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Așteptăm răspunsurile scrise pină la 15 decembrie

PREMII SURPRIZĂ PENTRU CITITORI

1. GHEORGHE BERCEA
NU (Steaua) — greco-ro
mane, 2. Simion Popescu 
(Steaua) — greco-romane, 
3. Ion Baciu (Steaua) — 
greco-romane, Vasile

a a

GHEORGHE BERCEANU 
lorga (Progresul Brăila) — 
libere, 5. Nicolae Marti- 
nescu (Dinamo București)
— greco-romane, 6. Ludo
vic Ambruș (Steagul roșu 
Brașov) — libere, 7. Petre 
Coman (Steaua) — libere, 
8. Ion Gibu (Dinamo Bucu
rești) — greco-romane, 9. 
Mihai Boțilă (C. S. Pitești)
— greco-romane, 10. Ste- 
lian Popescu (Rapid Bucu
rești) — libere.

HANDBAL
1. Gheorghe Gruia (Stea

ua), 2. Gavril Kicsid (Uni
versitatea București), 3. Va
lentin Samungi (Dinamo), 
Cornel Penu (Dinamo), 
Cornel Oțelea (Steaua), 
Cristian Gațu (Steaua),

DINAMO BUCUREȘTI S-A DISTANT AT LA DOUĂ PUNCTE
J 5

REZULTATE TEHNICE 
Progresul — Univ.

Craiova 1—0
C.F.R. Timișoara —

Petrolul 1—0
Sport Club Bacău —

Rapid
C.F.R. Cluj —Steaua 
Farul — Jiul 
Dinamo Buc. —

„U“ Cluj
F. C. Argeș — U.T.A. 
Politehnica —

Steagul roșu
ULTIMA ETAPA A TURULUI

„U“ Cluj — Progresul ; Jiul 
— Politehnica ; Univ. Craiova — 
Sport Club Bacău; Rapid — 
Farul 
Steagul 
rești; 
Steaua

CLASAMENTUL
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Petrolul — F. C. Argeș ; 
roșu — Dinamo Bucu-

U.T.A. — C.F.R. Cluj ; 
— C.F.R. Timișoara.
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20—15 
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♦ 5 partide de 1-0! # Surpriza etapei, la lașiiGydrfi invinge Politehnica! • La 
Cluj, Steaua admonestatâ neașteptat de sever lată, C.F.R. Timișoara nu vrea 

să depună armele! • Progresul

Așadar, penultima e- 
tapă a turului i-a a- 
vantajat, de o manieră 
neașteptată, pe dina- 
movișitii bucureșteni 
care — în urma unei 
dificile, dar meritate 
izbînzi, in fața univer
sitarilor din Cluj — o- 

cupă „fotoliul" lideru
lui, cu 2 puncte avans, 
posedind mari șanse — 
puteți citi... golaveraj 
excelent — de a ter
mina campioni de 
toamnă...

Marea performeră a 
etapei, însă, rămîne 
Steagul roșu din Bra
șov, învingătoare la 
Iași, în partida cu o 
Politehnică bîntuită — 
după relatarea trimi
sului nostru — de...
complexul superiorității.

GHEORGHE GRUIA

Irina Klimovsk! (I.E.F.S. 
București), 8. Simona Ar- 
ghir (Universitatea Timișoa
ra), 9. Doina Băicoianu 
(I.E.F.S. București), 10. Aneta 
Schramko (Universitatea 
București).

Indiscutabil, echipa lui 
Valentin Stănescu se a- 
șază tot mai bine pe pi
cioare și jocul ei in
spirat din ultimele 
„runde" acordă meciu
lui de duminică — la 
Brașov: Steagul roșu— 
Dinamo — virtuțile ți
nui mare derby.

Ce a mai adus, în 
două cuvinte, etapa 
aceasta de mijloc de 
săptămină 1

O victorie extrem de 
importantă pentru Pro- 

salvatoare in- 
antrenorilor 
care

teren
cu

greșul — 
spirația 
„bancari" 
trimis în
Sandu Mircea 
teva minute înainte de 
gol! —, o înfrîngere, 
cu gust de fiere, pen
tru Steaua, surclasată

Handbaliștii noștri — rămași 
datori înfocatilor lor suporteri 
după severa înfrîngere din 
partida cu selecționata R. D. 
Germane — s-au revanșat ieri.

l-au 
pe 
ci-

un C.F.R. dezlăn- 
. La Bacău, Rapi-

— cu Lupescu și

de 
țuit. 
dul 
Răducanu în formație 
—a rezistat eroic 
timp de 80 de minute, 
în timp ce, în Trivale, 
U.T.A. a constituit o 
pradă ușoară pentru 
F.C. Argeș.

In sfîrșit, ca o ulti
mă concluzie a acestei 
penultime etape a tu
rului, în care atacan- 
ții n-au reușit decît18 
goluri: ~~
C.F.R. 
cearcă 
trenul diviziei A. Asta 
s-ar putea, gîndim, să 
dinamizeze 
campionatul, 
cînd el se va disputa 
sub zodia ghioceilor...

romantică,
Timișoara in

să prindă...

strașnic 
atunci

gol... de aur
așteptat 88 de minute pentru

ECHIPA ETAPEI
Sandu Mircea, omul care 

a jucat numai șapte minute, 
dar a învins pe Universitatea 
Craiova, a realizat un record 
de eficacitate și de șansă. 

Foto : V. BAGEAC

ADAMACHE 
CHERAN MEHEDINȚI 

M. BRETAN 
GHER.GHECI ' SOO

DESELNICU ROMAN
BELDEANU

O. IONESCU PETRESCU

furnizînd celor prezen.ti în sala 
Floreasca nu numai satisfacția 
unei victorii, ci și pe aceea— 
poate mai importantă — a unei 
comportări bune, demnă de

CICLISM

VASILE TEODOR

și

1. VASILE TEODOR (Di
namo), 2. Vasile Selejan 
(Dinamo), 3. Nicolae Ciu- 

(Dinarno),

prestigiul reprezentativei noa
stre. Intr-adevăr, echipa ro
mână. fortînd atît cît trebuie, 
realizînd în unele perioade un 
joc ' excelent, de o mare spec
taculozitate, a obtiput o victo
rie confortabilă în dauna for
mației

Este 
menea 
oferi 
mai _______
care ș-au desfășurat lucrurile, 
Ceea ce trebuie precizat este 
faptul că abordînd întîlnirea 
prea lejer, handbaliștii români 
au fost conduși la început de 
două ori (min. 2: 0—1 și min. 
5: 1—2), scorul menținîndu-se 
strîns pînă în min. 12 
Apoi însă la capătul 
combinații uluitor de 
care au zmuls ropote 
plauze, echipa română 
dreptat încet dar sigur

Cehoslovace.
absolut clar că un ase- 
scor ne scutește de a 
cititorilor o descriere 

amănunțită a . felului în

(4—3). 
unor 

rapide, 
de a- 
s-a în- 

___ ___  _ „ spre o 
confortabilă victorie, Ar mai fi 
de adăugat și un alt element: 
în finalul partidei, avînd suc
cesul asigurat reprezentativa 
tării noastre a evoluat. relaxat 
în apărare, permitînd oaspeți
lor să înscrie cîteva goluri, 
majoritatea dintre ele fiind 
realizate cu o evidentă faci
litate. Selecționata Cehoslova
ciei. aflată în plină perioadă 

reconstrucție, nu a do-

Călin ANTONESCU

'Continuarea în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL

GOLGE TERILOR
După 14 etape, clasamen

tul golgeterilor campionatului 
diviziei A se prezintă astfel:

Oprea și Dorit Popescu — 
cu cite 7 goluri.

Adam, Moldoveanu, Cuper- 
man, Frățilă și O. Ionescu 
— cu cite 6 goluri.

D. F.ne, Pană, Dumitrache, 
Sălceanu, Bojin, Codreanu, 
Dudu Georgescu, Libardi, O- 
blemenco, Axentc Și So° — 
cu cite 5 goluri.

Neagu, Iordănescu, Tătaru, 
I. Constantin, Lupulescu, Ca- 
raman, Grozea și Radu — cu 
cite 4 goluri.

Domidc, Dinu, Barbu, Anca, 
S. Bretan, Iancu, Dincuță, Go- 
leac, Incze, Tufan, Kallo, Pes- 
caru și 
goluri.

Sima. 
Pantea, 
weiller, 
șu,

Florea — cu cite 3

Dumbreanu, Manca, 
Ștcfănescu, R. Nun- 
Bălan, Cojocarii, Ro- 

Petruț, Moraru, Vălafu, 
Vclicu, Băluță, lanul, Badea, 
Ologu și M. Sandu — cu cite 
2 goluri.

) ( > .V >

JocuT cifrelor...
Cită viată ascunde un clasament !...
Mă uit la: numărul golurilor înscrise de Steagul roșu 

— 10(1) în 14 etape — dar zăresc și zîmbetul furișat 
al lui Valentin Stănescu, antrenorul „olimpicilor", la 
numai cîteva secunde după ce a cîștigat această 
primă manșă cu ex-„olimpicul" Gil Mărdărescu...

★
Privesc stupefiat pasivul golurilor Stelei, dar văd 

printre cifre ochii tulburi ai lui Vigu, țigara mozolită 
ț din gura lui Hălmăgeanu și fata palidă a lui Sătmă- 
reanu. E, într-adevăr, greu să accepți gîndul că o 
apărare de internaționali' poate fi la discreția atîtor 
atacuri..;

Rusu (Dinamo), 5. Ștefan 
Laibner (Dinamo), 6. Teo
dor Puterity (Steaua), 7. A- 
lexandru Sofronie (Dina
mo), 8. Florian Negoescu 
(Steaua), 9. Constantin Gri 
gore (Dinamo), 10. George 
Negoescu (Steaua). Excelent angajat pe semicerc, GORAN va fi faultat 

echipa română va . beneficia de o aruncare de la, 7 m.

CINCINALUL SPORTULUI
De cîteva zile, preocu

pările diriguitorilor spor
tului județean se îndreap
tă, atente, cu responsabi
litate, spre schița de pers
pectivă a mișcării noastre 
sportive. în plenarele 
CJEFS- organizate pînă a- 

,cum la. Mureș,. Dolj, Bu
zău, Alba, ca și în cele 
programate în perioada 
imediat următoare, se fac 
ample dezbateri asupra 
modului în care au fost 
îndeplinite prevederile pla
nului de dezvoltare pe a- 
nii 1969—1970 și — etapă 
calitativ superioară, de vi
tală importanță — se stabi
lesc măsurile și direcțiile ca
re vor da formă definitivă 
cincinal.Oui sportiv 1971 — 

' 1975. Inutil, desigur, să in- 
. sistăm asupra multiplelor 

cerințe pe care le recla
mă o asemenea acțiune cu 
caracter general, cu atît 
mai mult cu cît ea nu vi
zează o zonă limitată a 
mișcăiii sportive, ci an
samblul ei. Cincinalul spor
tiv urmează să fixeze ja
loane și perspective clare, 
realiste, în concordanță cu 
cerințele și posibilitățile 
fiecărui județ, în ceea ce 
privește dezvoltarea spor
tului de masă și de per
formanță, pregătirea și 
perfecționarea cadrelor, în
tărirea bazei materiale,

cercetarea științifică 
alte domenii esențiale 
mișcării sportive.

Nu avem, credem, 
five să considerăm că în-
tr-un judef sau altul ple
narele în care se dezbat 
măsurile de dezvoltare a 
sportului în următorii cinci

CUPA CUPELOR LA BASCHET:

STEAUA S A CALIFICAT 
ÎN TURUL URMĂTOR

★
Cercetez linia de cifre a C F.R.-ului clujean și mă 

opresc surprins la cele 20 de goluri ale elevilor fostu
lui bombardier Eugen lordache. îmi amintesc de cu
vintele lui Angelo Niculescu din interviul acordat re
vistei SPORT acum o săptămină : „Dinamo aplică 
parțial această orientare modernă în joc, dar cel mai 
bine o realizează, la nivelul posibilităților sale, firește, 
C.F.R. Cluj... O, dacă această echipă ar avea jucăto
rii lui Dinamo București". Nu-mi rămîne decît să amin
tesc că afirmația , a fost făcută înaintea lui 5—0...

★ :
Ce părere aveți de faptul că Rapid are ataculnr.il 

în divizia națională ? Desigur, n-aș vrea să generali
zez. în fond, celebrul Napoli are, deocamdată, o pro
ductivitate și , mai ■ mi,că... Dar, nu e mai puțin ade
vărat că Rapid realizează performanța fabuloasă de 
a juca fără nici un înaintaș cu vocație certă, după 
accidentul lui Neagu. O confirmare ? Ultimele două 
goluri ale Rapidului au fost înscrise de un fundaș (Lu
pescu) și de un înaintaș (Dumitru). Cam puțin pentru 
„potcoavă" lui Baratki și Marian...

★
Ieri, Progresul a jucat timp de 

vîrf de atac. Pentru ultimele cinci 
în luptă încă unul. Rezultatul ?
„celor două vîrfuri" și-a spus cuvîntul...

★
Cifrele clasamentului continuă să palpite. Mă obse

dează în continuare cele încremenite în firida Stelei, 
îmi .aduc aminte, cu ani în urmă, aveam o echipă 
preferată în campionatul englez : Charlton Atletic. 
Astăzi, ori de cile ori deschid un ziar englez, caut 
locul lui Charlton în clasament. Dar Charlton nu mai 
e de mult...

85 de minute cu un 
s-a decis să arunce 
Logica infailibilă a

Și 
ale

mo-

IN DEZBATEREA
PLENARELOR
C. J. E. F. S.

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

ani, vor fi tratate cu su- 
perficia I itaie. Exemple — 
nu chiar atît de vechi — 
ne reamintesc, însă, că au 
fost destule cazurile cînd 
obiective importante, salu
tate cu vorbe frumoase și 
multe angajamente, au fost 
apoi expediate în discuții 
fără nici o eficiență. Reco
mandăm, de aceea, aban
donarea totală a pract'di 
de a lăsa lucrurile 
tr-un plan secundar 
în ultima clipă. Ca și 
ceiul de a se apela 
tru asemenea rezolvări la

<în- 
pînă 
obi- 
pen-

cîfe un „specialist" în pla
nuri de mîntuială, redacta
te însă frumos, dactilogra
fiate cu grijă și însoțite de 
schițe și tabele colorate în 
fel și chip.

Schița planului de dez
voltare a sportului jude
țean, și prin aceasta, baza 
perspectivelor de ansamblu 
ale mișcării sportive, nu 
admit, în niciun caz, ase
menea practici. Acțiunea re
clamă, dimpotrivă, compe
tență și seriozitate depli
nă, chibzuială, grijă pentru 
fiecare amănunt și înainte 
de toate o fundamentare 
reală, susținută de o pro
fundă cunoaștere a tuturor 
laturilor activității sportive. 
De aici, necesitatea ex
trem de importantă ca 
planurile de măsuri să ex
prime nu puncte de ve
dere personale, ci opinia u- 
nui larg activ, format din 
reprezentanții CJEES, ai or
ganelor și organizațiilor ju
dețene cu atribuții în do
meniul sportului, profesori 
de educație fizică, cadre 
tehnice, medici de specia
litate, sportivi.

