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CAMPIONATUL DE HOCHEI AL ARMATELOR PRIETENE

JUCĂTORII DE LA STEAUA 
ABORDEAZĂ OPTIMIȘTI COMPETIȚIA
Din lista celor 5 formalii 

participante la Campionatul de 
hochei al Armatelor Prietene, 
am lăsat la urmă — nu fără 
intenție — echipa STEAUA, 
care in acest turneu ne va ofe
ri un nou prilej de confrun
tare a eșalonului nostru frun
taș din acest sport cu cele mai 
certe valori mondiale — re
prezentantele hocheiului sovie
tic și cehoslovac. Desigur, mi
siunea nu este de loc ușoară 
si in acest sens am apreciat lu
ciditatea antrenorului ZOLTAN 
CZAKA atunci cînd. într-o 
scurtă declarație publicată de 
ziarul nostru, aprecia realist 
că echipa Steaua va lupta pen
tru ocuparea locului III.
; Problema care se pune este 
clacă au sau nu șanse hocheiș
tii de la Steaua să termine 
competiția pe acest loc. Ți- 
nind-seama de pregătirile efec
tuate. de seriozitatea cu care 
au muncit cei doi antrenori, 
Z, Czaka și N. Zografi. pre
cum și de faptul că Steaua va 
fi de fapt o selecționată milita
ră a țării noastre. înglobînd in 
rindurile sale și 4 jucători de

la Dinamo, noi credem că a- 
ceastă formație poate învinge 
pe Legia Varșovia și in felul 
acesta să cucerească medaliile 
de bronz. Și pentru că am a- 
mintit de componența lotului, 
iată pe cei 18 jucători prezenți 
la ultimele antrenamente : Crî- 
șan, Stoiculescu (portari) : Var
ga - Schcau, loniță - P. Sgincă, 
Făgăraș - FI. Sgincă (fundași) ; 
Pană - Calamar - Szabo Ștefa- 
nov - Iordan - Gheorghiu , Bucur 
- Huțan - Fodorea, Herghelegiu 
(ata cânți).

Dintre echipele oaspe. prima 
care a sosit în București a fost 
Selecționata Armatei U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au sosit la 
București ieri dimineața, iar în 
cursul după-amiezii au făcut 
un antrenament de acomodare 
pe patinoarul artificial. Astăzi 
urmează să, sosească, jucătorii 
cehoslovaci și bulgari, iar du
minică polonezii.

In aceste zile, 
activiștii clubului 
ultimele retușuri
tiunilor legate de buna desfășu
rare a acestei mari competiții.

Ultimele amănunte tehnice vor 
fi puse, însă. Ia punct in cadrul 
ședinței tehnice care va avea 
ioc duminică, la ora 17.

organizatorii.
Steaua, fac 

tuturor ches-

Astăzi și miine, la Cluj

Finalele pe echipe la judo
celeiîntrecerile finale ale 

de a doua ediții a campio
natelor republicane de judo 
pe echipe încep astăzi, de 
la ora 9, în Sala sporturilor 
din Cluj. Toate formațiile

finaliste 
în localitate, 
tru desemnarea echipei 
pioane au loc duminică, tot 
de la ora 9.

s-au prezentat
Partidele

ieri
pen-
cam-

prinz.

Sîmbâtci 5 decembrie 1970

La handbal feminin

DUBLĂ iNTiLNIRE ROMÂNIA - R. F. A GERMANIEI
Duminică (la Timișoara) și 

marți (la București) echipa na- 
' țională feminină de handbal a 

României va susține — în ca
drul planului de pregătire și 
verificare pentru campionatele 
mondiale din anul, 1971 — o 
dublă întilnire cu reprezentativa 
R.F. a Germaniei. Primul meci 
se va disputa duminică după-a- 
miază, la ora 18, în sala Olim-

pia din Timișoara, iar cel de 
al doilea, marți, in sala Flo- 
reasca. întilnirile vor ti arbi
trate de doi cavaleri ai fluie
rului din Iugoslavia : Stanoevici 
și Pupici. Antrenorii G. Zugră- 
vescu și Pompiliu Simion vor 
încerca, desigur, Și cu acest pri
lej să consolideze formația de 
bază, să pună în aplicare ideile 
tactice pe care a fost profilat 
iocul echipei.

Au început întrecerile „Cupei Bucure ști“ la popice
Azi intră in concurs componenfii reprezentativelor romane

Interviu cu N, Lupescu, proaspătul căpitan al echipei naționale

f! jucătorii oaspefi

discuției noastre, bineînțeles 
meciul cu Olanda.

— După debutul destul de 
tirzlu in echipa națională, la 
30 de ani. ai fost miercuri si 
căpitan al reprezentativei Ro
mâniei. Cum ai primit această 
misiune ?

— Cu multe emoții. M-a 
surprins alegerea pe care a 
făcut-o antrenorul Angelo Ni- 
culescu. Am încercat să-i spun 
că sînt alli colegi cu mai multe 
selecționări decit mine. Dar nu 
l-am convins 
păsesc pe 
Iul fanion 
râu. însă, 
coincis cu 
nul meu.

— Spune-mi, te rog. ce 
impresie ți-a lăsat echipa O- 
landei ?

— Toată, stima pentru ea. 
Are un atac foarte bun. Știam, 
că gazdele vor juca ofensiv, 
dar nu mă așteptam să facă 
acest lucru cu atita insistentă. 
Olandezii au dovedit o putere 
de luptă exemplară. N-au re
nunțat la minge nici o clipă, 
l-am slmfit pe înaintași mereu 
lingă mine. Pe lingă toate a- 
cestea, au o tehnică excelentă. 
„Un-doi"-urlle lor, realizate fr* 
mare viteză, sînt excepționale.

Constantin ALEXE

și a trebuit să 
teren cu tradiționa- 
ln mină. Im! pare 
că evenimentul a 

o înfrîngere. Ghlnio-

In slîrșit. d.ipfl escala 
dc la Arad. Ieri, spre 
tricolorii au sosit în București. 
Dar discuția cu Lupescu. 
proaspătul căpitan al echipei 
naționale, am amînat-o pentru 
după-amiază. Rapidistul supor
tă greu călătoriile cu avionul 
si a avut nevoie de citeva ore 
de somn, de odihnă.

lată-ne. față în față, într-o 
cameră a căminului. C.F.R.. 
unde jucătorii Rapidului se în- 
tilnesc cu o zi înaintea fiecărei 
partide de campionat. Tema

363 . p
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Ieri după-amiază âu început 
Pe arena Voința din Capitală 
întrecerile celei de a IV-a e- 
diții 
pale 
care 
fost 
flați 
lului 
popicari români care . participă 
la turneul individual. Deci, 
prima zi a fost o încălzire, ă- 
devărata bătălie pentru trofeu 
urmîud a se da sîmbătă, cînd,

■ alături de valoroșii jucători 
oaspeți. își vor ocupa locurile 
pe pistele arenei și componen- 
ții loturilor reprezentative ro
mâne, dintre care se deta
șează. în primul rînd, fetele, 
pentru a treia oară campi
oane ale lumii.

In reuniunea de deschidere 
am remarcat, totuși, buna 
comportare a unor jucătoare 
și jucători care nu fac parte 
din primele garnituri, cum 
sînt clujeanca Ekna Kacz, 
notată pe foile de arbitraj cu

a competiției internațio- 
„Cupa București". Primii 
au intrat în concurs au 
seniorii și senioarele, a- 
in partea de jos a tabe- 
valorfc al celor 20 de

I■ ■■

cîștigătoare a Cupei
române

de atletism
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Stela Andrei 
BĂRBAȚI : 1.
p d (cu 4 bile in gol, 603 i> <1 
la „pline" și 307 p d la „izo
late"), 2. Gh Dumitrescu 899 
p d (613—286). 3. Al Vrinceanu 
875 p d (573-302), 4. 1. Du
mitru 865 p d.

Azi vor avea loc două re
uniuni, prima de la ora 8 
și cea de a doua de la ora 
16.30, cu probele de juniori și 
seniori. (T. R.).

bun — 1-14 
la 100 10-

un 
de . .__  ..__ ... ,
vituri mixte, și rapidistul Li- 
viu Taină, care a realizat Ia 
proba de „200“ cifra de 910.

Dar iată rezultatele primei 
zile : FEMEI — 1 Elena Racr. 
444 p d. (cu 1 bilă în gol. 291 
p d la „pline" și 153 p d. la 
„izolate"), 2. Valeria Dumi
trescu 437 p (298-139), 3. Flo- 
rica Filip 403 p d (882—121), 4. 
Cornelia Grecescu 389 p d. 5. 
Elena Bâlătică 273 p d,

punctaj foarte 
popice duborîte . (Continuare în vaa. a Va)

MilNE, LA FLOREASCA:

ATRACTIV CONCURS

reuniune aAspect de pe pistele arenei Voința
..Cu.i.c. Rucprești".

Rezultatele anchetei F.R.A.
Federația de atletism a organizat o an

chetă în rîndul antrenorilor pentru desemna
rea celor mai buni. 10 atleți români ai anu
lui 1970. lată rezultalul acesteia :
1. VALERIA BUFANU (RAPID)
2. Viorica Viscopoleanu (Steaual

Carol .Corbu (Steaua) 
Cornelia Popescu (Rapid) 
Lia Manoliu (Metalul)
Ileana Silai (C.S.M. Cluj) 
Csaba Dosa (Lie. 2 Tg. Mureș) 
Olimpia Cataramă (Muscelul C-lung)

9. Șerban loan (C.A.U.)
0. Nicolae Perja (Steaua)

Clasamentele se
parate pentru băr
bați și femei arată 
astfel : BĂRBAȚI : 
3,. CAROL CORBU, 
2. Csaba Dosa, 3. 
Șerban loan, 4. Ni- 
colae Perța, 5. Curt 
Socol (U Cluj), 6. 
Dinii Piștalu (Dina
mo). 7. Ion Rățoi 
(Rapid), 8. Șerban 
Ciochină (Metalul), 
9. Tudor Puiu (Ra
pid), 10. C-tin Stan

(C.S.O. Pitești) : FE
MEI : 1. VALERIA 
BUFANU, 2. Viorica 
Viscopoleanu, 3. 
Cornelia Popescu. 4. 
Lia Manoliu, . 5. I- 
leana Silai. 6. Olim
pia Cataramă, 7. 
Mariana Filip (C.A. 
Roman), 8. Mariana 
Goth (Metalul). 9. 
Argentina Menis 
(Dinamo), 10. Ratira 
Fița (Lie. 4 Galați).

INTERNAȚIONAL DE GIMNASTICĂ

DELFINII44 IERNII
* •• ’ • - *

Acunj, cînd ploile mohorîfe și reci, vestitoare 
ale iernii, aleargă prin parcurile orașului, 
alungind din curțile școlilor pe toți acei 
Prîslea care de-abia au trecut hotarele gră
diniței, acum cînd coridoarele austere refuză 
exploziile recreațiilor, iar comitetele de b)oc

Încorsetează, prin hotărîri drastice, exuberanta tutu
ror locatarilor care n-au atins vîrsta buletinului, s-a 
găsit cineva care a coborît în lumea celor mici și a 
descoperit aici imensa foame de mișcare a acesteia. 

Și, nevrind să aștepte salteaua de nea (care va 
scoate de la sine copiii pe pîrtii și derdelușuri) i-a 
zm’uls din fața televizoarelor și i-a adus,, organizat 
și supravegheat, în micro-bazinele orașului, lăsîndu-i 
patru ceasuri pe săptămînă într-o apă călduță și 
transparentă, sub ochii celor mai buni antrenori.

în prima «șarjă* au fost trimiși circa 2 500, cifră 
reprezentînd 63 de clase mici de școală din perimetrul 
Clujului.

Distribuiți — corespunzător programului lor — pe 
tot parcursul zilei, și aproape al întregii săptămîni, 
sutele de copii, însoțiți de învățători și învăfăioore, 
au descoperit aici, la începutul acestui decembrie re
ce, deliciile zilelor de vară cînd marea și ștranduri
le constituiau adevăratele lor oaze de bucurie. Dar, 
dacă ccolo ei nu aveau decît obligația să se... bă
lăcească, aici trebuie să și învețe, pentru că la sfîr- 
șitul perioadei vor susține un test, un fel de examen 
de absolvire, pe care nu-l vor trece, desigur, decît 
acei care și-au însușit un stil.

Și, după ei, alți 2 500 vor acapara micro-bazinele 
Clujului, cursul acesta gratuit avînd un caracter con
tinuu (aesfășurîndu-se în paralel cu grupele centrului 
cu plată), astfel ca toti copiii să piardă leama de 
apă.

Inițiativa — integrată în acea mare și reușită acțiu
ne. pionierească „Delfin 70" — stîrneșfe ecouri care 
depășesc granița însemnătății de moment, âiingînd-o 
pe cea de perspectivă, a formării unei noi generații 
care știe să stăpînească sportul înotului, atî:,de ne
cesar pentru viață, și — totodată — Să revitaiizeze 
notația de performanță a Clujului, atît de bogată 
în tradiții, dar astăzi atît de săracă în reprezentări.

Nușa DEMIAN I

Pintru iubitorii gimnasticii 
din Capitală, îtitilnirea dintre 
echipele — feminine și mas
culine — Dinamo București 
și selecționatele Dinamo 
LJ.RS.S- (miine. ele la ora 
17 — sala l' lot eus< a) repre
zintă. de faot, ultimul con
curs nl acestui sezon

Din fericire, această con
fruntare ce încheie sezonul 
competițional este o între
cere de mare interes, in care 
vor fi angajate numeroase 
nume sonote ale gimnasticii 
românești și sovietice. Tn 
echipele oaspe figurează 
sportivi eu renume pe plan 
intern-ițional. component) ai 
loturilor reprezentative ale 
U.R.SS

In cele două echipe bucu- 
reștene îi vom revedea. între 
alții, pe Ghent glie l'ăunescu, 
Nicolae Opresvit. Dan Greet), 
Vasiie Coșari.i), Constantul 
Petrescu. Anton Cadar,

Gbeorghe . Tohăneanu, pre
cum și pe Alina Goreac și 
iîodica Apăteanu, componente 
ale echipei noastre reprezen
tative la mondialele din 1970.

de campion national la șah

Crocâltea - Gheorghiu
3-3, scor definitiv?

