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PREȘEDINTELE COMLUI OE STAT,
NICOLAE CEAUSESCU

*1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

W

GEZA SZABO

A PLECAT In maroc,
SI MARIAN SLAVIC 

ClSTIGĂTORI»

UNDE FACE 0 VIZITA OFICIALĂ Al CUPEI FEDERAȚIEI
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT DE HOCHEI SI,
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a plecat, luni dimineață, în 
Maroc unde va face o vi
zită oficială la invitația Ma- 
jestății Sale Hassan II, re
gele Marocului.

Șeful statului român este 
însoțit de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere șl geologiei, 
precum și de consilieri șiex- 
pei-ți.

Pe aeroportul Băneasa e- 
tau' prezenți, la plecare, to
varășii’, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-JiZIizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
(Manea Mănescu, Dumitru 
■Popa, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
iVasile Vîlcru, Ștefan Voitec, 
Josif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantineșcu, Mihai 
Gere, Ion loniță, Vasile Pa-, 
tilineț. Ion Stănescu, Mihaî

Marinescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, 
membri al Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale șl or
ganizații obștești, ziariști.

S« aflau, de asemenea, pre- 
zenți însărcinatul cu afaceri 
ad-lnterim al Regatului Ma
roc în România, Mohamed 
Bisbis, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Pe aeroport se afla un ma
re număr de locuitori al Ca
pitalei veniți să-1 salute pe 
șeful statului. Ei ovaționau 
îndelung, scandau entuziast 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mîndu-și cu căldură stima și 
prețuirea față de conducăto
rul partidului și statului. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește acla
mațiilor mulțimii.

Avionul oficial, avîndu-1 la 
bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu șl pe celelalte per
sonalități, a depolat la ora 9 
îndreptîndu-se spre Rabat, 
unde a sosfț la amiază.

(Agerpres)
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Campionatul de hochei al Armatelor Prietene

V

f

Patinoarul „23 August* din 
Capitală a găzduit, ieri după- 
amiază, primele meciuri din 
cadrul Campionatului de ho
chei al Armatelor Prietene. 
Competiția a debutat printr-o 
frumoasă festivitate de des
chidere, cu care prilej cele 
5 formații participante — Le
gia Varșovia, Dukla Jihlava,

Ț.S.K.A, Sofia, Selecționata
Armatei U.R.S.S. șl Steaua 
București — s-au prezentat 
publicului, în multicolorele 
lor echipamente). După ce

Comitetului de organizare a 
urat participanților deplin 
succes la această mare între
cere prietenească, declarînd 
deschisă prima ediție a Cam-

aceste pronosticuri nu pre- 
văzuseră verva deosebită a 
hocheiștilor polonezi, care au 
opus o dîrză rezistență par
tenerilor de joc, obligîndu-1

RESPECTIV, NATAȚIE
HOCHEI

1. Geza Szabo (Steaua), 
2. Dezideriu Varga (Stea
ua), 3. Eduard Pană (Dina- 

Anton Crișan

GEZA SZABO
(Steaua), 5. Gheorghe Hu- 
țanu (Dinamo), 6. Alexan
dru Calamar (Steaua), 7. 
Ion Bașa (Avântul M. Ciuc),
8. Ion Gheorghiu (Steauaj,
9. Ion loniță (Steaua), 10. 
Marian Costea (Dinamo).

NATAȚIE
1. Marian Slavic (Steaua), 

2. Gheorghe Zamfirescu

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA i

INTILNIREA DE HANDBAL FEMININ
R.F. A GERMANIEIROMANIA

„Ambasa-

mâniei (19—11), oferind un 
spectacol deosebit de plăcut 
celor pesta 2 000 de spectatori 
care au luat loc in tribunele 
sălii.

Ambele formații se pregăteso 
asiduu pentru viitoarea ediție 
a campionatului mondial (de
cembrie 1971, Olanda). Echipa 
noastră se află într-o suită 
competițională (inaugurată cu 
„Trofeul Carpați“) care-i fo
losește la omogenizare, dar și 

cristalizarea tacticii de joc. 
altfel, formația antrenată de 
Zugrăvescu și P. Simion își 

continua șirul meciurilor 
pregătire din acest an cu 

două întîlniri ce vor avea loc 
la 18 și 20 decembrie in com
pania echipei Cehoslovaciei, 
partidele urmind să se dispute 
In localitatea Nitra. Echipa 
R. F. a Germaniei are in com
ponența sa jucătoare de va
loare (Reltwelsser, Jacob, 
Klttss, Schrdder ș.a.) care, fără 
Îndoială, vor realiza 
tida revanșă un joc 
exigențelor.

In deschidere, de 
va avea loc meciul dintre echi
pele feminine București (tine
ret) și Rapid.

ți
Pe

la

Ln par- 
mâsura

ara 18

^Handbalistele vest-germane, in holul hotelului 
'dor",' la : PțîȚip timp după «osirea in Capitală

L Astăzi. Inoepind de 1a ora 
[19, in sala Hoțeasca se va des- 
jfășura cea de a doua întilnire 

revanșă — dintre reprezen- 
jtativeie feminine de handbal 
'ale ROMÂNIEI șl R.F. A GER- 
ȚdANIEI. La fluierul arbitrilor

M. Stanojevid și 
(Iugoslavia) se vor 
leași teamurl care 
fcujitat duminică in sala O- 
limpia din Timișoara. După 
cum se știe, primul med s-a 
Încheiat cu victoria echipei Ro-

P. Pupiol 
alinia, aoe- 
s-au con-

ale României și Cehoslovaciei
Z După meciul cu selecție- 
ț nata Spaniei, reprezentativa 
I masculină de handbal a țării 
j și-a continuat pregătirile In 
( Capitală, deoarece alte con- 
I fruntări, 
1 prevăzute

petițiilor din acest sfîrșit 
de an.

ți In ordine cronologică, pri

I
mal dificile, sînt 
in programul com-

ma va fi dubla întilnire cu 
reprezentativa Cehoslovaciei. 
Cele două jocuri vor avea 
loc în sala Floreasca — pri
mul, miercuri 9 decembrie, 
începind de la ora 19,45. Me
ciul va fl condus de cuplul 
de arbitri iugoslavi Milan 
Valcid și Vlado Simanovid.

*LADISLAV KACANI - NOUL ANTRENOR 
AL NAȚIONALEI CEHOSLOVACE

Agențiile de presă au anun
țat aseară numirea fostului 
internațional Ladislav Kacani

în postul de antrenor al na
ționalei de fotbal a Ceho
slovaciei,

t
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C
hiar dacă tn multe locuri vre
mea se menține frumoasă, știm că 
în alte regiuni gazonul stadioa
nelor s-a acoperit de zăpadă și 
că, în orice caz, filele calenda
rului atestă sosirea noului ano

timp. Sezonul rece — altădată vacanță 
prelungită — își propune sâ asigure acti
vității sportive, la toate nivelele sale, o 
continuitate crescută față de anul trecut. 
Avem în vedere domeniul performanței, 
dar mai ales cel al sportului de masă. 
Unanim acceptată, ideea contribuției re
marcabile pe care practicarea exercițiilor 
fizice și sportului o are asupra întăririi să
nătății, explică ea însăși nevoia de a păs
tra, -chiar de a dezvolta mijloacele de 
menținere a contactului cu .mișcarea în 
aer liber, cu toate acele activități recon
fortante, de destindere și recreare.

Iarna sportivă a acestui an pare să. fi 
fost mai bine pregătită ca altădată. Sînl 
mai multe sâptâmîni de cînd, In județele 
Brașov, Harghita, Alba etc, s-a. tre
cut efectiv la îndeplinirea unor impor
tante obiective, elaborate din vreme, după 
largi și competente consultări. Se impune, 
însă, ca de data aceasta, preocuparea 
pentru organizarea unei bogate activități 
sportive în lunile de iarnă să devină 
generală, sâ nu mai fie considerată de 
importanță doar pentru organismele spor
tive din zonele de munte I Experiența 
onului trecut a arătat că sportul de masă 
își poate păstra și chiar majora dimen
siunile în anotimpul de iarnă, în oricare 
parte a țării. Sâ folosim, așadar, această 
experiență și, pe cît posibil, s-o genera 
lizâm. Mai multe acțiuni întreprinse. în 
direcția asigurării unei susținute aclivităfi

Dispută dirză pentru puc in meciul inaugural Foto :V. BAGEAC
MARIAN SLAVIC

(Dinamo), 3. Bogdan Mi- 
hăilescu (Dinamo), 4. Cor
nel Rusu (Rapid), 5. Ale
xandru Szabo (Steaua), 6. 
Eugen Aimer (Olimpia Re
șița), 7. Ladislau Koszta 
(Politehnica Timișoara), 8. 
Agneta Șterner (Steaua), 

9. Melania Decuseară 
(Progresul), 10. Ion Ganea 
(Independența Sibiu).

colonel 
(R. D.
Comitetului sportiv

Wemer 
Germană),

Mehnert 
delegatul 
al Arma

pionatului de hochei 
matelor Prietene.

ai Ar se

PROGRAMUL 
TAZI : ora 17, 
nata Armatei 
T.S.K.A. Sofia j 
Steaua—Dukla.

DE AS-
Selecțio- 

U.R.S.S.— 
ora 19,30,

telor Prietene, a transmis un 
cald salut din partea acestui 
organism, general maior 
Gheorghe Cetină, președintele

DUKLA JIHLAVA —
LEGIA VARȘOVIA 6—2 

(0—1, 3—1, 3—0)
/

Turneul a fost inaugurat 
printr-o dispută deosebit de 
atractivă. Pronosticurile, ba
zate pe rezultatele și nivelul 
hocheiului din cele două țări, 
indicau drept favorită for
mația cehoslovacă, victorioa
să — de altfel — la o dife
rență de 4 goluri. Numai că

In fața etapei a XlV-a a diviziei A de fotbal

să 
mum 
calitățile tactice, pentru a în
toarce soarta meciului 
voarea lor.

Intilnirea i a început 
semnul unui evident 
bru de forțe, după care ju
cătorii 
tăioși, 
cîteva 
dintre 
fructificată de 
printr-un șut de la treime, 
aproape imparabil. Hocheiștii 
cehoslovaci și-au găsit greu 
cadența și abia în finalul a- 

. cestei prime reprize au evo
luat mai aproape de valoa
rea recunoscută, dar rapidele 
lor combinații și șuturi în

întrebuințeze la maxi- 
și să-și etaleze toate

în fa-

sub 
echili-

de la Legia, mai bă- 
au reușit să-și creeze 
ocazii favorabile, una 
ele fiind spectaculos 

Jaskierski,
AZI DUPA-AMIAZA, 
LA „TINERETULUI" :

CONCURS INTERNATIONAL
DE GIMNASTICA MODERNĂ

UN MECI MAI INTERESANT CA ALTUL
DOUĂ JOCURI CHEIE IN

DE SEZON

CAPITALA

Valerio CHIOSE 
Călin ANTONESCU

(Continuarea in pag. a 4-a)

In organizarea asociației spor
tive Locomotiva, are loc astăzi, 
tn Capitală, un interesant con
curs de gimnastică modernă : 
este vorba de meciul internațio
nal Locomotiva — T.S.K.A. So
fia (sala de la Tineretului ora 17), 
echipe In care figurează mai mul
te gimnaste de recunoscută va
loare din cele două țări.

Vilnius

Foto :

lntr-o zi apara-

1
I
i
i
i ale României

participă la 
întrecere, se

Iată-ne in fața penultimei e- 
tape a turului diviziei- A. Mîi-

vede in fotografie, dar s-a văzut 
din meciul Jiul — Progresul)

Țurcan a ciștigat bătălia aeriană pentru balon. Dar Manta, care nu se 
In... meci, va bloca mingea. (Fază 

~ Aurel DULA

ton cu țelurile urmărite de fie
care : 1. Titlul de campioană 
(măcar de toamnă I) 2. Vacanță 
lipsită de griji în aceste luni 
de iarnă și în perspectiva pri
măverii. 3. Evitarea retrogra
dării.

Meciuri importante ? Toate I 
La București, de pildă, atît 
partida Progresul—Universita
tea Craiova, cit și meciul Di
namo—Universitatea Cluj RE
PREZINTĂ JOCURI CHEIE, in 
jurai cărora gravitează intere
sul iubitorilor de fotbal.

Prin prisma „deplasării”, 
partidele pe care le susțin Pe
trolul la Timișoara. Rapid la 
Bacău, Steaua la Cluj și U.T.A. 
la Pitești, oferă, de aisemenea, 
subiecte de discuție. Două me
ciuri par mai liniștite : Farul— 
Jiul și Politehnica Iași—Steagul 
roșu. Par. Dar nu se știe dacă 
vor fi așa ..

ne, formațiile care 
această pasionantă 
vor întîina din nou pe drep
tunghiurile , de gazon, bucu- 
rindu-se că iarna le-a dat ră
gazul necesar pentru a-și dis
puta meciurile în condițiunl 
normale și încercînd, desigur, 
să realizeze o performanță in

sportive în lunile ce urmează, rețin aten
ția în mod deosebit. Este vorba, printre 
altele, de calendarul competitional cen
tral al U.T.C., C.N.O.P., U.G.S.R., la reali
zarea căruia sînt chemate să contribuie 
toate organismele județene de resort. De 
asemenea, se preconizează reușita „celui de 
al IV-lea trimestru' o vacanță a elevilor pli
nă de activități sportive, inițiativă care re
clamă și ea o sprijinire atentă, entuziastă. 
Să adăugăm largile posibilități pe care le 
oferă taberele de iarnă ale elevilor și 
studenților, extinderea folosirii orelor de 
educație fizică în școlile din regiunile de 
munte, pentru învățarea și practicarea 
schiului, a patinajului sau a hocheiului. 
Toate acestea, ca și multe altele, cer, însă, 
preocupare susținută pentru amenajarea 
cît mai multor pîrtii și patinoare, selec
tionarea și pregătirea unor instructori spe
cializați și definitivarea unui calendar lo
cal cuprinzînd numeroase forme de acti
vitate competițională, diferențiate pe gru
pe de vîrstă, răspunzînd cît mai bine 
preferințelor.

Iarna sportivă a început. Să reamintim 
câ sînt așteptate, în toate județele, mă
suri energice pentru îndeplinirea ho- 
târîrilor Comitetului Executiv al C.N.E.F.S. 
cu privire la organizarea activității 
sportive de masă în această peri
oadă. Este necesară multă muncă, price
pere și pasiune pentru ca sportul de 
masă să nu înregistreze minusuri în lunile 
următoare. Să nu uităm că principala 
misiune a acestuia este să ajute la întă
rirea sănătății, obiectiv social de mare 
însemnătate care, bineînțeles, nu poate fi 
fragmentat de anotimpuri.

Dan GÂRLEȘTEANU

Echipele 
de tenis de masă

I
I
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au sosit la Pekin
Echipele de tenis de masă 

ale României au sosit la Pe
kin, venind din R. P. D. Co
reeană. Sportivii noștri vor 
susține mai multe întîlniri a- 
micale cu jucătorii chinezi la 
Pekin și Tientzln.

