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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, s-a 
înapoiat vineri după-amiază 
din Maroc, unde a făcut o vi
zită oficială la invitația Ma
iestății Sale Hassan al II-lea, 
regele Marocului.

Șeful statului român a fost 
însofit de Ion Pățan, vicepre
ședinte ai Consiliului de Mi
niștri, Corneiiu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bu
jor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, pre
cum și de consilieri și experti.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa din Capitală, erau pre- 
zenti tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Iile Verdet. Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, E- 
mil Drăgănescu, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica. Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, 
Constantineseu, Mihai 
Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Patilinet, Ion Stănescu, 
Marinescu, vicepreședinți 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ai Consiliului de Stat șl al

Miron 
Dalea, 
Vasile
Mihai 

al

guvernului, conducători de in
stituții centrale Și organizații 
obștești.

Erau, de asemenea, prezent! 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim ai Regatului Maroc in 
România. Mohamed Bisbis, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați Ia București și alti mem
bri ai corpului diplomatic.

Pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe aeroport 
a venit in intimpinare un mare 
număr de locuitori ai Capi
talei. Mulțimea a ovaționat în
delung pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său 
'Central, scandind entuziast 
„Ceaușescu—P.C.R.". Prin urale 
și aplauze, cei prezenți își ex
primau stima și prețuirea ee o 
poartă activității laborioase a 
conducătorului partidului Și sta
tului nostru, satisfacția fată de 
rezultatele fructuoase ale vizi
tei oficiale făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Maroc, 
vizită care deschide noi pers
pective colaborării pe multiple 
planuri între cele două țâri. 
Șeful statului român a răs
puns cu căldură aplauzelor 
mulțimii, a strîns milnile a nu
meroși oetăfeni.

I

(Agerpres)

!•' APROBAREA UNOR TURNEE : F. C. ARGEȘ SI 
PETROLUL, SĂPTAMTNA VIITOARE, ÎN R.F.G. SI 
GRECIA .• DEFINITIVĂRI IN TURNEELE SUD-AME- 
RICANE « PREGĂTIREA REUNIUNII DE LUCRU 

A ANTRENORILOR
Ieri după-amiază a avut loc 

o ședință a Biroului Federa
ției române de fotbal, pe a 
cărei ordine de zi au figurat 
trei puncte principale.

Pentru început, președinte
le Colegiului central al antre
norilor. Emerich Vogi, a fă
cut o succintă trecere în re
vistă a problemelor ce vor fl 
dezbătute cu prilejul reuniu
nii de lucru din zilele de ÎS 
și 10 decembrie * antrenori
lor echipelor de divizia A. în

timpul discuțiilor care au ur- 
mat, membrii Biroului fede
ral au venit cu noi sugestii 
de Îmbunătățire a tematicii 
acestei reuniuni, exprimîn- 
du-și încrederea în utilitatea 
și eficiența ei, în direcția 
creșterii responsabilității per
sonale a antrenorilor echipe
lor noastre divizionare.

La punctul următor al or
dine! de zi, antrenorul prin-

(Continuarea in pag. a 4-a)

ASTĂZI Șl MllNE, IN CAPITALĂ Șl In provincie

FINAL DE STAGIUNE IN DIVIZIA A
♦ STEAGUL ROȘU-DINAMO, DERBYUL ETAPEI A XV-a
• AZI, ÎN CAPITALĂ, PE STADIONUL REPUBLICII: RAPID-FARUL (ora 14)

PROGRAMUL
ULTIMEI
ETAPE

AZI — București : RA
PID — FARUL (Stadionul 
Republicii, de la ora 14 ; 
meciul echipelor de tine- 
ret-rezerve va avea Ioc pe 
stadionul Giulești, de Ia 
ora 12).

MÎINE (ora de Începere 
a jocurilor — 14)

Cluj : „U“ — PROGRE
SUL ;

Petroșani : JIUL — PO
LITEHNICA •

Craiova; UNIVERSITA. 
TEA — SPORT CLUB 
BACAU ;

Ploiești : PETROLUL — 
F. C. ARGEȘ (partida în
cepe la ora 12,30, fiind te
levizată).