COPIII TREBUIE DBIȘM11TI CU STADIOMIl"
KE DECLARA OCTAVIAN POP,

de apartamente fiecare. Cartie
rul ACRU VLAICU - unde 
au și început lucrările — va fi

ARHITECTUL ȘEE AL ORAȘULUI ARAI) Don VLAD

a
_ _ ___ _ _ de
■ Ciocâiteu—Horin 
a av-jt din nou 

așteptat : remiză (la 
31). Neașteptat, oare- 

fost doar anunțul ar- 
Th. Nicoară, după 

prin care se 
spectatorilor

Chiar dacă, in afară dc fot
bal, sportul arădean n-a 
obținut performanțe de 

prestigiu. exercițiile fizice, 
jocurile cu mingea sau înotul 
au in orașul de pe Mtlreș o 
tradiție cu care puține locali
tăți din țară se pot mindri. 
Sportul a devenit la Arad o 
îndeletnicire cotidiană atît pen
tru tineri, cit și pentru cei mai 
vîrstnici. Și. totuși, acum cîtva 
timp cineya lansa un semnal 
de alarmă privind lipsa tere
nurilor de sport la Arad. Por
nind de la acest apel, l-am ru
gat pe tovarășul OCTAVIAN 
POP. arhitectul șef al munici
piului Arad, să 
perspectivele pe < 
zele sportive. în ' 
orașul său.

i ne prezinte 
care le au ba- 
viitorii ani, in

— V-am 
arhitect, să _  _____ ..
intii despre spațiile de 
joacă și sport din noile 
cartiere ale orașului.

ruga, tovarășe 
ne vorbiți mai

— Iu primul riod, aș vrea 
să fac o precizare. La Arad nu 
se poate vorbi încă de noi car
tiere. Am construit mai mult 
blocuri-plombe. Avem și două 
cvartaluri de locuințe, destul 
de mici insă. Este vorba de 
PODGORIA (900 apartamente) 
și RĂZBOIENI (350 apartamen
te). Prințul dintre eje dispune 
de un spațiu rezervat copiilor 
de 30 x 25 m. dotat cu diferite 
aparate (balansoare, tobogane 
etc.) și altul, ceva mai mare 
(aproximativ 800 mp), unde se 
allă un teren de pămint nive
lat. altul cu gazon și un mic 
bazin. Iu zona Războieni. su
prafețele de .joacă și sport 
sînt mai restrinse : citeva gropi 
cu nisip pentru copiii preșco
lari și citeva bazine de 10x8 
m. cu o adîncitne de 70—80 era. 
care iarna sînt transformate în 
patinoare. In perioada 1971-1975 
se vor construi în orașul nostru 
două cartiere noi cu cite 12 000

(Continuare In pag. a 2-ai

Aseară. în sala l.P.G G.. 
șasea partidă a meciului 
baraj Victor 
Gheorghiu ; 
epilogul 
mutarea 
cum. a 
bitrului 
încheierea luptei, 
făcea cunoscut 
prezenți că scorul de 3—3 este 
(probabil) definitiv!

Intr-adevăr, meciul se în
trerupe. amîndoi competitorii 
urmînd să plece la concursuri 
peste hotare Nu vom cunoaște 
pe campion decit printr-o 
cizie a Biwilui F.R. Șah 
după o ipotetică reluare a 
raiului.

Râmîne de văzut.

de- 
sau 
ba-

ODISEEA COMPLEXULUI SPORTIV

Rd. V.

peste tot

Almanahul
sportul 71

(Sontinuare în nao. a 2-a)
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AL TINERETULUI DIN PANTELIMON

debarcaderului și clubuluiI
I de nisip?)

t

VICTOR BANCIULESCU

Spațiul afectat plajei.

..IWorco- "■ 
oameni £ 

hotărire S 
odihnesc “ 
executa. S

transformat in... carieri

Iotă cum arată terenul afeetet plajei, debarca clerului și clubului viitorului Complex al tine 
ralului din Pantelimon... In ciuda promisiunilor făcute, spațiul escavat se umple greu. De- 
s-au dat asigurări că in citeva zile terenul va arăta ca înainte, totu-ă au t/ecut săptâ 
mirii. Intre vorbe și faplț.,, > Loto i V. BAgE.AG

In primăvara anului trecut, 
din inițiativa Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., pe 
teritoriul sectorului 3, în fostul, 
cartier Pantelimon, au început 
lucrările de amenajare a unui 
mare complex sportiv al tine
retului. Era vorba de mate
rializarea unui proiect de an
vergură, care cuprindea nu mai 
puțin de 12 TERENURI PEN
TRU FOTBAL. HANDBAL. 
VOLEI. BASCHET ȘI TENIS 
DE CÎMP. .PISTE ȘI SECTOA
RE DE ATLETISM, BAZIN DE

Ce a însemnat, de fapt, ma
terializarea unui asemenea pro
iect ?

Mai bine de 4 700 000 de ore 
muncă patriotică, prestate in 
medie de către cei 400 de ti
neri constltulți în brigăzi. Nu
mărul celor care prin efortul 
lor contribuie la realizarea 
acestei construcții sportive de
pășește însă cifra de 10 000,

reprezentînd tineri din uzine și 
fabrici, din facultăți și. școli, din 
cooperative agricole de produc
ție. Cu acest prilej, tineretul 
nostru și-a dovedit din nou 
marea sa capacitate, elanul său

Tibariu STĂM A

ÎNOT, precum și alte spații 
necesare dezvoltării activității 
sportive a tineretului din Ca
pitală.

Se înțelege că la chemarea 
inițiatorilor au răspuns mii și 
mii de tineri din toate sectoa
rele Bucureștiului. darnici să 
dea viață unui proiect atît de 
spectaculos. ȘL cu entuziasmul 
ce caracterizează tineretul nos
tru. PROIECTUL A PRINS 
CONTUR, IAR FOSTUL TE
REN SE TRANSFORMA 
DESTUL DE REPEDE TN- 

TR-UN COMPLEX SPORTIV^ 
MODEL. UNIC TX CAP’TALA. 
O MlNDRIE PENTRU BUCU- 
REȘTENII DE TOATE VÎR- 
STELE.

La ora de dlrigenție 
se vorbește mereu despre 
ținuta corporală. La ora 
de igienă se vorbește 
foarte mult despre sănă
tate. Dar cînd ne uităm 
pe orarul școlarului, con
statăm că educația fizică 
aproape a fost uitată

Probabil că lucrurile 
so întimplă exact ca în 
aforismul lui Jules Re
nard. tatăl Iui 
veață": există 
care au luat o 
bună și apoi se 
pentru a nu o
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ATLET! S M -- întreceri viu disputate BASCHET -

PREOCUPĂRI ACTUALE ALE ANTRENORILOR
la finalele de trtnta SPORTIVELE DE LA POLITEHNICA Continuă cursa

Reunirea anuală a antreno
rilor de atletism, la încheie
rea unui sezon de competiții, 
a intrat în practica activității 
Federației noastre. Ultimul 
rendez-vous a avut loc la sfîr- 
șitul lunii noiembrie, la Sna
gov, și a reunit pe cei mai 
buni antrenori din țară.

Cu acest prilej au fost pre
zentate referate asupra unor 
subiecte noi în atletism, cum 
ar fi i

— noul procedeu tehnic la 
săritura în înălțime - flop ;
— probleme ridicate de noile 
piste din materiale sintetice ;

— probleme imediate ale 
introducerii modelării în atle
tism.

Fiecare dintre ele a deter
minat discuții aprinse, inte
rested în mare măsură pe 
toți antrenorii noștri.

Punctul central al lucrări
lor l-a constituit însă analiza 
activității antrenorilor pe 
antțl 1970 și dezbaterea pro
blemelor ridicate de planul 
de pregătire pe 1971.

Analiza a subliniat saltul 
de calitate realizat de atle
tismul ' nostru de performan
tă, seniori, și . juniori, în acest 
sezon..

în 1970 au făcut parte din 
lotul de seniori 165 de spor
tivi — pe baza normelor de 
selecție în lot. Tn cursul a- 
nului au mai îndeplinit nor
mele de intrare încă 30 
atleți, dar în același timp nu 
au mai confirmat aceste nor
me 38 de atleți. Dintre cei 
165 de sportivi 118 fac parte 
din cluburi bucureștene, fiind 
pregătiți de 35 de antrenori. 
Din provincie sînt 44 spor
tivi. pregătiți de 28 antrenori 
și recrutați din 15 Județe.

Față de rezultatele obți
nute de aceiași atleți în 1969. 
108 sînt în progres, iar 57 în 
regres I

în lotul olimpic au fost se
lecționați inițial 33 de atleți, 
Iar în cursul anului 1970 încă 
18 sportivi au realizat nor
mele de intrare. Tn același 
timp, 9 atleți au fost scoși 
din lot. începem astfel noul 
an cu 42 atleți „olimpici". 
Dintre ei, doar 2 atleți sînt 
în regres față de 1969. Aceas
tă situație este, desigur, pro
mițătoare !

La consfătuire a fost accen
tuat un aspect important al 
muncii și anume atingerea 
formei în etapa indicată și 
valorificarea ei la momentul 
potrivit. Analiza acestui as
pect a ținut seamă de reali
zarea obiectivelor propuse de 
antrenori și sportivi spre a 
fi atinse în 1970, precum și 
de comportarea atleților în 
concursurile principale.

Obiectivul. de performanță 
conține toate' năzuințele cu
plului. atlet-antrenor, visele 
și realitățile, mijloacele și 
metodele, avînd o putere psi
hică deosebită. El este cu atît 
mai eficace cu cît alegerea 
este mai realistă, dar și în
drăzneață, stimulativă, dar și 
accesibilă. Cu toate că omul 
nu este o mașină, datele și 
programul concursurilor con
centrează toate acțiunile spre

un plan organizat Primii 
care îl doresc și care țin sea
ma de el 
trenorii.

Analiza
tui proces

sînt atleții șl an-

științifică a aces- 
duce la cunoaște

rea tot mai temeinică a in
dividualizării legilor proce
sului de antrenament.

In 1970, din cei 165 atleți 
numai 51 și-au realizat însă 
obiectivele de performanță 
(cca. 36%), iar dintre cei 42 
„olimpici" 25 și le-au înde
plinit, iar 17 nu I

Considerăm că, în primul 
rînd, cei în cauză suferă cel 
mai mult, mai ales dacă nu 
au nimie a-și reproșa și t'n 
seama de volumul uriaș de 
energie pe care l-au consu
mat pentru realizarea obiec
tivelor.

Analiza cauzelor însă tre
buie făcută pe baza «ît mai 
multor indici tehnici, pe care 
antrenorul trebuie să știe să-j 
interpreteze. El trebuie să 
colaboreze și cu alți specia
liști din diferite domenii, 
precum și cu alți antrenori, 
în intenția de a găsi cele mai 
bune explicații, dar și de a 
stabili măsurile de corectare 
a lipsurilor.

La consfătuire ne-am adu
nat și pentru elaborarea pla
nurilor pe 1971, pentru care 
am trimis din timp toate in
dicațiile necesare. Era normal 
ca pentru fiecare atlet frun
taș să fi fost făcută analiza 
sezonului trecut, ceea ce ar 
fi constituit o cunoaștere 
mai temeinică a atletului, iar 
materialul ar fi reprezentat 
baza de plecare în noua pla
nificare. Dar prea puțini an
trenori au înțeles și au făcut 
acest lucru. Am solicitat ca 
în timpul șederii la Snagov 
fiecare antrenor să facă ana
liza metodică a 1—3 atleți 
din lot (nu a tuturor), pe 
care apoi s-o distribuim pen
tru schimb de experiență. 
Dintre cei 50 de antrenori 
solicitați să scrie asemenea 
analize, numai 14 au predat 
aceste materiale, unele din 
ele neavînd un conținut co
respunzător.

Se constată că în proble
mele metodice, în planificarea 
științifică a antrenamentelor 
mai există încă lipsuri mari. 
Practica antrenorilor este a- 
desea bună, valoroasă, dar 
tot practica anului 1970 ne-a 
dovedit că nu s-a atins for
ma sportivă la timpul potri
vit, că nu s-au realizat obiec
tivele sezonului. De ce oare 
antrenorii și atleții sînt re
fractari la critica acestui as
pect și mai ales de ce nu 
depun eforturi pentru o mun
că științifică ?

Considerăm că o explicație 
poate fi dată din două pune- 

'■ te de vedere.
Tn primul rînd, lipsa de 

convingere a antrenorilor 
față de necesitatea acestei 
analize. Faptul oglindește în
crederea lor numai în sim
țul practic, în planurile pe 
etape scurte, săptămînale, ca 
și lipsa de experiență în pla
nificarea pe o durată lungă 
de un an etc.

In al doilea rind, este vor
ba de stilul lor de muncă, 
de respectarea indicațiilor 
F.R.A. Se cer asemenea ma
teriale, dar dacă ele nu se 
dau... nu se întâmplă nimici

Au fost desemnați cîțiva 
dintre cei mai buni antrenori 
care să prezinte la consfă
tuire orientarea metodică 
pentru fiecare probă. Dar, 
din cei 14 antrenori solici
tați, numai 3—4 au fost pre
gătiți să susțină aceste ma
teriale. Din păcate, se con
stată că sînț mulți antrenori 
care se simt incomodați de 
sarcina de a scrie, iar dacă 
sînt criticați, ei devin și mai 
refractari la o colaborare fi
rească.

Vor trebui depuse eforturi 
de ambele părți .pentru sti
mularea activității științifice, 
pentru fundamentarea garan
ției reușitei Ia momentul pla
nificat.

Altfel, se vor irosi zadarnic 
timp, energie și însemnate 
fonduri materiale, ca să nu 
mai vorbim de calitatea mun
cii prestate.

Prof. Gheorghe ZÂBREȘTEANU
antrenor federal

. CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon, de la corespondentul nos
tru). — In sala sporturilor din 
localitate au început, vineri 
dimineața, finalele republicane 
ale campionatelor de trîntă. La 
competiție participă sportivi 
din 39 de județe. Așa cum a 
subliniat în cuvîntul său la 
feslivitatea de deschidere 

primul secretar al Comitetu
lui, județean Constanta al 
U.T.C. — tovarășul TON PO
PESCU — întrecerile acestei 
ediții vor reliefa pregătirea 
sportivă a tinerilor din satele 
patriei noastre.

Tn confruntările primei 
zile, deosebit de disputate, s-au 
remarcat voinicii din județele 
Timiș. Dîmbovița. Constanța și 
Mehedinți. De menționat do
rința evidentă a concurenților 
de a se înapoia în satele lor 
cu mult rivnitele medalii de 
campioni.

Tată cîțiva dintre învingătorii 
primei zile : cat 55 kg: N. 
Nițuc (Vaslui). N. Stan (Dîm
bovița). Șt. Ștefan (Timiș), 
cat. 61 kg: I. Bușoi (Gorj). 
P. Rădol (Prahova), cat. 68 kg : 
A. Lazăr (Galați). 1. Butoi 
(Mehedinți). I. Mureșan (Mara
mureș), cat. 76 kg : H. Mitren- 
ca (Constanța). I. Raț (Olt), 
cat. 84 kg : M. Trifan (Galați), 
Gh. Nica (Ialomița), cat. + 84 
kg : M. Mișa (Constanța). 
Stanciu (Dîmbovița). 
(Timiș).