Dacă 
tele bizar numite video- 
magnetofoane vor lua lo
cul foarte arbitrarelor 
decizii ale arbitrilor de 
pe marginile piscinelor, 
săriturile de la trambu- 

_ lină vor avea probabil 
£ numai de ciștigat. Dar 
S fotbalul fără arbitri ? 
“ Fără discuții, fără hui- 
“ duieli ? Sancționarea 
2 faulturilor — știință e- 
2 xactă ? Meciuri teleco- 
“ mandate 1 Avertizoare 
■» electronice sonore în lo- 
S cui bietelor fluiere cu 
S sîmbure de cireașă ? 
“ Nonsens.
” O partidă fără contra- 
a dicții, cu decizii absolut 
ă exacte ? Psihanaliștii 
“ susțin că tot avînd me- 
“ reu dreptate, ți se face 

repede lehamite.
VICTOR BANCIULESCU

iaiBiitBciimiiiiiiiiiiBir»'*

Judo-ul s-a infiltrat cu repeziciune în rindul sporturilor de mare 
popularitate. Găsind teren favorabil în special în mediul studențesc, 
acest sport spectaculos își lărgește zi de zi cercul sintpatizanților și 
la noi. Dovadă, recentele campionate naționale desfășurate la Cluj cu 
numeroși competitori și spectatori. Dinamismul, varietatea procedeelor 
sini caracteristici care dau frumusețea judo-ului și-l asigură succesul. 
Secvența alăturată vine să confirme aprecierile noastre.

Fază din intilnirea finală la categoria 93 kg dintre Gh. Boșcu (l.E.F.S.) 
și v. Tos un (Rapid) : Boșcu aplică o tehnică de șold (sudetsurikomi- 
goshi) adversarului său.

Foto : Călin CRETU -
---------- ----- ---------

SALVAMONTUL FAfĂ-N FAȚĂ CU IARNA

Element cu o foarte mare pon
dere tn tezaurul turistic al țării 
noastre (pe nedrept neglijat, une
ori), muntele reclamă, pe mă
sură ce sporește afluxul de ex
cursioniști tn perimetrul său 
(102 000 km p), un sistem bine 
organizat de prevenire a even
tualelor accidente și de salvare, 
promptă, a celor aflați tn situa
ții critice. Un asemenea sistem 
— denumit SALVAMONT — a 
luat ființă și tn țara noastră 
prin H.C.M. nr. 140 din 25 ianua
rie 1969.

Așadar, in curind, Salvamon- 
tul va împlini doi ani de exis- 

nu
„ ..................... care

acest sistem pus tn slujba ama
torilor de drumeții montane și-a 
dovedit, tn repetate rlnduri, uti
litatea. In aceiași timp, insă, au

reieșit o serie de carențe tn ac
tivitatea Salvamontului și, mai 
ales, necesitatea de a l se asigura 
un nivel superior de organizare 
și dotare.

ROADELE COLABORĂRII

tențd. O perioadă de timp 
prea îndelungată dar în

In momentul da față, cea mai 
bună situație se intilnește în 
jud. Brașov a cărui Influență s-a 
extins, cu fericite efecte, asupra 
județului Sibiu. S-a și ajuns la 
o strînsă colaborare între orga
nele cn răspunderi in domeniul 
Salvamontulul din aceste județe. 
Ne-o dovedește și pliantul (sin
gurul, pînă acum, In țară) tipărit 
în comun, pliant care oferă toate 
informațiile necesare în legătură 
cu activitatea Salvamontulul iar,

In plus, schițele masivilor (din 
Ciucaș pînă în munții Cibinulul) 
In care operează echipele celor 
două județe șl o anexă cu sta
turi adresate turiștilor.

Mai trebuie spus, de asemenea, 
că LA BRAȘOV, prin strînsa co
laborare dintre președintele Co
misiei județene de turism-alpl- 
nism, A. Stavros, medicii 
Boțea și I. Macedonschi, 
niștii ing. I. Coman, Al. Flori- 
cioiu și N. Jitaru, ajutați de alți 
iubitori ai turismului, S-AU REA
LIZAT, DIN RESURSE LOCALE. 
MATERIALE NECESARE ECHI
PELOR DE SALVAMONT : pl- 
toane, carabiniere, tărgl speciale, 
iar, mal recent, și două bărci 
pentru transportarea accldentați- 
lor în timp de iarnă.

VI.
alpi-

Brașovenll privesc, așadar, cu 
un remarcabil simț de răspun
dere această problemă. Mal mult, 
el doresc să vină șl în ajutorul 
altor județe în care echlpeie 
Salvamont înllmplnă încă multe 
dificultăți. In acest scop, se pre
conizează organizarea unei con
sfătuiri pe țară (la Brașov), nu 
numaj cu membri al echipelor 
Salvamont dar șl factori de 
răspundere din consiliile popu
late județene, din rețeaua sani
tară, O N.T. etc.

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 2-a)
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PAȘI SPRE UN ARBITRAJ MODERN

unii arbi- 
G. Chira-

Cu multă satisfacție con
semnăm săptămînă de săp- 
tămînă aprecierile referitoa
re la calitatea arbitrajelor 
prestate în divizia A. Consfă
tuirile și examenele ținute în 
ultima vreme precum și se
lecționarea celor mal buni au 
dus la creșterea responsabi
lității arbitrilor de baschet și, 
implicit, la scăderea aproape 
totală a nemulțumirilor, frec
vente altădată. Arbitrii au 
devenit mai exigenți în pri
mul rînd cu ei înșiși, ve
ghează asupra respectării re
gulamentului de joc și a 
discipline, iar rarele cazuri 
de neatenție sau de incom
petență sînt prompt sancțio
nate de Colegiul central. în 
general, se poate spune că 
s-a făcut un important pas 
înainte, prin care se contri
buie la buna desfășurare a 
campionatelor naționale și 
pentru care arbitrii de bas
chet și forul lor diriguitor 
merită felicitări.

Mai mult chiar, 
tri (6. Negul eseu,
leu, V. Cadar, M. Rizea, D. 
Crăciun, E. Hottya. M. Aldea 
ș.a.) au început să conducă 
partidele într-o manieră mai 
largă, făcînd ca jocul să de
vină cursiv, iar baschetbaliș- 
tii noștri să acționeze cu mai 
mult curaj. Deocamdată, este 
un început. Dar ar fi cît se 
poate de util ca el să fie 
continuat și generalizat ca 
manieră de a conduce. Ar fi 
util pentru că s-ar evita si
tuații Ca acelea în care s-au 
aflat echipele Dinamo, Stea
ua (masculin) șl Politehnica 
(feminin), dezavantajate de 
arbitraj (ceea ce nu scuză re
zultatele lor). N-au făcut ex
cepție nici reprezentativele 
țării în întrecerile internațio
nale, oficiale sau amicale. 
Discuțiile asupra arbitrajului 
„strîns* sau „larg" persistă de 
multă vreme, dar, din păcate, 
ele continuă și acum, deși 
Colegiul central al arbitrilor 
a indicat o linie precisă în 
această privință.

Este adevărat că un arbi-

Csege (Crișul) va arunca la coș, dar Demetrescu se pregă
tește să-i pună un „capac", elementul tehnic 
maniera de arbitraj. (Fază din

este mai comod 
ce îl aplică, dar

traj sever 
pentru cel 
în același timp, el constituie 
o frînă în evoluția jucători
lor pe teren. Iată de ce sa
lutăm primii pași făcuți în 
prestarea unul arbitraj mo
dern și 
vingerea 
cavalerii 
de-a cum 
manieră 
progresul jocului de baschet.

ne exprimăm con- 
că li vom vedea pe 
fluierului conducînd 
înainte în singura 
capabilă să ajute 4

Colegiul central al arbitrilor veghează

controversat 
meciul Poli—Crișul).

Foto: Dragoș NEAGU

MIERCURI Șl JOI 
PARTIDE IN 

CUPA CUPELOR 
Șl C.C.E.

in

S-AU CALIFICAT PENTRU 
DIVIZIA A
ȘOV, I.M.U. MEDGIDIA 
(libere); A.S.A. BACĂU 

Șl CRIȘUL ORADEA 
(greco-romane)

A.S.A. BRA

auSîmbătă și duminică 
avut loc la Poiana Brașov 
întrecerile
pentru calificarea în cam
pionatul diviziei A la lupte 
libere și greco-romane

întrecerea de la libere a 
fost dominată de formațiile 
A.S.A. Brașov (antrenor V. 
Bularca, fost campion mon
dial), care a cîștigat toate 
cele trei partide. Bine s-a 
comportat și cea de a doua 
echipă calificată, I.M.U. Med
gidia (antrenor Gh. Vălimă- 
reanu). Iată rezultatele: 

A.S.A. Brașov cu I.M.U. 
Medgidia 22—10, cu Construc
torul Hunedoara 27—5, cu
Electroputere Craiova 24,5— 

7.5 ; I.M.U.M. cu Constructorul
22.5— 9,5, cu Ulectroputere 

23—17; CONSTRUCTORUL cu 
Electroputere 26—12.

Confnintarea de la greco- 
romane a fost și ea destul 
de aprigă, 
tru finaliste 
A.S.A.
Croitoru) 
(antrenor 
prezentat 
pregătiți, 
a activa 
campionatului național 
echipe. Rezultate : A.S.A. Ba
cău cu Crișul Oradea 22,5 — 
17,5, cu Aluminiu Slatina
24.5— 11,5, cu A.S.A. Cluj 
19—13; GRISUL cu Aluminiu 
26—14, cu A.S.A. Cluj 22,5— 
17,5; A.S.A. CLUJ cu Alu
miniu 21—19.

turneului final

Dintre cele pa- 
s-au detașat: 

Bacău (antrenor M. 
și Crișul Oradea 

I. Pantici), care au 
concurenți bine 

obținînd dreptul de 
în prima divizie a 

pe

C. GRUIA I. STANCA-
coresp.

CUPA SPERANȚELOR...
Cupa speranțelor — com

petiție rezervată echipelor 
de tineret — și-a consumat, 
ia Iași, cea de a doua fază 
de zonă, desemnînd 
serie de 
finala ce 
București 
cembrie.

După cum o» relatează 
corespondentul nostru D. 
Diaconescu, întrecerea d« la 
Iași a înregistrat o serie de 
absențe: Galațiul și Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej nu au 
prezentat nici o echipă, Cra- 

de

calificați 
va avea 
între 21 și

o nouă 
pentru, 
loc la 
24 de-

iova numai formația 
spadă șa.

CAMPIONATUL 
BUCUREȘTIULUI 

LA JUNIORI MARI

care 
fina-

Intrecerile juniorilor mari 
din București au scos în e- 
vidență superioritatea mani
festată de Aurel Ștefan (flo- 
retă-băieți) și Aniuta Ale
xandrov (floretă-fete), 
au terminat neînvinși
lele respective. La sabie și 
spadă, în schimb, a. fost ne
voie de baraje pentru de
semnarea învingătorilor. RE
ZULTATE TEHNICE: Flore- 
tă-băieți: 1. A. Ștefan 5 v; 
2. ’
3. Cr. Dinu 3 v. Floretă-fete: 
1. A. Alexandrov 5 v; 2. M. 
Bartoș 4 v; 3. R. Nioulescu 
3 v. Spadă: 1. Tr. Bălan 4v 

Călina 4 v; 3. 
v. Sabie: 1. Gh. 
d. b.; 2. C. Ma
li; 3. C. Petrică

G. Ursovici 4 v;

d.b. ; 2. I. 
A. Todor 3 
Mocanu 4 v 
rin 4 v d.
2. v

ABSENTE
In probele la cele patru 

arme au participat echipe 
din Brașov, Constanța, Cra
iova, Ploiești, Timișoara și 
Iași.

REZULTATE TEHNICE. 
— Floretă — fete (4 echipe):
1. Constanța I 6 p; 2. Ti
mișoara 4 p. Floretă — bă
ieți : (3 echipe): 1. Timișoa
ra 4 p; 2. Ploiești 2 p. Sa
bie (4 echipe): 1. Iași 4 p;
2. Brașov II 4 p. Spadă (6 
echipe): 1. Craiova I 10 p; 
2. Timișoara 8 p

EUGEN ALMER — 
2:01,3 PE 200 m LIBER 

LA REȘIȚA
Evoluția tînărului campion 

și recordman al țării Eugen 
Aimer a fost așteptată cu 
mare interes la ultimul con
curs de înot, desfășurat în 
bazinul de la Reșița.

Cu acest prilej, Aimer a 
fost cronometrat pe distanța 
de 200 m liber în 2:01,8, 
PERFORMANȚĂ MULT SU
PERIOARA RECORDURILOR 
NAȚIONALE DE JUNIORI.

ALTE REZULTATE : Rodi- 
ca Petruică 2:56,4 — 200 m 
bras ; Anca Andrei 1:13,5 — 
100 m spate ; Siegrîd Slccian 
1:14,3 șj Ioana Sporea 1:15,1 
— 100 m delfin.

A. RUDEANU, coresp.

Auțomobilism - J 0 REUȘITĂ ÎNTRECERE

Analizînd activitatea din ulti
ma vreme a arbitrilor divizio
nari și constatînd unele aba
teri, Colegiu] central al arbi
trilor de baschet a hotărît ur
mătoarele sancțiuni î

— suspendarea arbitrului 
■ Mircea Negulescu (București)

pe patru etape, deoarece la 
jocul divizionar B Progresul- 
Arhltectura (feminin), substi- 
tuindu-se arbitrului principal, 
a dovedit lipsă de fermitate 
în aplicarea prevederilor regu
lamentului de desfășurare a 
diviziei B, slabă autoritate 
fată de antrenorii celor două 
echipe șl a prestat un arbitraj 
necorespunzător ț

— sancționarea cu avertis
ment scris a arbitrului Pom- 
piliu Pasăre (București), de
oarece la meciul Progresul— 
Arhitectura nu și-a îndeplinit 
sarcinile ce-1 reveneau în ca-

litate de arbitru principal, fu
gind de răspundere și lăsînd 
această sarcină pe seama ar
bitrului secund;

— suspendarea arbitrului Eu
gen Simionescu (Constanța) pe 
patru etape, deoarece la jocul 
Farul Constanța—Rapid Bucu
rești (divizia A masculin), des
fășurat la Constanța, funcțio- 
nînd în calitate de cronome- 
tror, a dovedit lipsuri în cu
noașterea regulamentului șl a 
încercat să inducă în eroare 
pe arbitrii întîlnirii.

Salutăm fermitatea Colegiu
lui central de arbitri și spe
răm să constatăm și de acum 
Înainte același discemămînt și 
hotărire din partea acestui for 
în aprecierea comportării arbi
trilor de baschet.

In această săptămînă, baschetul 
va avea o bogată activitate In
ternă și Internațională, alcătuită 
din meciurile susținute de echi
pele participante la C.C.E. șl 
Cupa cupelor, de etapa diviziei 
A șl de o restanță a acestei 
competiții.

Desigur, cel mal mult Intere
sează partidele Internaționale, 
care se vor desfășura după ur
mătorul program : MIERCURI, 
sala Floreasca ora 18 : Steaua — 
Galatasaray 
susținută în . .
pelor) ; JOI, sala Floreasca 
ÎS : Dinamo — /’ --------- -----
turul jocului 
la băieți) ; la 
Sofia — '
(returul _______ ______ _____
C.C.E. la fete).