București : STEAUA — 
C.F.R. TIMIȘOARA (Sta
dionul Republicii, de Ia 
ora 14 ; meciul echipelor 
de tineret-rezerve va avea 
Ioc pe terenul Steaua- 
Ghencea, de la ora 12);

Brașov : STEAGUL RO
ȘU — DINAMO BUCU
REȘTI ;

Arad ; U.T.A. — C.F.R. 
CLUJ.

lată-ne 
„act* al 
etapa a

ajunși la ultimul 
turului diviziei A: 
XV-a. O etapă in-

IVAN PATZAICHIN - SERGHEI COVALIOV, AUREL DRAGAN
Șl CiȘTIGĂTORI Al CUPEI FEDERAȚIILOR

VOLEI CAIAC-CANOE

1. AUREL DRAGAN (Ra
pid), 2. Gabriel Udișteanu 
(Politehnica Galați), 3. luliu 
Barta (Steaua), 4. Wiliam 
Schreiber (Dinamo), 5. Ma
rian Stamate (Steaua), 6. 
Helga Bogdan (Dinamo), 7. 
Mariana Baga (Rapid), 8. 
Florentina Itu (Penicilina 
lași), 9. Eugenia Rebac (Ra
pid), 10. Carmen Marines
cu (I.E.F.S.).

„DELFIN 70

CIȘTIGATORUL

JUDO

1—2. IVAN PATZAICHIN 
SERGHEI COVALIOV, 

3—4. Petre Maxim și Aurel 
Simionov, 5. Aurel Vernes- 
cu, 6. Afanaso Butelchin, 7. 
Atanase Sciotnic, 8. Ion la- 
cob, 9. Mihai Zafiu, 10. Eu
gen Botez. Toți sportivii 
sînt membri ai clubului Di
namo.

1. IONEL LAZAR (Vagonul 
Arad), 2. Dumitru Alexan
dru (Rapid), 3. Alexandru 
Filip (Voința Sibiu), 4. 
Gheorghe Boșcu (I.E.F.S.), 5. 
Lazăr Moldovan (Voința Si
biu), 6. Gheorghe Darna 
(Voința Sibiu), 7. Vasile 
Gheorghe (Rapid), 8. loan 
Herman (I.E.F.S.), 9. Ale
xandru Toth (Voința Sibiu), 
10. Iosif Kaupert (Vagonul 
Arad).

LA ORA BILANȚULUI

PTSTE 60000 DT COPII ĂO ÎNVAJĂLSĂ ÎNOATE
„Delfin ’70“ — frumoasa

inițiativă a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
desfășurată în marea recreație 
a vacanței, a oferit copiilor 
din țara noastră prilejul de a 
desluși tainele înotului, sport 
cu recunoscute influențe asu
pra întăririi sănătății, dezvol
tării fizice armonioase și a 
pregătirii generale pentru viață.

Organizată cu sprijinul Mi
nisterului Invățămintului (care 
a recomandat cadrelor didac
tice să participe la reușita ei 
cu toată capacitatea și experien
ța lor) și al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport. în speță al Federației 
române de natație, acțiunea 
„Delfin ’70“ a însemna'- în cele

din urmă un succes remarca
bil. numărul copiilor brevetați 
ca înotători ridieîndu-se la 
peste 60 000. Pentru asigurarea 
inițierii au funcționat 226 de 
centre de natație (față de nu
mai 75 in 1969). care au uti
lizat aproape 170 de amenajări 
adecvate — bazine sau porțiuni 
ale unor cursuri de riuri — pre-
LA BAZA SUCCESELOR, O COLABORARE 

TOTI FACTORII RESPONSABILI Șl

cum și 540 de profesori, an
trenori sau instructori. Separat, 
am avut un număr de 11 ta
bere cu profil de învățare a 
înotului, unde au fost școlari
zați circa 2 000 de copil. De 
asemenea, 225 de șooli gene
rale au organizat, sub egida 
unităților de pionieri, cursuri 
speciale de

Statistic, municipiul Bucu
rești s-a detașat net și prin 
cifrele de copii inițiați — a- 
proaipe 17 000 — și prin mo
dul cum a înțeles să dea via
tă unei asemenea acțiuni de o 
recunoscută importanță socia
lă. Valorificînd toate posibili
tățile existente, s-a reușit să

