen. O suprafață de 2 500 
mp este acoperită cu recortan, 
sala dispunind de o pistă pen
tru alergări cu curbe, în lun
gime de 200 m. o pistă dreaptă 
de 140 metri, precum și locuri 
speciale pentru săritura în lun
gime. înălțime. săritura cu pră
jina. aruncarea greutății.

DAVID HEMERY SE TEME
DE... OBOSEALĂ

La Ciudad de Mexico. în 
meci amical de fotbal, 
Mexic a dispus de Austra
lia cu 3—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Valdi
via, Estrada și Gomez.

Echipa 
Gornik 
turneu 
cu scorul de 4—0 (3—6)
formația de primă ligă 
„Falkirk”.

poloneză de fotbal
Zabrze, aflată în 

în Scotia, a învins

cursuribecaiificarlpentruantrenori
STRĂINI LA LEIPZIG

La Institutul de cultură fi
zică din Leipzig s-au înche
iat cursurile de calificare la 
care au participat 84 de an
trenori din Republica Arabă 
Unită, Siria, India, Irak, Bir- 
mania, Tanzania, Cambodgia, 
Guineea, Republica Mali, Su-

mery (Anglia), a declarat zia
riștilor că nu va participa la 
nici un concurs în viitorul se
zon. Hemery a motivat această 
hotărire spunînd: „Vreau să 
fiu bine pregătit pentru Jocu
rile Olimpice de Ia MQnchen. 
Nu trebuie să ratez ocazia de 
a cuceri medalia de aur. Mă 
voi pregăti special și am mare 
nevoie de odihnă. Concursurile 
îmi răpesc 
obosesc".

mult timp și mă

CHETA PENTRU SCHI

norvegiană de schiFederația 
trece prin momente grele și-și 
vede periclitată participarea 
sportivilor săi Ia Olimpiada 
albă, de la Sapporo. „Casa“ în
registrează un deficit de un 
milion de coroane. Pentru a-1 
acoperi, forul de specialitate 
norvegian s-a gindit să facă 
apel la generozitatea iubitorilor 
schiului. în acest scop, a tipă
rit 1 300 000 de formulare prin 
care solicită fiecărui cetățean 
cite 10 coroane. Entuziasmul iu
bitorilor de sport din Norvegia 
garantează, desigur, succesul a- 
cestei
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la Palma de Mallorca

Uhlmann — lider provizoriu

dan, Liban. Participanții la 
curs au primit diplomele de 
antrenori în diferite ramuri 
sportive ca atletism, baschet, 
volei, fotbal etc.

Cursurile de calificare de 
la Institutul de cultură fizică 
din Leipzig, la care se pre
vede să fie calificați încă 600 
de antrenori, vor contribui la 
dezvoltarea sportului în ță
rile Asiei, Africii și Ama- 
ricii Latine.

MADRID 2 (Agerpres). — 
Marele maestru Wolfgang 
Uhlmann (R.D. Germană) es
te noul lider al turneului in
ternational de șah de la 
Palma De Mallorca, totali- 
zînd lOVs puncte după 16 
runde. Situația este desigur 
provizorie, deoarece marele 
maestru american Robert 
Fischer se află pe locul doi. 
Ia numai o jumătate de 
punct, dar și cu 2 partide în
trerupte. Pe Jocul trei se a- 
flă Efim Gheller (U.R.S.S.) cu 
10 puncte și o partidă între
ruptă, iar pe locul patru 
Mark Taimanov (U.R.S.S.) cu 
10 p. Urmează cu 9‘/s (1) p.' 
P. Gligorici (Iugoslavia). Da
nezul B. Larsen are Q'/i P. 
iar sovieticul L. Polugaevski 
— 9 p.

Runda a 16-a a fost runda 
celor mai puține remize, re
zultatul egal fiind înregistrat 
doar în două partide î Uhl-

mann — Taimanov și Rubi- 
netti — Suttles. In celelalte 
partide au fost consemnate 
rezultatele: Larsen — Panno 
1—0; Polugaevski — Addi
son 1—0; Naranja — Re- 
shevsky 1—0 ; Hort — Minici 
1—0 ț Jimenez — Filip 1—0 
(a fost prima victorie a ma
estrului cubanez).