Joi va avea loc șl un Intere
sant meci masculin, restanță 
divizia A: Universitatea Cluj 
Universitatea Timișoara.

Rubrică redactată de 
D. STANCULESCU

(returul partidei 
cadrul Cupei cu- 

ora 
Akademik Sofia (re- 
din cadrul C.C.E. 

, - i Sofia, Akademik
Politehnica București 

întîlnirii din cadrul

In

Clasamentele diviziei A

Lotul senioarelor 
penfru Balcaniada 

de la Varna

MASCULIN
1. Dlnamo 9 9 0
2. „Poli" BUO. 9 7 2
3. Rapid « 9 5 4
4. „Poli" Galați 9 5 4
S. I C.H.F. 9 5 4
6. Steaua 8 5 3
7. I.E.F.S. 9 4 5
8. „U« Cluj 8 4 4
0. „U" Timișoara 7 4 3

10. „Poli" Cluj 9 2 7
11. „Poli" Brașov 9 18
12. Farul C-ța. 9 1 8

766-619 18 
653-551 16 
705-686 14 
631-626 
596-617 
625-520 
591-653 
537-516 
553-502 
552-614 
541-642 
541-715

14
14
13
13
12
11
11
10
10

Buc.

M.

8
8

t. 8
8

FEMININ
8 8 0
8 7 1
8 6 2

5 3
4 4
4 4
3 5
2 6
1 7
0 8

16
15
14

1. 
2.
s.

511-419 
482-394 
510-430 
490-521 13
427-4G3 12 
546-520 12 
408-423 11 
406-472 10 
418-494 9 
408-470 8

1. ,-,Poli*
8. I.E.F.S.
3 Rapid
4. Voința BV.
5. Crișul
6. Sănătatea S.
7. Constructorul
8. Mureșul Tg. M. 8
9. A.S.A. Cluj 8

10 Voința Buc. 8 
sCUPA SPORTUL" 

Dinamo 
„Poli" Buo.
Steaua

4. Rapid
5. I.C.H.F.
6. „U" Timișoara
7. „Poli" Galați
8. „U“ Cluj
9. I.E.F.8.

10. „Poli" Cluj
11-12. „Poli." BV.
11-U. Farul C-ța.

După cum am mai anunțat, 
între 27—29 decembrie se va 
desfășura In Bulgaria, la Var
na, Campionatul balcanic al 
baschetbalistelor senioare. In 
acest scop, a fost alcătuit ur
mătorul lot din care vor fi 
selecționate cele 12 lucitoare 
participante la Balcaniadă S 
Bogdana Dlaconescu, Ileana Gu- 
giu, Suzana Szabados, Gabrie
la Ciocan, Anca Demetrescu, 
Cornelia Taflan (Politehnica 
București). Ana Popov, Anca 
Racoviță. Gabriela Nicola, Ilea
na Chiraleu (Rapid), Maria Ne- 
delea (Voința Brașov), Floarea 
Trandafir (A.S. Armata Clui), 
șl Margareta Pruncu (Con
structorul București). An
trenori : GR. COSTESCU șl 
TR. CONSTANTINESCU.

La această ediție a Cam
pionatului balcanic vor lua 
parte selcțlonatele Bulgariei, 
Iugoslaviei, “ 
babll, cea

Cu acest 
în ziua de 
ferința balcanică de baschet, 
în cadrul căreia va fi alcătuit 
programul balcaniadelor din 
1971 și vor fi discutate pro
blemele la zi ale acestor com
petiții.

României șl, pro- 
a Greciei.
prilej, va avea loc, 
28 decembrie. Con-

Cu o zi înaintea antrena
mentului oficial, doar trei 
automobiliști se înscriseseră 
pentru întrecerea de viteză 
în circuit de duminică. Or
ganizatorii — filiala A.C.R. 
București — care doreau să 
umple golul de cîteta luni 
din activitatea competiționa- 
lă națională și-au continuat, 
însă, cu perseverență stră
daniile și duminică peste 30 
de concurenți au fost pre- 
zenți la startul acestui con
curs. Un frumos succes care 
răsplătește eforturile filialei 
A.C.R. și care dovedește — 
din nou — că în ciuda con
dițiilor generale nesatisfăcă
toare în care își desfășoară 
activitatea acest sport există 
încă suficienți pasionați care 
de abia așteaptă un prilej 
pentru a se lansa în între
ceri.

Desfășurat pe un circuit 
lung de 1210 m pe străzile 
din jurul Consiliului popu-

Campionatul național sătesc de trîntă
O COMPETIȚIE CU ECOURI..

După succesul repurtat, cu 
puțin timp în urmă, de finala 
pe țară a campionatului de 
oină, am asistat, recent, la 
prima ediție a campionatului 
național sătesc de trîntă. „Am 
dorit, astfel, — ne spunea to
varășul ALEXANDRU MURE
ȘAN, adjunct al secției sport 
a C.C. al U.T.C. — să readu
cem la ordinea zilei un sport 
traditional cu largă popu
laritate. Avantajele unei ase
menea întreceri sînt cel puțin 
două — a continuat interlocu
torul : 
primul rînd, vitalitatea Și re
sursele tineretului de la sate 
ti în al doilea rină, se pot de-

se demonstrează, in

I.E.F.S UNIVERSITATEA CLUJ 3-0
Echipele feminine I.E.F.S. 

și Universitatea Cluj au sus
ținut ieri, în sala Giulești, 
partida din etapa a X-a a di
viziei A. Victoria a revenit 
studentelor bucureștene

REZULTATE 
DIN DIVIZIA B

CU

In _ ____
partidele etapei a IX-a. 
rezultatele înregistrate;

MASCULIN
Seria I: Progresul — 

Timișoara 3—2, Voința 
rești — Ind strmel C. 
3—0, A.S.A. Sibiu — Universi
tatea Timișoara 3—1, Politehni
ca Brașov — Silvanla șimleul S. 
0—3, e.r.R, eiuj ~ voința A. 
rad 1—3.

Seria a H-a: Universitatea
București — Aurora București 
0—3, Electra București — Vago
nul Ploiești 3—0, Slderurgtstul 
Galati — Medicina București 
0—3, Politehnica lași Relonul 
Sivlnești 1—3. Constructorul Su
ceava — Electroputere Craiova 
3—0, Farul Constanța — Univer
sitatea Craiova 1—3.

FEMININ
Seria 1: Medicina Cluj — Spar- 

tac București 1—3, Sănătatea 
Arad — I T B. Informația Bucu
rești 3—0, Voința Oradea — Me
dicina Tg. Mureș 3—1, Voința 
Brașov — Viitorul Bistrița 3—0, 
Drapelul roșu Slbtu — Voinfa 
M. Cluc 3-1.

Seria a H-a : A.S.E Bucu
rești — Universitatea București 
1—3, Constructorul București — 
Voința Constanța 3—0, Flacira 
roșie București — Politehnica 
Galați 2—3, Universitatea lași — 
Progresul București 0—3, Sănă
tatea Ploiești — Viitorul Bucu
rești I—J.

divizia B s-au disputat 
" ’ ' — . Iată

CF.R. 
BlLCU- 
Turzii

3—0 (10, 2, 10), după un joc 
de slabă calitate. In special 
ciujencele au avut o evoluție 
de-a dreptul penibilă. După 
meci, am rugat pe antrenorul 
Ion Cebuc să explice situa
ția echipei. Iată pe scurt răs
punsul i „Nu fac volei de 
plăcere. Și-au văzut visul îm
plinit, acela de a deveni stu
dente. La antrenamente nu se 
omoară cu firea"... Ce părere 
are conducerea secției de vo
lei a Universității ? „U" va 
rămîne echipă de A numai 
cu numele î

pista talente autentice care, ul
terior, să fie îndrumate către 
sportul de performantă, spre 
practicarea luptelor greco-ro- 
mane, in cazul de față".

Reluînd ideile tovarășului 
Alexandru Mureșan, constatăm 
că la fazele comunale și la 
cea județeană au participat 
mai mult de 20 000 de tineri. 
Dintre județele care s-au evi
dențiat în atragerea unui nu
măr mare de tineri. în orga
nizarea ireproșabilă a fazelor 
premergătoare finalei. sînt 
Prahova, Dîmbovița și Con
stanța. De altfel, pentru me
ritele deosebite fn desfășura
rea acestei competiții, ca și 
pentru faptul de a fi dat nu
mărul cel mal mare de cam
pioni naționali, județului Pra
hova i s-a decernat o cupă 
specială din partea C.N.E.F.S. 
„Pentru noi răsplata primită 
este un îndemn de a munci 
cu ?i mai bune rezultate, de 
a atrage și mai multi tineri 
in practicarea sporturilor tra
diționale — ne-a spus tovară
șul NICOLAE LILIAN, șeful 
secției sport a Comitetului ju
dețean Prahova al U.T.C. Nu 
trebuie neglijat nici faptul că 
practicînd oină și, acum, trin- 
ta, tinerii își dezvoltă calitățile 
fizice fără ca „pentru aceasta, 
să avem nevoie de o bază ma
terială costisitoare".

Ne-a interesat — In timpul 
desfășurării întrecerilor — să 
aflăm cîteva amănunte defini
torii ale unor tineri finaliști. 
Antrenorul AZIZI SEIDA-

MENT, conducătorul sportivilor 
din județul Dîmbovița, ne-a 
relatat despre calitățile deose
bite ale sondorului Gh. Căli- 
nescu, ale șoferului Gh. Stan- 
ciu și ale țăranului cooperator 
I. Crlstea. Dar interlocutorul 
nostru a scos pregnant In e- 
vidență talentul cooperatorului 
din Teiș. Gh. Cirstea despre 
care, cu siguranță, se va mai 
vorbi In sportul luptelor. Toți 
acești tineri — și faptul nl 
se pare de o deosebită Impor
tanță — au făcut cunoștință 
cu sportul foarte recent, adică 
odată cu participarea lor la 
edifia 1970 a Cupei tineretului 
de la sate.

După terminarea competiției 
am solicitat și părerea profe
sorului VICTOR DONA, dele
gatul F.R. Lupte : „Inițiativa 
C.C. al U.T.C., de a organiza 
o întrecere finală de trîntă, o 
consider binevenită. Este exact 
ceea ce așteptăm noi pentru 
a recruta, din rîndul acestor 
tineri viguroși, elemente pen
tru sportul de performantă. 
Disputele s-au ridicat la un 
înalt nivel spectacular și s-au 
desfășurat în limitele unei de
pline sportivități."

înainte de a încheia scurtele 
noastre însemnări pa marginea 
finalei, ne facem ecoul celor 
210 tineri concurenți, al dele- 
gaților care i-au însoțit, da a 
mulțumi C.J.E.F.S. Constanța 
pentru impecabila organizare a 
întrecerii.

Iar ai sectorului 8, con
cursul a fost destul de in
teresant, deși sistemul la 
care au fost nevoițl să ape
leze organizatorii din cauza 
îngustimii traseului (serii e- 
liminatorii de două mașini) 
nu favorizează de loc specta
culozitatea. Prezența la start 
a cîtorva din cei mai buni 
piloți ai noștri a asigurat 
însă o valoare tehnică ridi
cată întrecerii și a prilejuit 
cîteva dueluri mult gustate 
de spectatorii destul de nu
meroși care au urmărit-o. 
Iată rezultatele cu care s-a 
încheiat concursul:

ÎNCEPĂTORI. Clasa 1:1. 
Dan Bonjug (Fiat 850), 2.
Mihai Ionescu (Fiat 850). 3. 
Cătălin Cutaride (Fiat 850). 
Cjasa a 2-a : 1—2. Victor 
Preda (Skoda 1000) și D. Rusu 
(Dacia 1100). 3. Șerban Ne- 
grescu (Dacia J100). Clasa a 
3-a: 1. V. Preda (Skoda 
1000), 2. N. Tănase (R. 16), 
3. D. Bonjug (Fiat 850).

AVANSAȚI. Clasa 1 : Eu
gen Ionescu-Cristea (Fiat 850).
2, C. Apostolescu (Trabant 
601), 3. A. Mureșan (Flat 
600). Clasa a 2-a : Marin Du
mitrescu (Dacia 1100 S), 2. 
Gh. Morase (Dacia 1100 S),
3. D, Novac (Dacia 1100 S). 
Clasa a 3-a : Eugen Ionescu- 
Cristea (R-8 Gordini), 2. H. 
Groeff (Dada 1100 S).

„MUZICĂ Șl SPORT' - 
UN SPECTACOL 

INEDIT LA BACĂU
Duminică, Casa de cultură 

a sindicatelor din Bacău a 
găzduit o interesantă șl ine
dită manifestare arttstico- 
sportivă, un spectacol inti
tulat, „Muzică șl sport". La reu
șita acestei frumoase acțiuni, 
organizată de Consiliul ju
dețean al sindicatelor și Con
siliul județean pentru educa
ție fizică șl sport Bacău, 
șl-au dat concursul cei mal 
buni soliști de muzică ușoară 
al Casei de cultură a sindica
telor, printre care, Rozina 
Cambozl, Iacă Bravu șl A- 
driana Mihalache, precum șl 
renumitele gimnaste din mu
nicipiul Gheorghe Gheorjhlu- 
Dej, componente ai» lotului 
național. Sportivele Felicia 
Dornea, campioana absolută 
a țării, Paula loan, Elisabeta 
Turcu, Maria Constantlnescu, 
Iulian» Slmonfi ș.a. au pre
zentat frumoase exerciții de 
gimnastică la sol, la tram
bulină, un dans modern ș.a. 
Programul de gimnastică a 
fost pregătit de antrenoarea 
pxtof. Maria Constantlnescu, 

Iar conducerea muzicală a 
spectacolului a fost asigura
tă de Sile Neniță.

NICOLAE—.oore»p.

Ion GAVRILESCU

FORȚELOR
Activitățile profesionale îngus

tează mult aria de mișcare a 
omului modern, leglndu-1 uneirl 
de forme sedentare de muncă, 
cu consumuri de energie ner
voasă cu nimic mal puțin Im
portante decât cele musculare. 
Consumurile de energie, Indife
rent de natura lor, duc la ins
talarea unei stări specifice pe 
care o numim în mod curent 
„oboseală”. Instalarea oboselii 
duce la slăbirea coordonării miș
cărilor. tntlrzleril reflexelor, de
reglării ritmicității muncii, la 
«căderea acuității organelor de

SALVAMONTÎiL FATA-N FATA CU IARNA
f&rtnare âin pag. I)

MAI MULTA INIȚIATIVA
Inițiativa brașovenilor — pen

tru care merită tot sprijinul ne
cesar — este extrem de utilă 
pentru că, exceptînd pe vecinii 
lor de la Sibiu, în restul jude
țelor situația Salvamontulul nu 
poate fi considerată mulțumitoa
re. Iată ce se desprinde, de alt
fel, din discuțiile avute cu o 
serie de conducători sau com- 
ponenți al echipelor Salvamont 
din diferite părți ale țării 1

Deși H.C.M. nr. 140/1969 pre-

dzează că acest sistem trebuie 
organizat în județele pe al căror 
cuprins se află trasee turistice 
de munte (art. 1. al. I) Șl, a- 
trage atenția că echipele Salva
mont pot fl create „ȘI ÎN ALTE 
LOCALITĂȚI DE Cit CELE PRE
VĂZUTE IN H.C.M.". (art. 2, al. 
ultimi, comitetul executiv al 
consiliului popular al județului 
Hunedoara (pe al cărui teritoriu 
se află porțiuni din munții 
Retezat, Paring, Sebeș. Poiana 
Ruscă, Metall crl șl Bihorului) 
nu A Întreprins nimic, 
PlNA ÎN PREZENT. De aceea, la 
Petroșani, alpinlștil stnt angre
nați șl acum In operații de sal
vare fără a se aplica pievede-

CITIȚI VINERI 11 DECEMBRIE 1970
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O revistă pentru toate virstele

rlle H.C.M. nr. 140 și ale Instruc
țiunilor nr. 545/1969. Or, attt la 
Petroșani cit șl la Hunedoara, 
există alplnlștl cu multă 
rlență.