Înot.
TEMEINICA ÎNTRE 
INTERESAT!
funcționarea a 11 
de 3 In 1969), bi-

se asigure 
centre (față 

încadrate cu profesori sau
Tiberiu STAMA

ne

FRUNTEA CLASAMENTULUIMARE ÎN

Heeei... rup ! (De la stingă la dreapta i Nicușor, Mărdărescu, Bărbulescu,Gernăianu și V. Stănescu)
Desen de Ab. CLENCIU

CLASAMENTUL

acordată celui mai bun 
sportiv român al anului

VA FI DESEMNAT DE DV

AU MAI RĂMAS 4 ZILE 
PINA LA ÎNCHEIEREA 
ANCHETEI NOASTRE

Răspunsurile cu cei mai 
buni 10 sportivi ai anului, 
scriți în ordine, se pri
mesc pe adresa redacției 
ziarului ^Sportul"

PREMII IMPORTANTE

PENTRU CITITORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

DINAMO 
Politehnica 
Rapid 
Petrolul 
Steagul roșu 
Farul 
U.T.A.
Univ. Craiova 
S. C. Bacău 
F. C. Argeș 
Steaua 
„U" Cluj

13. C.F.R. Cluj
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

teresantă, cum rar ne-a fost 
dat să avem în ultimii ani, 
care programează, astăzi și 
mîine, în Capitală și în pro
vincie, opt jocuri de un deo
sebit interes.

In centrul atenției se situ
ează, firește, partida de la 
Brașov, unde liderul clasamen
tului, Dinamo București, pri
mește asaltul formației gazdă, 
Steagul roșu, care — prin 
meritele ei, dar și prin 
jocul rezultatelor înregistrate 
miercuri — emite, acum, ve
leități de fruntașă. In caz de 
victorie, dinamovișfii vor pu
tea păstra, în continuare, a- 
vansul de 2 puncte față de 
iiiuiiiiiiiiiiHiiliiiiiiiiiiiuuiiiiiniiiiiiiiniunni

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
LA C.N.E.F.S.

Ieri, la sediul C.N.E.F.S.,-__ , -------- ------- . a
avut ioo o conferință de presă, 
in cadrul căreia tov. Marin Bîr- 
jega, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a expus principalele 
organizatorice șl ale 
sportive de masă din 
lunilor următoare.

A fost, astfel, anunțată Înce
perea acțiunii de organizare șl 
desfășurare a adunărilor și con
ferințelor pentru analiza activi
tății șl pentru desemnarea con
siliilor județene, municipale șl 
orășenești, ale cluburilor și a- 
sociațiilor sportive. Adunările vor 
avea ioo după următorul pro
gram :
• decembrie 1970 — 16 ianuarie 

1971 in cluburile și asociațiile 
sportive din Întreprinderi și insti
tuții ;

• decembrie 1970 — 15 ianuarie 
1971 in asociațiile sportive din 
cooperația meșteșugărească ;

o decembrie 1970 — 30 ianua
rie 1971 in cluburile sportive stu
dențești ;
• 1—31 ianuarie 1971 In clu

burile sportive teritoriale șl de
partamentale ;
• 7—25 februarie 1971 — con

ferințele municipale șl orășenești 
pentru educație fizică șl sport;

• 25 februarie — 15 martie 1971 
— conferințele Județene pentru e- 
ducație fizică șl sport, inclusiv 
municipiul București.

De asemenea, au fost discu
tate unele acțiuni importante pri
vind organizarea plenarelor 
C.J.E.F.S., îndeplinirea hotărîrl- 
lor Comitetului Executiv al 
C.N.E.F.S. în legătură cu spor
turile de iarnă, pregătirea ta
berelor pentru vacanța elevilor 
șl studenților.

obiective 
activității 
perioada
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11
14
14
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3
3
7
3
3
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1
3
0
5
5
2
2
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4
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3
4
2
4
4
5
6
5
7
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7
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26—13
26—20
15— 9
18— 15
10—10
23—23
20—15
10—12
22—18
19— 19
17—21
16- 17
20— 23
13—18
10-17

8—23

HANDBALIȘTII ROMANI NU AU MÂI REPETAT5

urmăritori,urmăritori, iar în 
frîngere ei vor fi ajunși 
pufin de... Steagul roșu.

caz de

BUCESCU

Apreciind tot prin prisma 
luptei pentru, un loc mai bun 
în plutonul fruntaș, deosebit 
de atractive apar meciurile 
Rapid — Farul (un meci con
dus de o brigadă bucureștea- 
nă prin acordul ambelor clu- 
burij, Jiul — Politehnica lași, 
Petrolul — F. C. Argeș.