Fără îndoială, retrospec
tiva îndeplinirii planului pe

Echipa masculină de bas
chet Steaua a cîștigat partida 
retur cu Galatasaray — 72—64 
(40—32) — și s-a calificat cu 
scorul general de 133—130 
(pierduse prima partidă cu 
61—66) în turul al doilea al 
Cupei cupelor, în care va juca, 
la începutul lunii ianuarie, cu 
Spartak Leningrad.

întrecerea a purtat amprenta 
disputei crâncene pentru punc
te. pentru refacerea handica-

pului și acumularea unui avan
taj. fie el minim, necesar tre
cerii in etapa următoare a 
competiției. Ca urmare, bas- 
chetbaliștii ambelor echipe au 
jucat crispat, au comis multe 
greșeli de tehnică și au ratat 
deseori. Evoluția scorului a

D. STANCULESCU

(Continuarea In pag. a 4-a)

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 2 a] Petre Havaleț, fostul campion al țării ta aruncarea 
discului, al cărui record a rezistat timp de 14 ani
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loan CHIRI LA

MARILE VEDETE
ALE SPORTULUI
(de ieri și de azi)

ALEXANDRU PAPANĂ, PETRE CRISTEA,

PETRE HAVALEȚ, FANNY BLANKERS-KOEN, 

GHEORGHE BERCEANU, LIA MANOLIU,

le puteți întâlni în paginile noului

almanah

ataculnr.il
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După -turneul echipei Gimnastica

DE LA ALFA LA OMEGA
Penicilina Iasi în R. F. G.

Insuccesele voleiului româ
nesc din ultimii ani, triste 
pentru toți cei ce și-au fă
cut o pasiune din acest sport, 
au •— după părerea mea — 
cauze ce afectează toate ve
rigile performantei. Situația 
actuală a voleiului nu este 
— așa cum unii mai cred — 
rezultatul unor deficiențe de 
ultițnă oră. Nu. Ea pornește 
din perioada echipelor de 
aur, cînd toată lumea — mul
țumită de rezultate — nu 
și-a maj pus întrebarea : ce 
se va întîmpla atunci cînd 
așii vor părăsi arena ?

De aceea, acum cînd 
caută unele Soluții de mo
ment pentru redresarea 
leiului la nivelul echipelor 
naționale, mi se pare foar
te important să nu se uite 
întrebarea amintită. Obliga
ția noastră, a celor caresin- 
tem legați de acest domeniu, 
este aceea de a căuta for
me cîf mai judicioase de pre
gătire a viitorilor performeri. 
Și, deoarece performanța cere 
astăzi o înlănțuire științifică 
a etapelor pregătirii, voi în
cerca să redau, măcar sche
matic, ideile mele în legă
tură cu procesul care mise 
nare cel mai firesc pentru 
formarea sportivului de înal
tă clasă.

In volei, sport care nece
sită pregătire îndelungată, 

.începutul trebuie sfl se facă 
îa o vîrstă fragedă. Prin ur
mare, după părerea mea, pri
ma verigă trebuie să se si
tueze în perioada prepuber- 
tară. între 9 și 12 ani : etapa 
minivoleiului, cate —- in țon 
cepția mea — are două faze, 
în ,prima (9—10 jtani) se face 
pregătire fizică fnultllaterală, 
care să asigure O dezvoltare 
armonioasă, creșterea taliei 
(se tac ca Sporturi compli
mentare atletism, înot, gim
nastică) și se dezvoltă cali
tățile fizice specifice pentru 
volei. în capitolul tehnic se 
includ procedee de bază : 
serviciul de jos, blocajul, pasa 
înainte și pe spate, lovitura 
de atac. Din punct de ve
dere tactic, așezarea în 
ren trebuie Să fie cu 3 ju
cători în linia a doua și un 
ridicător la fileu (minivo- 
ileiul. făcîndu-se cu 4 jucă
tori, pe un teren de 0/6 m), 
în situații premergătoare a- 

. tacului și cu centrul avansat, 
cu dublaj și autodublaj, în 
situații de apărare.

Ca formă competițională 
trebuie organizate întreceri 
locale.

în faza a doua (11—12 ani), 
se continuă pregătirea teh
nică la procedeele de bază, 
adăugîndu-se: serviciul de 
sus și tare, lovitura de atac 
Pe drept, întors șl roată. Tac
tic se va lucra cu centrul 
tras. Terenul și numărul 
jucători rămîn aceleași, 
pot organiza competiții 

i'îdețene sau pe zone geogra
fice.

i, Un regulament al jocului' 
în aceste faze poate Srăta 
astfel t se joacă patru seturi 
obligatorii pînă la 10 puncte, 
eu pauze de două minute în
tre ele; se permit două în-

se

vo-

te-

re
de 
Se 
ju-

treruperf pentru odihnă, 
pot face................... .. _
joc ciștigat se acordă 3 punc
te, pentru joc egal 2 punc
te, pentru joc pierdut 1 punct 
și pentru neprezentarft 0 p. 
Dacă o echipă cîștigă prime
le trei seturi, S se va da, bo
nificație, victoria și în cel 
de-al patrulea, care nu se 
mai joacă. în felul acesta, se
tul III va căpăta o impor
tanță foarte mare. înălțimea 
fileulul în prima fază (9—10 
ani) trebuie să fie de 1.85— 
1.90 m, iar în faza a doua 
(11—12 ani) de 1.95—2 m. Lă
țimea fileulul — între limita 
superioară și cea 
— va ff de 70 cm.
lost o minge mai 
piele subțire.

Bineînțeles, selecția în a- 
ceste prime nuclee de per
formanță se Va face plin nu
meroase teste1') care să dea 
cit de cît certitudinea că vi
itorii jucători au posibilități 
de progres pînă la sfera ma 
riț performante.

După această primă etapă, 
ou cele două faze ale sale, 
Urmează etapa juniorilor 
miei (13—15 ani), în care sînt 
selecționați jucătorii cit c-le 
mai mari perspective. De aici 
începe voleiul de performan
ță ș| formarea în miniatură 
a jucătorului complet, la 
toate capitolele : fizic, tehnic, 
tactic, i,a sfîrșitul etapei se 
fac noi teste asupi'a stabili
tății psiho-nervoase. a calită
ților intelectuale ele. Cel mai 
buni promovează în echipa 
națională de juniori.

Urmează etapa juniorilor 
mari (16—18 ani), la finele 
căreia se face selecție pen
tru lotul național de tineret. 
Etapa Următoare ar trebui 
să fie constituită dintr-un 
campionat de tineret (19—21 
ani), care să fie baza înaltei 
performanțe, campionat din 
care se recrutează elemen
tele pentru divizia de se
niori și pentru „naționale".

Acest drum al performan
ței în volei mi se pare cel 
mai potrivit, întrucît el ține 
tont și de vîrstă, și de pe
rioadele biologice, și de si
tuația școlară a jucătorilor. 
Desigur, despre fiecare etapă 
a pregătintas-ar putea spune 
multe luciMri, însă ele vor 
fi înfățișate în amănunt, în 
caz că ideea Va fi îmbrăți
șată de tehnicieni, profesori 
și de forul de specialitate.

Milorad KOIN 
antrenor — Timișoara

*) Despre aceste teste, an
trenorul M. Koin ne va vorbi 
într-un alt Articol.

se
4 schimbări; pentru

„MECIURI UTILE

„CUPA FEDERAȚIEI 
ÎNCHEIE ACTIVITATEA

ZĂPADA
Fiindcă nu vrei Ră dezmintă 

tradiția primei Rlhl a iernii, ză
pada a venit. A venit pe înăl
țimi coborînd de Ia o săptămină 
la alta spre .subsol". Deocam
dată, pentru a se putea bucura 
de venirea ct schiorii trebuie

LA TELEFON..
— Cum avi primit biatlonișlli 

schimbarea de decor ?
— Firește, cu multă bucurie. 

Au scăpat doar de ,,chinuV* a- 
lergărtlor pe uscat acum a- 
lunecă.

VEȘTI DE LA BIATLONIȘTI1
CARE AU ÎNCEPUT

SA ALUNECE
PE PLATOUL BUCEGILOR

Șl VICTORII"
COMPETITIONALĂ PE 1970

inferioară 
Se va fo- 
mieă din

CINCI MECIURI

Din Miinchen se anunță că, 
trăgîndu-se Învățăminte din 
desfășurarea C.M. de la So
fia, ir^ cadrul turneului o- 
limpic Ide volei din 1972 von 
fi programate doan 5 tneciurX 
pe zi. In acest frel, durată 
prevăzută pentrtl competiții 
— de la E7 țiugusfț Idț 8 sepl 
tembrie ■— Va united fiș to% 
tuși, respectată.

Recenț) a revenit In țară) dup® 
un turneu de mat multe zile în 
R. F. a Germaniei, echipa femi
nină de volei Penicilina Iași, 
campioana țării. Antrenorul Ni
colae Roibescu ne-a furnizat 
clteva dale despre acest turneu.

— Tn ce orașe ați evoluat ?
— Primul popas l-am făcut la 

Miinster. Aici. în compania echi
pei studențești IT.S.c. Miinster 
am susținut trei înltlnirl, soldate 
toate cu victoria noaslră la 
același scor : 3—0. Este, Insă, ne- 
cCsară o explicație. Forma bună 
a echipei a permis elevelor mele, 
mal ales în *
gat la 5, Ia 
detașeze net. 
zez că nici 
nu ne-a pus

— Popasul
— Am Jucat la lianovra cu re

prezentativa orașului. 
Intilntre ne-a revenit 
De astă dată, însă, am 
fată o formație oare, 
acestui an, a efectuat 
neu de două luni în 
unde a progresat mult

primul meri (cfșil- 
2 $1 la 6). să se
Trebuie să 

echipa din Miinster 
probleme deosebite, 
următor ?

precl-

Șl această 
cu 3—0. 

avut în 
tn vara 
un tur- 
Japonia, 
ca ur

mare a contactului cu cote mai 
puternice echipe nipone. Trebuie 
să «pun, de asemenea, că forma
ție din lianovra este do lă ani 
campioană a H, F. a 
fără întrerupere și, 
că naționala feminină a țării se 
confundă, de 
echipă.

— Cu ce lot 
sarea ?

— Am plecat 
Chirlțescu, Blnchecl, 
Dobrescu, Cîrțan, 
eulescu, Doina Dobrescu și 
Brumă. Toate jucătoarele au fost 
folosite tn meciurile pe care le-am 
susținut, așa Incit pot spune, 
tn Încheiere, că turneul a fost 
deosebit de util pentru verifica
rea potențialului nostru.

Germaniei
în sfîrșit,

A intrat în tradiția gimnasticii 
noastre ca luna decembrie să fie 
marcată, pe plan competițional, 
dc o întrecere ce angrenează 
cCle mai puternice forțe ale clu
burilor și asociațiilor fruntașe 
„Cupa federației". Cei mai buni 
sportivi de la toate categoriile 
de clasificare își dau întîlnire în- 
tr-un veritabil spectacol de gală 
al gimnasticii.

Amplă trecere în revistă a 
potențialului valoric de care dis
pune gimnastica noastră la acea
stă oră, „Cupa federației" — 
programată în Orașul Gh. Gheor- 
ghiit-Dej. în zilele de sîmbătă 
și duminică — se desfășoară în 
acest an. sub semnul tinereții, 
atît la băieți cit și la fete, la 
start, anunțîndu-și prezența im 
număr însemnat de sportivi 
sportive care s-au remarcat 
cursul anului în cele mai impor
tante competiții interne si inter
naționale. Așa cum era și firesc, 
în concursul feminin vor fi pre
zente multe eleve ale liceului 
din localitate, care și-au cîști- 
ffat pe merit dreptul de a evo
lua Ia această întrecere de pjces- 

a gimnasticii noastre.
cum se știe, este vorba 
concurs ce programează 
exerciții liber alese.

și numele cîtorva dintre 
din acest 

Felicia 
Mocanii, Maria 
Constantlrtesctt, 

Grigoraș, 
Radu Branca, 

Constantin Petrescu,

tlgiu 
După 

de un 
numai

Iată ______  __
participant!! Ia ediția 
an a „Cupei federației" : 
DOrnea, Maria 
Antinie, Maria 
Ileana Coman, Anca 
Nicolae Oprescu, 
Dan Grecu, C~ 
Vasile Coșariu,

fapt,

ați

CU

cu această

făcut depla-

Căunei. Itu, 
Nan,- Lucia, 

Zabara, Stăn- 
Dobrescu

I. G.

Colegii mai tineri ai
După o perioadă destul de 

.îndelungată de la încheierea 
campionatului divizionar pe e- 
chipe, tenismanii .și antrenorii 
clubului Dinamo sînt încă stă- 
pîniți de ideea că ar fj pu
tut. cu eforturi în plus, să 
intre in posesia titlului repu
blican. Este explicabilă. în
tr-un fel. această convingere, 
dacă ținem seama că. după 
un lung șir de ani — timp în 
care au dominat cu autoritate 
edițiile competiției hr. 1 a 
tenisului românesc pe- echipe
— ei s-au văzut detronați de 
formația Construcții.

Tn spiritul acesta au avut 
loc — cu cîteva zile în urmă
— dezbaterile prilejuite de a- 
naliza activității secției pe a- 
nul 1970. Amintita retrospec

tivă a avut darul de a retrezi
zun biții le acelor individuali
tăți ale rachetei, de care clu
bul dinamovist nu duce lipsă. 
Dar, lot analiza la care ne 
referim a scos în evidență un 
fapt semnificativ: cei mai ti
neri tolegi dc club ai Iui 
Dron. Dibar, Marcu, Mariana 
Ciogolea-Nunweiller — s-au 
comportat, anul acesta, la un 
nivel Superior.

PRIMA CUNOȘTINȚĂ CU PÎRTIA DE LA KONIGSSEE

st 
in

sosit prima zăpadaviryal cu Dor a
mai 

bucurie, 
dreptate 
mult de 
un plus 
nu este

cotele cele 
fac cu' 

pe bună

— Aclimatizarea se 
bune conditiunl ?

— Da! Bineînțeles, 
n-a fost ușor. Să nu

caute pe
Înalte. Șl ei o 
gîndindu-se — i
— că o săptămină mal 
alunecare le va aduce 
In pregătire, ceea ce 
de neglijat

Ieri, cind alti centimetri de 
zăpadă s-au așternut pe munți, 
albind și stațiunile de la poale, 
i-am căutat, telefonie, pe biatlo- 
hiștift schiorii care în acest sezon

începutul 
uităm că 

la noutatea care o aduce alune
carea pe zăpadă, cu alte mișcări, 
s-a adăugat șl altitudinea Aici 
alergăm doar la 2000 m înălți
me, ' ‘ ' "* ‘Dar, fără îndoială, și acest

.plafon" înalt ne va fi de fo
los

— Cum decurg ântrenanientela 
do tir căci cred că nu le-ati 
întrerupt?

— Nici gtnd! De data aceasta. 
Insă, aici, unde ceața șl vtntul 
sint oaspeți oblșnulți, tragerile 
merg mai greu .Zeul timpului la a 
cărui dispoziție sîntem. este însă 
uneori clement șl reușim să ne 
îndeplinim programul și in a- 
ceastd direcție, tn plus, dispu
nem de o sală pentru Compietă- 
rca pregătirii fizice. Și profităm 
din plin...

— Cui») se simt 
timp v«<)i rămtne 
jăucegilor ?

— Toți se simt 
poftă de lucru, 
aici In orice caz 
decembrie Poate 
dacă între timp zăpada nu co
boară 
Brașov

— O 
strigări 
lor ?