In jud. Maramureș, la 
tlva C.J.E.F.S. s-a obținut 
barea pentru constituirea 
echipe Salvamont. Consiliul , . 
iar județean a alocat șl o sumă 
corespunzătoare (80 000 lei) dar 
organizarea echipei a fost lă
sată In seama municipiului Bala 
Mare care A... PASAT-O, la 
rtndul său, rețelei sanitare (Sal
vare șl Avlasan). Aceasta n-a 
colaborat însă cu C.J.E F.S. Ma
ramureș sau cu comisia de tu- 
rism-alplnlsm. A alcătuit o echi
pă sul-generls avînd in frunte 
un medic chirurg șl în compo
nență căruțași (!) șl carabinieri. 
Conducătorul echipei, dr. Z. 
Covaci, a demisionat MAI E- 
XACT A REFUZAT SA PEEIA 
ACEASTA SARCINA. Au trecut 
de atunci cea. 5 luni de zile. 
Iarna a și apărut pe crestele 
munților, iar Salvamontul din 
Bala Mare este ca șl Inexistent.

Tn celelalte localități din veci
nătatea munților, echipele Salva
mont s-au constituit, activează, 
dar tntîmplnă, încă, destule gre
utăți de ordin material. în pri
mul rfnd. Urmînd exemplul bra
șovenilor, s-ar putea rezolva 
totuși. în bună parte, lipsa din 
comerț a unor materiale spe
cifice. In ceea ce .privește corde- 
llnele și corzile de alpinism. 
F.R.T.A. va pune la dispoziția 
consiliilor populare o cantitate 
suficientă. Importată din Ceho
slovacia. Mai atragem atentla ce
lor Interesați, că la Institutul de 
educație fizică și sport, catedra 
de «chl turism-alpinism a reaji- 
zat, recent, prototipul unei bărci 
de plastic pentru transportul ac
cidentalilor pe zăpadă.

A‘pelîndu-se la unități ale In
dustriei locale sau ale coopera
ției meșteșugărești se poate re
zolva problema orocurărli unor 
materiale absolut necesare fără 
să se recurgă la lmpoit

O NOUA ORIENTARE

expe-

lnițla- 
apro- 
unel 

popu-

Redactor șef t Eugen BARBU Aotlvltatea Salvamontulul esla 
foarte clar definită, pa ambele 
coordonate, tocă din titlul 
ulul care oferă cadrul legal al

existenței sale:. ...„prevenirea 
accidentelor turistice și organi
zarea acțiunii de -----
munți*.

H.C.M.-ui respectiv 
de altfel, în primul___ _____
tocmai de acest aspect, lndlcînd 
măsurile ce trebuie luate (re
vizuirea șl completarea marca
jelor turistice, asigurarea căilor 
de acces cu mijloace de protec
ție. transmiterea buletinelor me
teorologice, Instalarea da posturi 
telefonice la cabane „șl în spe
cial la cele Izolate", echiparea 
cabanelor de creastă cu mijloace 
de semnalizare luminoasă șl au
ditivă). In plus, Instrucțiunile 
nr. 545/1969 prevăd Indicatoare 
fosforescente, panouri cu traseele 
turistice ale zonei la Intrările în 
căile de acces șl la cabane etc., 
etc....

In unele locuri s-au îndeplinit 
aceste prevederi dar, în cele 
mai multe, ele înttrzle să devină 
o realitate.

Conducătorii șl membrii din 
echipele Salvamont cu care am 
discutat (printre el I. Pușcaș 
din Bușteni, A. Melzer — Slb’u. 
N. Himesch — Brașov) opinează 
că acțiunea de prevenire a acci
dentelor trebuie consolidată șl 
prin prezența unor echipe In 
masivi clnd aceștia cunosc o 
afluență sporită de turiști (ex
cursiile de Anul Nou, vacanțele 
de iarna al# elevilor șl studen
ților etc.).

Ar mal fl de dorit, de aseme
nea, ca O.N.T.-ul să utilizeze, 
pentru excursiile de munte în 
timp de lamă, tn afar- ghidului 
propriu, membri al Salvamon
tulul, așa cum ar trebui să s» 
Introducă, la toate cabanele, re
gistre în care orice turist, orice 
grup, să noteze, cu toată serio
zitatea, ziua șl ora la care pă
răsesc cabana, destinația șl tra
seul pe care șl le-au ales.

Ne aflăm în pragul unul sezon 
care amplifică, uneori plnă la 
limitele riscului, dificultățile unei 
excursii In munți. Este neapă
rat necesar, așadar, ca organele 
județene sau locale cărora i« 
incumbă sarcini cu privire la 
funcționarea sistemului 
mont (subliniem : șl sub 
tul prevenirii accidentelor) 
toate măsurile de rigoare.

salvare In

se ocupă, 
său articol

Salva- 
aspec- 
să la

MUNCITORILOR DE
>lmț, a capacității de concentra
re a atenției. Apariția lor tre
buie combătută prin toate mij
loacele, lucru posibil. în primul 
rînd prin mărirea rezistenței or
ganice la efort și în egală mă
sură, prin reîncărcarea Iul cu 
energie.

Prevenirea stării de oboseală 
are valoare practică și con- 
dlțluni de reușită mal mari de- 
ctt tratamentul ei. /
cu zi șl experiențele de 
rator au arătat că forma 
mal eficientă de prevenire 
tratare a fenomenelor de obosea
lă este odihna activă. încercări 
de introducere a unor forme de 
odihnă activă în producție s-au 
mal făcut, fără însă ca ele să 
fi devenit practici curente, să se 
fi Implantat în preocupările

Viața de zl 
labo- 

cea 
și

_ ........ _ , . de
viață 'șl să fi rămas ca atare.

Lucrurile au evoluat astfel din 
lipsa noastră de obișnuință, a 
tuturor (cu miei excepții), de a 
face mișcare șl în alte 
decît cele ‘
zolvare a 
țiale.

Factorul _______ _
marea obișnuinței de a practica 
exercițiile fizice este convingerea 
pe care și-o formează fiecare,
printr-o educație de zi cu zl,
despre utilitatea lor.

Centrul de cercetări științifice 
și documentare tehnică de pe 
lingă Consiliul Național pentru 
Educație Fizică șl Sport, cu spri
jinul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, cu în
țelegerea șl aprobarea Ministe
rului Industriei construcțiilor de 
Mașini și a conducerii Uzinelor 
Electronica, și-a propus să a- 
jute muncitorii acestei unități 
Industriale să-și Însușească o- 
btșnuința de a folosi exercițiile 
fizice în acest scop, extinztad a- 
poi concluziile și la alte uni
tăți.

Formele de muncă specifice 
în această uzină se caracteri
zează prin eforturi fizice reduse 
și foarte reduse, dar cu con
centrări de atenție care pot duce 
la astenli nervoase, la instalarea 
unor atitudini corporale defec
tuoase, la unele insuflaiențe 
funcționale ale aparatelor cir
culator. respirator șl digestiv.

Acestea au fost scoase în evi
dență de studiul atent al com
portării organismului la cerin
țele procesului tehnologic com
pleta» de examene medicale com
plexe, efectuate cu ajutorul unei 
echipe de specialiști de la Cen
trul de medicină sportivă. S-a 
apreciat că este necesar ca în 
timpul pauzelor tehnologice (două 
a cîte 5 minute) șl În timpul 
pauzei de masă, salarlații să 
dedice cîte două minute efectuă
rii unor exerciții de redresare 
a coloanei vertebrale, de acti
vare a circulației șl respirației 
șl de descongestionare a regiu
nilor frontale șl occlp'^ile. prin 
ușoare forme de automasaj. S-a 
considerat necesar, de asemenea, 
ca 2—3 minute înainte de a în
cepe ciclul celor opt ore de lu
cru muncitorii să efectueze un 
scurt program de exerciții spe
cifice de angrenare în muncă. 
In felul acesta, fără să se im
pieteze producția sub nici o for
mă, muncitoarele șl muncitorii

scopuri 
legate de imediata re- 
unor aspecte existen-

determlnant In for-

LA UZINELE ELECTRONICA
atelierului „medil-frecvențe* din 
secția 270, unde se desfășoară 
inițial experimentul, au In total 
opt minute — în opt ore de 
muncă — de exerciții fizice, puse 
în slujba sănătății șl recuperă
rii forțelor de muncă.

Se găsește, de asemenea, în 
curs de montare In atelier o bară 
cu ajutorul căreia se pot face 
elongațil ale coloanei vertebrale 
prin semisuspendărl șl suspen
dări de cîteva secunde în tim
pul pauzelor, precum și un a- 
parat de vibromasaj pentru des
congestionarea regiunii bazinului.

Pentru stabilirea unui profil 
de activități practice cit mal a- 
proplat de necesități și cît mai 
Pe măsura dorinții fiecăruia, se 
fac Investigații eu caracter so- 
cio-sportlv șl psihologic, care 
completează investigațiile me
dicale și observațiile privind so
licitările fizice din timpul acti
vității profesionale. Sînt pre
văzute înființarea a două secții 
sportive : gimnastică artistică șl 
handbal, ambele pentru fete, bă
ieții reprezentînd mal puțin de 
10 la sută din totalul muncito
rilor secției.

Desigur, rezultate nu se pot ob-

ține de la o si la alta, 
deci nevoie de multă 
rență șl răbdare, mal 
este 
tft.

O
prin 
zăm

vorba de a crea o

Este 
perseve- 

ales că 
oblșnuln-

va ajut», 
oblectivl- 

___ ____ __ ____  T._  extindem 
Acțiunea șl în alte secții ale U- 
zinelor Electronica, Iar maț tîr- 
ziu șl în alte întreprinderi.

Educația fizică șl «portul, bine 
concepute șl aplicate, au In an
samblul măsurilor profilactice un 
rol deosebit de important pentru 
activitatea profesională.

De altfel, la baza educației fi
zice stă ldeea profilactică. de 
menținere șl întărire a sănătă
ții, de perfecționare a funcțiuni
lor organismului, de îngustare 
a cîmpului de agresiune al fac
torilor nocivi, d? recuperare a 
forțelor de muncă.

grupă martor ne 
comparație, Bă 
rezultatele și să

Prof. Virgil MAZILU
Centrul de cercetări științifi
ce și documentare tehnică al 

C.N.E.F.S.



Cronicarii noștri vâ oferă un...

...POST SCRIPTUM LA ETAPA A Xlll-a
PUBLICUL CRAIOVEAN
Tn finalul unui sezon atît 

de încărcat, care a produs o 
adevărată saturație de fotbal, 
publicul sportiv craiovean a 
dat duminică o nouă dovadă 
a pasiunii sale pentru jocul 
cu balonul rotund și, totoda
tă, a dragostei față de echipa 
favorită. In ciuda frigului 
pătrunzător, tribunele „Cen
tralului" craiovean au deve
nit aproape pline, 25 000 de 
spectatori ținînd să asiste la 
derbyui etapei. Ceea ce ne-a 
impresionat plăcut a fost, 
însă, nu numai această pre
zență masivă a publicului, ci 
și modul său de manifestare, 
tare a generat critici destul 
de serioase Ia alte meciuri 
din actualul campionat. De 
această dată, Ia ieșirea în 
teren a echipei oaspe, obiș
nuitele fluierături șl huidu
ieli au avut numai caracter 
izolat, ba chiar Ia salutul 
adresat de către dinamoviști 

0 DATĂ, DA Șl
Nu credeam că va mal fi 

cazul să ne referim Ia deci
zia mult comentată a arbitru
lui Zaharia Drăghicl, In meciul 
Petrolul—Dinamo, prin care l-a 
eliminat din joo pe portarul 
Gonstantlnescu. in urma unul 
gest nesportiv al acestuia. Ho- 
tărirea arbitrului a apărut, pen
tru cel mai multi, exagerată.

FIECARE „LACĂT" 
IȘI ARE 0 CHEIE

Nu încape vorbi, trăim In 
epoca apărărilor aglomerate. 
Sint încă la modă sistemele 
defensive : betonul, lacătul, 
bunherul f.a.m.d., care — a- 
plicate nu o dată sub deviza 
^scopul scuză mijloacele" — 
îndepărtează pe amatorul de 
fotbal de... sportul lui prefe
rat.

Nu-i, tnsi mal puțin ade
vărat făptui că orice lacăt 
tșl are o... „cheie" a lui, cu 
care tl desfaci la nevoie. Nu-i 
simplu de loc, nici băieților lui 
Șepci nu le-a fost, de exemplu, 
ușor si dejoace planurile ce
feriștilor timișoreni, care — 
precum la Constanța, cu Fa
rul, și la București, cu Pro
gresul — s-au organizat și 
la Cluj destul de bine in a- 
pirare, in ideea (corectă, o- 
nestă, dacă o raportăm șl la 
posibilitățile lor), unul re
zultat onorabil.

Numai prin scheme anume, 
numai prin faze-surprlze, 
concepute Ingenios, putea „U“ 
sd-și surprindă, de citeva 
ori, adversarul, ajutat du
minică (cum am scris șl tn 
cronica jocului) de starea 
terenului acoperit de zăpa
dă. Le-au gtndit și repetat 
studenții clujeni înainte de 
meci, ftiind ce-i așteaptă t 
Așa se pare, apreciind după 
maniera in care au fost rea
lizate, attt cele două goluri 
— AMBELE ÎNSCRISE DE 
JUCĂTORI DIN LINIA A 
DOUA — cit și alte situații 
favorabile create la poarta 
iui Corec. Intr-adevăr, la pri
mul gol. vlrful de atac Adam, 
devenit temporar jucător 
creator, l-a servit impecabil 
pe mijlocașul Anca, infiltrat 
in linia intti, și, puțin după 
aceea balonul se odihnea tn 
plasă'; la cel de al doilea 
gol. Stângei... _ TOT UN MIJ
LOCAȘ — a apărut, subit, 
In careu, de unde a reluat, 
direct, prin deviere, pasa ex
pediată din apropierea fa
nionului de la corner.

Critlcind, nu o dată, ne
putința echipelor noastre de 
a se descurca In fața apără
rilor aglomerate, înregistrăm. 
In schimb, cu satisfacție și 
situațiile de excepție, cum 
este și aceasta a echipei clu
jene. Cu un singur amenda
ment : s-o vedem pe „U" In 
această postură, cit mai des 
șl indiferent de adversarul 
din față...

G. NICOLAESCU

A ONORAT DERBYUL
la mijlocul terenului s-a a- 
plaudat destul de generos.