Finalele 
sîmbătă și

de trîntă 
duminică.

Cornel

*

I. Preda

continuă

POPA

CU TEDDY NICULESCU

DESPRE TURNEUL

— Cum apreciați bilanțul 
„Turneului Prietenia" pentru 
tinerii reprezentanți ai boxului 
românesc 7

— Avînd în 
participanților 
fost prezenți 
U.R.S.S.. R.D.

vedere valoarea 
(la întrecere au 

sportivi din 
Germană. Polo

nia. Cuba și,,alte țări), cred că 
bilanțul echipei României poate 
fi considerat, bun: o medalie 
de aur (S. Cuțov). trei de ar
gint (R. Cosma. Ad. Guțu. I. 
Iile) și două de bronz (A. Ia- 
cob si Al. But).

— Cum au fost apreciate 
speranțele pugilismului nostru ?

— A lăsat o Impresie deose
bită Simion Cuțov. care are 
toate șansele de a călca pe ur
mele fratelui său, campionul 
european Calistrat Cuțov. dacă 
se va pregăti cu aceeași sîrguin- 
ță. De altfel. Simion a fost răs
fățatul galeriei, evoluțiile sale 
impresionînd publicul. Bine 
s-au mai comportat Remus Cos
ma (căruia îi prevăd mari 
perspective). Adrian Guțu (care 
învinsese în meciul final, dar...). 
Ion Hie, Augustin Iacob și 
Alexandru But.

— Ați introdus tn echipă, în 
ultima clipă, 
înapoiat! de 
ret. Dar și 
respectivi au
explicați aceasta 7

doi sportivi abia 
la C.E. de Une
ia Vidin boxerii 
evoluat slab. Cum

— Vă referiți la D. Moraru 
Si D. Zelinca. Aș fi preferat

STEAUA Șl PENICILINA IAȘI

DE LA VIDIN

■ P&

4 .

1

AU ClȘTICAT PRIMUL MECI, DAR...

Mult s-au mai chinuit cam
pioanele României în prima 
lor partidă cu Akademik So
fia, pentru a smulge, in ex
tremis, victoria. Ne-am aștep
tat ca Politehnica să abor
deze partida ca dezinvoltură, 
curajos, ca e echipă care e- 
voluează pe teren propriu, în 
fața susținătorilor de acasă 
(susținători care s-au redus 
atît de mult, îneît am avtit 
un sentiment de jenă văzînd 
tribunele goale ; celelalte bas
chetbaliste ale divizionarelor 
A, B, sau școlare din Capi
tală n-au găsit de cuviință să 
vizioneze o partidă interna
țională, în care colegele lor 
de sport înfruntau un adver
sar redutabil). Elevele antre
norului Grigore Costescu au 
început partida dominate de 
un trac evident, inexplicabil 
1a ,,5‘‘-nl de bază comnus 
din Gabriela Ciocan. Bog
dana Diaconescu. Cornelia 
Taflan, Suzana Szabados și 
Ileana Gugiu. toate jucătoare 
consacrate, cu multe selecțio
nări în echipa reprezenta
tivă. Tn meciul de joi seara, 
au trecut minute bune pînă 
s-a înscris un coș (Taflan, 
min. 4). tn continuare, stu
dentele bucureștene au comis 
o serie de greșeli de tactică 
și de tehnică. Au continuat 
să arunce de la distanță, deși 
Gugiu, Szabados și Tâflan 
rataseră din poziții mult mai 
clare. Deși aveau în față ad-

versare cu o talie mai mare 
(deci mai greoaie), nu au în
cercat să pătrundă spre coș, 
să provoace greșeala perso
nală a pivoților adverși, ușu- 
rîndu-și — prin eventuala 
descalificare a adversarelor
— sarcina de a înscrie. Iar 
dacă româncele n-au făcut-o, 
oaspetele, în schimb, au pă
truns decisiv prin Simova și 
Dudeva, ceea ce a făcut ca 
în cîteva minute (7) Bogdana 
Diaconescu (pivotul nostru) să 
aibă înregistrate 4 greșeli 
personale. Am crezut că Sza- 
bados și Gugiu, recunoscute 
pentru puterea de percuție, 
vor încerca, totuși, ceva, dar 
au fost departe de potențialul 
pe care îl știam că-l posedă. 
Singura care a încercat și 
reușit cîteva lucruri bune a 
fost Gabriela Ciocan. Ea a 
făcut intercepții cît pentru 
cinci meciuri, dar ce păcat 
că eforturile ei n-an fost se
condate, decît palid, de coe
chipiere.

Desigur, absența Ecaterinei 
Savu a cîntărit greu în evo
luția generală a echipei. Dar, 
de aici și pînă Ia greșelile 
elementare înregistrate pe 
parcursul întâlnirii, este cale 
lungă. Pînă la 10 decembrie, 
cînd va avea loc, la Sofia, 
partida retur, studentele au 
timp să-și analizeze 
și ceea ce au reușit, 
mică măsură, acasă, 
râm că o vor putea 
deplasare.

Să nu se uite că, într-o e- 
ditie trecută a C.C.E., tot ele 
au învins — destul de greu
— Ia un scor strîns (în sala 
Floreasca) echipa campioană 
a Iugoslaviei, bine cotată în 
baschetul european, și ceea 
ce părea pierdut acasă — ca
lificarea — au realizat-o, to
tuși, în deplasare.

Oaspetele și-au atins sco
pul ce și-l propuseseră. Au 
pierdut la un scor minim, 
care, după aspectul general 
al primului meci, le poa*'1 
facilita rezultatul definitiv în 
partida retur de la Sofia. 
Ele au cîteva jucătoare valo
roase, Simova, Dudeva, Tu- 
kova, Nikolova, de care spor
tivele noastre trebuie să țină 
seama în partida revanșă. 
Dar, ce poți să știi, mingea 
de baschet este, totuși, și ea 
rotundă...

lipsurile 
doar în 
să spe- 
face în

pentru urmărirea

liderului

— 77
— Ce ne puteți spune despre 

boxerii celorlalte echipe?
— Sovieticii (4 medalii de 

aur) pun un accent deosebit pe 
t -hnlcă. iar bulgarii (3 medalii 
de aur) se bazează mai mult pe 
combativitate. Polonezii, cuba
nezii, ungurii îmbină cele două 
caracteristici.

— Arbitrajele, eterna po
veste». .

— Da. Si de data aceasta 
unele au fost sub orice critică. 
Dintre sportivii noștri, Gorea 
și Guțu au fost victimele unor 
flagrante erori de arbitra], 
după ce învinseseră detașat.

I. PAUL

Anul acesta, în primă divi
zie. protagonistele — Penicilina, 
la fete și Steaua, la băieți — 
conduc autoritar.

Campionatul masculin, ajuns 
aproape de jumătatea sa, a 
fost dominat pînă acum de o 
manieră atît de convingătoare 
de către teamul Iul T. Tănase, 
incit nu vedem ce altă echipă 
(poate numai Dinamo) ar putea 
învinge în retur... Politehnica 
Galați, cu un Udișteanu capri
cios și uneori indiferent țață 
de soartă echipei, nu va face 
la' București ceea ce nu a reu
șit în propriu-i fief; Rapidul, 
fără Drăgan In. teren, a pozat

miercuri In echipă de locul 12, 
în fața Stelei, după ce avusese 
o evoluție destul de bună în 
partida cu Politehnica Galați. 
In orice caz, giuleștenii nu au 
împlinit speranțele ce se puneau 
în ei anul trecut.

In sfîrșit. disputarea ultime
lor două etape ne-a _ întărit 
convingerea că între lider și 
restul plutonului fruntaș este o 
distantă greu de redus. Și nu 
ne referim numai Ia_ locul 
din clasament al campionilor, 
ci — mai ales — la superiori
tatea fizică, tehnică și tactică 
pe care voleibaliștii de la Stea
ua o manifestă constant. T. Ta-

A apărut revista „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT" nr. 11
Din sumar spicuim :

• Convorbire cu dr. Aurel Moga, președintele Acade
miei de științe medicale, despre : „Inima Și sportul", re
alizată de V. Firoiu.
• în vederea sezonului de iarnă revista publică un ar
ticol despre : „Pregătirea schiorilor alpini înainte de că
derea zăpezii" de C. Diaconescu.
• Pentru antrenorii și profesorii de educație fizică ce 
se ocupă de pregătirea micilor voleibaliști, în sumar 
este cuprins un material intitulat: „Introducere in mi- 
nivolei" de Cornelia Ghibu și Paula Abramescu.

P. IOVAN

După întreruperea prilejui
tă de partida România-Fran- 
ța, disputele prime! 
reiau duminică cu 
penultimei etape.

Actuala fruntașă 
mentului, echipa Steaua, »e 
va deplasa Ia Petroșani pen
tru a întâlni formația locală 
Știința, ocupantă a locului 
patru. Va fi, fără îndoială, 
un joc interesant. Acordăm 
steliștilor o șansă în 
pentru că, totuși, XV-le 
trenat de P. Cosmănescu 
mai valoros. Dar...

Principalele urmăritoare, 
Grivița Roșie și Dinamo, au 
sarcini mult mai ușoare. Gri- • 
vițenii vor primi replica Fa
rului, echipă aflată undeva 
în partea inferioară a clasa
mentului. Fără a spune că va 
fi o simplă formalitate pen
tru Grivița. calculele hîrtieî 
dau un singur pronostic i 
victoria gazdelor. Dinamo, 
după ultima victorie extrem 
de prețioasă pentru rămî- 
nerea în cursă pentru titlu, 
în dauna Stelei, nu va avea 
— se pare — probleme în 
confruntarea cu Rapid. Am
bele partide sînt programate 
în cuplaj, pe terenul Cons
tructorul, de Ia ora 10.

La Iași, studenții de la Po
litehnica primesc vizita cole
gilor lor de la Agronomia 
Cluj, după ce între «mp au 
pierdut restanța disputată la 
Sibiu, situația lor în clasa
ment nefiind prea bună. Clu
jenii. aflați la egalitate de 
puncte cu timișorenii, vor în
cerca, desigur, să obțină cîș- 
tig de cauză. La Iași est», 
însă, destul de greu să în
vingi.

Universitatea Timișoara 
întâlnește pe teren propriu 
pe Rulmentul Bîrlad. în în
cercarea de departajare Clnj- 
Timîșoara, bănățenii au pai ă 
mai multă șansă de eîștîg. Tn 
sfîrșit, codașa diviziei. Con
structorul, se deplasează la 
Sibiu. Gazdele au, firește, 
prima șansă.

divizii se 
meciurile

a elasa-

plus 
an- 
este

ca-să „____ ____  „
tegoriile respective, dar biroul 
federal a hotărît altfel, iar re
zultatele s-au văzut.

nu prezint candidați la fUrmare din pag t)

— In ziua plecării Ia Vidin 
a avut loc o ședință a biroului 
federal care a sancționat spor
tivii de care vorbim cu inter
dicția de a participa la întîl- 
niri internaționale timp de un 
an. Totuși, ei au făcut depla
sarea. Să nu fi știut nimeni de 
măsurile ce urmau a fi luate ?

LIDERE MERITUOASE

nașe a reușit. în această toam
nă — in intenția de a arăta că 
este totuși un antrenor cu des
tule virtuți — să împingă la 
maximum omogenitatea unui 
sextet în care a integrat, se 
pare, definitiv pe fostul jolly- 
joeker Martin Rauh. Este o 
strădanie și un merit pe care 
nu putem să Ie trecem cu ve
derea. Am observat în ultima 
vreme că antrenorul de Ia 
Steaua, eliberat de sarcina di
ficilă de a pregăti concomitent 
echipa de club și naționala, a 
avut timpul necesar să se ocu
pe mult mai atent numai de 
prima, izbutind să creeze un 
climat propice antrenamentului 
de la club, iar cu concursul efec
tiv al băieților săi a ridicat capa
citatea lor de joc. Ceea ce — 
credem — va avea consecințe 
favorabile în comportarea cam
pionilor noștri în competiția 
europeană a cluburilor. Mult 
schimbată în bine se prezintă 
de Ia un timp echipa Dinamo, 
în care vedem — după cum am 
mai spus — un rival destul do 
periculos pentru Steaua în re
tur. Băieții lui George Eremia 
au însă evoluții inconstante, 
fapt pentru care pledează și 
cele două seturi lăsate miercuri 
la Brașov. Antrenorul dinamo- 
vist speră însă ca după va
canță elevii săi să dea un 
randament superior pentru ca 
să abordeze returul cu mai 
multă vigoare. Tn spatele celor 
trei formații care urmăresc, de 
la distantă, sprintul Stelei, dăi
nuie mediocritatea. Toate echi
pele își fac calcule cum să-și 
asigure rămînerea în divizie pe 
seama punctelor acumulate 
acasă..;

La fete, situația nu poate 
fi schimbată decit printr-un 
accident, mai cu seamă acum 
cînd există propunerea de a se 
renunța la turneul final. Peni
cilina se detașează — ca și 
Steaua la băieți — de princi
palele urmăritoare. Dinamo și 
Rapid, deși acestea și-au mai 
revenit. Pornind de la locul IV 
(inclusiv) în jos. gradația sta
bilită de clasament corespun
de exact potențialului manifes
tat de echipe. Pentru acest an 
sînt infirmate posibilitățile la 
care erau cotate I.E.F.S., Farul 
(cu cîte 3 jucătoare în lotul na
tional). Medicina și Universi
tatea Timișoara, aceasta din 
urmă participantă la turneul 
final în campionatul trecut.

Aurelian BREBEANU

UNIVERSITATEA CRAIOVA

DINAMO 0-3

La Craiova s-a disputat 
partida feminină de volei din 
etapa a II-a a diviziei A 
dintre formațiile Universita
tea Craiova și Dinamo Bucu
rești (care va întreprinde un 
turneu -în R.D.G. în perioada 
de sfîrșit a campionatului). 
Bucureștencele au cîștigat cu 
3—0 (3, 7, 13). (M. POPESCU 
— coresp.).

Odiseea complexului sportiv
al tineretului din Pantelimon

(Urmare din pag. II

creator. Totodată, el și-a ma
nifestat și dorința de a construi 
complexe sportive similare și 
în celelalte sectoare ale Capi
talei. începutul fiind făcut...

★
Dar. iată că o întîmplare de 

loc fericită a venit să atenteze 
la destinele frumoasei baze 
sportive de la Pantelimon...