Celelalte partide s-au între
rupt.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE GIMNASTICA LA RUSE
In orașul Ruse (R.P. Bul

garia) s-a desfășurat un con
curs internațional de gimnas
tică la care au participat ti
neri sportivi din România. 
Ungaria, Polonia, precum și 
din țara gazdă. La individual 
compus feminin victoria a 
revenit sportivei Katalin Kar- 
pati (R.P. Ungară) cu 36,30 p, 
urmată de compatrioata sa 
Monica Csacsar cu 35,90 p. 
Gimnasta româncă Mariana 
Gheciov s-a clasat pe locul 
9 cu 33,10 p (căderi la para
lele și bîrnă). Cealaltă spor
tivă româncă. Viorica Grigofe, 
a ocupat locul 11 cu 32,80 p. 
La băieți, primul clasat la 
individual compus — Mitko 
Kardjaliski (R.P. Bulgaria)

cu 54,73 p. Adrian Stoica (Ro
mânia) s-a clasat pe locul 4 
cu 54,40 p. Liviu Mazilu (cu 
o ratare la bară) s-a clasat 
pe locul 5—53,80 p. Rezulta
te remarcabile au realizat 
gimnaștii români în concursul 
pe aparate. Astfel, Adrian 
Stoica s-a clasat pe primul 
loc la cal cu minere și bară 
fixă. în timp ce Liviu Mazilu 
a ocupat primul Ioc la sări
turi, împreună cu Tanakis 
(R.P.U.).

MUNCHEN 2 (Agerpres) — 
Federația vest-germană de 
fotbal a declinat oferta fe
derației braziliene pentru or
ganizarea unui meci Brazilia 
— R.F. a Germaniei, la 18 
iulie 1971. la Rio de Janeiro. 
Forul fotbalistic vest-german 
a motivat refuzul prin faptul 
că în perioada respectivă ma
joritatea jucătorilor sînt în 
vacanță și nu poate fi alcă
tuită o echipă suficient de 
puternică.

ÎNVINGĂTORI
La Zagreb, în meci retur 

pentru „Cupa Națiunilor- 
FIRA“ la rugby, echipa Ce
hoslovaciei a învins selecțio
nata Iugoslaviei cu scorul de 
9—0 (6—0). în primul joc, 
rugbyștii cehoslovaci cîștiga- 
seră cu 19—3.

ultimele știri-ultimele rezultate*

de 400 ni chete.
Recordmanul mondial in pro- 

carduri. David He-ba

Automobilistul canadian Jim Stark s-a specializat intr-un original gen de spectacole, in care 
stabilește tot felul de „recorduri", ciocnind cu mașina sa altele, aruncate la fier vechi, lată-l 
in plină acțiune, duminica trecută, la. Milano, unde a făcut praf cîteva duzini de auto- 

y mobile, spre deliciul unora dintre spectatori
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BALCANIADA
DE HALTERE 

A FOST AMÎNATĂ

La sfîrșitul acestei săptămînl 
urma să aibă Ioc la Istanbul 
Balcaniada de haltere, la care 
Își anunțaseră participarea re
prezentativele Turciei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslavie, șl României. 
O telegramă sosită clin Sofia, 
unde se află secretariatul Bal
caniadei de haltere, comunică că 
întrecerile au fost amînate cen
tru 23—25 decembrie. Balcaniada 
va avea loc tot la Istanbul. în 
organizarea forului de speciali
tate din Turcia.

DESTITUIRI
ÎN FOTBALUL BRAZILIAN

Mario Zagalo, antrenorul echi
pei de fotbal a Braziliei la cam
pionatul mondial din Mexic, a 
fost desărcinat din funcția de 
antrenor al clubului Botafogo — 
Rio de Janeiro. Hotărirea este 
înconjurată de mister șl specu
lații. crezîndu-se că ar £1 vorba

de o dispută mai veche in legă
tură cu salariile Jucătorilor. E- 
chipa Botafogo se află pe locul 
4 tn gtupa A și, după tntringe- 
rea severă suferită în fața for
mației America Madurelra, nu 
mai poate candida la primul loc 
tn grupă pentru a-și disputa 
finala „Cupei Robertao".

Uo alt scandal s-a iscat la clu
bul Flamengo, unde antrenorul 
■Yustrlch (implicat în urmă cu 
cîteva luni în demisia forțată 
a lui Saldanha) la concediat pe 
internaționalul Brito. Acesta din 
urmă s-a transferat la Cruzeiro, 
echipă unde activează Tostao. 
Pentru acest abuz, se pare că și 
Yustrlch va avea aceeași soartă 
ca și Zagalo.

ASEARĂ
IN CUPA EUROPEANĂ 

A TTRGURILOR....
•• la fotbal s-au desfășurat două 

tntilnlri (tur) din optimile de fi
nală :
Praga
clra —
(2-0).

Leeds United — :
6—0 (3—0) ; Arsenal 
Beveren (Belgia)

Sparta
I Lon-

4—0

ALEXANDRA NICOLAU ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PRIMA RUNDĂ

La Vmjacka Banja (Iugoslavia) 
a Început miercuri a doua ediție 
a turneului internațional feminin 
de șah, la care participă 15 con
curente In prima rundă, jucă- 
toarea româncă ALEXANDRA

LA VRNJAKA BANJA 
NICOLAU a tnvlns-o pe/NICOLAU a tnvlns-o pe' Tuck 
(Olanda). Alte rezultate : Alexan
dria (U.R.S.S.) — Hardslone (An
glia) 1—0; Gheorghieva (Bulgaria) 
— Haraldson (Suedia) remiză.
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