Pe parcursul meciului, în 
care au existat și situații de 
joc controversate, publicul 
craiovean a manifestat, de 
asemenea, o atitudine, în ge
neral, corectă. N-au ezitat, 
desigur, să-și semnaleze pre
zența și o serie de așa-ziși 
suporteri puși pe scandal, 
care — ca întotdeauna — nu 
știu decît a împroșca cu in
vective și a huidui din te 
miri ce pe jucătorii oaspeți 
și pe arbitri. Dar impresia 
de ansamblu lăsată dumini
că de publicul craiovean, la 
un meci atît de important, în 
care însă ambele echipe și-au 
disputat șansa în mod spor
tiv, este favorabilă. Motiv 
pentru care nici noi n-am 
ezitat să-1 răsplătim cu o 
notă ridicată, nutrind spe
ranța că el va persevera pe 
această cale.

C. FIRANESCU

DE DOUĂ ORI, NU!
dar au existat și numeroase 
păreri tn sprijinul acestei mă
suri care se încadra în litera 
regulamentului, aplicat, în ca
zul respectiv, cu strășnicie.

Dincolo de această discuție 
în contradictoriu, important 
este, însă, altceva : ca arbitrii 
să aibă ACEEAȘI UNITATE 
DE MĂSURĂ și, mai ales, SA 
FIE CONSECVENȚI FATA DE 
EI ÎNȘIȘI.

Iată, insă, că unitatea de 
măsură nu este aceeași. După 
cum am mai arătat, o infrac
țiune IDENTICA cu aceea co
misă de Mircea Constantinescu 
in meciul de Ia Ploiești — lo
virea adversarului, cind jocul 
era oprit — n-a fost IN NICI 
UN FEL sancționată, o săptă- 
niînă mai târziu, de către 
Gheorghe Limona, în meciul 
Progresul—Steaua, cind Dinu 
Iordan l-a lovit cu piciorul pe 
Iordan eseu.

Dar, apropo de consecvență. 
Același Zaharia Drăghicl, a- 
vînd de făcut față unei in
fracțiuni aidoma cu aceea din 
meciul Dinamo—Petrolul, de 
data aceasta nu s-a mal re
ferit la regulament, ci a ac
ceptat, chiar sub ochii lui. ca 
Dinu să-l lovească pe Pigulea, 
care comisese un fault de joo. 
Și atunci, cum rămine cu de
cizia de la Ploiești ?

Jack BERARIU
P.S. 1. In Intîlnlrea Kaptd- 

Dlnamo, Dinu l-a lovit pe, 
Radu Nunwedller. 2. In me
dul Rapid—F. C. Argeș, Dinu 
l-a lovit pe Pigulea, de a- 
ceeașl manieră. Comisia cen
trală de competiții șl disci
plină n-are nimic de spus 7 
Tăcerea el constituie o pri
mă de Încurajare pentru Di
nu șl pentru alțl jucători 
gata tn orice moment a se 
răful ou adversarii.

Oblemenco se uită cu... necaz la Andrei, care a prins balonul și-l ține 
strins la piept, ca pe o comoară scumpă. Această scenă avea să se re-, 
pete de citeva ori în meciul de la Craiova. Victorios în alte ocazii, 
Andrei a trebuit, totuși, să se recunoască învins la lovitura de la 11 
metri, fructificată de același Oblemenco. Foto : Vasile POPOVICI

CINE INGFILUNEAZĂ NACflA „PROGRESULUI" ?
Voci din anturajul echipei 

Progresul încearcă să acredi
teze ideea că situația precară 
a bancarilor se daitorește, în 
special, lipsei de experiență a 
tinerilor jucători. Pentru cine 
urmărește, insă, nu numai si
nusoida echipei din Dr. Staico- 
vici — care-i doar efectul I — 
ci și cauza acesteia : randa
mentul oscilant al comparti
mentelor, aportul complet ne
omogen al jucătorilor cu state 
de serviciu în divizia A, este 
limpede că nu tinerii jucători 
sint cei care pun iest în na
cela Progresului.

Gafa lui Grama care a pa
rafat înfrângerea nescontată din 
partida cu feroviarii timișoreni, 
ni s-a părut atunci un simp
tom izolat. Evoluția compar
timentului defensiv în repriza 
secundă a medului cu Jiul 
ne-a convins, insă, de contra
riul.

Deși antrenorul V. Stăncu- 
lescu a luat măsuri în plus 
de precauție (Tănăsescu a ac
ționat în fața liniei de patru 
fundași), aceștia au fost ma
nevrați lesne de atacul Jiului, 
condus cu abilitate de Libaixll. 
Or, în linia de fund a bucu- 
reștemlor au evoluat V. Popes
cu. Grama. Măndolu, Ad. Con- 
stantinescu, jucători care au 
depășit de mult epoca rodaju
lui. Șl. poate cu excepția lui 
Măndolu — care în lupta cu 
adversarii direcți n-a greșit,

dar, la rîndul său, a neglijat 
sarcinile de dublaj — toți cei
lalți n-au fost capabili să a- 
copere zona ce le-a fost încre
dințată. £ie din cauza precari
tății bagajului individual ac
tual (V. Popescu — lipsit de 
viteză șl mijloace de depose
dare, Grama — plasament to
tal defectuos, cu multe apro
ximații în acroșaj), fie dato
rită nesincronizării, lipsei de 
anticipație și de sprijin între 
coechipieri. Șl dacă golul ega
lizator al echipei gazde s-a da
torat unei șarje prelungite, la 
presiunea căreia era posibilă o 
cedare, la celelalte două goluri, 
care au departajat net echipe
le, cel 6 jucători care au alcă
tuit compartimentul defensiv al 
oaspeților n-au reacționat cu 
promptitudine și decizie la ac
țiunile individuale ale Iui Li- 
bardl șl Ion Constantin, lăsîn- 
du-1 să manevreze nestingheriți 
în preajma suprafeței de pe
deapsă, opunindu-se unul con
tra unul, ca în epoca romanti
că a WM-ului, expunindu-se 
astfel eliminării prin dribling 
și creării unor culoare libero 
de șut. Șl Manta a scos min
gea din plasă, mirat de fiecare 
dată de lejeritatea cu care _J1 
executau proprii apărători De 
vină erau tinerii jucători, lip
siți de experiență ?

Paul SLAVESCU

ETAPA văzută de NEAGU RĂDULESCU
PATRU RAPID — STEAUA — JIUB —

CANDIDAȚI F. @. ARGEȘ PETROLUL PROGRESUL

? ???? CĂUTATI ARBI
TRUL DACĂ S1N- 
TEȚI IN STARE 

SĂ-L GĂSIȚI!

FLORI DE TOAM
NĂ LA URECHE

DUȘ REGE 
1N SEZON RECE

ASTENIE DE IARNĂ
Deși a 13-a, etapa de du

minică n-a adus a- 
proape nimănui vreun 

ghinion sau vreun noroc a- 
parte. Doar F.C. Argeș a luat 
un punct din patrimoniul 
Rapidului, dar această mică 
abatere de la regulă nu 
poate conferi etapei un ac
cent distinctiv. Poate cea 
mai frumoasă partidă a fost 
cea de la Iași, dintre „Poli" 
și Sport Club Bacău. Înver
șunate au fost meciurile 
Steaua — Petrolul, „U" Cra
iova — Dinamo, Steagul 
roșu — C.F.R. Cluj, Jiul — 
Progresul, dar, in majorita
tea cazurilor, temperatura ri
dicată a disputelor a fost 
invers proporțională cu rea
lizările tehnice și tactice ale 
echipelor. ,

Cluburile bucureștene au 
obținut doar două rezultate 
de egalitate in partidele dis
putate acasă. Dinamo a pier
dut greu la Craiova, dar a 
fost dominată, avînd mulți 
jucători uzați și teșiți din 
formă, mai ales in liniile 
dinainte, care atacă poarta 
adversă cu tunuri de plasti
lină. Dinamo nu reușește să 
fie nici în. acest an un lider 
cu autoritate și o solidă 
formație de club (deși are 
lotul cel mai prestigios), fi
indcă internaționalii ei oferă 
80 la sută din potențialul lor 
echipei naționale și ce mai 
rămine echipei de club. Și 
asta, deoarece printr-un com
plex de stimuli intr-o parte, 
ei sint mult mai animați de
cît în cealaltă.

Politehnica Iași și Petro
lul continuă să rămînă re
velația primei jumătăți a 
campionatului. Și una și 
alta au aceiași jucători, care 
anul trecut evoluau ana
poda. Ba, ploieștenii au și 
același antrenor. Metamor

foza celor două echipe nu 
Se poate explica decît prin 
apariția sau reapariția unor 
oameni în stare să creeze o 
stare de spirit și un climat 
de muncă, amindouă exce
lente. E vorba de antreno
rul Virgil Mărdărăscu și de 
Gheorghe Urich, cel mai bun 
conducător de echipă din 
citi avem, trimis pe tușe, de 
nu știm cine acum vreo doi 
ani, șl rechemat cind Petro
lul începuse să zacă tn igra
sia din subsolul clasamen
tului.

Pe teren neutru, Steagul 
roșu și C.F.R. Cluj au forțat 
fiecare mina destinului, dar 
dacă n-ai un om care să 
nu rateze 11 m tn min. 86 
(cazul antrenorului Eugen 
Iordache de la C.F.R. Cluj), 
e greu să impui cit de cit 
o formație recomandată nu
mai de modestia și ambiția 
jucătorilor.

De citeva luni, antrenorul 
Ion Bălănescu se străduiește 
să restructureze jocul echipei 
Jiul și să ridice capacitatea 
el fizică, adică să compen
seze printr-un mare poten
țial de muncă valoarea unor 
fotbaliști mediocri, cu câ
teva excepții. Credem că el 
a reușit și una și alta, fiind
că am văzut de cîteva ori 
formația din Petroșani ac- 
ționînd corect și depășin- 
du-și adversarii în repriza 
secundă, într-un campionat 
in care majoritatea echipe
lor nu sînt în stare să alerge 
cum trebuie decît 45 de mi
nute. Cu aceleași arme, Jiul 
a îngenuncheat Progresul a- 
cum două zile.

Se simte o oboseală cvasl- 
generală. Starea incriminată 
este exprimată mai ales prin 
inexactitățile tehnice și prin 
amneziile de ordin tactic, tn 
etapa a 13-a n-au fost rela

tate prea multe faze ordonate 
remarcabile prin finețea exe
cuției și a gîndirii incorpo
rate în ele. S-a luptat, dar 
s-a greșit mult, ocazii auten
tice de gol s-au creat pu
ține, erorile uneori frapante 
ale apărătorilor, iar nu iscu
sința atacanților facilitind 
înscrierea punctelor. Nu e 
vorba doar de astenia fot
baliștilor care au avut un 
program competițional mai 
dens. E vorba de o astenie 
aproape generală, și asta 
fiindcă echipele noastre au 
ajuns la un plafon de pregă
tire atletică, evident nemul
țumitor, pe care nimeni nu 
reușește să-l spargă. îmbol
năvirile și accidentările, frec
vente în ultimele etape, re
prezintă o altă mărturie 
despre vlăguirea provenită 
la unii din lipsă de odihnă, 
la alții dinir-o pregătire in
corectă.

Ar mai fi de notat drama 
echipei Farul, lovită de in
disponibilități și de acciden
tarea portarului. Dar și aceste 
momente aspre fac parte din 
legile jocului.

Meciul Rapid — F.C. Ar
geș a fost pătat de un arbi
traj de antologie neagră. 
Credem că însuși președin
tele Federației, tov. Mir-ea 
Angelescu, ar trebui să de
cidă schimbarea comisiei de 
delegări, dacă altfel nu se 
poate. In al doilea rind, se 
impune — după opinia noa
stră — selectarea unui mic 
corp de elită care să con
ducă la centru partidele de 
divizia A. tn acest domeniu 
trebuie să decidă competen
ța și nu atitudinea de ami
ciție după care ar trebui 
să arbitreze cutare și cutare, 
fiindcă sînt „băieți buni".

Romului BALABAN

CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII
Federația română de fotbal va organiza în zilele de 15 și 

16 decembrie, la București, o consfătuire cu antrenorii echi
pelor din divizia A. Cu acest prilej se va analiza activitatea 
din turul campionatului diviziei A și se vor prezenta unele 
mijloace de pregătite fizică. La consfătuire au fost invitați să 
participe și metodiștii cu specialitatea fotbal din consiliile 
județene pentru educație fizică și sport.

In ziua de 19 decembrie, comisia medicală a F.R. Fotbal 
va ține ședință, la București, la care vor lua parte medicii 
echipelor divizionare A.

SIMILITUDINE CU URMĂRI...
S-au Intîmplat duminică, con

comitent, pe stadioanele din 
Arad și București, șl fazele au 
fost, probabil, similare. Doar 
urmările au fost altele...

La Arad, urmărind cu disperare 
să-i înscrie un nou gol lui Ște- 
fănescu, O. Dembrovschi — lan
sat în atac — l-a accidentat pe 
portarul Farului, trimițtndu-1 
pentru cîteva zile bune pe patul 
spitalului.

La București, în meciul dintre 
Steaua șl Petrolul, a existat — in

repriza secundă — o „secvență44 
asemănătoare ; pornit în urmări
rea unei pase-gol, Dincuță l-a 
zărit In fața sa, ca o nălucă, pe 
portarul Suciu, și mingea era 
undeva Ia mijloc... Dacă Dincuță 
n-ar fi SĂRIT peste Suciu, ci ar 
fi șutat, Petrolul ar fi avut o 
șansă în plus — minimă, dar 
oricum... o șansă — să deschidă 
scorul într-un meci pe muchie 
de cuțit. Dar Dincuță n-a șutat, 
evitlndu-1 pe Suciu, fă cind un 
gest de aleasă sportivitate.

LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI C 
Pe primul loc: Victoria Roman, Metalul Plopeni, 
Delta micea, F. C. Caracal, Vulturii textila Lugoj. 
Chimica Tirnăveni, C. 1.1. Gherla și Chimia Fâgăraș

13. Ancora
14. S.U.T. Gl.
15. Voința
16. Metalurgistul

15 5 2 8 16-25 12
15 3 5 7 10-12 11
15 2 6 7 15-19 10
15 3 4 8 15-27 10

SERIA A IlI-a

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Victoria Roman 1—1 (0—0)
Nicolina lași — Chimia Su

ceava 2—1 (0—9)
Petrolul Moineștj — Cimentul 

Bitaz 2—0 (0—0) , ,
Forcsta Fălticeni — Ratăul 

Cimptilling 2—0 (0—0)
Mlnobradul Vatra Bornei — 

Penicilina Iasi 1—0 (1—0)
Minerul Comăneștl — Textila Bo

toșani 2—0 (1—0)
Fulgerul Dorohoi — Letea Ba

cău 2—2 (1-0)
Textila Buliuși — I.T.A. Paș

cani 2—1 (1—1).
(CORESPONDENȚI : D

Bolohan. V. Dlaconcscu. 
Al. StoianoVicl, D. Cră

ciun, I. Birzan, I. Vieru).