— Nu. 
profite 
zăpadă . . . .
biatlonișli ai cluburilor Dinamo 
și Armata Brașov. Așa cri avem 
companie șt pe pistă șl tn se
rile de cabană. Cu tofii lucrează 
cu multă seriozitate, aîndtndu-ss 
la primele concursuri.

Cum ele nu vor întlrzia. mult, 
nu ne-a rămas decit să urăm 
succes biatloniștllor șl fondlști- 
lor noștri, de la care pretindem 
în sezonul acesta.

Gh. EPURAN

schiorll șt cit 
pe plâtoui

au 
rămîn,(* 

la M

bine.
Vom 

pînă.
și mal' mull

Universitatea Timișoara
Dinamo Pancevo 36-3

La Timișoara, a avut loc 
tnttlnire amicală internațională 
de ruriby între echipele Uni
versitatea din localitate șl Di
namo Pancevo, campioană a 
Iugoslaviei, Partida a fost ctș- 
tigală de timișoreni cu scorul 
dc 36—3 (12—0).

P. ARCAN-coresp. principal

O

șl
șl

la altitudinea Poienii 
a Predealului.

ultimă întrebare: «Înteți 
acolo tn bătaia vlnturl-

Au urcat — tot. ca .'<1 
de primele alunecări tie 
— șl fondlștil șl ceila’fi

La această primă întrebare 
prof C. Tlron, antrenorul prin
cipal al lotului ne.a răspuns:

— încă puțină. De abia 10 cen
timetri, doar pe firul văilor 
virilul îngrămădind ceva mal 
mult. Chiar dacă pe ici pe colo 
mai apar smocuri de iarba, 

putem însă schia tn condițiuni 
destul de bune. Și asta este im
portant. X

preoihipic au la orizont și cam-
pioniițele mondiale.

l-anI găsit la 2000 m altitu-
dine, la cabana Piatra Arsă.
unde au urcat încă de la 3
decembrie.

— Aveți zăpadă?

în căutarea echipamentului de schi

Ca de obicei în această pe
rioadă, boberii noștri se pre
gătesc intens pentru sezonul 
care va debuta în ianuarie 
cu întrecerile pentru cam
pionatele europene, continua
te cu cele pentru titlurile 
mondiale. Numai că, de data 
aceasta, ei au și făcut pri
mele antrenamente, timp de 
două săptămîni, pe pîrtia ar- 

Konigssee 
disputare 
european 

două per- 
pîrtia din

tificială de la 
(R.F.G.), locul de 
a campionatului 
pentru boburile de 
soane în 1971. Pe 
Alpiî Bavariei, din imediata 
apropiere a cunoscutei sta
țiuni Berchtergaden, s-au în- 
tîlnit la sfîrșitul lui noiem
brie nu mai puțin de 60 de 
echipaje europene, celor 25

9 X n
GONG!

• Intre 18 și 23 decembrie se 
va desfășură lâ Brăila finala cam- 
niohatittul școlilor profesionale 
din ramura Ministerului Metalur
giei. Ișl vor disputa titlurile 16U 
de boxeri.

• Antrenorii 
♦reaga 
5 șl 9 
fâtuire 
gov.

______  de box din 
țară vor participa, 
ianuarie 1971, la o < 
ce va avea loo la

i In- 
intre 
cons- 
Sna-

11 ianuarie, Ioturile ollm-• La ___
pie șl reprezentativ vor Începe, 
probabil la păltiniș, i 
de Iarnă In țrederea participări^ 
la J. O. și lai campionatele eu" 
rbpene de Ia Madrid.

pregătiriM 
particip^riț

ale țării gazdă, alăturîndu-se 
cîte 10 din Italia și Elveția, 
7 din Franța, 5 din Anglia, 
unul din Austria și 
Rorhânia.

Piloții noștri au 
goș Panaitescu și 
Stavrăche, iar împingătorii 
Dumitru Focșeneanu, Ion 
Zangor și Nicolae Neagoe.

Principalul scop al acestui 
stagiu de antrenament a fost. 
Pe lîngă continuarea pregă
tirii fizice generale și speci
fice, cunoașterea acestei pîr- 
tii care, datorită faptului că 
a fost construită pentru în
trecerile de sanie, se deose
bește mult de pîrtiile clasi
ce (are doar 900 m 
iar virajele au în 
raze mai mici).

Despre feltii cum 
curs antrenamentele, 
i‘ul lotului nostru, prof. Ha- 
rilon Pașovsclii s-a 
mulțumit:

„Am pulul efectua 
4—5 coborîri în bune 
ții, reușind astfel să 
o adevărată repetiție genera
lă pentru campionatele euro
pene. Treptat, atît piloții cît 
și împingătorii s-au acomo
dat eu pîrtia și In ultimele 
zile au obținut timpi buni 
(44:83 și, respectiv, 44:90), 
Este drept eă alți piloți (au 
fost prezenți la antrenamente 
și campionii mondiali ai ul
timilor ani, italianul De Zor- 
do și vest-gernianii Floth și 
Ziminerer) au coborît pînă 
ia #4:23, <lar H-ebuie mențio
nat Că boberii Vest-germani,

două din

fost Dra-
Nicolae

lungime, 
general

au de- 
antreno-

arătat

zilnic 
condi- 
faccm

• Comisia de (box ă municlă 
Ipiulni București va țuializa, lat 
18 decembrie, activitatea pngi- 
listică din anuF 1970.

italieni și elvețieni au avut 
și concursuri de selecție în 
care au căutat să dea ma
ximum.

Cu această ocazie, noi am 
făcut probele patinelor 
construite de uzina mecanică 
fină — Sinaia și a bobului 
realizat la București, materia
le care au dat satisfacție".

Reîntorși în țară, boberii 
noștri se pregătesc să urce 
în platoul Bucegllor unde, 
amenajînd mini-pîrtia de la 
■Piatra Arsă, își vor 
pregătirile, msistînd 
Ies asupra startului 
Konigssee va avea 
mare influență asupra rezul
tatelor finale.

lui Dron și Dibar...
Antrenați de profesorul 

Segărccanu. copiii 
secției de tenis a 
Ștefan cel Mare 
reale satisfacții, 
în cucerirea a 
titluri: Mariana
este campioană ■ ... ...............
simplu, iar împreună cu Ma
riana Hagiu deține titlul 
național în proba de 
dublu: Călin Ionescu este, de 
asemenea, campion la simplu 
la copii și campion la dublu, 
cu un partener de la echipa 
Progresul : Virginia Ruzici
este campioană de simplu la 
junioare și campioană de du
blu cu Toana Bădin. Pentru 
bilanțul unui an, chiar și a- 
ceste titluri ar fi suficiente. 
Dar. copiii și juniorii dihamo- 
viști sînt deținătorii unor nu
meroase trofee, cucerite în 
diverse competiții interne și 
internaționale. Apoi, dacă ne 
referim la componența lotu
rilor de copii și juniori- ale 
țării, am spune că majorita
tea rachetelor aparțin 
lui Dinamo : Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu. 
Florența, Mariana Hagiu, Flo
rica Manea, Mircea Breazu, 
Călin Ionescu. Concomitent, un 
alt eșalon bate 
consacrării: Elena 
Gabriela Dinu, C.
cu, T. Cadar, FI. 
și alții.

O adevărată pepinieră care, 
sperăm, nu se va pierde pe 
drumul greu ce duce Ia marea 
performantă.

A,
și juniorii 

clubului din 
au oferit 

concretizate, 
numeroase 
Simionescu 

de copii lă

clubu-

Mihai

Ia porțile 
Popescu, 

Stănciules- 
Segărceanu

continua 
mal a- 
care la 
și mai

CRISTIANII
• IERI AU PLECAT ÎN CEHO

SLOVACIA săritorii Dumitru 
Lupu, Angliei Ririș și Gh. Oerea. 
însoțiți de antrenorul clubului 
Dinamo, Ion Bîrlă, cei trei să
ritori vor poposi la 
Mlyn, cunoscuta ““......
Tatra Mare, unde 
— alături de săritorii 
vaci 
mont 
zile 
bulina 
cefiâși 
noiembrie.

stațlune (lin 
vor participa 

cehosto- 
— lâ un stagiu de antrena- 

pe zăpadă. După cele 10 
de antrenament (pe tram

ele plastic) făcute in a- 
localitate la începutul lunii 

_______ acest contact timpu
riu cu zăpada va cdntrlbui, fără 
îndoială, la buna pregătire a 
săritorilor noștri, care au sufi
ciente posibilități să se afirme 
în această frumoasă și specta
culoasă probă a schiului.
• ASTĂZI SE VOR INTILNT 

LA VIRFUL CU DOR cei mal 
buni 14 juniori și junioare pen
tru un prim contact Cu zăpada. 
Deocamdată, ei vor treimi să se 
mulfuinească cu Zăpada îngră
mădită de vint pe versantul nor
dic al Vîrfului cu Dor (Valea 
Scindtirarilor), <lar poate o 
ninsoare Ie va lărgi aria de 
vitate. In orice caz, tinerele 
sire speranțe, Îndrumate de 
hei Tăbăraș. Vâr eăuta să 
fite cit mai mult de s

noua 
acti- 
noa- 
Cor- 
pro- 

aceste 
prime antrenamente pe zăpadă.
• PRIMA ZAPADA BUNA DE 

SCHI, ticsi nu a coborît sub 
X 600 m altitudine, a determinat 
pe mai toți schiorii fruntași să 
urce la cabane. Schiorii alpltii al 
clubului Dinamo Brașov sînt de 
cîtcva zile pe Postăvarul, unde 
pot face coborîri pe prima parte 
a pîrtiei Lupului. Colegii lor de 
la A. S. Armata — Brașov au 
urcat în Bucegi, unde au găsit 
zăpadă de schi in jurul cabanei 
Babele. Putem spune deci că 
„sezonul alb" a început și la 
noi...
• SINTEM In pragul sezo

nului competițional și acciden
tele au început să rărească rîn
durile vedetelor schiului. pHma 
victimă din echipa Franței este 
J. P. Augert, vărul campionului 
mondial Jean Noel Augert. El a 
suferit o fractură a tibiej la un 
antrenament de coborîre (pe 
pista de la Courchevel), fractură 
care — firesc — îi compromite 
întreg sezonul preolimpic.

„SLALOM" PRIN MAGAZINELE BUCUREȘTENE
nostru prin magazinele de 

__________ „___v ... , . studiu" situația produselor 
vestimentare necesare schiului și oferite spre vînzare cumpă
rătorului. Am remarcat calitatea și cantitatea unor produse, 
dar și anomalii — vechi și noi — ale circulației mărfurilor 
de la producător la consumator, sau ale varietății sortimen
telor prezentate.

în actualul sezon, amatorii 
schi vor avea la dispoziție 
larg sortiment de bocanci 
schi (Poiana și Campion) 
toate mărimile, producția 

fiind extinsă 
Ia fabricarea 
pentru copii, de către — no
ta bene ! 
binatului I.T.S, Reghin, spe
cializată în încălțăminte de 
schi. în momentul de 
primele cantități și-au 
de pe acum locul în rafturile 
magazinelor, iar pe măsuia 
cererii, aprovizionarea în 
continuare va 1'i la înălțime. 
Din păcate, bocancii cu stra- 
mere (clape) se lasă așteptați 
și anul acesta, producția lor 
aflîndu-se — în ciuda tuturor 
pregătirilor făcute de atîta 
timp — la nivelul... discuții
lor.

O altă deficiență constatată 
este vechimea modelelor la 
unele produse. Am găsit ace
leași mănuși pe care Ie în- 
tîlneam acum cîțiva ani. Cele 
de formă specială, care să 
satisfacă pe deplin exigențele 
rămîn... programate pentru 
viitor. Noi ni le dorim însă, 
cît mai repede pentru dumi
nicile și zilele de concediu 
de pe pîrtie ! Stocuri întregi 
de Canadiene de bumbac și 
hanorace din foaie de cort, 
modele depășite, fără să mai 
constituie ob-ectul cererii, au 
devenit în mare măsură ne
vandabile. Așadar, ne-am in
teresat de noutățile în mate
rie, canadienele de feloh. 
Le-am găsit în cantități insu-

Manșa a doua a „slalomului" 
specialitate a avut c« „obicei de

de 
un 
de 
de

anul acesta și 
măsurilor mici

o secție a com-

față 
luat

ficiente, departe de a satis
face cerințele publicului larg. 
Cauza se află — după toate 
aparențele — în trecerea din 
trimestrul tre> al anului în 
curs a operațiilor de aprovi
zionare a magazinelor de la 
serviciul „Sport" în sarcltia 
serviciului „Confecții" din ca
drul I.C.R.T.I. București:

Astfel nu mai puțin decit 
trei unități (dacă avem în 
vedere că livrarea schiurilor, 
legăturilor șl bețelor se află 
în sarcina I.D.M.S.) reglează 
circulația spre populație a 
produselor necesare unui sin
gur sport 1 Nu e greu de 
stabilit, deci, lipsa de sin
cronizare care urmează aces
tei situații și eforturile inu
tile făcute.

Ultimul articol care a con
stituit ținta investigațiilor 
noastre l-au constituit pulove
rele de schi. Ele se află în 
cantități îndestulătoare, într-o 
bogată gamă de sortimente, 
capabilă să satisfacă, calita
tiv și modern, gusturile ori
cărui cumpărător. Am fi do
rit să consemnăm aceeași 
situație în cazul tuturor arti
colelor pe : care amatorul da 
schi le poate găsi în magazi
nele de specialitate. Cu alte 
quvinte —- ca„ Să fim în tonul 
titlului nostru — cei care se 
ocupă de aprovizionarea 
populației cu materiale spor
tive să treacă corect prin... 
toate porțile „slalomului" co
mercial.

Radu TIMOFTE

Ion GAVRILESCU

Echipa Bucureștiului a ciștigat „Cupa județului Arad

Citiți, miirie

SĂPTĂMINĂ
CULTURALA A CAPITALEI 

Revista editata de Comi
tetul de stat pentru Cultură 

al municipiului 
București

CINCINALUL
■ I I

Cu 
torii 
la i

i toată vremea rece, trăgă- 
continuă să fie prezențl 

concursuri. Astfel, la Arad, 
a avut Ioc „(Cupa județului Araci", 
cu participarea unor țintași din 
” cluj, București șl

gazdă a întrecerilor, 
armă standard C0 f 
Ștefan Tamaș (Arad) - 
Gheorghe Vasilescu 

595 p, 3. Ana Goreti 
588 p, juniori : 1.

(Arad) 592 p. 2.