Cu puțin timp in urmă. Co
mitetul municipal U.T.C. a fost 
sesizat că o coloană de escava- 
toare a intrat în incinta com
plexului. Echipe speciale plasa
te într-o zonă a complexului, 
acolo unde urmează să fie a- 
menajate plaja, debarcaderul și 
clădirea clubului, au ÎNCEPUT 
IMEDIAT LUCRĂRI DE SĂ
PĂTURI !!?? ZECI DE METRI 
CUB! DE NISIP INCARCAȚI 
IN BULDOZERE.

Cineva — nu se știe cine —

avusese ideea să descopere pe 
acest complex sportiv o carieră 
de nisip. Și. în consecință, SA 
O FOLOSEĂSCA. Și astfel, pe 
o SUPRAFAȚA DE APROAPE 
300 DE METRI PATRAȚI, UN 
TEREN DE SPORT A FOST 
TRANSFORMAT IN ZONA DE 
EXTRACȚIE. Excavatoare și 
camioane grele și-au creat o 
veritabilă șosea.

Explicațiile date de unii to
varăși din conducerea Consiliu
lui popular al sectorului 3. 
CARE AU ÎNCUVIINȚAT O 
ASEMENEA ACȚIUNE NU 
CONVING. Chiar presupunînd 
că acolo, în incinta noului 
complex sportiv, ar fi existat 
cîndva o carieră de nisip, to
tuși o astfel de măsură apare 
de-a dreptul stranie. IN CAR
TIERUL PANTELIMON EXIS
TA MULTE ASEMENEA CA
RIERE DE NISIP ; DE CE 
ATUNCI S-A ALES TOCMAI

înzestrat cn două baze sportive. 
Lingă uzinele „7 Noiembrie” 
vor fi amenajate două baze 
pentru navomodele și aeromo- 
dele. Tot aici se va construi o 
pistă de dirt-traek.

în apropierea străzii Poetu
lui, într-o zonă unde s-a scos 
pămînt pentru construcții, vom 
realiza un lac artificial, pe 
care-1 vom dota cu bărci și hi
drobiciclete. In imediata apro
piere a acestei baze nautice vor 
mai fi amenajate două terenuri 
de fotbal, unul cu zgură și al
tul cu gazon, precum și un te
ren de volei șl unul de baschet. 
Pentru copii! de vîrstă preșco
lară vom amenaja locuri de 
joacă. înzestrate cu aparate a- 
decvate, în spațiile dintre 
blocuri.

Vreau să menționez că lu
crările acestea vor fi realizate 
prin muncă patriotică, ceea ce 
va reduce foarte mult prețul 
de cost.

Referitor Ia celălalt cartier, 
MICALACA. aflat abia în faza 
de proiectare, nu pot să vă 
spun decit că va fi dotat și el 
cu suficiente spații pentru Joa
că

trebui, este o consecință — 
după părerea mea — a faptului 
că nimeni nu se ocupă de ei. 
Joaca copiilor trebuie organi
zată. Trebuie să-i obișnuim de 
mici cu stadionul, cu discipli
na. Dar la noi — și cred că 
aceeași situație se prezintă și 
în alte orașe — copiii bat zilnic 
mingea printre blocuri, deran- 
jînd pe locatarii care lucrează 
în turc. Organizațiile de tineret, 
comitetele de părinți de pe lin
gă școli, profesorii de educație 
fizică, cu puțină bunăvoință, ar 
putea realiza multe 
direcție.

ror lipsă este, intr-adevăr, a- 
larmantă. Un prim pas tn a- 
ceastă direcție îl constitui» 
noua sală ce se va realiza pen
tru 
lui

Grupul școlar al Consiliu 
popular Județean.

în această

adus vor- 
ne puteti

— Fiindcă ați 
ba de școli, ce . 
spune despre situația ba
zelor sportive școlare 7

— Tn încheiere, ne per* 
mitem să vă adresăm o în
trebare mal mult teoretică, 
care nu vizează numai 
Aradul. Cum vedeți dum
neavoastră rezolvarea pro
blemei spațiilor de joacă 
și sport în noile cartiere 7

ca in zona cen- 
cartiere să se

și sport
— Ce alte baze sportive 

vor fi construite. în viito
rul apropiat, la Arad ?

- Tn vecinătatea ștrandului 
din Pădurice — situat în zona 
centrală a orașului — Consiliul 
municipal al organizației pio
nierilor a luat inițiativa reali
zării unei piste de_ carting, un 
sport care se bucură de o popu
laritate tot mai mare in rîndul 
elevilor.

Pe malul sting al Mureșului 
se va construi un nou ștrand. 
Lucrările sînt într-o fază des
tul de avansată, ceea ce consti
tuie o garanție că Ia începutul 
verii anului viilor va putea fi 
inaugurat. Ștrandul face parte 
dinlr-o bază sportivă complexă, 
care va mai cuprinde terenuri 
de volei, baschet și handbal. In 
1971 va începe construcția — 
tot in cadrul acestui complex 
— a unui bazin de dimensiuni 
olimpice.

— Dar copiii din vechile 
cartiere unde se pot juca 
și face sport 7

— Aproape în fiecare cartier 
există o bază sportivă. Dar, din 
nefericire, aproape toate sînt 
deteriorate. Faptul că tinerii din 
Arad nu fac sport așa cum ar

— Că sînt insuficiente. Dacă 
cei pe care i-am amintit mai 
sus ar dovedi o mai mare pre
ocupare, ei ar putea rezolva 
mai bine și această problemă. 
Un exemplu elocvent ni l-a 
oferit Liceul nr. 1, unde, prin 
muncă patriotică, eu ajutorul 
organelor locale de stat, s-a 
realizat un teren de volei bi- 
tuminizat, un teren de handbal 
cu zgură și o pistă de atle
tism. Rămîne. însă, de rezolvat 
problema sălilor de sport, a că-

— Ideal ar fi 
trală a noilor 
poată amenaja un parc, in ca
drul căruia să fie plasată și o 
bază sportivă complexă. O per
dea de pădure ar asigura izo
larea fonică, iar plasarea in 
centrul cartierului ar rezolva 
si problema distanței. Pentru 
copiii de vîrstă preșcolară, 
spatiile de joacă se pot ame
naja între blocuri. I.ipsa de 
spațiu conslruibil o vom putea 
rezolva mărind suprafața lo
cuibilă pe verticală. Ar fi de 
dorit ca suprafața rezervată 
spațiilor verzi, de sport și agre
ment. să nu fie mai mică de 
30% (ideal, un raport de egali
tate) decît cea construită.

mergem

Gloria, ora 11 i Mașini li
nei te Buc. — Lotrul Bre- 
zoiu (divizia C); Terenul 
Sportul muncitoresc, ora 
11 : Sportul muncitoresc 
Buc. — Unirea Drăgășani 
(divizia C).

SiMBATA

BASCHET: 
reasca, 
Voința 
I.C.H.F. 
Dinamo 
ciuri în

Sala
de la ora
— Rapid
— I.E.F.S.

— Farul (m),
cadrul diviziei A.

FIo-
17 i
(f), 
(m) 
me-

FOTBAL : Stadionul Re
publicii, ora 12,15: Rapid— 
F.C. Argeș (tineret-rezer
ve); ora 14: Rapid — 
F.C. Argeș (divizia A) ;

a-
ora

HOCHEI: Patinoarul 
coperit „23 August" 
171 Dinamo București 
Agronomia Cluj, meci în 
cadrul diviziei A.

GIMNASTICA: Sala
Floreasca, de la ora 17: 
concurs internațional cu 
participarea echipelor fe
minine și masculine ale 
cluburilor Dinamo Bucu
rești și Dinamo Moscova.

HOCHEI: Patinoarul a- 
coperit „23 August", ora 
15 : Dinamo București — 
Agronomia Cluj, meci în 
cadrul diviziei A.

POPICE: Arena Voin
ța, de la ora 8,30: „Cupa 
București", competiție in
ternațională (proba de pe
rechi combinată).

SOLUȚIA CEA MAT PUȚIN 
FERICITA 7 PENTRU CE A 
FOST SACRIFICATA IN MOD 
DELIBERAT O BAZA SPOR
TIVA CONSTRUITA CU PRE
ȚUL EFORTULUI ATITOR 
TINERI 7

Este foarte adevărat că. la 
intervenția Comitetului munici
pal U.T.C., lucrările de extra
gere a nisipului au fost sistate. 
Dar, ce garanții există că ele 
nu vor fi reluate 7 In acest 
sens, ar fi de dorit ca acei ce 
dețin în proprietate acest com
plex sportiv — în speță Comi
tetul U.T.C. al sectorului 3 — 
SA PRIMEASCĂ ASIGURĂRI 
FERME — SCRISE. EVIDENT 
— IN MĂSURĂ SA ÎMPIEDI
CE REPETAREA UNEI ASE
MENEA ANOMALII.

★
L.Pînă la primăvară. în ciu

da faptului că — în parte — 
spațiul săpat a fost acoperit (7). 
complexul sportiv din Panteli
mon va rămîne în acest sta
diu. cu răni dureroase, provo
cate de oameni cărora foloasele 
exercițiului fizic, ale sportului 
nu le sînt. pe cit se vede, 
nici acum prea clare. De necre
zut și totuși..:

POPICE : Arena Voința, 
de la ora 8 și după-amia- 
ză de la ora 14; „Cupa 
București", competiție 
ternațională.

RUGBY: Teren Con
structorul, de la ora 10: 
Dinamo — Rapid, Grivița 
Roșie — Farul.

DUMINICA

in-

Flo-
9 :

Tg.

BASCHET: Sala 1 
reasca, de la ora 
I.E.F.S. — Mureșul 
Mureș (f). Politehnica 
Crișul Oradea (f), Rapid— 
Politehnica Cluj (m); sala 
Constructorul, ora 9,30 : 
Constructorul — Voința 
Brașov (f), meciuri în ca
drul diviziei A.

Stadionul Re-
12,15 i Steaua-

FOTBAL: 
publicii, ora 
Petrolul (tineret-rezerve) ; 
ora 14 : Steaua — Petrolul 
(divizia A); Terenul Laro- 
met, ora 11 : Laromet 
Buc. — Victoria Florești 
(div. C) ; Terenul Flacăra 
roșie, ora 11 : Flacăra ro
șie Buc. — Electrica Con
stanța (divizia C); Terenul

VOLEI: Sala Ciulești, 
de la ora 8: Universita
tea — Aurora (m B), 
I.E.F.S. — Farul, Rapid — 
C.S.M. Sibiu (f A). Elec
tra — Vagonul Ploiești 
(m B) ; sala DinamiJ, de la 
ora 9: Dinamo — Poli
tehnica Timișoara (m A). 
Dinamo — Universitatea 
Cluj (f A), A.S.E. — Uni
versitatea (f B); sala Pro
gresul, de la ora 8,30: 
Voința — Ind. sîrmei C. 
Turzii, Progresul — C.F.R. 
Timișoara (m B), I.E.F.S.— 
Rapid (m A); sala Con
structorul. de la ora 11: 
Flacăra roșie — Politeh
nica Galați, Constructo
rul — Voința Constanța 
(f B).

AUTO-MOTO: Bulevar
dul Banu Manta, ora 
10,30: circuit de viteză 
pentru motociclism și au
tomobilism.
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DERBYUL UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 
DOMINĂ ETAPA A Xlll-a

• Va reuși, oare, Rapid să treacă In fruntea clasamentului ?

o întrebare la care vor... răspunde și elevii lui Șt. Coidum © Steaua —

Petrolul, un meci de tradiție • La Petroșani se anunță o partidă

de mare atracție • ll.T.A. vrea să-și confirme revenirea © Meciul

Rapid — F.C. Argeș se joacă azi, pe stadionul Republicii (ora 14)

„Episodul Amsterdam" fiind consumat, de o manieră nedo- 
rită, desigur, să ne întoarcem la... campionat. Ce ne rezervă 
elapa a Xlll-a ?

UNIVERSITATEA CRAIOVA

DINAMO

OBLEMENCO — 
PERICOLUL NR. 1 I

Miercuri, studenții a«i ju
cat cu F. C. Caracal. Scor i 
5—2 (3—1), grație golurilor 
realizate de Oblemenco (3) 
Niță și Martinovici, respectiv 
Mincioagă (2). Ștefan Coidum 
intenționează să trimită în 
teren următoarea formație i 
Oprea — Niciiiescu, Desei- 
nicu, Mincă, Lepădatu, Strîm- 
beanu, Boșoteanu, Martino
vici, Donose, Oblemenco, Ța- 
rălungă.

Ștefan GURGUI 
coresp. principal

movist s-a completat cu in
ternaționalii Dumitrache 
K. Nunweiller, sosiți joi 
ra de la Amsterdam. In

Și 
sea- 
me-

CONSTANTINESCU 
INDISPONIBIL

MOPSuh

OBLEMENCO !

ciul-școală cu echipa de tine
ret, din cursul acestei săptă- 
mîni, titularii au manifestat 
multă poftă de joc, înscriind 
5 goluri prin Lucescu (3) și 
Doru Popescu (2). în ceea ce 
privește formația, antrenorul 
Nicușor are probleme. După 
Dinu și Both, sînt acciden
tați și Constantinescu (contu
zie la umăr) și Sălceanu (în
tindere). Se pare că Sălceanu 
va primi totuși avizul medi
cului, iar Stoenescu (absent 
sîmbătă, datorită unui deces 
în familie) își va relua locul 
în echipă. Iată „ll“-le pro
babil 1 Andrei — Cheran, 
Nunweiller III, Stoenescu, 
Deleanu, Mustățea. Nunweil
ler VI, Sălceanu (Nuțu), Doru 
Popescu, Dumitrache, Lucescu.

Pavel PEANA

U.T.A.—FARUL

STEAUA PETROLUL

Antrenamente susținute In 
această săptămînă la Dinamo, 
în vederea dificilei partide de 
mîine de la Craiova. De vi
neri, la Snagov, lotul dina-

— Nu te lua cu mine rău, 
Că sînt farpe de dudău..

U.T.A. — DIN NOU 
FĂRĂ GORNEA!