SERIA A II-a
A.S.M. Tecuci — Șoimii Bu

zău 0—0 .
Ancora Galați — Unirea Tri

color Brăila 1—0 (0—0)
Petrolistul Boldești — Voința

București 3—0 (0—0) .
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 

— S U.T. Galați 1—0 (1—0)
Dacia Galați — Metalul Plopeni 

0—1 (0—0) „ .Automobilul Focșani — Rul
mentul Bîrlad 3—0 (2—0)

Metalurgistul Brăila — Olim
pia Rm. Sărat 2—1 (1—0)

Metalul Buzău — Petrolul Ber
ea 4—0.

(CORESPONDENȚI : C. 
Filiță, V. Ștefănescu, C. 
Filostache, Gh. Grunzu, S. 
Tclemac, V. Manoliu, D. 
Cristache).

Laromet București — Victoria 
Floreștl 3—1 (2—0)

Olimpia Giurgiu — Electronica 
Obor Buc. 0—1 (0—1)

Delta Tulcea — Energia Slobo
zia 7—0 (3—0)

I.M.U. Medgidia — Marina Man
galia 3—1 (3—1)

Celuloza Călărași — Cimentul 
Medgidia 1—0 (1—0)

Prahova Ploiești — Tehnometal 
București 4—0 (3—0)

Flacăra roșie București — E- 
lectrica Constanța 3—1 (0—1)

Unirea Mlnăstirea — Dunărea 
Tulcea 0—3 (Unirea fiind sus
pendată).

(CORESPONDENȚI s A. 
Vasilescu, P. Burcin, I. 
Turșie, R. Avram, C. Băr- 
bulescu, Șt. Ionescu Și C. 
To ader).

CLASAMENT

Chimia Rm. Vllcea — Autobu
zul București 3—0 .(2—0)

F. C. Caracal — Chimia Turnu 
Măgurele 1—0 (O-O)

Mașini unelte București — Lo
tru Brezol 2—1 (1—0)

Progresul Corabia — Petrolul 
Tîrgoviște 1—1 (0—1)

Dacia Pitești — Gloria Slatina 
1—1 (0—1)

Sportul muncltoreso București 
— Unirea Drăgășanl l—l (1—1).

(CORESPONDENȚI I M. 
Bizon, C. Vlrjoghle, P. 
Giornolu, Gh. Donciu, O. 
Guțu, C. Filip, I. Udrescu 
și D. Dlaconescu).

CLASAMENT

CLASAMENT
1. Victoria 13 8 3 4 28-15 19
2. Petrolul 15 9 0 6 22-15 18
3. Cimentul 15 8 2 5 27-22 18
4. Minerul C. 15 7 4 4 17-12 18
5. NicoTina 15 7 3 5 27-17 17
6. Ctuiuia 13 7 3 5 24-15 17
7. Foresta 15 7 3 5 25-17 17
8. Minerul G.H. 15 5 5 5 20-15 15
9. Mi nobradul 15 7 1 7 21-24 15

10. I.T.A. Pașcani 15 7 1 7 22-28 15
11. Textila Bt. 15 5 4 6 17-16 14
12. Rarăul 15 6 2 7 18-19 14
13. Textila Bh. 15 6 0 9 15-25 12
14. Penicilina 15 4 3 8 11-23 11
13. Letea 15 4 2 9 20-32 10
16. Fulgerul 15 4 2 9 19-38 10

CLASAMENT

1. Metalul p. 15 11 3 1 26-10 25
2. Olimpia 15 9 2 4 22-17 20
3. șoimii 15 8 2 5 24-12 18
4. Dacia 15 5 7 3 14-13 17
5. Petrolistul 15 7 2 6 30-17 16
6. Rulmentul 15 5 6 4 14-15 16
7. Automobilii 15 8 0 7 18-22 16
8. Unirea

Tricolor 15 6 4 5 19-23 16
9. Chimia 15 6 3 6 24-26 15

10. A.S.M. Tecuci 15 4 6 5 20-25 14
11. Metalul B. 15 4 4 7 20-18 12
12. Petrolul 15 4 4 7 16-22 12

Comerțul Alexandria — Sirena 
București t—1 (0—0)

I.R.A. Clmpina — Petrolul Vi
dele 1—0 (0—0)

1. Delta 15 11 1 3 28- 6 23
2. Prahova 15 8 5 2 24-10 21
3. Electronica 15 9 1 5 23-10 19
4. Flacăra 15 8 2 5 20-13 18
5. I.M.U.M. 15 6 5 4 19-1^ 17
6. Celuloza 15 7 3 5 19-15 17
7. Electrica 15 7 2 6 19-18 16
8. Energia 15 6 3 6 16-26 15
9. Tehnometal 15 4 6 5 15-19 14

10. Victoria 15 3 8 4 16-20 14
11. Laromet . 15 5 3 7 14-16 13
12. Olimpia 15 5 3 7 17-23 13
13. Cimentul 15 4 4 7 15-16 12
14. Unirea 15 5 1 9 20-25 11
15. Dunărea 15 3 5 7 13-27 11
16. Marina 15 2 2 11 8-29 6

1. F. C. Caracal 15 10 4 1 22-11 24
2. Chimia R. V. 15 10 1 4 22-11 21
3. Sportul 15 8 3 4 30-17 19
4. Petrolul T. 15 5 6 4 18-17 16
5. Chimia T. M. 15 7 2 6 16-17 16
6. Comerțul 15 7 1 7 20-16 15
7. Gloria 15 6 3 6 19-15 IC
8. T.R.A. 

Cîmplna 15 6 3 6 17-16 15
9. Dacia 15 5 5 5 17-22 15

10. Petrolul V. 15 6 2 7 22-16 14
11. Autobuzul 15 6 2 7 22-19 14
12. Sirena 15 4 6 5 20-22 14
13. Mașini 15 6 2 7 21-24 14
14. Lotru 15 4 3 8 16-26 11
15. Progresul 15 3 4 8 10-25 10
16. Unirea 15 3 1 11 8-26 7

SERIA A V-a

SERIA A IV-a

Electromotor Timișoara — Mi
nerul Motru 0—1 (0—0)

Metalul Topleț — M.E.V.A. Tr. 
Severin 2—1 (2—0)

Dunărea Calafat — Știința Pe
troșani 1—0 (0—0)

C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Moldova Nouă 1—0 (0—0)

Minerul Lupenl — C.I.L. Tg. 
Jiu 2—0 (1—0)

Minerul Bocșa — Victoria Ca
ransebeș 1—1 (1—0)

„Pe
descălțate"

Expresia aceas
ta, care voia să 
caracterizeze dan
surile îndrăcite de 
la nunți sau de 
la alte petreceri, 
pare să se potri
vească acum și 
in fotbal, puțind 
fi luată chiar la... 
propriu, nu nu
mai la figurat, 
cum o dovedește 
fotografia de față, 
care ni-l înfăți
șează pe Dobrin... 
ieșit din bocanci.

Așa se intîmplă 
cind jocul e prea 
bărbătesc. Cu si
guranță că și Ra
pidul poate pre
zenta o fotografie 
asemănătoare, du
pă jocul „tare" 
de sîmbătă.

Foto;
Aurii DJiAGOȘ

DE LA CLUBUL RAPID
La solicitarea ziarului 

„SPORTUL" de a relata mo
tivele pentru care Lupescu nu 
a apărut sîmbătă în echipa de 
fotbal Rapid, In meciul cu 
F. C. Argeș, facem următoa
rele precizări;

Jucătorul Lupescu a în
târziat la ședința de pre
gătire din ziua jocului 
cu F. C. Argeș. Fiind așteptat

DIFERITE!
Evident, rindurile de față n-au 

darul să-1 condamne pe O. Dem
brovschi, care, la faza respectivă 
a urmărit mingea, dar ele sub
liniază, cu atit mai mult prin 
comparație, falr-play-ul atacan
tului ploieștean...

Aceasta ar trebui să fie, gln- 
dim, una din legile nescrise ale 
fotbalului î mal degrabă să re
nunți Ia șansa de a Înscrie un 
gol, decît să-ți expul adversarul 
pericolului unei accidentări.

de întregul colectiv — condu
cători, antrenori și colegi — 
circa 15 minute, lui Lupescu i 
s-a atras atenția asupra întâr
zierii. In loc să justifice întâr
zierea, care se putea datora 
unor cauze obiective, Lupescu 
a ocolit răspunsul, invocînd 
unele probleme personale care 
sînt în curs de rezolvare. In 
continuare, Lupescu a argu
mentat că nu poate participa 
la meci, fiind obosit, șl a pă
răsit echipa.

Prezent la stadion, Lupescu 
nu a revenit asupra hotărîril 
lui chiar la solicitările colegi
lor săi. Apreciindu-se inopor
tun un nou apel din partea 
conducerii clubului și secției 
de fotbal la serviciile lui Lu- 
pesou, s-a acordat încredere 
jucătorului Costea, care a co
respuns.

O. ZAHARIA 
vicepreședinte al Clubului 

Rapid

MIERCURI, 
ÎN CAPITALĂ

Meciurile din cadrul etapei 
a XlV-a a campionatului di
viziei A care vor avea loc 
în București se vor disputa 
astfel i

• STADIONUL DINAMO, 
ora 12 l Dinamo — „U Cluj 
(tineret-rezerve); ora 14 1 
Dinamo — „U“ Cluj (divizia 
A);

• STADIONUL PROGRE
SUL, ora 12 i Progresul — 
Univ. Craiova (tineret-rezer
ve) ;

• STADIONUL 23 AU
GUST, ora 141 Progresul 
— Univ. Craiova (divizia A).

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. „U“ Cluj 13 10 2 1 28-12 22
2. Petrolul 13 10 2 1 25-11 22
3. Dinamo Buc. 13 7 4 2 18- 7 18
4. Steaua 13 8 2 3 26-16 18

5. Sp. club Bc. 13 6 3 4 27-14 15
6. Politehnica 13 7 1 5 16-14 15
7. Rapid 13 6 2 5 20-15 14
8. Progresul 13 5 2 6 18-17 12
9. Unlv. Cv. 13 3 6 4 19-19 12

10. U.T.A. 13 3 5 5 15-23 11
11. C.F.R. Tim. 13 3 4 6 9-16 10
12. Steagul roșu 13 4 2 7 16-27 10
13. F.C. Argeș 13 4 1 8 15-23 9
14. Farul 13 3 1 9 11-22 7
15. Jiul 13 3 1 9 12-25 7
16. C.F.R. Cluj 1> 2 2 9 10-24 1

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI NR. 49 

DIN 2 DECEMBRIE 1970 :
EXTRAGEREA I : Cat. 1 1 1 

variantă (25%) la 100.000 lei; Cat. 
2 : 2,35 a 52.931 lei; Cat. 3 : 8,35 
a 8.191 lei; Cat. 4 : 61,45 a 1.113 
lei; Cat. 5 : 137,85 a 496 lei; Cat 
6 : 4.853,20 a 40 lei.

Report cat. 1 : 487.285 lei.
EXTRAGEREA a n-a : Cat. A: 

3.30 a 100.000 lei; Cat B : 12,30 a 
5.698 lei; Cat. C : 163,70 a 428 lei; 
Cat. D : 2.191,45 a 60 lei. Ambele 
extrageri cat. E : 149,85 a 200 lei; 
Cat. F : 2.819,60 a 40 lei.

Report cat. A : 16.300 lei.
Cele mal importante cîștlguri 

au fost obținute de : BUZOIANU 
ION, cat. 1 (100.000 lei), COSTA - 
FORU NICOLAE cat. A (100.000 
lei); PAUL EDUARD șl ANDRE- 
ESCU COST ACHE cat 2 (Cite 
52.931 lei flecare), toți din Bucu
rești și VARGA FRANCISC cat. 
A (50%) - 50.000 lei, din Cluj.

Cîștigătorilor 11 se vor atribui, 
la alegere .autoturisme de măr
cile anunțate mal sus în cadrul 
valorii unitare a premiilor in nu
merar șl diferența în numerar 
plnă la valoarea Inițială sau su
mele Integrale.

Vulturii textila Lugoj — Stea
gul roșu Plenlța S—o (3—0)

Metalul Tr. Severin — Furni
rul Deta 5—2 (3—0).

(CORESPONDENȚI : Șt. 
Marton, C. Avram, Șt. 
Zvîgnea, M. Mutașcu, I. 
Cotescu, T. Isac, C. Ola
ni și M. Focșan).

CLASAMENT

1. Vulturii 15 9 2 4 33-13 20
2. știința 15 7 4 4 18- 8 18
3. C.F.R.

Caransebeș 15 9 0 6 22-18 18
4. Minerul L. 15 8 1 6 21-15 17
5. Minerul M.N. 15 8 1 6 15-15 17
6. C.I.L. Tg. Jiu 15 5 6 4 17-10 16
7. Electromotor 15 6 4 5 18-15 16
8. Furnirul 15 7 1 7 24-22 15
9. Dunărea 15 6 3 6 17-21 15

10. Minerul M. 15 5 5 5 12-19 15
11. Metalul T. S. 15 5 4 6 26-21 14
12. M.E.V.A.

Tr. sev. 15 5 3 7 19-24 13
13. Metalul T. 15 6 1 8 19-30 13
14. Steagul 15 4 4 7 14-21 12
15. Minerul B. 15 5 2 8 13-23 12
16. Victoria 15 3 5 7 18-26 11

CLASAMENT
1. Chimica 15 10 1 4 33-16 21
2. Mureșul 15 9 2 1 17-17 20
3. Independența 15 9 1 5 22-15 19
4. Victoria 15 9 0 6 22-16 18
5. Soda 15 7 3 5 26 -25 17
6. Minaur 15 8 0 7 24-21 16
7. Metalul A. 15 6 3 6 31-22 15
8. Ind. sîrmei 15 6 2 7 20-17 14
9. Minerul G. 15 7 0 8 20-22 14

10. Minerul T. 15 6 J 8 21-23 13
11. A.S.A. Sibiu 15 5 3 7 11-13 13
12. Aurul 15 6 1 8 15-22 13
13. C.F.R. Simeria 15 5 2 8 21-22 12
14. Metalul C.M. 15 5 2 8 17-28 12
15. Arieșul 15 4 4 7 11-22 12
16. Unirea 15 4 3 8 15-25 11

12. Gloria
13. Bradul
14. Chimistul
15. Constructorul
16. Someșul B.

15 5 4 6 21-23 14
15 3 4 8 12-23 10
15 3 3 9 17-20 0
15 4 1 10 13-26 9
15 2 3 10 15-42 7

SERIA A VUI-a

SERIA A Vi a
Independența Sibiu — Victoria 

Căi an 2—0 (0—0)
Metalul Al ud — Metalul Copșa 

Mică 4—1 (1—0)
Minerul Ghelar — Industria 

sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 (0—0)
Minerul Teliuc — Mureșul De

va 3—0 (1—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — Soda 

Ocna Mureș 3—1 (2—0)
Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 

Sibiu 2—1 (2—0)
Aurul Brad — C.F.R. Simeria 

3-2 (1—1)
Minaur Zlatna — Unirea Alba 

lulla 3—0 (3—0).

(CORESPONDENȚI : I.
Ibe I. Somogyi, C. Opri- 
ța, I. Vladislav , P. Țo- 
nea, I. Ducan, M. Susan).