Brașov, Iași, 
din orașul 
Rezultate : 
seniori 
597 p, 
(București) 
(București) 
Ștefan Safta „„ p.
Costel Manole (București) 588 p. 
3. Marina Vasiliu (București) 
584 p ; armă standard 3x20 f se-

TULCEA PREGĂTEȘTE 
CAMPIONI SI LĂ 

LUPTE...
Iată că una dintre așe

zările de la Gurile Dună
rii, Tulcea, nu 
mește să pregătească 
campioni ai padelei 
pagaei, ci dovedește 
biție și preocupare în 
inovarea sportului luptelor. 
Din inițiativa CJEFS, s-a 
înscris în cadrul acestui 
program de perspectivă o 
interesantă competiție a 
micilor luptători, după un 
regulament care poate fi 
considerat unic în această 
ramură. întrecerea prevede 
participarea a 11 echipe 
din școlile generale ale o- 
rașului, avînd 15 categorii 
de greutate (din două in 
două kg, de la 43 pînă la 
71), cu limită minimă de 
vîrstă 12 ani. își dispută 
intîictatea în această com
petiție sistem divizie (tur- 
retur), pe întinderea unui 
an, 165 de elevi. Startul a 
fost dat la 15 noiembrie — 
și, de pe acum, antrenorii 
și profesorii care urmăresc 
evoluția tinerilor luptători 
au început să selecționeze 
pe cei mai talentați, pentru 
a-i încadra într-o pregătire 
metodică, de durată. Pină

se mulțu- 
doar 
sau 

ani- 
pro-

1.
2.

acum, după trei etape, în 
clasamentul competiției 
conduce Școala profesională 
industrială alimentară, ur
mată de Liceul agricol și 
Școala generală nr. 3 Tul-

I. TURȘIE-coresp.

„CROSUL 
BOBOCILOR"

e hipodromul municipal 
din Ploiești, s-a desfășurat
— de curînd — în organi
zarea Comitetului munici
pal U.T.C. și a C.IEFS Pra
hova, inedita competiție 
atletică „Crosul bobocilor", 
la card au luat startul a- 
proape 2(10 de tineri con- 
curcnți. Iată primii cla
sați: juniori mici (1000 m)
— Daniel Doboș (Liceul 
Nr. 2); echipe — Liceul 
nr. 2; juniori mari (1500 m)
— loan Alexiu (grupul șco
lar Petrol); 
ceul nr. 2;
(000 m) — 
(Liceul Ind.
— Liceul 1 
mari (800 m) 
Sivu (Lie.
chipe — Liceul nr. 2. Pen
tru redtiltatele obținute me
rită 
ca 
telniccscu, 
(Lie.
(Lie.

: echipe — Li- 
; junioare mici 

Rodiea Ionescu 
. Petrol): echipe 
nr. 2; junioare 

— Florica 
Ind. Petrol): e-

a fi evidențiată niun- 
profesorilor Emil Pos- 

Vașiic Roșea 
Alexandru Mîțu 

Petrol).
ALBD-coresp.

PIONIERII DIN 
ȘIRNEA LA... 

CATEDRA !
mică așezare cuibărită

2) și 
Ind.

I L.

o
in cutele Carpaților meri
dionali, 
șov), 
faima 
ristic, 
cent 
sportive în rîndurile pio
nierilor, Din acest motiv, 
Șirnea a primit recent vi
zita reprezentanților jude
țelor și municipiilor din 
țară, care au participat 
aici la un schimb de ex-

Șirnea (jud. 
și-a creat nu 

de atractiv 
dar : 

nucleu
în
Din

și de 
i de

rîndurile
acest î

Bra- 
numai 

sat tu- 
cferves- 

activități

niori: 1. Ștefan. Tamaș 573 p, 2. 
Gheorghe Vasilescu 559 p, 3.
Petre David (Brașov) 552 p, ju
niori : 1. Ștefan Safta 564 p, 2. 
Marina Vasiliu 546 p, 3. Costel 
Manole 545 p ; pistol liber 60 f 
seniori : 1. Teodor Mihai (Bucu
rești) 536 p. 2. Gavrll Toth 
(Arad) 534 p, 3. Todor Paul 
(Cluj) 534 p. La juniori a ciștigat 

Mihal Katona (Arad) cu 484 p. 
Trofeul a revenit echipai munici
piului București, iar pe locurile 
următoare s-au clasat formatlil» 
județelor Arad, Brașov, Cluj, Iași.

periență privind activitatea 
sportivă și turistică a uni
tăților de pionieri. Micu
țele gazde au prezentat 
oaspeților un joc de orien
tare turistică, diferite ac
tivități realizate în cadrul 
acțiunilor Pionierii pe că
rările 
rilor. 
Albă.
rîndui ,_________ — ---- ,,
dus pe vizitatori Sa cercul 
sportiv-turistic, Ia muzeul 
.etnografic loca® (realizare a 
pionierilor din sat), Ia pir-, 
tia de schi prevăzută cd 
instalație de iluminat (ce va 
fi inaugurată în âcest se. 
zon). „Cursanții** au imal 
asistat Ia uri program iul- 
tural-sportiv Jirezenlat de 
pionierii din Șirnea, după 
care au părăsit pitoreasca 
localitate, plini de entu
ziaste inițiative.

N. ERUNTEȘ-coresp.

patriei. Roza vîntu- 
Avalanșa, Săgeata

Ghizi formați din 
pionierilor au con-

SPORTUL PREZENT 
LA UN CENTENAR

în cadrul manifestațiilor 
prilejuite de sărbătorirea a 
IUI) de ani de la întemeie
rea Liceului pedagogic din 
Birlad, a avut loc — pe 
lingă o suită de acțiuni 
culturale — și o serie de 
întreceri sportive. Una 
dintre cele mai apreciate, 
pentru spectaculozitatea 
cit și pentru dîrzenia sa 
fost partida 
volei dintre 
vele liceelor din Bîrlad și 
Galați. în ambele meciuri, 
victoria a revenit cu ace
lași scor (3—1) voleibalis
telor bîrlădene, care au 
cinstit — și în acest fel — 
centenarul instituției lor dc 
invățămînt.

S. LAURENȚIU-coresp.

a 
feminină (le 
reprezentati-

SCRISOARE 
DIN DENTA

Dintr-o Îndepărtată co
mună bănățeană; Denta, de

16 pagini 1 leu
CRONICI • LITERATURA 
• TEATRU • CINEMA • 
ARTA PLASTICA • TV • 
RADIO • MUZICA • AR
HIVA ISTORICA VĂZUTĂ 
DE APROAPE • SPORT • 
BRIDGE • GASTRONO

MIE • MODA
O revistă pentru toate 

vîrstele
Redactor șef:
Eugett BARBU

prin părțile Timișoarei, 
ne-a scris profesorul Antc- 
niu Ciocan, și din cele aș
ternute 
deduce 
care a 
dagog 
activităților sportive în 
cadrul școlii generale din 
comună, pentru angrenarea 
majorității elevilor jn prac
ticarea, organizată h spor
tului preferați Aflăm, ast
fel, ide inițiativa organi
zării (unui meci dă atletism 
(bateți și ^fete> intre cla
sele dhwl-â, A și Vl-a B, 
careAp (cuprinși 10 7 probe, 
învingătoarei eF ieșit clasa 
a VI-4 A, Tft fete cil sco
rul- dc 59—39, Jar Ia Ibăicțî 
cu 65—44. (Punctajul gene
ral 124—83)J Profesorul ne-a 
oferit Și O listă 8 copiilor 
apți d< progrese, ca Ileana 
Szabo, Maria Soloși, Ra- 
faela Boboiciov, Maria Stef, 
Florina Albu, Eugen Stoia, 
loan Boboiciov și Iosif 
Covaci. în cadrul școlii, 
tind să devină tradiționale 
campionatele de fotbal, 
handbal sau volei, ale că
ror meciuri sînt programa
te cu regularitate și care 
atrag pe mulți dintre ele
vii ți elevele din Denta. 
La terminarea turului, cla
samentele la handbal au 
ea fruntașe echipele clasei 
a VH-a B la fete și a 
VHI-a A la băieți (aceasta 
din urmă. însă, la egalitate 
de puncte cu a 
în clasamentul 
fotbal 
etape,
VIII-a 
noscut 
fel, fotbaliștii școlii gene
rale din Denta se mai pot 
lăuda și cu un recent suc
ces asupra formației Li
ceului Deta pe care au 
întrecut-o cu 6—0. După 
cum se vede strădaniile 
profesorului Antoniu Cio
can nu sînt de prisos...

de el pe hîrtie se 
clar pasiunea pe 
depună acest pe- 

pentru propășirea 
sportiva

anii 1969—1970 poate o- 
feri, în toate plenarele 
CJEFS, repere excelente 
care se cer corespunzător 
valorificate. în ultima vre
me, s-au produs, însă, cla
rificări de esență și a- 
ceasta trebuie să-și afle 
exprimarea în 
nuri județene.
avut loc plenaira comună a 
C.N.E.F.S. și a C.O.R., care 
a analizat stadiul de pre
gătire <3 loturilor olimpice, 
.stabilind totodată impor
tante direcții pentru activi- 
tated» viitoare. Planurile de 
dezvoltare, pe perioada 
1971—1975< trebuie să re
flecte noua orientare în 
sportul de performanță. 
Să nu se uite, însă, că e- 
ducația fizică și sportul 
de masă rămîn îrf conti
nuare sarcinile fundamen
tale și că cincinalul, al că
rui conținut și dimensiuni 
se stabilesc în aceste zile, 
trebuie să cuprindă, cele 
mai eficiente măsuri pen
tru îndeplinirea lor la ni
velul înaltelor răspunderi 
încredințate în această di
recție mișcării sportive de 
către partidul și statul nos
tru.

noile pla- 
Receni, a

VlII-a B). 
de mini- 
după șase 

clasei a 
nu a cu-

conduce, 
team-ul
A, care 
înfrîngerea. De alt- 

fotbaliștii școlii

PRONOEXPRES
NUMERELE! EXTRASE LA CON

CURSUL NR. 50 DIN 8 DECEM
BRIE 1970.

FOND GENERAL D0 PREMII 18 
1 241 298 lei din care S03 585 lea 
report. z

EXTRAGEREA It 33 17 18 35 S 43 
FOND DE PREMII S 874 245 lei 

din care «87 285 lei reporț ia. ba-4 
tegoria 1.

EXTRAGEREA B Il-a 1
25 24 5 4 41.

FOND DH PREMII 367 05»' lei 
din caret 16 300 lei report) la cate
goria A.

Plata .premiilor 1a acest concurs 
te va face astfel 5

In Capitali Începi nd (ie la 17 
decemvrie 1970 pînă la 23 ianua
rie 1971 ; în țară începîncf, de la 
21 decembrie 1970 plnă la 23 '~ 
nuarle 1971 inclusiv.

LOTO
PREMIILE TRAGERII DIN 

DECEMBRIE 1970.
EXTRAGEREA I : Categoria . 

1 variantă (10",o) a 100 000 lei ; 
cat. 2:5a 18 339 lei ; dat. 3 : 
11,80 a 7 771 lei; cat. 4 ; 27,60 a 

3 322 lei; cat. 5 : 107.15 â 
cat. 6 : 244,60 a 375 lei.

REPORT : 89 651 lei la 
ria 1.

EXTRAGEREA a II-a : 
ria A : 2 variante a 33 954 
6.65 a 19 215 lei : C : 10,65 a 6 378 
lei ; D : 22,20 a 3 060 lei ; E : 45,30 
a 1 493 lei ; F : 58,70 a 1 157 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate£j- 
ria Z : 1202,65 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 a fost 
obținui pe un bilet fracționat 
10% (combinație .30 de numere) de 
participantul NILAS IOAN din 
Cluj.

ia-

4

1 ’

catego

Catego- 
lei : B :

rii

UNDE MERGEM
BASCHET : Sala Floreasca, 

ora 19 : Dinamo București — l 
Akademik Sofia (C.C.E. —
masculin).

HOCHEI t Patinoam! acope
rit „23 August", de la ora 
17: campionatul Armatelor 
Priăttoe.
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CONSTANȚĂ IN NIIMĂRUI DE GIIIHRI-1li!
DINAMO BUCUREȘTI 2(2)

Universitatea nu va uita acele doua minute SPORT CLUB BACAU 1(0) BĂCĂUANII 
o INVULNERABILI ACASĂ!

Un meci agreabil, o par
tidă pe care, în ansamblul ei, 
am nota-o cu 74-.

Dinamoviștii au plecat pu
ternic din start. în primul 
minut șutul lui Săleeanu 
anunța clipe grele pentru 
portarul Ștefan, care în min. 
•5 avea să sc întrebuințeze 
serios pentru a devia în cor
ner o minge centrată de Che- 
ran. de departe, și pe care 
vîntul O îndrepta spre colțul 
porții. Apoi, peste cîteva se
cunde, Dumitrache îi, mai dă 
o dată posibilitatea > lui Săl
eeanu să înscrie, dar șutul a- 
eestuia. plecat ca din tun, 
trece departe de buturi» deși 
poziția,, de .șut a fost fără 
cusur. Cut o linie mediană 
formată dintr-un mijlocaș 
(Anca), un fundaș central 
(Pexa), si un înaintaș (Arde- 
ieanu)» clujenii încercau să 
tempereze Socul, să paseze 
mult. Daij. Pexa' nu se simte 
în largul lui, aici, la mijlo
cul cîmpului de joc și ce
dează teren în fata unui mij
locaș Ofensiv, MUstățea. hotă- 
rît să joace contra foștilor 
săi colegi mai bind decît a 
făcut-o pînă acum la Dinamo. 
In min. 16. dinamoviștii au 
din nod ocazia să deschidă 
scorul. Dumitrache scapă sin
gur. încearcă să trimită pe 
lingă portar, însă Ștefan res

pinge cu piciorul. Si cînd 
stadionul aștepta golul dina- 
movist, în min. 18, clujenii 
sînt la un pas de a-1 învinge

Stadion Dinamo ; timp fri
guros, vînt ; teren alunecos ; 
spectatori : aproximativ 8 006. 
Au marcat Doru Popescu 
(min. 24), Săleeanu (min. 23). 
MlliAilA (mln. 47). Raportul 
șuturilor la poartă 24—9 
(dintre care pe spațiul por
ții 12—3). Raport de- cornere 
8—4.

DINAMO : Andrei 7 —
Cheran 8, Nunwelller III 8, 
Stoenescu 7, Deleanu 7. Mus- 
tețea 7, Nunweiller VI 7, Săl
eeanu 7, Doru Popescu 6, Du
mitrache 8, Haidu 6 (din min. 
6o Lucescu 7).

„U“ CLUJ : Ștefan 7 —
Poraczky 7, Pexa 7, Cltnpea- 
nu 8, Crețu 7. Mihăilă 6, An
ca 8, Ardeleanu 5 (din min. 
46 Stincel 7), Iordache 4, A
dam 7, Munteanu 4 (din min. 
77 Ulfăleanu 6).

A arbitrat O. c o m ș a 
■rrUH-V-, ajutat la linie de 
N. Mogoroașe și V. Grigores- 
cu (toți din Craiova).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 7.

La tineret-rezerve : Dina
mo — „U“ Cluj 1—2 (0-0).

bară. Marea ocazie clujeană 
fiind ratată, e din nou rîndui 
bucureștenildr să-și încerce 
sansa, tn min. 24, Dumitrache 
intră în careu. E încolti-t de 
trei adversari și, totuși, tri
mite mingea în fata porții. 
Doru Popescu e nepregătit, 
dar liftează balonul. mai 
mult îl împinge și cinci apă
rători clujeni, inclusiv porta
rul Stefan privesc neputincioși 
cum acesta se rostogolește în 
plasă. Oaspeții sînt demorali
zați de gol și nu vor avea 
timp să-și revină pentru că. 
chiar in minutul următor, 
Dumitrache, șiret cum e une
ori. îl sucește pe toate părți
le pe Mihăilă și în cele din 
urmă trimite în fata porții de 
unde Săleeanu șutează in gol, 
Abia acum Pexa schimbă lo
cul cu Mihăilă. dar e urea 
tîrziu.