. Interesante se anunfă și me
ciurile de la Arad și Bucu
rești, unde marile învinse, ale 
etapei anterioare, campioana 
U.T.A., și deținătoarea Cupei, 
Steaua, vor primi vizita ma
rilor performere ale aceleiași 
zile, C.F.R. Cluj și C.F.R. Ti
mișoara. în sfîrșit, să înche
iem cu un meci de mijlocul 
clasamentului : Universitatea 
Craiova — Sport Club Bacău, 
meci în care formația oaspe 
se va strădui să obțină pri
mul său punct pe teren ad
vers.

I
I
I
I
i

I
'Continuare in vag. a 2-a)

In statisticile iui „Delfin ’70", Bucureștiul apare cu cifra cea mai spectaculoasă, aproape 17 000 de copii care au 
să înoate.

.... „h— — — — -<.................... • • • - ■ - învățat
Marea majoritate dintre ei au urmat cursurile desfășurate la ștrandul Tineretului, aidoma copiilor pe care fotore

porterul nostru, Theo Macarschi, i-a surprins în plină lecție....

Deși s-a înălțat peste 
partida de ieri

adversari, Birtolom — mai reținut în
— nu

scurt 
t_____ _____.______ acest

început de sezon a handbaliștilor 
noștrj atunci am putea spune : 
„una caldă, alta rece” ! Intr-ade
văr, la Cluj au cîștigat turneul 
dar au pierdut ultimul joc, iar 
acum au evoluat foarte bine în 
primul meci cu reprezentativa 
Cehoslovaciei, cîștigînd Ia scor, 
in schimb ieri au Jucat slab, fără 
convingere și au încheiat a doua 
partidă cu handbaliștii cehoslovaci 
la egalitate : 12—12 (6—5).

Rezultatul este excelent pentru 
oaspeți din mai multe motive. 
In primul rind pentru că au avut 
capacitatea de a reveni după ee 
ia un moment dat fuseseră conduși 
Cu 1—5 (min. 15) și apoi pentru 
că în finalul partidei, mai precis 
din min. 49, au Jucat pînă la sfirșit 
cu un om mai puțin, deoarece 
Jary fiind eliminat a treia oară 
a fost scos definitiv din Joc. In 

fapt și cu toate 
să se dis- 
(min. 56) 

greșit

Dacă ar ti să exprimăm 
șl plastic comportarea din

ciuda acestui 
că au reușit chiar 
tanțeze ușor : 12—10 
reprezentanții noștri au

va trage la poartă.
Foto i Dragos NEAGU 

grav In ultimele minute (pase la 
adversar, finalizări pripite) și au 
permis oaspeților să obțină ega- 
larea cu cîteva secunde Înainte 
de fluierul filial.

In ceea ce privește aspectul ge
neral al intilnirii, trebuie precizat 
că pe fondul acestei zile proaste 
a echipei române, oaspeții au 
adoptat o tactică destul de bună, 
folosind in atac jocul cu 2 pivoți, 
ceea ce a obligat pe Jucătorii ro
mâni să comită multe și deci
sive faulturi (oaspeții au benefi
ciat de 7 aruncări de la 7 m din 
care au transformat 4, Penu — 
excelent in acest meci, apărln- 
du-le pe celelalte).

Au marcat : Gruia (6), Chlcidt 
(2), Goran, Gațu, Birtolom, Dan 
Marin pentru România, Hnevkov- 
sky (3), Kavan (2), Konecny (2). 
Bruna, Kreplndl, Lafko, Skara, 
Lukosik pentru Cehoslovacia. Au 
condus bine și autoritar Milan 
Valcic șl Vlado Simanovici (Iu
goslavia).