RAPID F.C. ARGEȘ

DUPĂ DAN Șl NEAGU, 
UN NOU ACCIDENTAT: 

CODREA I

tn această săptămînă, pre
gătirile Rapidului s-au des
fășurat cu un lot restrîns de 
jucători. După Dan și Nea
gu, un al treilea 
Codrea — este 
banca rezervelor, 
unei accidentări.

rapidist — 
trecut pe 

cauza

Cărăuș, muncind din greu, 
Cară mingile-n careu

F. C. ARGEȘ A EXERSAT, 
LA RM. VILCEA, DIFERITE 

SCHEME TACTICE
In lipsa antrenorului prin

cipal, Titus Ozon, plecat cu 
lotul național în Olanda, pre
gătirile din această săptămî
nă au fost conduse de ..se
cundul" Tănase Dima, care 
s-a declarat mulțumit de com
portarea jucătorilor. Miercuri, 
F.C. Argeș s-a deplasat la 
Rm. Vîlcea pentru un joc- 
școală cu divizionara C din 
localitate. Chimia, urmărin- 
du-se perfecționarea unor 
scheme tactice. Iată formația 
probabilă pentru jocul cu Ra
pid I Niculescu-Pigulea, Vlad, 
Olteanu, Ivan II (Crăciunes- 
cu), Prepurgel, Roșu (Ștefă- 
nescu), Frățilă (Radu). Dobrin, 
lancu, Jercan.

Ilie FEȚEANU 
coresp. principal

spună păre- 
cu meciul de
Marin Băr- 

„Cu

Solicitat să-și 
rea în legătură 
azi, antrenorul 
buiescu ne-a declarat t
toate indisponibilitățile ivite 
in formație, sper să trecem 
și cel de-al 12-lea val și 
stabilim astfel un record 
materie. Formația o voi 
cătui în ziua meciului".

să 
in 

al-

Aurel PĂPĂDIE

UNDE AU FOST
Sintem la Bfirșitul turului 

diviziei C și spiritele sint 
atit de înfierbântate la une
le meciuri de parcă ar fi fi
nalul campionatului 1 Din 
ce in ce mai multi jucători 
sînt eliminați de pe teren 
pentru atitudini nesportive, 
pentru ieșiri huliganice, iar 
unele jocuri au trebuit să 
fie întrerupte de către arbi
tri pentru incidente ieșite 
din comun.

Așa s-a întîmplat dumi
nică, în București, Ia me
ciul Electronica Obor — U- 
nirea Mănăstirea (seria a 
IlI-a) și la Roman, în par
tida Victoria — Foresta Făl
ticeni (seria 
arbitru] M. 
șani), care 
ne-a relatat 
nostru din localitate

I). La Roman. 
Faniciu (Foc- 
— după cum 
corespondentul 

a 
condus bine meciul, a elimi
nat în min. 31 pe Tudor, de 
la Foresta, pentru vociferări 
repetate la deciziile luate. 
10 minute mai tîrziu, un alt 
fotbalist din Fălticeni. Lon- 
covschi. a primit aceeași 
sancțiune gravă, deoarece 
și-a lovit intenționat adver
sarul. Loncovschi n-a vrut 
să părăsească terenul de joc. 
cu toate insistențele arbitru
lui. acesta din urmă fiind

UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO BUCUREȘTI. Pe te
ren propriu, oltenii atacă la disperare, în deplasare (in fotba
lul nostru) și... liderul betonează.

...în cazul în care „idolii" Craiovei, purtați de elan, se vor 
năpusti fără luciditate asupra adversarului lor. așa cun au pro
cedat, de altfel, și cu Steaua, atunci Dumitrache, „vîrful de 
lance" al echipei dinamoviste va putea puncta decisiv, pe 
contraatac.

STEAGUL ROȘU — C.F.R. CLUJ. O sticlă (de țuică?) i-a 
trimis, pe stegari, departe de caso, în patria prunilor. Numai 
că, aici, la Pitești, Dumitriu II et comp, au executat F.C. Arge
șul. Urmează pe „eșafod" băieții lui lordache și Naghi ?

STEAUA — PETROLUL. Altădată, un derby, acum, o dulce... 
amintire. Formația militară nu se regăsește de loc, echipa lui 
Cernăianu abia a cîștigat, acasă, cu Jiul. Pronostic „1 X".

U.T.A. — FARUL. Abia mîine — cînd vor întîlni una din 
puținele echipe în formă ale campionatului nostru, la ora ac
tuală (așa i-am văzut, la lași, pe elevii lui Cosmoc), — vom 
vedea dacă formația campioană a depășit, cu adevărat, pe
rioada critică. Abia mîine, cînd Fl. Dumitrescu și Domide nu 
se vor mai putea scuza că-l au în față pe.. Van Beveren.

— PROGRESUL. Meci între doi „proscriși". Va fi 
pînâ la primâvară pentru

JIUL
mare — priviți clasamentul 
învins.

jole 
cel

în-„U" CLUJ — C.F.R. TIMIȘOARA. Puneți „1* cu ochii 
chiși. Studenții au nevoie de puncte. De unde să le procure 
dacă nu de la C.F.R. Timișoara ?

SĂTMAREANU
AȘTEAPTĂ 

AVIZUL MEDICULUI

începînd de marți, jucăto
rii echipei Steaua s-au antre
nat în fiecare zi. Miercuri, 
militarii au jucat cu echipa 
de tineret-rezerve, iar joi a 
avut loc un antrenament in
dividualizat.

în ciuda poftei de joc a 
elevilor săi. Ștefan Covaci 
n-are motive de bucurie : 
Hălmăgeanu și Manea sînt 
sigur indisponibili. Nu e«te 
certă niei folosirea lui Săt- 
măreanu! în caz că acesta 
va fi apt de joc. Steaua va 
alinia următoarea formație 
probabilă : 
Sătmăreanu. I 
Dumitriu III, 
nescu. Pantea.
nescu.

următoarea
Suciu-Mirăuță, 

Ciugarin, Vigu, 
Naom, Ștefă- 

, Tătaru, lordă-

PETROLUL
O SURPRIZĂ TACTICĂ 

PENTRU STEAUA

ANUNȚĂ

Se pare că elevii lui N. Du
mitrescu încep să revină la linia 
de plutire. Joi, tn partida de ve
rificare cu Vagonul, atacul — 
socotit pînă nu de mult punctul 
nevralgic al echipei — a do
vedit o mare poftă de joc, în
scriind 4 goluri. Pentru dificila 
partidă de duminică, cu Farul, 
conducerea tehnică intenționează 
să folosească același >,11" care 
a depășit Politehnica Iași : Bă- 
trîna — Callnln, Lereter, Pojonl, 
Schepp, Broșovschi, Petescu, 
Domide, Axente, Dembrovschi, 
Fi. Dumitrescu.

ȘTEFAN IACOB—coresp. principal

LA FARUL' —
FORMAȚIA STANDARD
De miercuri, fotbaliștii de la 

Farul s-au deplasat la Cîmpia 
Turzii, unde și-au continuat pre
gătirile. sustintnd un meci amical 
cu formația locală Industria sîr
mei. întregul lot este valid șl 
antrenorii Cosmoc șl Hașotî vor 
putea alinia cel mal bun sll” : 
Popa — Stoica, Antonescu, Mă
reț, Pleșa, Tănase, Badea, Oprea, 
Caraman, Tufan, Kallo.

CORNEL POPA—coresp. principal

POLITEHNICA l'.ȘI
SPORT CLUB BACĂU

ATACUL IEȘEAN PROMI
TE MULTE GOLURI

Miercuri, Politehnica a jucat cu 
Nicolina Iași, pe care a între
cut-o cu 2—0 (au înscris Lupu- 
lescu și Mărdărescu), iar joi cu 
propria echipă de tineret, atacul 
îh mare vervă înscriind 8 go
luri prin Cuperman (4) și Moldo
veana (4). Dorința unanimă a 
băieților lui Gil Mărdărescu este 
de a da uitării „accidentul' de 
la Arad, printr-o victorie netă 
în derbyul Moldovei. Iată „11 "-le 
probabil : Iordache — flomilA» 
lanul, Alecu, Pal, Marica, Simio- 
naș. Incze IV, Lupulescu, Cuper
man, Moldoveanu.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

EDUCATORII"?
obligat să fluiere sfîrșitul 
partidei în min. 43 1!

La București, fotbaliștii 
de la Unirea Mănăstirea, ne
mulțumiți de arbitrajul pres
tat de M. Ionescu (Călărași), 
au avut atitudini de-a drep
tul huliganice față de con
ducătorul jocului. Matei, a- 
tacant al formației Unirea, 
I-a înjurat și. firește, a fost 
eliminat. Dar Matei și-a 
continuat actele nesportive, 
refuzînd să se supună de
ciziei arbitrului, care după 
trei minute de așteptare re
gulamentare a întrerupt me
ciul în min. 75 1!

Ne punem întrebarea: 
unde au fost antrenorii ce
lor două formații ? Atitudi
nea lor pasivă nu este oare 
la fel de condamnabilă ? La 
judecarea cazurilor respec
tive — care se cer sancțio
nate exemplar, deoarece nu 
e pentru prima dată în a- 
cest campionat cînd se în
trerup meciurile pentru ase
menea incidente — credem 
că nu vor fi uitat! nici a- 
cești „educatori" ai fotba
liștilor recalcitranți 1 (T.R.)

CINE E DE VINA ?
Faptele s-au succedat în fe

lul următor :
1. In meciul Caraimanul 

Bușteni — Carpați Sinaia, 
doi jucători ai echipei gazdă, 
Niculae Bucur și Vasile To
pi iceanu, s-au dedat la acte 
grave de indisciplină.

2. în ziarul „Flamura Pra
hovei", ocupîndu-se de acest 
meci, corespondentul nostru 
din Bușteni, Victor Zbarcea, 
a amintit și faptele celor doi 
fotbaliști.

3. Comisia centrală de com
petiții și disciplină a dictat 
sancțiunile ce se impuneau! 
5 etape suspendare pentru 
Bucur, 4 etape pentru Topli- 
ceanu.

4. în loc să tragă învăță
mintele necesare, președintele 
asociației Caraimanul, ing. 
Gheorghe Cristoloveanu, l-a 
învinuit pe Victor Zbarcea că 
ar fi „contribuit", prin arti
colul publicat, la pedepsirea 
celor doi fotbaliști certați cu 
disciplina. Inginerul Cristolo
veanu pare foarte surprins 
de faptul că un membru al 
biroului secției de fotbal — 
e vorba de Victor Zbarcea— 
poate lua atitudine împotriva 
propriilor jucători.

Cineva este, totuși, vinovat 
în toată povestea aceasta. Dar 
în nici un caz Victor Zbar
cea,

BĂCĂUANII
SE GÎNDESC LA PRIMUL 
PUNCT ÎN DEPLASARE
Duminică, băcăuanii au de tre

cut un- examen destul de greu. 
Toate întîlnirile susținute piuă 
acum cu studenții ieșeni au fost 
dificile, chiar și atunci cînd a- 
ceștla nu rîvneau la șefia cla
samentului. în dorința de a ob
ține primul punct în deplasare, 
elevii iui Valeriu Neagu s-au 
pregătit cu atenție toată sfiptă- 
mina. în afara antrenamentelor 
zilnice, el s-au deplasat miercuri 
la Roman, unde au dispus de e- 
chipa locală Victoria eu 6—3 
(3—1), prin punctele realizate de 
Pană (2). Volmer. Sorin Avram. 
Mioc și Sănăuceanu. Formația 
probabilă : Gliiță — Kiss, Nedcl- 
cu, Velicu, Comănescu, Vălafu, 
Volmer, Pană, Dembrovschl, Bă- 
luță (Ene Daniel), Florea.

I. IANCU—coresp. principal

„U“ CLUJ

RAPID — F. C. ARGEȘ. Gazdele — fără Neagu și Dan. oas
peții — cu tandemul, pe cale de sincronizare perfectă, Do- 
brin, pe post de servant, și lancu, pe post de tunar.

Ce zici „Culai" ? E greu fără Dan...

S.C. BACAU. Gil Mărdă rescuPOLITEHNICA IAȘI
pierdut nici un țoc pe propriul teren. De partea cealaltă, Va 
leriu Neagu n-a ciupit nici un punct dincolo de Bacău. în con
cluzie—

n-a

G. NICOIAESCU

JIUL PROGRESUL

OPTIMISM SI ÎNCREDERE 
ÎN VALEA JIULUI

în această săptămînă, Jiul 
s-a pregătit serios pentru me
ciul cu formația bucureșteană 
Progresul.

Joi, minerii au susținut tin 
meci de antrenament în com
pania divizionarei C Știința 
Petroșani, pe care au în
vins-o cu 4—2 (0—2), prin go
lurile înscrise de I. Constan
tin (2) și Cotormani (2).

Iată „ll“-Ie care 
Progresului I Stan 
gescu, Georgevici, 
Caramalis, Sandu,
Peronescu, Libardi, Țurcan, 
Ion Constantin.

PROGRESUL SPERĂ 
SĂ REPETE „EGALUL" 

DE LA IAȘI

susținut 
fami- 

tineret- 
Stăncu- 
la Be

la

va fi opus
— Geor-

Stocker,
R. Popa,

Joi, „bancarii" au 
un joc-.școală — în 
lie — cu echipa de 
rezerve. Antrenorul 
lescu speră să repete 
troșani performanța de 
Iași.

Formația probabilă s Manta 
(Gherghel) — V. Popescu (Ro
tarii), Măndoiu, Grama. Ad. 
Constantinescu, Dinu Iordan, 
Tănăsescu, Bekleanu, Rakși 
(Sandu Ion), Dudu Georgescu. 
Matei.

Un singur țel îmi stă în față: 
Plonjez, să ies la., suprafață!

fUrmare din pap. I!

Apoi, dorinfa de a învinge o 
echipă care s-a calificat in 
turneul final din Mexic le-a 
dat, parcă, puteri și mai mari.

— Ce crezi despre a- 
ceastă înfringere ? Este un ac
cident sau ea exprimă raportul 
de forțe 
pe care 
seara ?

“ Eu

dintre cete două echi- 
s-au întîlnit miercuri

C.F.R. TIMIȘOARA

pe

TIMIȘORENII FĂRĂ
NOLACHE, TATAR 

NESTOROVICI !

MA-
Șl

în vederea jocului cu Stea
ua. Jucătorii petroliști s-au 
antrenat zilnic, cu multă con
știinciozitate. Joi, ei au exer
sat, în compania echipei de 
tineret, cîteva scheme tactice 
cu ajutorul cărora speră să

STEAGUL ROȘU

DEȘI ORGANIZATORI, 
BRAȘOVENII VOR JUCA 

LA... PITEȘTI

Suspendarea terenului din 
Brașov i-a obligat pe stegari 
să efectueze. în această săp
tămînă. o pregătire specifică.. 
deplasării. Ei au susținut și 
o partidă de verificare cu 
Textila Prejmer, pe care au 
învins-o cti 5—0 (autorii go
lurilor t Pescaru, de două ori, 
Ghergheli, Balint și GySrfi). 
Tată formația pe care Va
lentin Stănescu intenționează 
s-o folosească la Pitești, în 
compania echipei C.F.R. 
Cluj ; Adamache — Ivănces- 
cu, Jenei. Olteanu, Rusii, 
Pescaru, Cadar, Drăgoi, Ba
lint, Dumitriu II, Gyărfi.