După pauză, oaspeții În
scriu neașteptat de repede, 
în min. 47 Crețu trimite înalt 
din lovitură liberă. Adarn 
centrează cu capul si Mihăi
lă. țîșnind printre fundașii di-

namoviști. țintuiți locului, 
reia cu latul dțn volA în gol. 
Clujenii ies m.\ hotărîți în 
atac. Dar. Adayi se simte 
neajutorat între (țoi tineri ta
lentat! (Munteanu și îofds- 
che). însă capricioși si indo- 
lenți. Eforturile solitarului 
Anca nu au sorți de izbîndă. 
Dinamo depășește momentele 
critice și apoi se... joacă cu 
ocaziile. Autori : Dumitrache 
(min. 62, cînd Crețu evită go
lul), Doru Popescu (min. 73), 
Săleeanu (min. 78) și Dumi- 
trache (min. 80). Dar ultimele 
zece minute sînt cele mai 
frumoase. Universitarii for
țează egalarea, bucureștenii 
contraatacă, mingea se plim
bă neobosită de lă un careu 
Ia altul. însă nu mai intră 
niciodată în poartă. Soarta 
meciului fusese scrisă în acele 
minute 24 și 25, cînd picioa
rele clujenilor păreau de 
plumb.

Constantin ALEXE

Stadion „23 August ; teren 
înghețat, alunecos ; vreme 
însorită, dar foarte rece, vînt 
în prima repriză ; spectatori: 
aproximativ 6 ooo. A marcat 
Florea (min. ’ 81). Raportul șu
turilor la poartă 11—3 (dintre 
care pe spațiul porții 4—2). 
Raport de cornere 10—4.

SPORT CLUB : Ghiță 7 — 
Kiss 7, Nedelcu 7, Vellcu 7, 
Comănescu 6, Vătafu 7, Hrlț- 
cu 8, Sorin Avram 6 (min. 
74 Mloc 7), Pană 8, Ene Da
niel 5 (min. 65 Băluță 7), Flo
rea 8.

RAPID : Răducanu 7 —
ștefan 7, Lupescu 8, Costea 
8, Cadrea 7, Dinu 7, Dumitru 
6, Năsturescu 7, ștraț 5, Ma
rin Stelian 5, Codreanu 6.

A arbitrat Gr. B 1 r s a n 
♦ 4 44. ajutat la linie de 
V. Liga Șl Gh. Ștefan (toți 
din Galați).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Sport
Club — Rapid 3—0 (3—0).

BACĂU, 9 (Prin telefon,
de la trimisul nostru).

Indiferent de rezultatul cu 
care s-ar fi încheiat partida 
disputată astăzi în localitate, 
numai una dintre echipe și-ar

ne Andrei. Adam șutează ful
gerător, Andrei, mascat, pune 
doar o mină, așa din instinct, 
balonul revine la Munteanu, 
care de la 8 m șutează în

'MtliiifeZghd) C. F. R. Timișoara
PETROLUL E mai speră...

Stadion C.F.R. ; teren mo
cirlos ; timp friguros ; spec
tatori : 8 000. A marcat Pe- 
riatu (min. 17). Raportul șu
turilor la poartă 22—10 (din
tre care pe spațiul porții 
12—6). Raport de cornere 
4—2.

C.F.R. timișoara i Corec 
8 — Hangan 7, Mehedinți 9, 
Răcelescu 8, Sperlosu 7, Hor
gan 8, Chimluc 7, Periat 8, 
Seceleanu 7, Bojin 6, Panici
5.

PETROLUL : M. lonescu 7 
— Gruber 8, Bădin 7, Mo
can u 9,' N. lonescu 7, Iu- 
hasz 6 (min. 46 Oprișan 7), 
Moraru 6, Petruț 7, Dincuță
6, Cringașu 6, Grozea 4 (min. 
70 Constantin 6).

A arbitrat Ilie Drăghici 
+ + + + *. ajutat la linie de 
C. Niculescu și C. Dragotescu 
(toți Hin București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) l 9. ‘. ..

La tineret-rezervv • C.F.R. 
Timișoara; *-* Petrolul 3—2 
(91).

TIMIȘOARA, $ (Prin telefon, 
de Iq trimisul nostru).

în sfîrșit, la Timișoara, o 
rază de soare în această zi 
mohcoâtă He iarnă; C.F.R.-ul a 
spoiri gheața, dobîndind o vic
torie prestigioasă în fața Pe
trolului, acreditată ca una din 
pretendentele la titlul de toam
nă.

Terenul, desfundat, a dat 
multă bătaie de cap jucăto
rilor, silindu-i să-și dubleze 
eforturile in epuizanta bătălid 
pentru victorie. Timișorenii au 
știut, însă, să-și impună punc
tul de vedere. Ei s-au dovedit 
mai rapizi, mai laborioși, au 
atacat pe un front larg poarta 
lui M. lonescu si au respins 
cu calm și fermitate toate con
traatacurile. în special, „ba
riera Mehedinți" s-a dovedit 
impenetrabilă. A fost o vic
torie a dîrzeniei și a voinței

iar ceferiștii merită toate lau
dele pentru hotărirea cu care 
înțeleg să-și apere pînă la ca
păt șansele (destul de reduse) 
de a rămîne în divizia A.

Cele 2 echipe s-au tatonat o 
vreme prin noroiul viclean, 
apoi ceferiștii și-au luat ini
ma în dinți și au împins din 
ce în ce mai periculos balo
nul spre poarta Petrolului, vi- 
zind golul prin cîteva șuturi 
periculoase (Hergan și Bojin). 
După 17 minute, fundașul Han
gan s-a infiltrat în dispoziti
vul defensiv al petroliștilor, pe 
partea dreaptă, a scăpat de 
„escorta N. lonescu" și a tri
mis mingea la Hergan. Acesta 
a șutat puternic, M. lonescu 
a respins cu dificultate și ba
lonul a intilnit piciorul lui 
Periat, care a reluat in plasă 
de la 5 m : 1—0 !

Deconectați, timișorenii își 
continuă „asaltuț", iar . în. min. 
24 Bojin e gata ’ Să Majoreze 
scorul, dar Mocanu salvează în 
corner. -După lovitura, ca din 
tun, reușită de Panici (min. 
25), dar parată de M. lonescu, 
înregistrăm cea mai periculoa
să acțiune a Petrolului din 
tot meciul : Petrut sprintează, 
în min. 34. pe contraatac și, 
flancat de Speriosu și Răceles- 
cu, pătrunde In careu; Corec 
plonjează fără succes, balonul 
revine la Petruț. dar acesta 
reia defectuos, din unghi în
chis, pe lingă poarta goală.

După pauză, petroliștii se 
mențin o vreme în atac, dar 
nu pot dezmembra o apărare 
pusă pe fapte mari. Timișo
renii răspund cu contraatacuri 
rapide și foarte periculoase. 
Periat evadează spre poarta 
lui M. lonescu, iar Bădin nu 
poate stopa de cit printr-un 
disperat „placaj". în min. 74, 
M. lonescu evită' un alt gol, 
salvînd de pe linia porții. în 
final. Petrolul forțează egala- 
rea, dar nu va reuși să des
chidă „lacătul"...

George MIHALACHE

Min. 25 Dumitrache (căzut la pămint) l-a pus in excelentă poziție de șut pe Săleeanu și 
Dinamo conduce cu 2—0 ! Foto ’ DRAGOȘ NEAGU

PROGRESUL

JT CRAIOVA £

1(0)

o Partidă cu recorduri!

PITEȘTI, 9 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Fără îndoială, nici jucăto
rii lui F.C. Argeș, nici chiar 
prea zeloșii lor suporteri 
n-au sperat azi, sîntem si
guri, într-o replică atît de 
modestă din partea U.T.A.-ei. 
îndeosebi în startul partidei; 
nu se scurseseră, iată, decît 
11 minute din joc, cînd por
tarul Bătrâna scosese de două 
ori balonul din plasă. Din 
vina lui, la ambele goluri 
(min. 3 — la șutul expediat 
de Jercan în afara careului 
a scăpat mingea din mină 
și FKAȚILA a trimis-o în 
poartă, de la un metru ; min. 
11 — a privit, impasibil, de 
pe linia porții, la balonul 
centrat pe jos în careul mic, 
de unde RADU, pe fază, a 
înscris, îndeplinind o' simplă 

formalitate), dar și din pri
cina apărării imediate (poate 
mai puțin Pojoni), care efec
tua o zonă și un marcaj 
„gen Curitiba".

U.T.A., care se apărase e
roic, la Rotterdam (cu Gor- 
nea, Birău și Broșovschi, la 
locul lui : nil cu Bătrîna și 
Schepp) făcea acum o figură 
penibilă.

S-a întîmplat însă, ca for
mația arădeană să reducă 
destul de repede din handi
cap (min. 16 — înșurubare, 
frontală. AXENTE printre 
3—4 apărători piteșteni. ur
mată de un șut decisiv din 
interiorul careului), și în u- 
cele momente, am crezut în- 
tr-o revenire spectaculoasă 
din partea „bătrînei doam
ne". Timp de un sfert de 
oră, textiliștii au reușit doar 
să echilibreze jocul în cîmp 
— prin contribuția lui A- 
xente și Broșovschi la mij
locul terenului — dar, sprd 
finalul reprizei, ei au fost 
din nou „în genunchi". Intr- 
adevăr. în min. 38, Roșu — 
găsind un culoar liber — a 
pătruns hotărit în careu de 
uftde a centrat spre^ punctul

Stadion . 
frumos ; teren bun ; 
tatori aproximativ 
înscris Sandu Mircea 
89). Raportul șuturilor 
poartă 12—9 (dintre care 
spațiul porții 4—4). ~
de cornere : 6—4.

PROGRESUL : Manta 8 
Tănăsescu 5. Măndoiu .7, Gra
ma 7, Ad. Constantinescu 5,
Dinu Iordan 
Sandu Ion 6, 
Georgescu 7, 
Mircea min.

UNIVERSITATEA 
VA : Oprea 8 — Niculescu 7, 
Mincă 7, Deselnicu 9, 
7, Strîmbeanu 8.
6, Martinovici 5 
Niță), Donose 6,
7, Țarălungă 4 (min. 63 
lan 4).

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) ★ + *+ ajutat la 
iunie de Aurel Pop și Gh. 
Vere? (ambii din Cluj).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Progre
sul — wU“ Craiova 1—1 (0—0).

“ ; timp 
spec- 

1 000. A 
(min. 

' la 
pc 

Raport

6, Beldeanu 9, 
Raksi 
Matei

83).

5, Dudu
5 (Sandu

CRAIO-

Bîtlan 
Boșoteanu 

(min. 76 
Oblemenco 

Bă-

Ieri, pe stadionul ,,23 Au
gust”, la meciul Progresul—„U“ 
Craiova au fost înregistrate cî- 
teva recorduri : doar 1 000 de

BATBiNA (DOAMNĂ)...
A _

ERA IN POARTA
de la 11 metri ; din picio

rul unui fundaș arădean (în
tins, așa, într-o doară...) 
mingea a ajuns la FRAȚILA, 
rgre, fără să se lase prea 
mult invitat, a expediat ba
lonul. cu sete, în plass : 
3—1, scor ce exprima destul 
de fidel superioritatea băie-

Staflion „t Mai" ; frig ; te
ren bun ; spectatori : apro
ximativ 6 000. Au marcat.: 
FrAțilă (min. 3 și 38, Radu 
(min. 11 și 63). respectiv A- 
xente (min. 16). Raportul șu
turilor la poartă 15—14 (din
tre care pe spațiul porții 
7—7). Raport de cornere 7—7.

F. C. argeș : Niculescu 7 
— Pigulea 7, Crăciunescu 6. 
Vlad 7, Ivăn II 5, Prepurgel 
7, Roșu 8. Radu 8 (min. 75 
Iancu), Frățilă 8, Dobrin 8, 
Jcrcan 8.

U.T.A. : Bătrinâ 4 — Cali- 
nln 5, Lereter 5. Pojoni 7, 
Schepp 5, Domide 4 (min. 
79 Dumbreanu), Petescu 5, 
Broșovschi 6, Axente 7, Dem- 
brovschi 5 (min. 79 Sima), 
Fl. Dumitrescu 6.
’ A. arbitrat C. Bărbuiescu

uta' la linie 
de G. Popovlel șl G. Diagomir 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 5.

La tineret-rezerve : F, C.
Argeș — U.T.A. 4—0 (3—0).

lateral dreapta, a șutat în 
colțul scurt, în stingă lui Bă- 
trina : 4—1, în min. 63, scor 
rămas pînă la sfîrșit pe ta
belă, în pofida forțelor 
proaspete (Iancu din min. 75, 
respectiv Dumbreanu și 
Sima, din min. 79) trimise 
în teren de antrenorii celor 
două echipe.

în min. 89, Ivan II a fost 
eliminat de pe teren, întru
cât l-a lovit, fără minge, pe 
Dumbreanu. Și astfel, în 
c-îteva clipe acest jucător 
și-a auto-micșorat nota, de 
la 8 la 5. Cine l-a pus ?

G. NICOLAESCU

Spectatori. ■ (Intr-un oraș cu a- 
prbape două milioane de lo
cuitori), record de platitudini 
și de plictiseală, 75 de minute 
fără vreun șut pe spațiul por
ții (autoarea performanței — 
Progresul). Terenul părea prea 
mare, iar jucătorii puțintei 
nu reușeau să-ți dea senzația 
că umplu spațiul, că se cu
nosc între ei. că fac antrena
mente de cîteva ori pe săptă- 
mînă, că vor și că au cite ceva 
de spus, de arătat etc. Din 
cele două echipe. Universitatea 
a fost mai bună. Mai niște 
pase cu adresă, mai niște com
binații, intercepții, faze în fața 
porții, citeva șuturi puternice 
și precise. Nu prea multe, dar 
se vedeau cîțiva fotbaliști, și 
din cînd în cind cite o idee. 
Nici craiovenii n-au fost spirt, 
dar în jocul lor s-a mai a
prins cite o luminiță.

La Progresul, in schimb, a
proape nimic. O peltea de joc, 
perseverență in greșeli, o at
mosferă confuză, dominată de 
intimplare și de non-luciditate. 
Peste toate astea un singur 
mare jucător — Beideanu — 
un impresionant talent dacă e 
în stare să sclipească și să nu 
fie strivit de povara mediocri
tății care sufocă această echi
pă. Alături de el, trebuie re
marcați Dudu Georgescu (se 
zbate deseori cu folos, dar e 
minat de evoluția precară a 
coechipierilor), Măndoiu și Gra
ma — doi apărători care știu 
meserie. Ca echipă. Progresul 
este lipsită de orice virtute, 
neavînd nici putere de luptă 
măcar, adică atu-ul săracului, 
în situația cînd a ajuns la ju
mătatea campionatului și n-are 
deck o brumă de puncte.

Puține faze merită relatate. 
Șutul ■ lui Strimbeahu. respins 
in corner (min. 14) ; pasa ace
luiași către Oblcmenco. aflat 
în careu, dar irosită prin pre
luare defectuoasă (min. 16) ; 
acțiunea lui Donose. scăpat 
singur și cu Manta ieșit aiu
rea din poartă, minată de in- 
tîrziere și de imprecizie (min. 
26) ; șutul-trăznet al lui Oble- 
menco, deviat în corner (min. 
51) ; precum și excelenta cen
trare a aceluiași jucător, luf- 
tată de Bălan (min. 82).