SERIA A Vil a
Foresta Năsăud — Chimistul 

3aia Mare 1-0 (0—0)
Dermata Cluj — Someșul Be- 

clean 8—0 (5—0)
Unirea Dej — Unirea Zalău 

2—2 (2-0)
C.I.L. Gherla — C.I.L. Sighetul 

Marmației 1—o (1—0)
Gloria Baia Mare — Arieșul 

Turda 3—3 (1—2)
Recolta Salonta — Minerul 

Baia Sprie 3-2 (1-0)
Bradul Vișeu — Victoria Cărei 

1-0 (0-0)
Someșul Satu Mare — Con

structorul Baia Mare 4—o (2—0).

(CORESPONDENȚI : D. 
Nistor, E. Fehervari, T. 
Prodan. D. Vâtau, R. Pop, 
Gh. Cotrău, A. Ghilezan 
șl Șt. Vida).

Chimia Făgăraș — Torpedo 
Zămești 4—o (3—0)

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Caralmanul Bușteni 4—2 (2—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Co- 
lorom Codlea 3—2 (0—2)

Forestierul Tg. Secuiesc — Ol
tul Sf. Gheorghe 0—1 (0—0)

Tractorul Brașov — Chimia 
Orașul Victoria 3—o (1-0)

C.F.R. Sighișoara — Viitorul 
Gbeorghieni 2—0 (1—0)

Vitrometan Mediaș — Carpați 
Sinaia 1—3 (I—0)

Minerul Bălan — Carpați Bra
șov 3—2 (2—1).

(CORESPONDENȚI : B. 
Stoiciu, A. Pialoga, V. 
Lorintzi, L. Bucs, V. Se- 
căreanu, I. Turjan, M. 
Fallclu șl R. Borioș).

CLASAMENT
♦

1. C.I.L. Gherla 15 10 1 4 30-12 21
2. Arieșul 15 9 3 3 33-17 21
3. Dermata 15 7 4 4 25-11 18
4. Unirea D 15 8 2 5 26-18 18
5. Victoria 15 7 4 4 18-13 18
6. Foresta 15 7 3 5 18-15 17
7. Recolta 13 7 3 5 JJ-27 17
8. C.I.L. S’ehoi 15 6 4 5 15-14 16
9. Unirea Z. 15 6 4 5 15-16 16

10. Minerul 15 7 1 7 20-23 15
11. Someșul S.M. 15 6 2 7 19-20 14

CLASAMENT
1. Chimia F. 15 12 2 1 41-10 26
2. Oltul 15 12 0 3 31-13 24
3. Lemnarul 15 7 5 3 34-19 19
4. C.F.R.

Sighișoara 15 7 4 4 24-16 18
5. Carpați S. 15 8 2 5 33-20 18
6. Tractorul 15 6 5 4 30-14 17
7. Caralmam 15 8 1 6 23-22 17
8. Viitorul 15 7 2 6 14-20 16
9. Minerul 15 8 0 7 21-33 16

10. Torpedo 15 5 2 8 14-38 12
11. Carpați P 15 5 1 9 29-23 11
12. Colorom 15 5 1 9 18-31 11
13. Chimia V. 15 3 4 8 20-26 10
14. Forestierul 15 5 0 10 19-28 10
15. Unirea 15 3 3 9 18-41 9
16. Vitrometar 15 3 0 12 14-29

★
Redacția ziarului nostru mul

țumește pe această cale cores
pondenților săi care. duminică 
d<> cltim nică ne au transmis re
zultatele meciurilor din turul 
campionatului diviziei C.



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ I.S.K. A STABILIT:

PELE IN FRUNTEA PERFORMERII Iii! MONDIALI 70
• PRESA SPORTIVĂ DIN 31 DE ȚĂRI ȘI-A ARĂTAT PREFERINȚELE
• PENTRU PRIMA OARĂ UN FOTBALIST ÎNTRECE PE ATLEȚI ȘI ÎNOTĂTORI TUR DE ORIZONT ÎN COMPETIȚIILE
• CLASAMENTUL ZIARULUI „SPORTUL" DIN NOU FOARTE APROAPE 

DE REZULTATUL FINAL! EUROPENE DE BASCHET
Ziare și rubrici de specialitate din 31 de țări și-au spus cuvîntul în alcătuirea unui 

clasament mondial „omnium", desemnind pe cei mai buni sportivi ai anului 1970. Pe pri
mul loc este PELE, „regele fotbalului", juca torul care și-a sărbătorit in acest an un triplu 
succes: cucerirea definitivă, împreună cu echipa Braziliei, a „Cupei Jules Rimet , a 
patra participare la turneul final al C.M.; depășirea graniței-record de 1 000 de goluri 
marcate !

La Ciudad de Mexico, purtat în triumf de admiratori, Pele 
a devenit simbolul victoriei braziliene în campionatul mondial 
de fotbal.

Este rezultatul tradiționa
lei anchete întreprinsă, la 
fiecare sfîrșit de an, de a- 
genția vest-germană de știri 
sportive „Internationale Sport 

Korrespondenz" din Stutt
gart. Pentru prima oară 
după inițierea în 1947 a An
chetei I.SlK., un fotbalist 
vine să se așeze pe fotoliul 
laureaților, ocupat pînă a- 
cum numai de atleți, înotă
tori, cicliști. Este și primul 
sportiv din cadrul unei dis
cipline de echipă care își 
sărbătorește azi triumful, 
față de campionii sporturi
lor individuale, de obicei a- 
vantaiăti în asemenea cla
samente. După Vladimir Kuț, 
Fausto Coppi, Wilma Ru
dolph, Don Schollander, Va
leri Brumei, Eddy Merckx, 

iată-i deci pe Edson Aran-

• CAMPIONATELE NAȚIONALE ÎN ȚĂRILE EURO- 
PENE”«rA7Dr6rHAGĂ Șl SPORTING LISABONA 

SÎNT NEÎNVINSE « DERBY-UL DIN CAMPIONATUL 

BULGARIEI « BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL

SPANIA (etapa a 12-a) At
letico Madrid—Real Sociedad
1— 0; Fl C. Barcelona—Gijon
2— 0 ; Saragosa—Sevilla 4—1 ; 
Elche—Espanol 1—1 ; Saba-

RODRI
fundașul central al echipei 
Atletico Madrid, lider in 

campionatul Spaniei
dell—Real Madrid 1—1 ; Ma
laga—Las Palmas 1—1.
1-2. Atletico Mad. 12 7 4 1 19-7 18
1- 2. F.C. Barcelona 12 8 2 2 21-9 18

3. Valencia. It 6 3 2 14-6 15
FRANȚA (etapa a 17-a). Ci

te va rezultate : Marseille—Nice 
4—0 ; Sedan—St. Etienne 3—1 ; 
Lyon—Bastia 1—1. Nantes—Red 
Star 1—1 ; Sochaux—Reims 2-1; 
Ajaccio—Metz 2—0 ; Angers- 
Strasbourg 1—3; Nancy—Niines
2— 0. 

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL ARMATELOR PRIETENE

tes do Nascimento, pe care 
toată lumea îl cunoaște cu 
supranumele de Pele, obținind 
sufragiile presei sportive din 
toate continentele.

Așa cum arată tabelul pe 
care-1 reproducem alăturat, 
Pele este urmat îndeaproape 
de „supercampionul pedalei*, 
belgianul Eddy Merckx și 
apoi de marii performeri ai 
sezonuVii atletic — C. Pa- 
panicolau (Grecia) și Ni Chih- 
chin (R. P. Chineză). In vo
turile acordate lui Merckx a 
cîntărit desigur în mod de
cisiv cîștigarea eventului 
„Giro-Tour“, pe care-1 rata
se anul trecut în condiții 
dramatice. După cum re
cordul mondial la prăjină 
(5,49) și cel, neoficial, la să
ritura în înălțime (2,29 m) 
sînt desigur argumentele

17 12 2 3 42-17 2S
17 10 4 3 29-20 24
16 844 28-15 20

........Rezultate din e-
14-a : Ajax—Haarlem 

Feijenoord—Nac
2—1; Maas-tricht- 
Alkmaar—Volen-

1. Marseille
2. St. Etienne
3. Reims

OLANDA.
tapa a
5—0 ; Feijenoord—Nac 3—0 ;
Ado—Excelsior 0—0 ; Utrecht— 
Holland Sport 
Sparta 3—3 ;
dam 1—1.
1.
2.
3.
4.

ADO Haga 14 11 3 0 28- 6 25
Feijenoord 14 9 4 1 31-10 22
Sparta 14 941 25-12 22
Ajai 14 9 3 2 32- 8 21

PROGRAMUL 
INTERNAȚIONAL 
AL SAPTAMÎNII

MARȚI 8 DECEMBRIE 
Benfica Lisabona — Sei.

Europei
Italia — Irlanda (C. E. 

gr. 6)
MIERCURI

9 DECEMBRIE 
Cupa europeană a tîrguri- 

lor (optimi de finală)
S. C. Anderlecht — Vito

ria Setubal
Hibernian Edinburg — 

F. C. Liverpool
F. C. K >ln — Spartak 

Trnava
Sparta Rotterdam — Ba

yern Miinchen
Sparta Praga — Leeds 

United
SÎMBATA

12 DECEMBRIE 
Anglia — Scoția (meci a-

mical)
DUMINICA

13 DECEMBRIE
Turcia — Albania (C. E. 

(gr. 8)

>

PORTUGALIA (etapa a 12-a). 
Belenenses '— Sporting_ 0—0 ; 
Benfica—Varzim 
Boavista 1—3 ; 
maraes 2—0 
bal 2—1.

1. Spotting
2. Academica

3-4. Benfica
3-4. Setubal 

3—0 ; Porto— 
Farense—Gui- 

Leixoes—Setu-

foarte grăitoare, pentru ur
mătorii clasați.

Suita premiaților continuă 
cu campioni și recordmani 
cunoscuți în alte discipline 
sportive. Nu lipsesc înotătorii 
Gunnar Larsson (Suedia) și 
Roland Matthes (R.D. Germa-

CEI MAI BUNI

1. PELE — fotbal 79 p.
2. EDDY MERCKX — ci

clism 73 p.
3. CRISTOS PAPANICO- 

LAU — atletism 41 p.
4. NI CHIH-CHIN — atle

tism 37 p.
5. GUNAR LARSSON —

înot 35 p.
6. JOCHEN RINDT — au

tomobilism 31 p.
7. VASILI ALEKSEEV —

haltere 29 p.
8. ROLAND MATTHES —

înot 20 p.
9. CASSIUS CLAY — box

15 p.
10. JOHN KINSELLA —

înot 13 p.
11. GĂRI NAPALKOV —

schi 11 p.
12. KARL SCHRANZ — schi

8 p.
13—15. GERD MULLER — 

fotbal, EIZO KEN- 
MOTSU — gimnastică, 
WOLFGANG NORD- 
WIG — atletism 7 p.

16-18. JOHN NEWCOM
BE și KEN ROSEVALL 
— tenis, ALBERTO DE- 
MIDDI — canotaj 5 p.

19—20. MARK SPITZ — 
înot, JAIRZINHO — 

fotbal 4 p.

nă), colecționari de recorduri 
mondiale. ca și halterofilul 
sovietic Vasili Alekseev, cel 
care urcă mereu greutatea 
discurilor de metal, dincolo 
de fantastica cifră a celor 
600 kilograme. Printre primii 
10 clasați se află și un mare 
dispărut: automobilistul aus
triac Jochen Rindt. declarat

Ujpesti Dozsa, campioana de toamnă a Ungă riei. In rîndul de sus, de la stingă la dreapta: 
Borbely, Kaposzta, Dunai III, Horvath, Nosko, Juhasz. In rîndul de jos: Fazekas, Bene,, 
Zambo, Dunai II, Nagy.

AUSTRIA (etapa a 15-a). A- 
ustria Salzburg—Wiener Sport 
Klub 1—1. Voest Linz—A.S.K. 
Linz 1—0, Wacker Innsbruck— 
Wacker Viena 1—0, Olympia 
Bregenz—Austria Viena 0—0, 
Vienna—Wattens 2—2, Grazer 
A. K.—Simmering 2—0. Ra- 
denthein—Sturm Graz 1—0.

Primele clasate :
1. Salzburg 15 9 4 2 29-17 22
2. Rapid 14 7 5 2 30-20 19
3. Wiener Sport Klub

15 6 6 3 29-15 18

BULGARIA. In etapa a 13-a 
s-au întîlnit echipele ce o- 
cupă primele două locuri în 
clasament — T.S.K.A. — și 
Botev. Meciul s-a disputat la 
Vrata și s-a încheiat cu sco
rul de 1—1. Primii au înscris 
militarii prin iikimov (min. 
63) iar gazdele au egalat abia 
cu trei minute înainte de flu
ierul final prin G. Kamenov. 

campion mondial post-mor
tem.

Este interesant de arătat 
că numele lui Fele a figurat 
pe 21 de buletine, din totalul 
celor 31 cite a înregistrat 
ancheta. Printre cele opt 
buletine care l-au desemnat 
pe marele fotbalist brazilian 
în capul listei SE NUMĂRA 
SI CEL AL ZIARULUI NO
STRU, care, de altfel, a IN
DICAT TREI DINTRE FRUN
TAȘII CLASAMENTULUI, IN 
PRIMELE SALE LOCURI. 

Iată lista celor 5, alcătuită 
de ziarul „SPORTUL" : 1.
Pele; 2. Ni Chih-chin; 3,Papa- 
nicolau; 4. Alekssev; 5. Ga- 
belich.

Așa arată preferințele pre
sei sportive mondiale în a- 
cest an. Dacă nu cumva, în 
ultimele zile care ne mai 
despart de schimbarea ca
lendarului, alte noi recor
duri mondiale nu vor pune 
la îndoială justețea puncta
jelor acordate acum...

Alexandra
Nicolau — 
4 puncte 

in 5 runde
In cea de-a 5-a rundă a 

turneului de șah al cam
pioanelor, care se desfă
șoară la Vrnjacka Banja, 
s-au încheiat 4 partide : 
Gheorghieva—Nicolau re

miză ; Alexandria—Eretova 
1—0 ; Haraldson—Veroczi 

0—1 ; Hardston—Lefleur 
1—0. în clasament conti
nuă să conducă Alexandra 
Nicolau eu 4 p.

★
In cea de-a opta rundă 

a campionatului unional de 
șah, Michenas l-a învins 
pe Doroșlievici, iar Pot- 
gaeț a cîștigat la Moiseev. 
S-au încheiat remiză parti
dele Stein — Dementiev, 
Tukmakov—Gipslis, Baghi- 
rov—Antoșin și Zaițev— 
Savon.

Surpriza etapei s-a produs la 
Plovdiv, unde echipa nou pro
movată Laskov a învins for
mația locală TraMa cu 2—1.

ASPARUHOV
înaintașul central al echipei

Levski-Spartak

Ignis Varese, actuala deținătoare a C.C.E., s-a calificat in 
grupele semifinale. Sus, de la stingă la dreapta: nord-ameri- 
canul Fultz. D'Amico, Meneghin, Bisson, Flaborea; jos: Polrat, 
mexicanul Raga, Vittori, Ossola și Rusconi.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mini vom cunoaște cele mai 
bune echipe de baschet ale 
Europei ce-și vor continua 
cursa, în cadrul grupelor se
mifinale, spre trofeele puse 
în joc.