Călin ANTONESCU

1

ACȚIUNE DOMINANTĂ
n planul complexelor probleme or
ganizatorice, îniotdeauna — firesc 
— aglomerate în lunile de iarnă, 
desfășurarea adunărilor și conferin
țelor pentru analiza activității și 
desemnarea consiliilor de conducere 

ni se pare o ac- 
multă înțelegere, 

i preocupare.
ieri, aceste adu- 
acele evenimente 
seriozitatea, pot

ale organelor sportive 
țiune dominantă, cerînd 
o atentă și responsabilă

Tncepute — oficial — 
nări se înscriu printre 
care, tratate cu toată , .
înrîuri extrem de favorabil ascensiunea 
vieții noastre sportive, în toate zonele ei 
componente.

Aria problematicii ce urmează a fi 
abordată în aceste adunări este, desigur, 
vastă, dar raportată la specificul și răs
punderile fiecăreia din unitățile sporlive. 
Nu trebuie făcută, însă, nici o diferen
țiere. La ora actuală este la fel de im
portant să se știe, să se evalueze exact 
activitatea desfășurală într-o mică aso
ciație, într-un club puternic, ori la un 
consiliu municipal sau județean pentru edu
cație fizică și sport. Ar fi, de aceea, gre
șit și dăunător ca unele unități sporlive 
să considere că pot „expedia" această 
acțiune a cărei reușită deplină depinde 
tocmai de preocuparea generală a orga
nelor și organizațiilor sportive din toate 
județele tării.

Instrucțiunile corni,ne ale C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., U.T.C., Ministerului Invotămîntu- 
lui și U.C.E.CO.M. referitoare la adunările 
și conferinlele de analiză a activității și 
penfru desemnarea organelor sporlive 
conducătoare stabilesc perioade precise în

care acestea trebuie să se încadreze, dau 
indicații importante privind pregătirea fi 
desfășurarea acestora și — de refinul in 
mod special — simplifică substanțial nor
mele cunoscute și aplicate pînă ac, i 
Este, de aceea, necesar ca în toate a*~ 
ciațiile, cluburile, consiliile pentru edu
cație fizică și sport, să se studieze cu 
atenție aceste instrucțiuni și să nu se 
acționeze în virtutea experienței anilor 
trecufi, unele etape ale acțiunii de des
fășurare a adunărilor și conferințelor re- 
clamînd acum rezolvări noi, mai efi
ciente.

în același plan al importanței se situ
ează și grija ce trebuie acordată pentru 
desemnarea în organele sportive — la 
toate nivelele: asociații, cluburi, consilii 
județene, municipale și orășenești — a unor 
cadre pricepute, cu dragoste pentru sport. 
Altfel, inutil să ihsistăm, planurile vor ră- 
mîne uitate în hîrtii, hotărîrile vor avea 
aceeași soarlă și toată această acțiune 
se va încheia, într-o asociație, sau în- 
tr-un club sportiv, în procesul verbal al 
adunării respective.

Or, tocmai pentru a evita _ asemenea 
situații, se cere o atentă cîntorire a cali
tăților celor ce vor fi desemnați să con
ducă destinele sportului local și, apo 
sprijinirea lor pentru a trece nemtîrziat 
la acțiune, cu rezultate cît mai frumoase. 
Este, de fapt, menirea principală a aces
tei acțiuni, evident de mare însemnătate 
dominantă — cum spuneam — în peri 
oada care urmează.

Dan GÂRLEȘTEANU
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Declinul popularității FĂRĂ SPECTATORI
Gu ani in urmă și voleiul 

era un sport cu mare priză 
fa public. Acum, în jurul 
meciurilor de volei vezi mari 
zone pustii. Spectacolul s-a 
deteriorat, jocul e uscat în 
comparație cu cel de acum 
10—15 ani. Excesul de tacti
că, desenată cu tibișir la ta
blă, a veștejit și alungat 
fantezia și puterea de im
provizație. Nu se mal fac 
combinații, se fac scheme, 
a invadat monotonia și ste
reotipul. Tehnica jucătorilor 
a involuat, iar pregătirea lor 
atletică a coborît sub mini
mele admise. Altădată,' ju
cătorii te contaminau cu pa
siunea, cu plăcerea, cu bucu
ria lor de a juca. Oamenii 
luptau, plonjau, scoteau mingi 
logic irecuperabile, era o 
febră în jurul plasei, o re? 
vărsare de pasiune, era o 
multitudine de gesturi și de 
atitudini cuceritoare. Astăzi 
se joacă numai cu mîinile, 
nu mai participă toată ființa 
jucătorului, mingea plutește 
doar dteva secunde, întreru
perile sînt atît de frecvente 
Incit din durata unei partide 
doar o treime se mai joacă, 
restul e pauză, e timp mort, 
plictisitor.