Bucureștenii au avut, prin 
Matei și Dudu Georgescu, două 
fnofnente favorabile (min. 21

și. 29), anihilate insă de către 
Strimbfealnu și Mincă ; combi
nația dintre Raksi și. Sandu Ion 
(min. 31) ; zbaterile singulare 
ale lui Beldeanu ; lovitura, u
șoară de altfel, cu capul a lui 
Matei (min. 75 — menționa- 
bilă numai pentru că a fost 
prima ajunsă în suprafața por
ții) ; precum și' faza din min. 
09 cînd, după un corner, Bălan 
ă luftat în careu (vrînd să 
degajeze). Dudu Georgescu a 
șutat in bară, iar Sandu Mir
cea a reluat, printr-o lovitură 
de cap, in gol. Evoluind cum 
n-am vrea s-o mai vedem, 
Progresul a cîștigat două punc
te. Fie ca ele să reprezinte 
suportul unui reviriment, fie 
ca ele să folosească acestei e
chipe. dar dacă ea va rătăci 
și mai departe pe teren, asa 
cum a făcut-o ieri, golul lui 
Sandu Mircea și punctele năs
cute din el vor deveni o sim
plă realizare de arhivă.

Romulus BALABAN

POLITEHNICA

1(0)

Stadion „23 August"; teren 
bun ; ger ; spectatori : 5 000. 
A marcat : Gyorfi (min. 77). 
Raportul, șuturilor la poartă: 
15—5. (pe spațiul porții: 4—3). 
Raport de cornere 10—2.

POLITEHNICA : Iordache
5 — Romilă 7, lanul 8, Aleeu 
7. Pal 7, Gavrilă 7 (min. 46 
Marica 6). Sintionaș 8. Incze
7. Cuperman 6, Lupulescu 6. 
Moldovcanu 5.

STEAGUL ROȘU : Adama- 
che 10 — Ivăncescu 7, Jenei
8. Olteana 8. Rusu 5, Pesca- 
ru 8, Balitit 7, Nc'CUla 5 (ruin. 
46 Gherghell 9). Cadar 7, Du- 
mitriu IT 6„ Gydrj 8.

A arbitrat A. B C n t u 
-4’^A--ă-. ajutat la linie dă 
C. C^’^tlcă șl L. Ștefan (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineiei-rezervă : Poli
tehnica — Steagul roșu 2—0 
(1-0).

ților lui Titus Ozon în aceas
tă parte a meciului.

începînd după pauză, cu 
3—1, piteștenii au controlat 
jocul mai țoală repriza . - 
m., în pofida faptului că, 
acum, aveau ei vîntul ca 
inamic, tn această perioadă, 
și-a „dat drumul" și Dobrin, 
care, cu abilitatea-i recunos
cută și alergînd, parcă, mai 
mult ca de obicei, și-a făcut 
simțită prezența la toate 
acțiunile periculoase petrecu
te în „16"-le advers. De la 
Dobrin va pleca, de altfel, și 
cel de-al patrulea punct pi- 
țeștean. servirnlu-l cu o min- 
ge-gol, în careu, pe RADU, 
csrei de la apro^i^tnțitiv 14 m,

C1UJ, 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

In timp ce notam golurile 
clujenilor — și n-a lipsit 
mult să nu -le mai știu nu
mărul, dacă Marius Bretan și 
.Soo n-ar fi pierdut ocazii 
mai clare chiar decît cele din 
care s-a marcat ! — mă gin- 
deam la reacția radio-ascul- 
tătorilor față de știrile de-a 
dreptul senzaționale ce li se 
transmiteau de la Cluj. Iu
bitorii fotbalului din întrea
ga țară aflau că Steaua este 
pur și simplu umilită în o
rașul de> pe Someș de către 
o formație care nu are altă 
pretenție, alt ideal decît să 
nu... retrogradeze !

Veți întreba, desigur, cum 
a fost posibil acest INCRE
DIBIL 5—0?

Incontestabil, gazdele au 
„prins" o zi de aur, o zi la 
care, probabil nici nu au în
drăznit să viseze. Acomodin- 
du-se cu terenul alunecos, e- 
voluînd cu siguranța unei ex
perimentate echipe de pati-

K. 0. FOTBALISTIC!
natori, C.F.R. Cluj a cîștigat 
aproape toate bătăliile pen
tru balon, reălizînd acțiuni 
spectaculoase, purtate cu o 
uimitoare viteză pe acest te
ren neprielnic. Aceasta avea 
să-i deschid, practic, porțile 
victoriei, pentru că, în opozi
ție cu fotbaliștii clujeni, cei 
de ia Steaua au acționat in- 
trun ritm lent, circulația ju
cătorilor și a mingii făcin- 
du-se parcă cu încetinitorul, 
în aceste condiții, localnicii 
au manifestat o netă superio
ritate, reălizînd acțiuni dea- 
tae și de contraatac (atunci 
cînd Steaua „îndrăznea" să 
schițeze cite o intenție ofen
sivă) deosebit de spectacu 
loase și de eficace.

O descriere a fazelor apa
re aproape fără sens. Dealt
fel, nici n-am avea spațiu 
să înregistrăm măcar prin1 
cipalele acțiuni de atac ale 
gazdelor, de partea cealaltă 
neavînd de consemnat deOît 
un singur moment mai im

portant, o centrare pericu
loasă, în repriza a doua.

Ne oprim, deci la faz.ele 
de gol. A înscris întîi Son, 
fructificînd erntrarra primi
tă de la fundașul dreapta 
Burlacu. Pe jumătate, însă, 
goltil îi aparține și lui Suciu, 
care n-a intervenit decisiv, o- 
ferindu-i astfel lui Soo oca
zia de a împinge mingea în 
plasă.

Un voie splendid al lui O. 
lonescu, după o cursă a lui 
Petrescu, avea să aducă ma 
jorarea scorului, după care 
au urmat 10 minute „liniști
te",

Tot Suciu va fi coautor la 
golul al treilea, nereu^ind să 
rețină lovitura liberă a lui 
Soo, respingînd balonul în pi
cioarele lui O. lonescu. Șut 
și gol !

Meciul era jucat. După 
pauză, gazdele au o scurtă 
perioadă de ..așteptare", după 
care revin puternic în ătâc. 
rătînd șase mari ocăzii (unele 
din ele cu poarta goală, al-

fi păstrat neștirbită aureola. In 
cele din urmă, aceasta a fost 
formația gazdă învingătoare în 
toate partidele susținute pe 
teren propriu în turul actualu
lui campionat fără a primi 
vreun gol. Timp de 80 de mi
nute insă și echipa bucurcș- 
teană s-a aliat foarte aproape 
da o altă performanță aceea de 
a nu cunoaște înfrângerea în 
13 etape consecutive. Fără în
doială succesul băcăuanilor es
te meritat, el constituind ur
marea jocului măi bun prac
ticat în repriza secundă. Nu c 
mai puțin adevărat însă că 
și rapidiștti — din rândurile 
cărora au lipsit trei oameni de 
bază — au meritul de a se fi 
apărat »cu o rară d^zerne. cu 
prețul unei mari risipe de e
nergie. Dacă totuși au fost 
nevoiți să cedeze în final, a
ceasta s-a datorat și faptului 
că mijlocașii au evoluat sub 
posibilități (îndeosebi Dumi
tru vădit obosit) iar linia de 
atac — cu două virfuri (Straț 
și Marin Stelian) în criză de 
combativitate și de inspirație 
— a părut ca și inexistentă.

Ca factură tehnică, partida a 
dezamăgit în bună măsură. 
Prima repriză, cel puțin, ne-a 
dat impresia Că asistăm la un 
joc de divizia B sau chiar C. 
In această parte a meciului am 
notat doar trei acțiuni mai 
demne dc interes la ambele 
porți. La una din ele; (min. 
22) centrarea lui Pană l-a gă
sit pe Ene in poziție bună, dar 
acesta a ezitat să șuteze dind 
posibilitate lui Costea să-l a- 
tacc și să-l facă a se rezumă 
Ia o pasă fără adresă. Opt mi
nute mai tirziu a fost rindu! 
oaspeților să pună in pericol

poarta lui Giiiță, dar Straț 
care primise balonul de la Ma
rin SteUan ți-a închis singur 
unghiul șutind apoi peste ba
ră. O acțiune a băcăuanilor a
semănătoare celei descrise an
terior s-a produs și în minu
tul 32 cînd același Ene Daniel 
a preferat recentrarea balonu
lui în locul șutului dlntr-o bu
cată.

După pauză gazdele s-au 
prezentat evident mai bine, 
impunîndu-și din ce în ce mai 
autoritar inițiativa. Schimbă
rile produse au dat atacului —I 
care a resimțit absența luf 
Dombrovschi devenit indispo
nibil in urma unor dureri la 
genunchi — mai mult aplomb 
ca și o mai mare precizie și 
claritate în acțiuni.’ Florea se 
dovedește însă un mic cam
pion al ratărilor. Extremul 
stingă băcăuan își va spăla in
să păcatele în min. 81, cind 
va relua puternic și precis in 
colțul din stingă al lui Rădu- 
canu o pasă primită de Ia Vă
tafii. în toată această repriză 
secundă bucureștenii au avut, 
la rândui lor. două situații fa
vorabile (singurele de altfel) 
la poarta adversă în min. 53 
cind Marin Stelian a șutat slab 
din apropiere și în min. 56 
cind Ghiță a plonjat spectacu
los reținînd mingea centrată de 
Năsturestni.

După înscrierea golului mi
nutele care au urmat au dat 
naștere unui joc dur pe care 
arbitrul Gr. Birsan (care a con
dus. de altfel, foarte bine a
ceastă partidă) nu l-a stăvilit 
nici măcar printr-un singur 
avertisment.

C. FIRANESCU

1(0)

o
„SPECIALITATEA 

CASEI“...
CONSTANTA, 9 (prin tele

fon de la trimisul nostru).
Se pare că a devenit o o

bișnuință pentru Jiul ca atunci 
cînd evoluează in deplasară să 
piardă la limită din cauza u
nor mari gafe individuale ale 
citorva jucători din apărare. 
Nu vrem să readucem pe ta
pet această „specialitate a ca
sei". cu țoale exemplele din 
acest tur (au fost multe I), ci 
ne vom referi doar la re
centul meci de la Ploiești, cînd 
„eroul", negativ, a fost Geor
gevich

Azi, a fost rîndui Iul Cara- 
malis. Tinărul fundaș, care și 
în restul partidei a jucat slab, 
gesticulînd însă mereu ca un 
neînțeles de către coechipieri, 
a încercat o foarfecă pe spate 
în propria suprafață de pe
deapsă. A luftat (ah. tehnica !), 
mingea a ajuns la Ologu. des
chidere pe dreapta la Cara- 
neati, d centrare peste toată ar 
pararea adversă la Hallo, ?i 
mingea preluată de acesta cu 
capul poposește in poarta lui 
Stan. Era în min. 85 și toți 
constănțenii au oftat ușurați 
pentru că mult s-a mai chi
nuit azi Farul ca să ciștige 
acest meci. Nervozitatea îi cu
prinsese deja pc jucătorii e
chipei gazdă și, ciudat, supapa 
a constituit-o tocmai golul... 
Stocker, care se ducea să dis
cute cu arbitrul după înscrie
rea golului, a fost lovit de 
Mareș și Gh. Limnna l-a eli
minat, pe bună dreptate, pe 
fundașul constăntean.

Echipa locală s-a chinuit 
mult pentru că n-a reușit nici 
un moment să lege jocul. Com
partimentul ofensiv n-a avut 
zvâcnirea decisivă atunci cînd 
se apropia de careul Jiului.

în ciuda unor ocazii clare) 
de gol (min. 6 — Stoica cen
trează, Tufan sare peste balon, 
Kallo reia pe lingă poartă ; 
min. 15 — acțiune Tufan—O-

Stadion ;,1 Mai" ; teren 
moale : timp : frumos. vînt 
puternic, spectatori : aproxi
mativ 5 000. A înscris Kallo 
(min. 85). Raport de șuturi 
la poartă 15—4 (dintre care 
pe spațiul porții 7—3). Raport 
de cornere 9—3.

FARUL : Popa 7 — Stoica 
6, Antonescu 8, Mareș 6. Ghir- 
ca 4. Tănase 5, Badea 7 (min. 
69 Ologu), Carăman 6. Tufan
6, Oprea 6, Kallo 6.

JIUL : Stan 7 — Georges
cu 6, Georgevicl 7. Stocker
7, Caramalls 4, Remus Popa 
7. Sandu 7, Peronescu 5. Li- 
bărdi 7, Ion Constantin 8, 
Naidin 6.

A arbitrat Gh. Limona 
+ + + + .ajutat bine la
linie de A. Munich și I. Hri- 
safi (toți din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 9.

La ilnrrrt-rrzrrvr : Farul
— Jiul 1—2 (0—0).

prea—Caraman și șut din fu- 
leu al acestuia din urmă pe 
lingă bară ; min. 40 — Stan 
blochează in picioarele lui O
prea ; min. 63 — Caraman pre
ia greoi balonul și de la nu
mai 8 m de poartă șutează 
mult peste buturile Jiului ; 
min. 71 — Stoica, intercalat 
in atac, trimite balonul, din 
poziție bună, prea aproape de 
Stan și portarul Jiului reține), 
a barei din 70 (Oprea), Farul 
n-a avut consistența și frec
venta necesare în acțiunile o
fensive pentru a îngenunchea 
apărarea exactă și decisă a 
oaspeților. Și, dacă n-ar fi fost 
gafa lui Caramalis. foarte pro
babil că behipa din Valea Jiu
lui ar fi plecat acasă cu un 
punct. Pe care — după des
fășurarea partidei, in care n-a 
acceptat să joace un rol pa
siv — l-ar fi meritat pe de
plin.

Paul SLAVESCU

LOVITURĂ DE TEATRU LA ÎNCHEIEREA 
STAGIUNII IEȘENE*

IAȘI, 9 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

La ora cînd cronicarul 
face mari eforturi pentru a 
scrie cu degete Înghețate «
ceste rînduri — la Iași e un 
ger cumplit — o „procesiu
ne" tristă și tăcută coboară 
de pe dealul Copoului.

O alcătuiesc 5 000 de spec
tatori care au înfruntat vi
tregia vremii pentru a nu 
pierde încheierea stagiunii 
fotbalistice, care anunța la 
Iași, un spectacol unic. Și a 
fost, intr-adevăr un... spec
tacol unic. Dar nu cel aștep
tat de ieșeni. Jocul ne-a o
ferit un adevărat recital — 
Adamache, goalk^e^^l l̂^ui^1 nos
tru de la Guadalajara Ui
mind asistența prin cheva 
parade de-a dreptul senzațio-

Stadion „MunilCpall•; timp 
friguros ; teren acoperit cu 
zăpadă, alunecos : spectatori: 
circă 3 MO. Au înscris Soo 
(min. 19 și 83), O. lonescu 
(min. 24 și 36), M. Bretan 
(min. 89). Raportul șuturilor 
la poartă 21—5 (dintre care 
pe spațiul porții 11—1). Ra
port de cornere 4—4-

C.F.R. CLUJ : Nagel 7 —
Burlacu 7, Sons 8, Fauea 
Lazăr 8, Roman 8, M. Bretan 
9. Cojocari: 9. S. Bretan 6 
(din min. 50 Țegean 7). Soo 
9, O. lonescu 9. Petrescu 9.