In competiția masculină 
C.C.E., pînă la această oră 
s-au calificat doar două e- 
chipe : IGNIS VARESE, de
ținătoarea Cupei (90—50 pe 
teren propriu și 72—69 la 
mare luptă în deplasare cu 
TUS Bavern Leverkusen) și 
STANDARD LIEGE. Cam
pioana Belgiei a acumulat 
un avantaj de 21 de puncte 
(107—86) în fief-ul său, re- 
zistînd cu brio echipei Ma- 
cabi Tel Aviv în cea de a 
doua partidă (62—74).

Cu șanse foarte mari — 
după primele meciuri — s3 
prezintă T.S.K.A. Moscova 
102—75 cu Honved Budapes
ta pe teren propriu si Real 
Madrid 87—73 cu Zamalek 
Cairo în deplasare. în schimb 
■studenții de la I.T.U. Istan
bul (77—66), ca și Olympi- 
que Antibes (70—58) au a- 
cumulat avantaje fragile pen
tru meciurile revanșă în 
fața Slaviei Praga și, res
pectiv, A.E.K. Atena, cunos
cută fiind forța de joc a 
campioanelor Cehoslovaciei și 
Greciei pe teren propriu.

Tot în această săptămînă,

Akademik Sofia va acorda 
dreptul la revanșă campioa
nei României, Dinamo Bucu
rești. După cum se știe, for
mația bulgară a învins în 
prima întrecere cu 82—56, 
dar bucureștenii, care vor 
beneficia (în sfîrșit) și de a- 
portul pivotului lor Gh. No
vac, mai soeră într-o mi
nune.

Ultima dispută a pus față 
în față, la Wroclaw, echi
pele Slask și Olimpia Lju
bljana. Jucînd excelent, bas- 
chetbaliștii iugoslavi (care 
au acum un nou antrenor în 
persoana lui Ivo Daneu) au 
învins cu 74—60, luînd orice 
speranțe jucătorilor polonezi

Competiția feminină a fost 
marcată, în turul doi, de 
marea surpriză de la Cler
mont-Ferrand, unde echipa 
locală Universită Club a fost

La Amsterdam

STEAUA- DELTALLOYD
Duminică seara, la Amster

dam, în prima întîlnire din 
turul I al Cupei campionilor 
europeni la volei masculin, 
echipa Steaua București a dis
pus cu 3—0 (13/ 11, 11) de
DELTALLOYD A.M.V.J., cam
pioana Olandei. Voleibaliștii 
români au întîmpinat, așa 
cum era de așteptat, o puter
nică opoziție din partea gaz
delor. Victoria campionilor

TENISMANII FRANCEZI CÎȘTIGĂ
CUPA INTERNAȚIONALA

COPENHAGA 7 (Agerpres). 
Echipa de tenis a Franței a 
cîștigat cupa internațională 
pe teren acoperit, întrecînd 
în finala desfășurată la Co
penhaga cu 2—1 formația 
Danemarcei. Rezultate tehni
ce : Leschly—Goven 6—1, 
6—3 ; Chanfreau—J. Ulrich 
6—3, 8—6 ; Goven, Chanfreau

STATU QUO EA PALMA DE MAllORCA
MADRID, 7 (Agerpres). Tur

neul interzonal de șah de 
la Palma de Mallorca a fost 
reluat după o zi de repaus cu 
partidele cuprinse în runda 
a 19-a. Majoritatea partide
lor s-au întrerupt, iar în ce
lelalte 5 încheiate s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Gligorici—Ivkov remiză; Re- 
shevski — Polugaevski 1—0 ; 
Panno — Gheller, remiză; 
Filip — Uhlmann remiză; 
Naranja — Larsen 0—d.

In clasament continuă să

TELEX ® TELEX • TELEX
Al 5-lea maraton internațional 
de la Fukuoka a fost bîștigat de 
atletul japonez Yoshiaki Usaml, 
cronometrat pe distanța clasică 
de 42,195 km cu timpul excelent 
de 2h 10:37,8. Pe locul doi a 
sosit americanul Kenneth Moore 
cu 2 h 11:35,8.

Cu prilejul unui concurs de înot 
desfășurat la Indianapolis, spor
tivul american John Kinsela a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială la 1 000 yarzi 
liber, cu timpul de 9:25,5, timp 
care ar corespunde cu 8:32,0 în 
proba clasică de 800 m litfer.

a
Turneul internațional masculin 
de handbal de la Opole o luat 
sfîrșit cu victoria echipei Polo
niei, care , <. meciul decisiv a 
întrecut cu scorul de 19—18 
(11—11) selecționata Norvegiei. 
Pentru locul 3, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 22—21 (17—13) repre
zentativa Cehoslovaciei.

Cel de-al doilea meci al turne
ului internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova s-a dis
putat între echipele Cehoslova
ciei și Poloniei. în formă exce

tinută în șah de A.M.V.J. 
Amsterdam. La sfîrșitul tim
pului regulamentar de joc, 
scorul a fost egal (43—43), 
astfel că meciul retur se a- 
nunță extrem de disputat.

O altă întrecere foarte e- 
chilibrată a fost cea de la 
San Giovani, în care Geas 
Sesto a întrecut în ultime'.e 
minute pe Vojvodina Novi- 
sad eu 67—62, zestre insufi
cientă însă pentru campioa
nele Italiei de a rezista Mă
riei Veger și coechipierelor 
sale în partida de joi seara 
de la Novisad.

Două dintre favorite, Sla
via Praga și Wisla Krakovia 
au trecut ou bine cel dinții 
examen al competiției. Bas
chetbalistele cehoslovace au 
cîștigat la Viena în fața for
mație* 1 2 3 4 5 Union Firestone cu 
74—49, iar sportivele polo
neze au realizat cu două 
puncte mai mult (71—44) la 
Madrid, în compania echipei 
CREFF. In sfîrșit, Akade
mik Sofia, cu un pasiv de 
numai două puncte (59—61) 
după partida cu Politehnica 
de la București păstrează 
șanse intacte pentru retur,

La Sofia, JSK—Slavia a trecut 
prin mari emoții în meciul cu 
Marita (locul 15 în clasament), 
fiind condusă pînă în min. 
75. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 1—1. Spartak din Plev
en a dispus de Cernomoreț cu 
2—1 golul victoriei fiind mar
cat în min. 90. Alte rezultate: 
Levski Spartak—Etar 2—0, Du- 
nav—Akademik 1—0. Cearda- 
fon Orloveț—Cerno Mare 2—0, 
Lokomotiv—Marek 2—1. Cla
sament :
1. T.S.K.A. 13 10 2 1 26-10 22
2. Botev 13 9 1 3 22-10 19
3. Levskl-Spartak 13 8 2 3 21- 6 18
4. Trakla 13 6 3 4 21-21 15
5. Marek 13 5 4 4 19-13 14

POLONIA — ITALIA 
(ECHIPE DE TINERET) 

2—0

La Wroclaw, intr-un meci 
între echipele de tineret ale 
Poloniei și Italiei (cu jucă
tori sub 23 de ani), formația 
țării gazde a cîștigat cu 2—0 
(1—0), prin golurile marcate 
de Kwiatkowski (min. 1) și 
Krwaczyk (min. 51).

Au început și meciurile din 
Cupa cupelor, aflată la 
cea de a 5-a ediție. Printre 
primele rezultate — o sur
priză de proporții: Flaminao 
Haarlem (Olanda) — Dukla 
Olomouc (echipă cu 5 inter
naționali cehoslovaci) 92—58! 
în rest, .rezultate normale: 
Galatasaray Istanbul — 
Steaua 66—61: Larochette 
Luxemburg — Racing Mali
nes 85—106 ; Panathinaikos 
Atena — V.f.L. Osnabruck 
89—52; Zadar—„.7 N end ort" 
Tirana 73->-60; F.C. Porto — 
J.A. W hy 56—60.

— a. v. —

, in C.C.E. la volei

A.M.V.J. 3-0 (13,11,11)
noștri s-a datorat superiori
tății tehnico-tactice, omoge - 
tății, combinațiilor derutau ? 
la fileu, eficacității atacului .i 
experienței lor competiționa* * 
mai vaste. Din lotul folosit 
antrenorul T. Tănase, s-a- 
remarcat Stamate, Barta, Po- 
roșnicu și Crețu.

Meciul retur va avea loc 
duminică 13 decembrie, în 
sala Floreasca.,

—Ulrich, Leschly 6—3, 6—8,
2—6, 6—4, 7—5. Echipa Fran
ței cîștigă pentru a treia oa
ră acest trofeu, dar după o 
pauză de 33 de ani, primele 
victorii fiind obținute în 1936 
și 1937. Pentru locul trei, e- 
chipa R.F. a Germaniei a în
trecut selecționata Italiei cu 
2—1.

conducă marele maestru a- 
merioan Robert Fischer cu 
12‘/2, p șl două partide în
trerupte, urmat de Gheller 
12‘/î p, Larsen 12, Hiibner 
li1/» pșio partidă întrerup
tă, Mecking, Portisch și Tai- 
manov 11 p și o partidă în
treruptă fiecare, Gligorici și 
Uhlmann 11 p. Polugaevski 
10‘A p, Panno 10 p, Hort, 
Minici șl Smîslov 9 p și o 
partidă întreruptă fiecare, 
Ivkov 9 p.

lentă, hocheiștii cehoslovaci au
obținut victoria cu scorul de
10-1 (3-0, 1—1, 6—0). Cîte două
goluri pentru învingători au
marcat Suchy și Holik.

El
Turneul internațional feminin de 
handbal pentru „Cupa Sileziei" 
s-a încheiat în localitatea Serma- 
novice cu victoria echipei R. D. 
Germane, învingătoare in ultimul 
meci cu 13—9 (5—7) în partida
cu reprezentativa Olandei. Pe 
locul doi s-a clasat reprezen
tativa Poloniei, care a terminat 
la egalitate 13—13 (7—9) întîl-
nirea cu formația Ungariei.

Ciclocrosul internațional de la 
Hanovra a fost cîștigat de bel
gianul Roger de Vlaeminck, cro
nometrat pe distanța de 24 km 
cu t’mpul de 55:17,0.

B
Proba de slalom uriaș dtn cadrul 
concursului internațional de schi 
de la Obertrauern a fost cîșiijț.atâ 
de Harald Rofner (Austria), cro
nometrat. în două manșe, cu 
timpul de 3:19,51.

(Urmare din pag. I)

forță s-au lovit de un obsta
col ce părea de netrecut : 
portarul polonez Walczak. Și 
astfel, Legia a încheiat prima 
parte a întrecerii cu avantaj, 
este’ drept — însă — prea 
fragil, ținînd seama și de 
experiența adversarilor.

Două minute după reluare, 
Balun a profitat de o gravă 
eroare a fundașilor polonezi, 
la un angajament, egalînd 
printr-un dribling scurt. în 
continuare, Dukla a dominat 
cu autoritate, a ridicat sco
rul Ia 2—1, prin Bubla, dar 
nu este mai puțin adevărat 
că tinerii jucători de la Le
gia au realizat, deopotrivă, 
cîteva contraatacuri specta
culoase, pe c; ' le-au ratat 
incredibil. Totuși, cînd sco

rul ajunsese la 3—1 spre fi
nalul reprizei secunde, Legia 
a redus din avantaj, dintr-o 
astfel de acțiune.

în ultima parte a întîlnirii, 
risipa de energie din primele 
40 de minute și-a pus am
prenta pe jocul- formației po
loneze, care a cedat pasul, 
păstrîndu-și doar satisfacția 
unei replici remarcabile și a 
unui rezultat strîns în fața 
echipei campioane a Ceho
slovaciei (din rîndurile că
reia, trebuie spus, lipsesc 
cîțiVa titulari : Suchy, Jiri, 
Holik, Horescvsky). Punctele 
au fost înscrise de Jaroslav 
Holik (2), Vorlicek (2), Ba
lun șl Bubla pentru Dukla, 
respectiv Jaskierski și Trzes- 
niewsky. Au arbitrat C. Sgîn- 
că și FI. Gubemu (România).

STEAUA —T.S.K.A. SOFIA 
7—3 (2—1, 3-0, 2-2)

Campionii Bulgariei alcă
tuiesc o echipă aflată în pro
gres. Ei au rezistat cu deplin 
succes în prima și ultima 
repriză și numai presingul 
Stelei în cea de a doua, 
i-a asigurat această victorie 
scontată, dar obținută mult 
mai greu decît ne-am fi aș
teptat. Spre sfîrșit, s-a 
jucat nervos, fiind dictate 
numeroase eliminări de am
bele părți. Au marcat i Pană 
(3), Varga (2), Gheorghiu, 
Ioniță, respectiv Hristov (2) 
și Mincev. Au arbitrat : Soro
kin (U.R.S.S.) și Sczepek 
(Polonia).

știri • ultimele știri • ultimele Știri • ultimele
MECIUL CLAY — BONAVENA

La ora cînd ziarul nostru 
iese de sub tipar, la Madison 
Square Garden din New 
York în fața a 19 500 de 
spectatori (biletele au fost 
vindute cu două săptămini 
înainte). Casius Clay (28 ani, 
96,200 kg) îl întîlnește în li
mitele categoriei grea pe ar
gentinianul Oscar Bonavena 
(28 ani, 92,500 kg). Cota de 
pariuri (6—1) indică favorit 
net pe Casius Clay. în „des
chidere", scoțianul Ken 
Buchanan va încrucișa mănu
șile cu canadianul Donato 
Paduano în limitele categori

ei ușoară. Rezultate și amă
nunte asupra galei — în nu
mărul nostru de mîine.

SALAVARRIA — NOUL 
CAMPION MONDIAL 

LA MUSCA
La Bangkok, în fata a pes

te 15 000 de spectatori, filipi- 
nezul Erbito Salavarria l-a 
întrecut prin K.O. în repriza 
a doua pe thailandezul Chio- 
noi (deținătorul centurii) în- 
tr-un meci contînd pCnțru tit
lul mondial la categoria 
muscă.

A ÎNCEPUT „OPEN"-UL 
DE LA TOKYO

A început turneul de tenis 
open de la Tokio. Iată pri
mele rezultate : Smith—Laver 
4—6. 6—3. 6—4 ; Rosewall— 
Kodes 6—3. 6—4 ; Ashe—Fra- 
nulovici 7—5, 3—6, 6—2. Ri

chey. suspectat de hepatită, 
s-a retras din concurs.

★
Concursul international de gim
nastică de la Nagoya a revenit 
japonezului Akinori Nakavama 
— 57,85 p, urmat de sovieticul 
Viktor Klimenko 65,95 p. La fe
minin au dominat sportivele so
vietice : Liubov Burda a ocupat 
locul intil eu 38.10 p., fiind ur
mata de Alga Korbut șl Tamara 
Lazarovici, ambele cu 37,60 p.

NI CHIH-CHIN, PREMIAT DE ACADEMIA 
DE SPORT FRANCEZA

Academia de sport franceză a atribuit cel de al treilea 
premiu atletului chinez Ni-Chih-chin considerat, pentru sări
tura sa de 2,29 m la înălțime, ca cel mai bun sportiv al lunii 
noiembrie.
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