Carol GRUIA — coresp. 
principat

MECI UȘOR? 
NU SE ȘTIE!

După două deplasări, iată-i
studenți, duminica aceasta, evo- 
luînd în fata publicului clujean. 
Șl cum „cămara cu puncte" este 
destul de sărăcăcioasă, ei vor 
căuta s-o mai... umple Univer- 
sitalea nu consideră insă că are 
în față un meci ușor, prin pris
ma locului pe care il ocupă C.F.lt. 
Timișoara în clasament. De aceea, 
clujenii au făcut antrenamente in
tense marți ¥’ joi. N-a lipsit 
decît Anca, plecat în Olanda. 
Formația ? Aceea pe care au în- 
vățat-o pe dinafară, atit supor
terii, cît și adversarii : Ștefan — 
Crețu, Mihăilă, Cîmpeanu, Șop- 
tereanu. Anca. Solomon, Arde- 
leanu, Uifăleanu, Adam, Mun- 
teanu.

V. M.

greu 
ne-

Drumul Ciulului este 
pentru timișoreni, care sînt 
volți să toace fără Manolache, Ta
tar șt Nestorovich Șl moralul 
lor este destul de șubred. Sau, 
poate, așa cum ne mărturisea, 
cu amărăciune, antrenorul Petre 
Beker, scăpati acum de... griji, 
timișorenii vor aborda partidele 
fără trac Tn jocul de verificare 
cu U. M. Timișoara, ceferiștii 
au obținut victoria cu 3—0, prin 
golurile înscrise de Panici.

„ll"-le probabil pentru dumini
că : Corec — Hangan, Mehedinți, 
Răcelescu, Speriosu, Hergan, 
Chlmiuc, Pcriatn, Bojin, Secelea- 
nu, Panici.

P. ARCAN—coresp. principal

spun că e vorba de 
un accident. Nu putem și nici 
nu trebuie să ocolim adevărul: 
miercuri am jucat slab. O știm 
cu totii. Echipa noastră a evo
luat altă dată mult mai bine 
în deplasare. De pildă, la Car
diff. Țara Galilor e mai pu- 
ternicăi din punctul de vedere 
al forței de joc. Atunci, insă, 
ne-am mobilizat și am jucat 
pină la epuizare. Am avut
— înainte — și o perioadă mai 
mare de refacere 
Acum, insă, alta 
tuatia,

— Ce părere ai 
cui reprezentativei ____ _
Are o valoare internațională ?

— La ora meciului cu Olan
da. nu. Dembrovschi e un ju
cător valoros, dar n-a fost re
făcut. In formula Dembrovschi
— Neagu — Dumitrache — Lu
cescu. însă. înaintarea se pu
tea compara cu multe alte linii 
de atac prestigioase din fotba
lul international.

a forțelor, 
a fost si-

despre ata- 
noastre ?

— Nu cumva și tactica de 
joc a dus la un procent scăzut 
de goluri înscrise în cele 10 
intilnlri susținute în acest an 1

— Nu cred. Cu această tac
tică ne-arn afirmat. Altfel, 
n-am fi făcut fată.

— Tn jocul de Ia Amster
dam. aproape că n-am contat 
în atac. DespreDumitrache se 
spune că n-a putut evolua la 
nivelul posibilităților sale pen
tru că a rămas izolat Intre 
fundașii ad verși. Dar de ce a 
fost el mai tot timpul singur?

— La acest capitol nu mi 
pot pronunța. Nici nu am com
petența necesară. Știu doar că 
lui Dobrin i s-a recomandat să 
joace mai în fală, dar nu s-a 
putut. O cauză ar fi ofensiva 
puternică a olandezilor. Alta, 
slaba evoluție a jucătorilor 
noștri, care n-au reușit sd 
acopere o mare zonă de teren.

— După meci ai declarat 
că nu vrei să te scuzi, dar 
crezi că 
oboseala 
Oare 10 
susținute
sint peste puterile actuale ale 
fotbaliștilor noștri fruntași ?

— tn condițiile participării 
la campionatul mondial din 
Meric, pentru care a trebutt 
să renunțăm la vacantă șl si 
ne pregătim, cred că da.

Pentru că la aceste jocuri

jucătorii au acumulat 
unul sezon infernal, 
partide internaționale 
pe parcursul unui an-

Jucători

Constituirea clubului F.C. Galați
@ Antrenorul emerit C. Braun Bogdan

consilier tehnic al echipei
GALAȚI, 4 (prin telefon), 

în localitate a luat ființă 
astăzi Fotbal Club Galați, for
mat pe scheletul Oțelului. E- 
chipa F. C. Galați va activa, 
în continuare, sub această 
denumire în divizia B. Noul 
club dispune de un sediu 
propriu și de întregul com
plex sportiv de la stadionul 
Dunărea.

La ședința de constituire 
au luat parte tovarășii Con
stantin Dăscălescu, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., și Ion 
Balaș, vicepreședinte al F. R. 
Fotbal.

Președinte de onoare al 
lui F. C. Galați a fost ales 
tov. Leonard Stoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, iar secre-' 
tar al clubului — prof. Oc
tavian Tabără.

Cu acest prilej, tov. C. 
Braun-Bogdan, antrenor eme-

rit, a fost numit consilier 
tehnic al echipei de fotbal.

T. SIRIOPOL-coresp.

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a ana
lizat în ultima sa ședință a- 
baterile unor jucători și a 
luat nrmătoarele măsuri i 

Ionică (Unirea Mînăsti- 
a fost suspendat pe șase 
pentru lovirea arbitru-

rea) 
luni 
lui ;

— Vasiiache (Ancora Ga
lați) — suspendat pe cinci 
etape pentru lovirea intențio
nată a adversarului;

— Diminescu (Chimia Vic
toria). D. Matei și Tone (Uni
rea Mînăstirea) și Mureșan

suspendați
(Metalul Tîrgoviște) — sus
pendați pe cite patru etape 
pentru insultarea arbitrilor; 
— I. Teodor și Loncovschi 
(Foresta Fălticeni), Mănăiiă 
(Sirena București), Neagu 
(F. C. Caracal) și Borz (Ind. 
sîrmei C. Turzii) — suspen
dați pe cîte trei etape pen
tru lovirea adversarului :

— Vereș (Vitrometan Me- 
Petre (Metalul 

suspendați pe

Jocuri de selecție pentru lotul de tineret
în perioada 9—13 decembrie 

vor avea loc. la București, cî- 
teva jocuri de selecție pentru 
lotul de tineret. Antrenorii G. 
Ola și N. Tălaru au convocat 
la aceste trialuri pe următorii 
jucători din divizia C : Romu
lus (Ind. sîrmei C. Turzii). 
Stîncel (Metalul Aiud), Birlă 
(Comerțul Alexandria). Regul- 
schi (Chimia Suceava). Rcnghcl 
(I.T.A. Pașcani). Marincan 
(Știința Petroșani) — portari. 
Tăcu (C.I.L. Gherla). Dumitru 
(Metalul Aiud). Olteanu (Soda 
Ocna Mureș), Tomiță (Textila 
Botoșani). Palfi (Chimica Tîr- 
năveni). Castoian (C.I.L. Tg. 
Jiu). Roman (C.I.L. Sighetul 
Marmăției). Ghiorman (Carai
manul Bușteni), Sotir (Prahova

Ploiești), Călilărașu (Chimia 
Suceava). Damian (T.T.A. Paș
cani). Marchiș (Constructorul 
Baia Mare) — fundași. lovă- 
ncscu (C.F.R. Caransebeș). Ciu- 
tac (Chimia Făgăraș). Nicoară 
(Unirea Dej). Nistor (Construc
torul Baia Mare). Rănt (Delta 
Tulcea). Hornaru (Metalul Cop- 
șa Mică). Bocor (Oltul St. 
Gheorghe). Copil (Minerul Mo- 
tru) — mijlocași. Pcsus (Vic
toria Cărei). Moț (Unirea Alba 
lulia). Firțuleseu (Minerul Mo- 
tru). Grosaru (Textila Buhuși). 
Farcaș (Viitorul Gheorghieni). 
Stan (C.I.L. Sighetul Marma- 
ției). 1. Laslo. L. Laslo (Lem
narul Odorhei). Georgescu (Ol
tul Sf. Gheorghe). Samoilă 
(Victoria Călan) — înaintași.

diaș) și G. 
Plopeni) 
cite două etape pentru in
jurii aduse arbitrului și, res-, 
pectiv, lovirea adversarului ;

— Stoleru (Fulgerul Dero- 
hoi) și Fierarii (Unirea Dră- 
gășani) — suspendați pe cite 
o etapă pentru proteste la 
deciziile arbitrului și, respec
tiv, gest nesportiv.

— Mi se pare cam pe dos
Să privesc la STEA în... jos !

Desene de Ab. GLEN3IU

obțină un rezultat bun la 
București. Anuntînd echipa 
probabilă : M. lonescu-Gruber. 
Bădin, Mocanu. N. Ionescu, 
luhas, Moraru, Petruț, Dincu- 
(ă. Ciuco, Grozea, antrenorul 
Cernăianu ne-a declarat că 
pregătește bucureș tenii or o... 
surpriză tactică I

I. VLASCEANU 
coresp.

C.F.R. CLUJ

O ȘANSĂ ÎN PLUS I

A fost destulă amărăciune 
în rîndurile ceferiștilor clu
jeni, după meciul cu Univer
sitatea Craiova, care nu le-a 
adus decît on singur punct, 
în ciuda faptului că partida 
s-a desfășurat aproape tot 
timpul la o singură poartă. 
Frunțile s-au mai descrețit, 
însă, la aflarea 
minică vor juca 
nn numai ei, ci 
rii lor, terenul 
fiind suspendat, 
spectivele le sînt mai favo
rabile în felul acesta. Tn for
mație. nici o schimbare. Deci, 
tot i Nagel — Burlacu. F. La- 
zăr. Soos. Roman, Marius 
Bretan, Cojocarii, Sorin Bre- 
tan, Țcgean, O. Ionescu, Pe
trescu.
V. MOREA — coresp. prin
cipal.

veștii că du- 
în deplasare, 
și... adversa- 
din Brașov 
Oricum, per-

Internationale trebuie adăugate 
zecile de partide de campionat, 
cupă șl de pregătire pentru 
preliminariile șl 
al C.M.

— Cum vezi 
nală In oglinda 
nesatisfăcătoare de la 
dam ?

— Jucătorii lotului 
reprezentativ nu sint 
■fați, totuși acest joc ne-a adus 
cu picioarele pe pămint. Indi
ferent de caracterul partidei pe 
care o susținem, amicală sau . 
oficiali, este necesar să mun
cim la fel de mult, si ne pre- 
tăttm la fel de bine. Totdeauna 
va trebui să fim la fel de sir- 
nulncioși, perseverent! și rea
liști ca în perioada obținerii și 
pregătirii deplasării la Guadala
jara.

Eșecul de miercuri ne-a afec
tat, insă nu va Influenta hoti- 
rîrea noastră de a ne califica 
pentru Campionatul Europei și 
sint sigur că vom reuși.

turneul final

echipa națto- 
com portă rii 

Amster-

nostru 
îngtrn-

Cele mai frumoase goluri 
ale anului

șl
In culisele fotbalului

Mexico '70 și Munchen '74 
sînt două reportaje 
ale secției 
Almanahul 
în plus : 
Olimpiada 
Gimnastica
Mică enciclopedie a anu
lui 1971
și lectură captivantă

sport din 
Scînteio 1971

72 a început 
elementară

Almanahul
A

SCINTE1A 1971
oferă printre allele •• 
Ghidul sănătății, schițe șli- 
ințifico-fantastice și umoris
tice, anecdote, „circulația 
rutieră", teste de inteli
gență și distractive, Iniție
re în enigmistică, Breviar 
juridic („avocatul casei") 
Explorare în lumea de 
peste trei decenii 
424 pagini dense.

LOTO-PRONOȘPORT,
La tragerea excepțională 

Loto din 8 decembrie puteți 
participa pe bilete de 2 lei, 
5 Iei și 15 lei varianta.

Biletele de 15 Iei vă dau 
dreptul de participare la toate 
extragerile. Nu uitați 1 Mai 
multe bilete, mai multe șanse 
de cîștig.

LOTO
NUMERFLE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 4 DECEMBRIE 1970

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 175 939 lei.

Extragerea I î 64 75 6o 32 82 18 
77 80 16

Fond de premii : 648 107 lei, din 
care 97 955 lei report cat. I.

Extragerea a Il-a : 46 55 35 12 
58 69 44

Fond de premii : 527 832 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel : tn Ca
pitală : începînd de simbătă 12 
decembrie pînă la 18 Ianuarie 
1971 inclusiv ; în (ară s începînd 
de aproximativ marți 15 decem
brie plnă la 18 ianuarie 1971 
Inclusiv,



DESEMNEAZĂ PE
MARILE TURNEE

CAMPIONI

Clasamentele mondiale

ia sfirșitul

alege pe cel mai bun te-

desigur, că 
turnee (3 

gazon) este

slera". Victoriile absolute, se 
știe, le-au obținut oină acum 
doar doi: americanul Donald 
Budge în 1938 și australianul 
Rod Laver în 1962 ți 1969 — 
record absolut.

Ni s-a părut, 
testai celor patru 
pe iarbă, unul pe .. 
astăzi insuficient, față de am
ploarea generală a sezonului 
de tenis. Contravine și cerin
țelor moderne care apreciază 
măiestria în această discipli
nă prin cele două mari coor
donate care fao un campion 
complet — „all-round player" 
Și anume: timpul (cel care 
determină jucătorul cu cea 
mai largă respirație, cel mai 
rezistent în dura încercare a 
întregului sezon) și suprafața 
de joc (element diferit de la 
teren la teren, obligînd pe te- 
nismani să se adapteze la con
diții variabile de joc). Numai 
cel care trece cu succes exame
nul acesta extrem de dificil 
al timpului și al suprafeței 
de joo poate fi luat în consi
derație pentru un clasament, 
fie el mondial sau continental.

Deci, pornim de la .ideea că 
acele 4 turnee clasice (Austra- 

Roland Garros, Wimble- 
Forest Hills) care impun 
respect și admirație nu 

sînt, de fapt, reprezenta- 
în mod exclusiv și că nu- 

testelor recunoscute
mai 
tive 
mar'll _____
trebuie neapărat mărit. L-am 
majorat la 10, după forța a- 
rătîtă de ultimele ediții, par
ticipant!, tradiție, ca și cali
tăți diferite ale suprafeței de 
joc.