STEAUA : SllCiu 4 — Ml- 
răuță 6. Ciugann 4. Sătmărea- 
nu 5 (min. 54 NaOrii 6), Vlgu 
5. Dumilriu HI 5. Negrea 6. 
Pantea 5. Tătaru 3, IordSnes- 
cu 5. Șlefăneseu 5 (min. 46 
Marca 6).

A arbitrat Ollo Andcrco 
(Satu Mare) ^<*4* aju
tat excelent la linie de G. 
Farcaș (Satu Mare) și V. Trifu 
(Baia Mare).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 10.

La tineret-rezerve : C.F.R. 
Clui — Steaua 0-1 (0—0).

tele oprite de Suciu care 
și-a răscumpărat în parte, 
greșelile din prima repriză), 
dar încheind partida cu încă 
două goluri, înscrise aproape 
în aceiași minut, de către 
Soo și M. Bretan.

Jack BE^tARIU

nale. El a fost artizanul tnr. 
1 al victoriei brașovene, 
scoțînd, bunăoară, în min. 
70 și 79 — prima oară la un 
șut al lui Lupulescu, a doua 
oară la o lovitură de cap a 
lui Simionăș — mingi pe 
care toată lumea le văzuse 
în plasă.

Pentru a nu-i nedreptăți 
și pe ceilalți jucători brașo
veni, vom spune că toți au 
luptat cu o rară energie pen
tru un... meci egal (și au fo
losit, nu o dată, procedee an
ti joc, mingi aruncate în tri
bune etc), tar în repriza a 
doua au inițiat contraatacuri 
surpriză, pe cit de curajoase, 
pe atît de amenințătoare. 
Din asemenea acțiuni, Pes- 
caru (min. 58 — bară) și 
Gyorfi (min. 73) au ajuns la 
un pas de gol. Unicul punct
ai partidei a fost semnat de 
GyOrfi (min. 77), care, deschis 
excelent de Ghergheli, a de
pășit tn viteză apărarea ie
șeană. înscriind de la circa 
16 m, peste Iordache, ieșit 
neinspirat la blocaj.

Abordînd jocul cu un 
„complex de superioritate" 
(și, vai, cît i-a costat acest 
complex!), fotbaliștii ieșeni 
n-au ieșit din anonimat în 
prima repriză — cînd me
ciul părea de divizia G —, 
iar în cea de a doua au a
tacat de-a valma, cu mic 
cu mare, fără orizont, fără 
luciditate, uitînd că și ei pot 
primi gol. SimiPnas a rătât 
în min. 49 o ocazie unică — 
șut de la 7 m peste poartă. 
A urmat spectacolul cu ma
rele solist Adamache.

Să nu uităm, introducerea 
la pauză a lui Ghergheli de 
către antrenorul Valentin 
Stănescu s a dovedit de mare 
inspirație, tînărul brașovean 
fiind la originea tuturor con
traatacurilor echipei sale, in
clusiv al aceluia soldat cu 
gol.

Atît despre meciul de la 
Iași, unde aPum e ger $1... 
amărăciune.

Mfjriuj POPESCU



LA HANDBAL FEMININ

BUCUREEȘTI (tineret)-R. S. S. UCRAINEANA 6-16 (2-1)
leri după amiază selecțio

nata feminină de handbal a 
R.S.S. Ucraineană, și-a în
ceput turneul în țara noastră, 
jucînd cu o selecționată de 
tineret a Capitalei. După ce 
jucătoarele românce deschid 
scorul în primul minut și 
evoluează satisfăcător, încă 
13 minute, partida rămine 
la discreția oaspetelor. Gu o 
garnitură neașteptat de va
loroasă, acestea se impun de 
o manieră categorică, ajun- 
gînd ca pînă la pauză să ob

țină un avantaj de 5 goluri. 
Apărarea b'ucureșteană in
trată în derută, nu mai poate 
stăvili atacurile rapide ale 
jucătoarelor sovietice decît 
prin faulturi, care duc, ire
mediabil, la dictarea unor 
lovituri de la 7 m (8 în tot 
meciul).

Repriza secundă, găsește 
tot reprezentativa R.S.S. U
crainene în atac, formația 
bucureșteană ratînd copilă
rește din situații clare. Doar 
spre final mai consemnăm

un ușor reviriment al gaz
delor insuficient însă pentru 
a reface avansul substanțial 
luat de oaspete...

Au înscris: Marsuba (6), 
Bobruși (5), Vlasova (3), Sev- 
cenko și Tkaciova cîte un 
punct pentru R.S.S. Ucrai
neană, respectiv lbadula (4), 
Costandache și . Mihoc cîte 
unu.

Au arbitrat P. Țîrcu și T. 
Curelea. O.

A. HORIA

O$
Corespondență specială pentru SPORTUL

Punct final in campionatul unional de fotbal

STEAUA S-A CALIFICAT IN TURUL URMĂTOR
(Urmare din pag, 1)

fost, în schimb, pasionantă. Oas
peții au luptat cu o ambiție 
exemplară și au izbutit multă 
vreme să-și mențină avansul, 
ba chiar uneori să-1 sporească. 
4—0 în min. 2 pentru Galata
saray. ' • - -
scorul 
a fost 
liștilor 
pentru .
turci să preia conducerea . 
să realizeze un avans care de
venea amenințător (30—25 in 
min. 14). O scrie de coșuri

12—11 (min. 5) și apoi 
s-a menținut egal sau 
de puțin favorabil ste- 
(21—18, 23—20 min.ll), 
ca din nou sportivii

înscrise de la semidistanță de 
V. Gheorghe (ieri, excelent) au 
răsturnat ,însă, situația și au 
determinat modificarea scoru
lui in favoarea Stelei care, 
în min. 18, refăcuse handicapul 
(scor 38—32), iar la sfîi-șitul 
reprizei acumulase opt puncte. 
După pauză, din nou emoții 
pentru formația română. Eli
minarea lui Savu ' (min. 19) 
pentru 5 greșeli personale s-a 
făcut resimțită, înlocuitorul 
său, Molin,' comițîr.d cîteva 
greșeli speculate prompt de 
oaspeți. Aceștia refac și chiar 
egalează (min. . 24 : 42—42); "dar

Tarau s-a înălțat peste adversari și a aruncat la coș.
Foto : N. DRAGOS

111»»

nu pentru multă vreme deoa
rece elevii antrenorului Vasile 
Popescu, deși ratează uneori 
enervant, își creează treptat un 
avans care — pînă la urmă — 
se va dovedi decisiv. Mențio- 
nînd că. pînă la urmă, de la 
Steaua mai părăsesc terenul 
Molin (min. 36), Oczelak (min. 
38) și Dimancea (min. 39), în 
vreme ce de la Galatasaray nu 
a ieșit nici un jucător, scoa
tem în evidență dificultățile 
prin care au trecut baschetba- 
liștii noștri pentru a realiza, 
în final, rezultatul favorabil la 
diferența necesară calificării.

Scorul a fost realizat de 
Tarău 22. Gheorghe 17. Oczelak 
10. Savu 8. Baciu 5. Dimancea 
4. Molin 4. Niculescu 2 pentru 
Steaua, respectiv Nusret 17, 
Kapanoglu 16. B. Niir 15, Do
gan 6. Uyguci 4. Mehmet 4, 
Fuat 2. Arbitrilor J. Jarzel- 
binski (Polonia) și P. Castilli 
(Albania) le reproșăm lipsa de 
consecvență în aprecierea gre
șelilor personale, unele fiind 
sancționate foarte sever, iar 
altele fiind trecute cu vederea.

Așadar, a luat sfîrșit al 
32-lea campionat de fotbal al 
U.R.S.S. Cele 32 de etape ale 
sale nu au reușit să rezolve 
problema primului loc, două 
echipe terminînd la egalitate 
de puncte. Cum golaverajul nu 
se ia în considerație la stabi
lirea campioanei unionale, for
mațiile moscovite Ț.S.K.A. și 
Dinamo (despre ele este vor
ba mai sus) au susținut o 
„finală a finalelor". ln primul 
joc : 0—0, după prelungiri. A
bia în cel de-al doilea. Ț.S.K.A. 
a reușit să-și întreacă rivala 
cu scorul de 4—3.

Cele două formații fruntașe 
au dominat cu autoritate un 
campionat, care nu putem spu
ne că a adus prea multe nou
tăți în fotbalul sovietic. 
Ț.S.K.A. Moscova, club înfiin
țat în 1923, a reușit să cuce
rească pentru a șasea oară ti
tlul de cea mai bună echipă 
sovietică. Cel mai valoros com
partiment al formației militare 
este, fără îndoială, 
excelent condusă de 
internațional Albert 
(80 de selecționări 
zentativa U.R.S.S.). 
tactică și seriozitatea 
lor care formează 
mentul apărării au .
rol deosebit în atingerea țelu
lui.

Ca urmare a jocului prestat, 
a formei bune pe care o de
țin. zece componenți ai clu
bului militar au fost selecțio
nați în reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Cu cîteva .săptămîni

apărarea, 
cunoscutul 
Sesternev 
în repre- 
Disciplina 
echipieri- 
comparti- 
jucat un

Echipa Ț.S.K.A. Moscova, campioană de fotbal a Uniunii Sovietice. De la stingă la dreapta, 
in picioare: antrenorul Valentin Nikolaev, Pșenicinikov, Dolgov, Kopeikin, Polikarpov, Kuz- 
nețov, Astapovski, Plahetko, Afonin; Jos : Dudarenko, Șeșternev, Isto-min, Kaplicinii, Fedo

tov, Utkin

ASTĂ-SEARĂ ÎN C. C. E. LA BASCHET

Dinamo București pornește cu un mare 
handicap împotriva lui Akademik Sofia

în partida de astă-seară 
(sala Floreasca, de la ora 
19), Dinamo București por
nește în întîlnirea retur cu 
Akademik Sofia pentru tu
rul, II al C.C.E. la baschet 
cu un handicap de 26 de 
puncte. în cursa de urmă
rire a campionilor Bulgariei 
(care au cîștigat la Sofia cu 
82—56), bucureștenii vor be
neficia. mai mult ca sigur, 
de aportul lui Novac și Albu 
(accidentat luni seara). To
tuși, oaspeții păstrează pri
ma șansă de calificare.

La fluierul arbitrilor A. 
Kjali (U.R.S.S.) și H. Huck 
(R F.G.) se vor alinia ur

mătoarele formații: DINAMO: 
Albu, Diaconescu, Drăgomi- 
rescu, Novac, Cernea, Săuca, 
Visner, Chivulescu, Giurgiu, 
Haneș, Mazilu, Bradu ; AKA
DEMIK: Golomeev, Iankov, 
Peicev, S. Filipov, Sahanikov, 
Barzakov, Todorov, P. Pan- 
dov, Atanasov, P. Filipov, 
S. Petrov, Dojkov.

Tot în această seară, în ca
pitala Bulgariei (sala Sliv- 
nița, de la ora 19,30) va avea 
loc al doilea meci (contînd 
pentru C.C.E.) dintre echi
pele feminine Politehnica 
București (învingătoare săp- 
tămîna trecut cu 61—59) și 
Akademik Sofia.

VICTORIE CLARĂ A HANDBALIȘT1L0R ROMANI
cehoslovacia : Korcek 

(Kralik) — Bruna (1). Ilabr (2), 
Havlik (1). Jary (2), Hnevkov- 
ski (l), Kavan (1), Konecny (1), 
KrepindI (3), Lafko (1), Luko- 
sik, Mrkva. Skara (3)

ln pauza meciului trei din
tre marile vedete ale hand
balului nostru au fost pre
miate de forul de specialitate 
cu prilejul abandonării activi
tății competiționale: ANA 
STARCK-STĂNlȘEL. AURORA 
LEONTE și CORNEL OȚE- 
LEA.

(Urmare din pag. 1)
tactice deosebite, 
unele din calită- 
handbalului din 

finețe tehnică,

vedit valențe 
dar a probat 
țile specifice 
această țară : 
forță în apărare.

Arbitrii iugoslavi MlLAN 
VALClCl și VLADO SIMANO- 
VlCl au condus corect forma
țiile :

ROMANlA : Penu (Orban)— 
Gruia (9), Gațu (1), Goran (1), 
Kicsid (1), Dan Marin (1), Sa- 
mungi (1), Birtolom (6), Bota, 
Popescu. Lieu, Coasă (1), Mol
dovan.

în urmă, pe stadionul de la 
Lujniki. selecționata sovietică 
— alcătuită pe „scheletul" e
chipei Ț.S.K.A. — a învins tu 
4—0 reprezentativa Iugoslaviei. 
Dinamo Moscova, marea învin
să a sezonului, poate, totuși, 
fi mulțumită atît de jocul pres
tat de-a lungul campionatului, 
cit și de locul ocupat. Nu ace
lași lucru se poate afirma și 
despre fostă campioană, Spar
tak Moscova, sau despre o al
tă fruntașă a fotbalului so
vietic. Dinamo Kiev. O plă
cută surpriză a constituit e
chipa Zaria Voroșilovgrad. ca
re mai are, însă, de lucrat la 
îmbunătățirea jocului în atac.

La sfîrșitul sezonului au fost 
acordate mai multe premii ca
re răsplătesc cele mai bune

performanțe individuale și co
lective. Astfel, premiul revis
tei „OGONlOK”, acordat ce
lui mai bun portar, a revenit 
lui Viktor Bannikov de la Tor
pedo Moscova, ccl al ziarului 
„TRUD", pentru cel mai in
cisiv atacant, a fost acordat 
lui Ghivi Noilia de la Dinamo 
Tbilisi. Trofeul „Grigori Fe
dotov", pentru formația care 
a- înscris cele mai multe go
luri, a revenit dinamoviștilor 
moscoviți. iar premiul pentru 
cel mai bun golaveraj — ofe
rit de revista „START" — a 
intrat în posesia campionilor.

Să nu le uităm nici pe cele 
două promovate ale ultimului 
sezon, echipele Karpatî Lvov

și Kairat Alma Ata, care pă
șesc în prima divizie.

Iurî DARAIIVELIDZE
Moscova, decembrie

*
1. Ț.S.K.A, 3Î 20 5 7 46—17 45
2. Dinamo M. 32 19 7 6 50—22 45
3. Spartak M. 32 12 14 6 43—25 38
4. Dinamo T. 32 14 8 10 43—30 36
5. Zaria 32 10 14 8 27—25 34
6. Torpedo 32 12 10 10 36—38 34
7. Dinamo K. 32 14 5 13 36—32 33
8. S.K.A. 32 9 15 8 28—29 33
9. Dinamo M. 32 11 10 11 33—29 32

10. Șahtior 32 11 8 13 35—50 30
11. Neftci 32 9 11 12 27—28 29
12. Ararat 32 10 9 13 31—34 29
13. Pahtakor 32 8 12 12 28—46 28
14. Zenit 32 10 7 15 30—40 27
15. Cernomoreț 32 8 10 14 25—38 26
16. Torpedo K. 32 6 11 15 24—42 23
17. Spartak Ord,

32 7 8 17 31—48 22

TELEX TELEX TELEX
doua 
box 

Polo- 
obți-
9—1

La Bristol s-a disputat a 
intîlnire internațională de 
dintre echipele Angliei și 
niei. Pugiliștli polonezi au 
nut victoria cu scorul de
(ln primul meci formația polo
neză cîștigase cu 8—2).