Au dispărut marile vedete. 
Aveam 15—20 de jucători de 
superclasă, cite trei-patru în 
fiecare mare echipă de club 
și cină se înfruntau aceste 
formații exclamai aproape la 
fiecare fază și rezultatul era 
cel mai adesea imprevizibil 
după patru seturi. Acum 
dacă mai sînt patru-cinci e- 
lite in toată țara, risipite 
cite una în fiecare echipă. 
$i cum să mai rezulte un 
mare spectacol cu actori de 
mina a treia? De echilibru 
între formațiile primei di
vizii, nici vorbă. Decalajul e 
atît de mare, încit se știe 
dinainte că partida cutare 
nu se poate termina decît cu 

■rezultatul de 3—0.
Prin inoculări repetate, 

mintea jucătorilor a ajuns să 
fie stăpînită de o singură 
idee REZULTATUL. Dar 

■ spectacolul ? Nimeni nu mai 
cere acest lucru considerat 
aproape infamant. Ca să 
realizezi Rezultat și Specta
col ar trebui să muncești 
mult, să te antrenezi multe 
ore pe zi, să devii maestru, 
să vrei, să crezi și să lupți 
pentru autodepășire. Dar

cine mai e dispus si facă 
toate acestea ? E posibil să 
cîștigi campionatul sau să te 
clasezi în primele locuri, 
chiar dacă ai o echipă me
diocră dacă știi să urmărești 
cu tenacitate acest obiectiv 
descărnat. Noi uităm, și nu 
numai în cazul voleiului, că 
ignorînd spectacolul distru
gem cea mai temeinică și 
mai firească premisă a cali
tății în sport. Cînd joacă e- 
chipa Japoniei, de pildă, nu 
te mai saturi s-o privești. 
Chiar dacă nu trăiești pentru 
volei,, dar ai cit de cit simț 
estetic și-ți place dăruirea de 
sine, patosul luptei și ambi
ția supremă, nu poți să nu 
fii sedus de ansamblul acesta 
care învinge dar și incintă. 
Noi ne-am fixat altă traiec
torie. Nu spectacol și rezul
tat, nici spectacol fără re
zultat, ci doar rezultat.

Vidul apărut în jurul 
partidelor de volei are în 
subsidiar și alte cauze, după 
opinia interlocutorului nos
tru, antrenorul federal Nico- 
lae Tărchilă. EZ recunoaște 
și menționează, pe lingă mo
tivele de mai sus, schimbă
rile de regulament survenite 
în 1964, care n-au fost încă 
pe deplin asimilate de către 
public, precum și atmosfera 
intens sonoră din sălile în 
care se joacă, acea furtună 
de zgomote dezagreabile, 
produsă de cîțiva oameni 
înarmați cu tot felul de in
strumente de tortură auditi
vă, pe care majoritatea spec
tatorilor n-o mai pot supor
ta etc., etc. Dar însemnăta
tea acestor cauze de ordinitl 
doi sau trei e copleșită de 
elementele cuprinse in argu
mentația de mai sus. Așa 
s-a ajuns ca lumea voleiului, 
cerc de amatori interesați si 
fideli, să se îngusteze mult. 
Fără jucători de superclasă, 
fără elan, fără echipe mari 
(cu respect pentru omul care 
plătește și optează pentru 
spectacolul de volei ca pentru 
oricare alt gen), în schimb 
cu dogme tactice care vește
jesc inspirația și fantezia, 
precum și cu marota Rezul
tatelor nu vom mai vedea 
sala Floreasca troznind de a- 
tîta lume, cum era pe vre
muri, atunci cînd se juca 
volei.