Cele zece mari turnee alese 
de noi. incontestabil cele mai 
mari, figurează în tabelul ală
turat. El include, firește, cele 
trei „clasice" pe gazon, ca și 
primele trei turnee pe zgură, 
specialitate a continentului eu
ropean. Acestor șase turnee li 
se adaugă alte patra, menite 
să întregească lista examene
lor care desemnează un cam
pion complet: două pe be
ton și două pe parchet (indoor).

și europene ale ziarului SPORTUL

unui an de tenis
In ordinea determinată de cel 
ce i-au eliminat. Pentru fie
care turneu de forță maximă 
(A), am acordat următoarele 
puncte (în ordinea descres- 
cîndă) : 15—10—7—5 1 4—3—2—1, 
Pentru turneele de forță ime
diat următoare (B), punctajele 
încep cu 10—7—5 etc, iar pen
tru ultimele două (C), care 
sînt cu o nuanță mai puțin 
puternice, punctarea începe cu 
7-5—4 etc.

AUSTRALIENII, IN FRUNTE...

Rezultatele statisticii noastre 
sînt cele logice, desigur. _Pri- 
mul loc < 
Newcombe, 
Wimbledon,

aparține lui John 
campionul de Ia 

, succes completat

10 ÎN LUME...
(AUS-

PRIMII
1. JOHN NEWCOMBE 

t ralia) 36 p
2. KEN ROSEWALL (Austra

lia) 29 p
3. ROD LAVER

27,5- p
4. ILIE NASTASE 

nia) 27,5 p
5. CLIFF RICHEY

23 p
6. TONY ROCHE

20.5 p
7. JAN KODES < 

cia) 20 p
8. ARTHUR ASHE

19 p
9. ROGER TAYLOR (Anglia) 

16 p
10. TOM OKKER (Olanda) 12 p.

(Australia) 
: (Romă-

(S.U.A.) 
(Australia) 

(Cehoslova- 
(S.U.A.)

internațional

de alte cîteva rezultate presti
gioase, într-un sezon — este 
cazul s-o spunem totuși — 
foarte eterogen, Ken Rosewall, 
„bătrînul" său compatriot, îl 
urmează foarte de aproape, 
mareînd un come-back (la 36 de 
ani!) de-a dreptul fără prece
dent. Tn completarea unui „trio" 
australian formidabil, Rod La
ver este clasat pe locul trei..

Dar — și aci este marea și 
plăcuta surpriză — același nu
măr de puncte (pe baza siste
mului adoptat de noi) îl tota
lizează și primul tenisman al 
României, maestrul emerit ăl 
sportului Ilie Năstase. Este 
rodul unui sezon excepțional 
al jucătorului nostru. îl cla

Hi» Năstase este clar distan
țat de Jan Kodes ți Tom Ok
ker, ceilalți doi corifei al te
nisului european. Campionul 
de la Salisbury și Roma, fina
list la Hamburg, primul nos
tru jucător și-a păstrat un loc 
fruntaș, cu toată suita sa de 
accidentări, care l-a scos 
practic din competiții pentru 
aproape o treime de sezon. 
Cu atît mai valoros, rezulta
tul său.

Coechipierul său credincios, 
„veteranul” Ion Tiriac, cu car® 
împarte în acest an prestigioa
sa victorie la dublu obținută 
la Roland Garros, .este pre
zent și el în eșalonul, de 
frunte errropean,. cu ’ '
12—13 (la egalitate cu 
cezul Jauffret). Doi 
prezentanți ai tenisului 
nesc, apartinînd unor genera
ții diferite, continuă cu dem
nitate o prețioasă tradiție.

locul 
fran-

re- 
româ-

PE CÎND CAMPIONATUL 
MONDIAL?

lată, deci, rezultatele statis
ticilor noastre. Ele nu se pre
tind desigur infailibile. Există 
un procent de relativitate în 
orice performanță sportivă, fie 
ea stabilită și prin mijloacele 
cele mai perfecționate de de
partajare. Este, în orice caz, 
o tentativă de ierarhizare a 
unor valori îndeobște greu de 
ordonat, cum sînt acelea ale 
tenisului.

Poate «5, anul viitor, vom 
avea totuși un campionat mon
dial de tenis și asemenea cla
samente se vor dovedi inutile. 
Atunci. însă, vom regreta pro
babil că ni s-a răpit plăcerea 
aceasta nevinovată, 
lului, în fața 
curs.

L’nul din 
ar dispărea...

a calut- 
tabelelor de con-

deliciile tenisului

Radu VOIA

A _____ . _ 
nisman al lanului... Iată o pre
ocupare pasionantă pentru sta
tistician, deși adesea însoțită 
de inevitabile decepții. Intr- 
adevăr, cărui criteriu să te 
supui în desemnarea rachetei 
nr. 1 ? Sau, mai exact, cum să 
eviți criteriul afectiv, tațunci 
cînd nu există un campionat 
mondial oficial de tenis, ci 
trei-patru asemenea campiona
te, sau pretinzîndu-se ca a- 
tare 7

$i totuși, la fiecare sfîrșit 
de an, pornim la alcătuirea de 
clasamente în „sportul alb", 
cu conștiința că facem, cel pu
țin, o treabă interesantă pen
tru cititori.

' De data aceasta, am revi
zuit puțin principiile tradițio
nale în materie, acordîndu-le 
cu evoluția firească a activi
tății tenisistice. Evoluție care 
ne-a adus la un sezon non
stop, mult îmbogățit în tur
nee, părînd unora de-a drep
tul monstruos.

Într-îdevăr, cînd tenismanii 
de elită, profesioniști șa’J a- 
matori, joacă aproape fără în
trerupere 12 luni pe an, etnd 
„Marele Premiu — FILT" cu
prinde 17 open-uri și ni se 
promite — pentru anul viitor— 
un altul cu 21 asemenea tur
nee, a rămîne la vechile sis
teme de clasificare este de-a 
dreptul pueril. Acestea se bî- 
zau pe rezultatele din cele 
patru concursuri clasice. Cine 
reușea să se impună în toate 
— de la campionatele Austra
liei pînă la Forest Hills — 
de-a lungul unui sezon întreg, 
era realizatorul „marelui

in lume

Adlo, sportului cu motor / 
Marele automobilist 
Jack Brabham, fost ~ 
campion mondial, și-a luat ră
mas bun de la credincioasa sa 
mașină (creație și construcție 
proprie), ca și de la numeroșii 
admiratori, anunțîndu-și retra
gerea. definitivă de pe pistă, 
tn fața spectatorilor din tribu
nele autodromului de la Brands 
Hatch (Anglia), duminica tre
cută, el a făcut 7 tururi de 
onoare, frînîndu-și apoi Brab- 
ham-ul F 1 pentru ultima oară.

Foto. KEYSTONE

australian 
de trei ori Fischer l-a învins pe Uhlmann

SYDNEY

26.1—3 n 
(gazon, B)

JOHANNES-SALISBURY BURG ROMA

26—26.16 
(zgură, C)'

ROLAND 
GARROS

25.V—7.VI 
(zgură. B)

WIMBLEDON HAMBURG FH1LLS LOS
ANGELES

21-27.IX 
(beton. B)

WEMBLEY

13—21.XT 
(parchet, B)

22.11— 2.III 
(parchet, B)

3—10.IV 
(beton, C)

22.VI-4.VH 
(gazon, A)

30—17.VUI 
(zgură. B)

1—13.IX 
(gazon. A)

Ashe Năstase Laver Năstas» Kodes Newcombe Okker Rosewall Laver Laver
Crealy Richey McMillan Kodes Franuloviei RosewaU Năstase Roche Newcombe Richey
Ralston Taylor Hewitt PUicl Goven Gimeno Kodes Newcombe Ashe Drysdale
Taylor El Shaffel Gonzales Metreven Richey Taylor Roche Richey Gorman Rosewall
Ruffels Roche Moore Gulyas Mulligan Emerson Hewitt Smith Smith Năstase
Okker Osborne Cox COK Ashe Roche Franuloviei Fairlie Gonzales Taylor
Newcombe Tiriac Drysdale Franulovld Jauffret Carmichael Cox Ashe Graebner Ralston
Roche Laver Maud Hoad Năstase Graebner Pills! Ralston •Riessen Gonzales

MADRID 4 (Agerpres). — 
O dată cu desfășurarea run
dei a 18-a, situația începe să 
se clarifice în turneul inter
zonal de șah de la Palma 
de Mallorca. Cîștigînd in 
34 de mutări (s-a iucat apă
rarea Benoni) 
Wolfgang 
Germană), 
american Robert Fischer s-a 
distanțat în fruntea clasa
mentului, avînd în prezent 
12 p și două partide întrerupte. 
Efim Gheller a remizat cu 
Gligorici și ocupă locul doi 
cu 11 p (l). Urmează Uhl-

partida cn 
Uhlmann (R.D. 
marele maestru

10'1»
Me- 
Ci). 
etc.

mann și Gligorici cu cite 
(1), Polugaevski JO'/t. 
cking, Taimanov 10 p 
Hiibner, Larsen 9*/t (2) 
Alte rezultate din runda a 
18-a: Polugaevski — 
1—0 ; Uitumen — Hort 
Minici — Smîslov 
Mecking — Naranja 
Rubinetti — Filip 
S-au jucat și patru 
întrerupte, soldate cu 
t oarele rezultate: Reshevsky 
— Matulovici >/2—Vi,' Addi
son — Portisch >/«—'/t,- Por- 
tisch — Gligorici 1—0; Smîs
lov — Ivkov '/j—’/».

Panno 
: 

lli—
1—0; 

’/s—Vî- 
partide 
urmă-

în cupele europene Iu boschet

Primele două (Johannesburg și 
Los Angeles) sînt adevărate 
probe de viteză pe court, ce
lelalte fiind principalele turnee 
pe teren acoperit, ți anume

TAYLOR (Anglia)
OKKER (Olanda)

FRANULOVICI

...Șl TN EUROPA
1. ILIE NASTASE (România) 

27,5 p
2. JAN KODES (Cehoslovacia) 

2o p
3. ROGER

16 P
4.. TOM

12 P
5. ZELIKO 

(Iugoslavia) 9,5 p
6. ANDRES GLMENO (Spa

nia) 7 p
7. NIKOLA PILICI (Iugosla

via) 4,5 p
8. GEORGES GOVEN (Fran

ța) 5 p9. ALEKSANDR METREVELI 
(U.R.S.S ) 3

10. MARK COX
p.(Anglia) 3 p.

internaționalecampionatele
ale S.U.A. și cele ale Angliei. 
Toate. firește. concursuri 
„open”.

De aci, calculul de clasa
ment se impune de la sine. 
Primele două locuri revin 
învingătorului și adversarului 
său în finala turneului, apoi 
vin învinșii acestora din semi
finale și sferturi de finală,

săm, totuși, pe locul 4, după 
Laver, datorită numărului mai 
mare de turnee cîștigate de 
australian, ca și victoriei di
recte obținute de acesta la 
ultima lor întîlnire, la Wem
bley.

Tn ceea ce-1 privește pe 
Laver, trebuie precizat că ma
rele australian a jucat acest 
sezon cu un traumatism la 
braț, ceea ce explică slaba, sa 
prezentă în turneele clasice. 
Pe terenurile „rapide" (par
chet și beton) el și-a demon
strat, însă, fără echivoc marea 
dssă*

De notat că Cliff Richey, 
cîștigătorul „Marelui Premiu" 
— FILT ocupă în clasamentul 
nostru abia locul cinci, ceea 
ce corespunde mai iust perfor
manței sale reale. El n-a cîști- 
gat nici un turneu de anvergu
ră și punctajul său — în sis
temul FILT — se datorează 
mai mult unei continuități în 
lungul, chiar prea lungul, șir 
de turnee.ale Marelui Premiu, 
unele de forță puțin ridicată.
NASTASE A DOMINAT CLAR 

SEZONUL EUROPEAN
Desigur, privit pe scară eu

ropeană, clasamentul ne rezer
vă cele mai mari satisfacții.

Tn competițiile europene de 
baschet s-au disputat mai 
multe întîlniri. Iată rezulta
tele înregistrate : ,,Cupa cam
pionilor europeni" — mascu
lin :T.S.K.A. Moscova—Hon- 
ved Budapesta 102—75 ; An-

T

tH C.CE. LA BASCHET

Dinamo a contat doar pe 2-3 jucători la Sofia

Aseară, la hochei t

Echipa de juniori a suferit o inf ringer e severă 
in partida amicală cu formația R. D. Germane

Era greu de prevăzut că la ca
pătul unei lungi perioade de pre
gătire, punctată de mai multe sta
gii de antrenament în comun, 
jocuri de verificare — tn țară și 
peste hotare —, be participarea 
la „Turneul Prietenia", toate 
avînd ca punct terminus o bună 
reprezentare a hocheiului nostru 
in grupa B a campionatului eu
ropean pentru juniori, echipa 
noastră să evolueze atît de la
mentabil ca aseară. în partida 
amicală cu selecționata Republi
cii Democrate Germane. Tinerii 
noștri jucători au fost de nere- 
cunoscqt, pierzînd la un scor 
sever ; 12—3 (6—1, 2—1. 4—1).

tn loc să se mobilizeze la gîn- 
dul că au în față o formație va
loroasă, excelent pregătită fizic 
și istăpînind complicata alchimie 
tactică a hocheiului, juniorii ro
mân, au compărut — dimpotrivă 
— timorați, jucînd dezlînat, fără 
vigoare șl fără orizont. E( au 
căutat să contracareze superiori
tatea colețllvă a adversarului 
prin acțiuni Individuale, dar pen
tru acestea le lipsesc, deocamdată, 
și patinajul, șl viteza, și mînui- 
rea crose!.

în asemenea condiții, selecțio
nata noastră a’ fost o pradă ușoa
ră. pentru agilii jucători dip echi
pa R.D.G.. care și-au asigurat 
înăă din prima repriză Un avan
taj confortabil, puțind evolua in 
continuare dezinvolți și deconec
tați de obsesia rezultatului.

remarcat la oaspeți patinajul ex
celent, pasele la întîlnire și cîteva 
individualități (Schmidt, Peters) 
care pot face parte oricînd din 
reprezentativa de seniori.

Autorii golurilor : Schmidt (4), 
Peters (4), Scholz, Geisert, Simon,

Kranz, respectiv Vlad, Tureanu 
și Costea.

Au arbitrat corect și autoritar : 
Gh. Murcșanu (România) și P* 
Sommerschuh (R.D Germană).