Turneul internațional de șah de 
la Claciak (Iugoslavia) a conti
nuat cu partidele întrerupte din 
rundele precedente. Maestrul

român Paul Voiculescu a clști- 
gat partida cu Nicolici. ln cla
sament conduce după 9 runde 
iugoslavul ' '
urmat de 
Voiculescu 
i'/i (1) P.

e
Echipa Steaua RoȘlg Belgrad. a 
susținut la Saragosa uh meci 
cu o selecționată spaniolă. Fot
baliștii iugoslav.1 au cîștigat cu 
scorul de 4—1 (3—1).

. 9
Pianinei cu V/, 

bulgarul Popov 6 
ocupă locul 5

P» 
P- 

CU

HOCHEISTII SUEDEZI

ÎNVINGĂTORI LA LIMITA
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

' Marele premiu al ziarului „Izves
tia" la hochei pe gheață a pro
gramat Ia „Palatul Sporturilor" 
din Moscova, întîlnirea dintre se
lecționatele Suediei și Finlandei. 
Victoria a revenit hocheiști^ sue
dezi cu scorul de 2—1 (1—1, 1—0, 
0—0).

ÎN C.C.E. LA VOLEI (masculin)
în „Cupa campionilor euro

peni" la volei (masculin) s-au 
desfășurat mai multe întîl- 
niri,

Echipa S. C. Leipzig (R. D. 
Germană) a învins la Mun
ster cu 3—0 formația vest- 
germană din localitate. Re
turul va avea loc la 13 de
cembrie la Leipzig.

în sferturile de finală ale 
competiției, la Madrid s-au 
întîlnit echipele Atletico Ma
drid și Csepel Budapesta., 
Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 3—1.

La Budapesta, echipa ma
ghiară Csepel a învins cu 
3—0 formația Atletico Ma
drid.

CASSIUS CLAY pregătește meciul cu Joe Frazier
BIIBBYIISCHER Sf DISIANTEAZĂ1Ă FINIS

MADRID, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Palma de Mallorca se 
apropie de finiș, iar marele 
maestru american Bobby Fis
cher continuă să acumuleze 
puncte, dlslaniindu-sc de ur
măritorii săi. Cu două runde 
înainte de încheierea concursu
lui. Fischer totalizează 14'/2 
puncte avînd și 2 partide în
trerupte. El este urmat de 
Ghdler (U.R.S.S.) și Larsen 
(Danemarca) cu 13 p. și o par
tidă întreruptă fiecare. Hiibner 
(R.F.G.) 12V2 p. (2 partide în
trerupte). Gligorici (Iugoslavia) 
12 (1) p„ Uhlmann (R.D.G.) 12

p„ Taimanov (U.R.S.S.) ll>/3 
(2) p. etc.

In runda a 21-a, jucînd des
chiderea Indiana Damei. Fischer 
l-a învins în 43 de mutări pe 
brazilianul Mecking. Intr-o va
riantă a Apărării Franceze, 
vest-germanul Robert Hiibner 
a ciștigat la mutarea a 36-a 
partida cu W. Uhlmann. Alte 
rezultate : Ghdler — Matu- 
lovici V2—V2 ; Gligorici — Ji
menez 1—0 ; Filip — Suttles 
%—*/2 ; Hort — Taimanov 
V2—V2 ; Pannov — Minici 1—0 ; 
Naranja — Polugaevski Vi—V2.

Turneul va continua cu dis
putarea celor 18 partide în
trerupte.

10 v, Matra, Maserati,
Mercedes — Benz, Vanwall 9 v,
11 McLaren 4 v și 12—13 Honda 
Zink 2 v

rînărul (din stingă imaginii), care încearcă un tricou de ju
cător de fotbal (american) nu este altul decît celebrul înotă
tor vest-qerman Hans Fassnacht. El privește cu atenție la 
balonul oval din miinile antrenorului său Don Gambril, insen
sibil parcă la zimbetele ascunse ale lui Gunnar Darsson 
(dreapta), colegul său de antrenament. Scena se petrece, fi

rește, pe stadionul unei. universități americane

TREI SURORI
Un caz unic în analele spor- 

tulul britanic, In reprezentativa 
de cross-country a orașului Lon
dra, care va participa în ziua 
de 20 decembrie, la Bolton, la 
un mare concurs international 
au fost selecționate trei surori: 
Mary (16 ani), Anna (14) și Mar
garet Sonne (12)

915 METRI ÎN 27 DE ZILE
Doi alplniștl americani, War

ren Harding, 46 de ani, și Dean 
Caldwell, 27 de ani, au reușit 
să atingă vîrful El Capitan, din 
munții Cordilieri, cu o înălțime 
de numai 915 metri, du,pă o as- 
cepsiune care a durat, 27 de 
zile, Performanta lor ar putea 
să pară, la prima vedere destul 
de bizară dacă nu s-ar* tine 
seama de faptul că acest munte 
este complet drept pe versan
tul său de sud-est, Un adevă
rat perete,

Aiplniștii au prevăzut că vor 
încheia ascensiunea în 10 zile, 
cu toate că niciodată nu s-a 
reușit escaladarea acestui ver
sant, cunoscut sub denumirea 
de „Zidul luminii dimineții" Ei

alimente pentru 
de zile, dar timp de o săptă- 
mînă au trebuit să se hrănească 
numai cu ciocolată și pește
conservat, întruclt o furtună 
violentă a întrerupt ascensiu
nea timp de 6 zile, lar el — 
ambițioși! — au refuzat orice 
oferte de ajutor.

CRIMĂ
SAU SINUCIDERE ?

In urmă cu cinci ani, boxerul 
englez Freddie Mills, fost cam
pion mondial la categoria semi
grea în anii 1948—1950, a fost 
găsit mort în automobilul său, 
Atunci, ancheta Întreprinsă de 
Scotland Yard a atribuit dece
sul unei sinucideri, ,.Nu! —
spune acum Roger O’Hallorun 
deputat laburist în Camera Co
munelor — Mills a fost victima 
unui asasinat'..," Soția victimei 
a susținut întotdeauna că el a 
fost „executat" de o bandă de 
gangsteri, După cercetări labo
rioase, O’Halloran a făcut cu
noscut autorităților britanice că 
ancheta Întreprinsă, timp de 
cinci ani, de un detectiv par
ticular a permis strîngerea unul 
număr suficient de dovezi din 
care rezultă că pugilistul a fost 
într-adevăr ucis,

Dosarul oficia) ai „cazului" 
Mills urmează a fi redeschis,

• învingătorul lui Bonavena conducea detașat la puncte, în momentul k.o.-ului 
tehnic • Declarațiile lui Joe Frazier O Ex-campionul ‘

roasă
lumii are o „suită" nume-

„Cassius Clay ar fi cîștigat 
net la puncte meciul cu Bo
navena, dacă in ultimul rund 
nu l-ar fi făcut k.o. tehnic pe 
redutabilul campion argentini
an. Boxerul american de cu

loare conducea Jetașat la punc
te in rundul patru".

Acestea sînt și părerile ma
jorității specialiștilor ringului 
mondial care au urmărit in- 
tîlnirea de la ..Madison

Pină la obținerea victoriei, Cassius Clay a trecut prin multe 
momente dificile, cum este și acesta, cînd Oscar Bonavena a 

reușit să plaseze o puternică lovitură
Telefoto : A.P.-AGERPRES

INDIENII CONTRA 
„OLIMPIADEI ALBE"

Se știe că Jocurile Olimpice 
de Iarnă din 1976 vor avea loc 
la Denver, în S.U A. Comitetul 
de organizare se întreabă dacă 
totuși se vor putea desfășura 
în' aceasta localitate date fiind 
greutățile pe care le întîmpină 
Intr-adevăr locuitorii din acest 
ținut, situat în Munții Stincoșl 
și in special indienii care trăiesc 
într-o rezervație, au constituit 
un „comitet de apărare", prin 
care au protestat vehement con
tra tuturor modificărilor deter
minate de ridicarea construcții
lor necesare la J.O.!

UN SPORT
AL INTELECTUALILOR

Boxul este foarte popular în 
U.R.S.S., mai ales printre slu- 
denii, Deci nu surprinde pe 
nimeni că multi dintre marii 
boxeri sovietici din ultimii ani 
ocupă posturi importante in 
viata publică Astfel, Lagutin 

— învingătorul lui Gonzales la 
J.O de la Tokio — este biolog 
la Universitatea din Moscova; 
campionul olimpic Satkov este 
prorector al Universității din 
Leningrad ; un alt campion o-

limplc, Safranov, este diplomat 
al Institutului de poligrafie din 
Moscova, iar Popencenko lau
reat olimpic și el face parte 
din conducerea organizației de 
Comsomol din Moscova.

POVARA CRAVATEI...
La capătul turneului Întreprins 

pe continentul nostru și cu cî
teva minute înaintea plecării 
spre patrie, căpitanul echipei 
de rugby din Insulele Fidji, 
Naucabalavu, a fost întrebat de 
un reporter dacă este bucuros 
că se întoarce acasă, Răspunsul : 
,, Desigur că da, mai ales că 
n-am să mai fiu obligat să-mi 
pun în fiecare zi cravată ! La 
noi, ea este obligatorie doar Ig 
mari festivități...".

FERRARI ÎN FRUNTE
Ziarul ,.Sport" din Zurich a 

stabilit un clasament inedit 
pentru lumea automobilistică 
Ierarhia privește mărcile de au
tomobile care au obtinut victorii 
în marile concursuri de formula 
I din 1950 și pînă astăzi, Iată 
și ordinea lor: 1, FERRARI 45 
de victorii; 2. Lotus 42 v, 3, 
Cooper 17 V, 4 BRM 14 v, 5. 
Brabham 13 v, 6. Alfa Romeo

SUB COPITELE CAILOR!
Profesiunea de jocheu include șt asemenea momente neplă
cute, ca acela căruia i-a supraviețuit călărețul englez T. Nor
man, cu prilejul recentei curse cv handicap „Ewel Steeple
chase", de la Sandown Park. Jată-l fotografiat chiar in clipa 
cînd aterizează sub copitele cailor, în timp ce cursa continuă...

Square Garden". Oficialii 
i-au acordat 13 reprize 
lui Clay și numai două lui 
Bonavena, care a cîștigat clar 
repriza a 4-a. Unul din cei 
trei judecători a notat 10 re
prize pentru Clay și 5 pentru 
Bonavena.

In legătură cu desfășurarea 
acestui meci, campionul lumii, 
Joe Frazier. a declarat că... 
„fostul campion mondial a 
găsit la timp ținta de a-și 
plasa eroșeul de stingă și de 
a ciștiga prin k.o.“. Frazier a 
arătat că după părerea sa Clay 
a boxat confuz, sub posibili
tățile sale. Campionul lumii a 
declarat că Bonavena a termi
nat mai bine la sfîrșitul fie
cărei reprize. „Numai ultimul 
rund", a spus Frazier, a scos 
în evidență clasa lui Clay", 
în ceea ce privește întîlnirea 
sa viitoare cu Clay, Frazier a 
spus gazetarilor că este oricind 
gata să urce in ring, ca și 
challengcrul său, de altfel.

După cum au putut constata 
și toți cei ce au urmărit tran
smisia televizată a meciului de 
luni seara, Cassius Clay — 
care-și prepară cu multă grijă 
(și publicitate) fiecare întîl- 
nire — are în permanență un 
anturaj numeros și variat. în 
garda sa personală care-1 în
soțește pretutindeni se află 
tatăl său. care ii este în ace
lași timp și impresar (tele
spectatorii își amintesc pro- 
bahil de bătrînul cu lacrimi 
in ochi care-și strîngea în bra
țe fiul și-l mîngîia după acea 
partida epuizantă), fratele său 
mai mic, Rahaman supranumit 
„Rudy“ Clay (de asemenea 
boxer). Angelo Dundee (an
trenorul său). Bundini (antre
norul adjunct), un biograf per
sonal, un fotoreporter perso
nal, 3—4 sparring-parteneri, doi 
contabili, 3 consilieri finan
ciari. doi responsabili ai ser
viciului său de presă. 5 re
porteri speciali și un detectiv 
personal !

Cu această suită de adevărat 
„rege al ringului”, Cassius Clay 
alias Mohamed Aii intră in
tr-o nouă etapă a carierei sale 
pregătirea meciului cu Joe 
Frazier. care i-ar putea 
readuce centura de campion 
mondial.

știri* ultimele știri «ultimele știri* ultimele
ASEARĂ, LA MOSCOVA, 

CEHOSLOVACIA — 
U.R.S.S. 3—1 LA HOCHEI

Turneul internațional de hochei 
de la Moscova a continuat aseară 
tîrziu cu desfășurarea unei întîl- 
nirl importante : U.R.S.S. — Ceho
slovacia. Victoria a revenit ho- 
cheiștUor cehoslovaci cu 3—1 (2—1, 
1—0, 0—0) prin golurile marcate 
de Hllnka, Horesovsky și Novak. 
Pentru gazde a înscris Harlamov.

AU FOST INAUGURATE 
JOCURILE SPORTIVE 

ASIATICE
Ieri- s-au deschis la Bangkok 

Jocurile sportive asiatice. La fes
tivitatea inaugurală a celei de a 
VI-a ediții a marii competiții a
siatice au asistat 40 000 de specta
tori. întrecerile reunesc 2 000 de 
sportivi și sportive din 18 țări, 
care se vor întrece la 13 discipli
ne.

MECIURI DE BOX
Cu prilejul unei gale de box 

desfășurate la Royal Albert Hall 
din Londra, pugilistul englez de 
categorie grea Joe Bugner l-a 
învins prin k. o. tehnic în repri
za a 3-a pe argentinianul Miguel 
Paez.

ln limitele categoriei mijlocii, 
negrul american Tom Bethea a 
dispus la puncte în 10 reprize de 
englezul Mark Rowe.

TURNEUL
INTERN NATIONAL

DE TENIS DE LA TOKIO
ln turneul internațional de te

nis jopen“ de la Tokio, meciurile 
se desfășoară sistem turneu. Ro
sewall (Australia) 1 -a învins cu 
6—3, 6—3 pe iugoslavul Franulo- 
vicii iar în alte meciuri australia
nul Rod Laver a cîștigat cu 6—4, 
6—3 . în fața lui Kodes (Ceho
slovacia), și l-a învins pe Ashe cu 
6—3, 6—2. Smith a dispus de Ko- 
des cu 6—3, 7—5.

La dublu, Smith, Kodes au tn- 
trecut perechea Rosewall, Franu- 
lovlci cu 3—6, 7—5, 6—4.

ASEARĂ,
ÎN CUPA EUROPEANĂ 

A TÎRGURILOR
ln diferite orașe s-au desfășurat 

aseară mai multe meciuri din ca
drul optimilor de finală ale Cu
pei europene a tirgurilor la fot
bal. lată rezultatele :

S. C. ANDERLECHT — VITTO
RIA SETUBAL 2—1

HIBERNIAN EDINBURG — 
F. C. LIVERPOOL 0—1

F. C. KOLN — SPARTAK TR- 
NAVA 3—0 (în tur 1—0)

SPARTA ROTTERDAM — BA
YERN MUNCHEN 1—3 (în tur
1-2)

SPARTA PRAGA — LEEDS U- 
NlTED 2—3 (în tur 0—6)

DYNAMO ZAGREB TWENTE 
ENSCHEDE 2—2.

(Primele echipe au fost gazde).
Citiți amănunte în ziarul de 

mîine.
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