V. Ch.

„Cupa Rimei" și-a demascat
Zvonurile din Londra, sus

ținute apoi la Rio de Janeiro 
de șeful programelor exter
ne al „B.B.C.", s-au răspîn- 
dit cu repeziciune în întrea
ga patrie a fotbalului „carrio- 
cas“ și de aici, prin interme
diul presei (care a reprodus 
veștile), în toată lumea, stîr- 
nind pretutindeni stupefacție. 
Contrafacerea valoroasei „Zei
țe de aur" nu era un lucru 
.■tripoșibil, avînd în vedere 
peripețiile prin care trecuse 
trofeul fotbalului mondial cu 
mai bine de patru ani în 
urtnă. In consecință, zvonu
rile, pecetluite de acel inter
viu acordat de James Mona
han ziariștilor brazilieni, că
pătaseră nuanța autenticității. 
Șperiați că fuseseră trași pe 
sIPară. conducătorii federației

Așadar, Albu și coechipierii 
săi vor porni în partida revan
șă cu .Akademik (programată în 
(seara zilei de 10 deoembrie) cu 
un pasiv de 26 de puncte. Șan
se minime, deci, pentru a-i ve
dea pe campionii României ca
lificați pentru prima oară în 
grupele semifinale, fază supe
rioară a C.C.E.. în care riu pă
trund (de. obicei) decît 
echipe de pe continent.

După cum subliniam 
cronica meciului, doar o 
ne (a se citi un joc excepțional 
din toate punctele de vedere) 
mai poate prilejui. o satisfacție 
în tabăra dinamovistă. O minu
ne în care doar Diaeonescu și 
Albu — exact jucătorii care 
și-au făeut pe deplin datoria 
joi seara în sala Slivnița — 
mai cred, deoarece istoria aces
tei competiții a prilejuit, totuși, 
de-a lungul anilor mai multe 
răsturnări senzaționale de scor. 
Și pentru a-și justifica încre
derea. cei doi internaționali ne 
reaminteau de o partidă cu AII 
Onesta .Milan (echipă cu- velei
tăți mai mari decît Akademik).

'în fata căreia au refăcut 
București un handicap de 20 
puncte.

Să nu uităm. însă, că 
atunci Dinamo beneficia de 
Novac în toată plenitudinea for
țelor și, oricum, avea 5 jucă
tori pe care putea conta, ceea 
ce e greu să se spună, la 
această oră. despre formația 
condusă de Dan Niculescu. Și 
cînd facem această afirmație 
pornim de Ia imaginea cifrică 
a acestui meci, în care studen
ții sofioți au avut inițiativa în 
permanentă :

AKADEMIK : lovituri libere 
8—7 (rep. T) — 14—9 (rep. a 
ll-a) — 72% ; aruncări de sub

marile

șt In 
minu-

la 
d»

pe 
un

panou 22—15 — 16—8 -» 60% ; 
aruncări de la semidistanță 9—3
— 16—7 " ‘ '
atac 1—11 și 
pase greșite 
tehnică 1—4 ; 
șeii 8.4%.

DINAMO : 
10—3 =• 
panou 13—7 — 16—11 
arunc, de la semidistanță 9—4
— 12—4 = 38% ; recup. in atac 
3—3 ; în apărare 11—10 ; pase 
greșite 3—3 ; greșeli de tehnică 
a—5 ; procentaj de greșeli 25%.

Bucureștenii vor acuza, cu si
guranță. maniera (des folosită 
in C.C.E.) de arbitraj în favoa
rea gazdelor, manieră — este 
vorba de optica în aprecierea 
faulturilor la o echipă și la 
cealaltă — care a transformat 
o victorie absolut normală a lui 
Akademik la 12—14 puncte di
ferență într-una categorică (26 
p). Dar. sinceri să fim. nu ve
dem cum un asemenea argu
ment le-ar putea folosi în mod 
praștie pentru jocul din retur...

Desfășurarea întregii partide 
a demonstrat că Dinamo nu a 
avut decțt cite 2—3 jucători ac
tivi în teren, care au și înscris 
48 din cele 56 de puncte. Iar 
din înregistrările efectuate, re
zultă că la fiecare 4 acțiuni o- 
fensive bucureștenii au pierdut 
o dată mingea, fie prin pase 
interceptate, fie datorită gre
șelilor de tehnică sau depose
dărilor agresive (nesancționate). 
Mai mult, procentajul la arun
cările libere a fost foarte slab, 
în ultimele 3 minute ratindu-.6e 
7 din -cele 8 aruncări executa
te (I). Reiese clar că în această 
partidă, in ciuda unui procen
taj bun la aruncările din ac
țiune. atacul a fost punctul ne
vralgic. Tn apărare, bucureș-

40% ; recuperări în 
în apărare 9—10 ; 
0—5 ; greșeli de 
procentaj de gre-

Iov. libere 4—1 —
28% ; arunc, de sub

62% :

tenii au alternat formele agre
sive cu o „zonă" strinsă, ultima 
variantă dovedindu-se uneori 
salutară (la începutul reprizei 
secunde, timp de 4 minute, 
Akademik nu a marcat nimic 
și mas avea doar un avantaj de 
16 p). Dar și în acest caz. efor
turile lui Albu, Diaeonescu și 
Dragomirescu s-au dovedit in
suficiente, ceilalți jucători (ex- 
ceptindu-1 poate pe Săuca) do
vedind lipsă de atenție și de 
ambiție.

In fine, lipsa unui jucător 
înalt de clasă (Novac privea 
neputincios de pe margine 
cura se irosesc speranțele echi
pei sale) a fost de asemenea 
determinantă, pentru că Golo- 
meev și Peicev. fără să exce
leze, au reușit împreună 41 de 
puncte, adică jumătate din to
talul realizat de formația gaz
dă. Analizind toate acestea, 
baschetbaliștii bucureșteni vor 
putea desprinde mai bine cau
zele infrîngerii lor. pentru a-și 
lua toate măsurile de precauție 
pentru ca viitoarea lor evoluție 
(meciul retur) să se ridice la 
adevărata lor valoare.

tibes—A.E.K. Atena 70—58; 
Institutul Tehnic Istanbul — 
Slavia Praga 77—66; Sama- 
lek Cairo — Real Madrid 
73—87 ; Bayer Leverkusen — 
Ignis, Varese 69—72 ; „Cupa 
campionilor europeni" — fe
minin : U.C. Clermont Ferrand 
(Franța) — A.M.V.J. Amsterdam

43—43 ; Union Firestone Vie- 
na “
Creff Madrid 
covia 44—71: „Cupa 
Flamingos Haarlem 
— Dukla Olomouc 
vacia) 92—58; Zadar 
via) 
nia)
Atena — Vfl Osnabrilck (R..F. 
a Germaniei) 89—52 ; Laro- 
chette Luxemburg — Ra
cing Malines (Belgia) 85— 
106.

Slovan Praca 49—74;
Wisla Cra- 

cupelor": 
(Olanda) 

(Cehoslo- 
(lugosla- 

- „17 Nendorî" (Al’ba- 
73—00 ; Panathinaikbs

de tenis de masă
de la Poznan

Adrion VASIL1U

La Poznan au continuat 
întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis de ma
să ale Poloniei.

Tn semifinalele competiției 
pe echipe (masculin). Ceho
slovacia a învins Suedia cu 
3—0. iar Iugoslavia a între
cut Polonia cu 3—2. (Tn 
echipa Suediei nu a jucat 
campionul Hans Alser).

Tn proba de dublu bărbați, 
perechea română Reti-Luchi- 
an a învins cu 3—1 cuplul 
polonez Golibruch-Fater. tn 
proba de simplu bărbați, Reti 
a pierdut cu 2—3 în fața 
polonezului Spavok

La Stockholm

Ciuan Tze-tun l-a învins oe Alser
. Selecționatele de tenis de 

masă ale R. P. Chineze și 
Suediei au susținut • nouă 
întîlnire, de data aceasta la

Primul meci al echipei 
ferenevaros

în America de Sud

braziliene au cerut o amă
nunțită expertiză a trofeului, 
efectuată de specialiști au
torizați ai Băncii naționale. 
După studii atente, aceștia 
au dat verdictul! cupa este 
din aur și nu din metale ne- 
prețioase cum se zvonise. 
Ipoteza că prețiosul trofeu, 
care va împodobi pentru tot
deauna vitrina forului fotba
listic brazilian este o simplă 
capie a fost infirmată de re
prezentantul federației, J- 
Passo. „Brazilia — a spus el 
— a repetat controlul rigu
ros al trofeului, așa cum au 
făcut și englezii în 19fiG. con
trol care a confirmat abso
luta autenticitate". Dezminți
rea a fost publicată în presă 
și astfel spiritele au fost cal
ma te.

Chiar și tn atacurile supra- 
numerice, cum este acesta, 
echipa noastră n-a putut 
străpunge apărarea fermă a 
formației R. D. Germane.

Fot»! B. GABRIEL

Ecliipa maghiară de fotbal 
Ferenevaros Budapesta ți-a 
început turneul în America 
de Sud, jucînd la Lima cu 
formația Universitario. 20 00'3 
de spectatori au asistat la 
acest meci, încheiat eu un 
scor alb i 0—0.

Stockholm, în prezența a nu
meroși spectatori.

La masculin, reprezentativa 
R.P. Chineze a obținut o vic
torie clară, cu scorul de 5—2. 
Din nou cel mai bun Jucă
tor al învingătorilor a fost 
Ciuan Tze-tun, care de data 
aceasta l-a întrecut și pe 
campionul european Hans 
Alser.

In meciul feminin, victoria 
a revenit în mod surprinză
tor echipei Suediei cu 3—2.

TELEX • TELEX • TELEX 
Consiliul de Miniștri^al italiei a aprobat o Iepe anti-doping, care 
prevede vizite medicale șȚ controale periodice ale practicariți- 
lor unor sporturi ce necesita eforturi deosebite și pot periclita 
șanatatea. Sînt prevăzute sancțiuni penale împolriva celor ce 
încalcă legea.. Vor fi. date publicității liste cu substanțele farma
ceutice interzise. Proiectul prevede, de asemenea, modalitățile 
in care va fi efectuat controlul antî-dopîng.

Cu prilejul unei, gale de box 
desfășurate la Miami Beach, 
fostul campion mondial la 
categoria semimijlocie, Luis 
Rodriguez, l-a învins prin k.o. 
în repriza a 5-a pe J. G. 
Ponder. în urma acestei; vic
torii, lui Rodriguez i s-a ofe
rit să boxeze pentru titlul 
mondial la categoria mijlocie 
cu argentinianul Carlos Mon
zon, învingătorul Iui Benve- 
nuti.

Rezultatele reuniunii vor 1 fi 
supuse Consiliului Asociației, 
care se va întruni în Itina 
aprilie a anului viitor la .Flo
rența.

Kubala a ateătuit selecționata
9

ade fatbal
LISABONA 4 (Agerpres).

— La 8 decembrie, la Lisa
bona, va avea Ioc un intere
sant meci internațional de 
fotbal între o selecționată 
europeană și echipa portu 
gheză Benfica, partidă orga
nizată cu. prilejul retragerii 
din activitatea sportivă a cu
noscutului fotbalist Col un â

Selecționerul echipei spaniole, 
Ladislau Kubala, însărcinat 
e-u conducerea echipei Euro
pei, a alcătuit următorul 
„11“ i. lasin — Djorkarif. 
Moore, Gemmel — Suarez, 
Bobby C grifon — Johnstone, 
Best, Sceler, Law, Geaici 
(rezerve Iribar, Garate ți 
Rodii la)

La Paris s-a reunit grupul de 
lucru al. Asociației europene 
de atletism, însărcinat cu re
vizuirea regulamentelor com
petițiilor organizate de acest 
for sportiv^ La lucrări 
participat 
Wiekzsik 
Dasriaux 
garia) și

au 
Paulen (Olanda), 
(R.D. Germană), 

(Franța). Sir (Un- 
Takaci (Iugoslavia).

Comitetul 
J ocurilor 
din anul _..........
toate construcțiile prevăzute 
să fie ridicate la Munchen 
vor fi terminate pînă la .31 
decembrie 1971. Amenajările 
pentru concursurile de yă«h- 
ting de la Kiel vor fi înche
iate in primăvara anului 1972.

B
La Londră meciul . de box 
dintre selecționatele de avia
tori ale Poloniei și Angliei 
(s-au disputat întîlniri numai 
la 10 categorii) s-a încheiat 
cu victoria categorică a pu- 
giliștilor polonezi cu 3—2.

de organizare n
Olimpice de vără 
1972 a anurtțat că

știri, ultimele știri » ultimele st
A fost amînatâ 

întîlnirea 'de baschet 
Universitatea Timișoara 

— Steaua
Meciul de baschet masculin 

dintre Universitatea Timișoara și 
Steaua (din cadrul campionatu
lui republican) programat dumi
nică, » fost amînat pentru 
miercuri 16 decembrie.

meciul desfășurat la Syracusa 
(New York) l-a învins prin K.O. 
tehnic 'în repriza a 4-a pe mexi
canul Jose Napoles „Mantequllla". 
După ce deținătorul titlului a 
dominat în primele două reprize, 
în cea de-a treia adversarul său 
a reușit să-i spargă ambele ar
cade, ceea ce l-a determinat pe 
arbitru să oprească meciul șl să-l 
declare învingător pe Backus.

LUPTĂTORII JUNIORI BUCUREȘTENI AU CONCURAT 
ÎN IUGOSLAVIA

■WU

BASCHETBALIȘTII 
TIMIȘORENI ÎNVINȘI

Selecționata masculină de bas
chet a orașului Timișoara a sus
ținut un turneu în Iugoslavia. In 
primul meci, jucătorii timișoreni 
au pierdut cu 64—65 la O.K.K. 
Belgrad, iar în cel de-al doilea 
cu 50—30 în fața echipei Rabot- 
nichi Skoplje.

BILLY BACKUS — 
CAMPION MONDIAL

LA SEMIMIJLOCIE
, - Noul canwlon mondial de box 
la categoria scioimiltocie este a- 
mei-icanul Billy Backus, Cate in

■ . ................ —......... . —...

Selecționata orașului București 
de lupte grecd-romane (juniori) a 
susținut trei întîlniri în Iugo
slavia. Primul meci, a avut loc 
la Senta, cu selecționata Vojvo- 
dina, pe care l-a pierdut cu 
8—12. în cea de doua întîlnire, 
de Iă Kanija, cu selecționata lo
cală. oaspeții au obținut victoria

cu 14—6 în confruntarea-revanșă 
cu Vojvodina, găzduită !n locali
tatea Ada, selecționata bucu- 
reșteană a învins detașat, cu 
15—3. Cel mai buni juniori din 
echipa Capitalei : I. Fiseuteanu 
(cat. 81 kg). P. Arcadia (cat. 52 
kg) și D. Loga (cat. 75 kg).
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