Romulus BALABAN
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PENICILINA — DINAMO (F) Șl POLITEHNICA GALAȚI 
DINAMO (M) DERBYURILE ETAPEI

Etapa de sîmbătă șl duminică 
In divizia A de volei coincide cu 
Bfîrșitul turului la masculin. în
cheierea primei părți a campio
natului este marcată de o partidă 
importantă pentru partea superi
oară a clasamentului : ’Politeh
nica Galați — Dinamo. Studenții, 
care In ultimele 6 etape au pier
dut 4 meciuri (I), n-au confirmat 
pînă-acum așteptările, comportîn- 
du-se sub valoarea lor reală. Vor 
reuși, In fața dlnamovlștilor, să 
stopeze drumul... înfringerllor 1 
Celelalte intîlniri : Rapid — Vii
torul Bacău, Unirea Tricolor Bră
ila — I.E.F.S., Tractorul — Explo
rări B. Mare șl Politehnica — Pe
trolul Ploiești. Steaua va susține’ 
luni jocul cu »U“ Cluj.

La feminin, antepenultlma etapă

(a IX-a) programează la Iași cel 
mal Interesant meci al turului, 
derbyul Penicilina — Dinamo. 
Gazdele au manifestat pînă acum 
o superioritate evidentă în cam
pionat, insă nld dinamovistele 
bucureștene nu sînt lipsite de șan
să, mal ales după revirimentul 
din ultima vreme. In plus, antre
norul emerit Gh. Constantinescu a 
pregătit cu multă atenție echipa 
pentru acest joc. Așa că, Dinamo 
nu va merge in postura de vic
timă la Iași.

Celelalte intîlniri au și ele o de
osebită importanță pentru ordinea 
în clasament : Medicina — I.E.F.S., 
C.P.B. — Universitatea Craiova, 
Farul — Rapid, C.S.M. Sibiu — 
Universitatea Timișoara, „U“ 
Cluj — Ceahlăul P. Neamț.

Componentele echipei Dinamo ascultind indicațiile antreno
rului Gh. Constantinescu, la ultimul antrenament susținut 
înainte de plecarea la lași, pentru confruntarea cu Penicilina

înaintea meciului retur din C. C. E.

— declară antrenorul T. Tănase —
Duminica, sala Floreasca găz

duiește din nou — după mai bine 
de un an și jumătate — un meci 
de volei în cadrul C.C.E. Este 
vorba de partida retur dintre for
mațiile masculine Steaua și Del- 
talloyd A.M.V.J. Amsterdam, cam
pioana Olandei. Deși în meciul 
tur, desfășurat duminica trecută 
în capitala ^țârii lalelelor", cam
pionii noștri au obținut victoria 
cu 3—0, antrenorul T. Tănase ne-a 
declarat la întoarcere : „jucătorii 
olandezi sînt mult mai valoroși 
decît mi-am închipuit. De altfel» 
victoria noastră a fost muncită, 
gazdele conducted în setul I cu 
8—6 și 12—8 ! în acest set. care a 
avut o importanță psihică deci
sivă, echipa noastră s-a impus, 
beneficiind de circumstanțe favo
rabile î adversarii s-au bucurat 
prea devreme, relaxîndu-se la 
li—8, iar boi am adoptat jocul 
combinativ cu care i-am surprins 
După decepția din setul I, gazdele 
au acționat cu mai puțină luci
ditate, permițîndu-ne să Cîștigăm 
— e adevărat, greu — și celelalte 
două seturi (deși în al treilea am 
fost conduși cu 4—0).

Acum, după Ce ne-au cunoscut 
maniera de joc, nu mai sînt si
gur că vom cîștiga cu 3—0. pentru 
o victorie categorică, băieții mei 
ar trebui să joace duminică fără 
greșeli, să se mobilizeze ca la

Amsterdam, unde au dat totul 
(remarclndu-se, în special, Poroș- 
nlcu, Rotam, Ratih și Barta) șl 
unde au primit aprecieri din par
tea obiectivului public olandez șl 
a presei care, comparîndu-ne cu 
o altă echipă valoroasă care a 
evoluat anul trecut la Amsterdam, 
Burevestnic Aima Ata — dețină
toarea trofeului —, scria că sintem 
cu o clasă mai sus...

In ce privește partida de mîine, 
repet, eu o consider di-icilă, deși 
calificarea nu ne poate scăpa. 
Deltalloyd este o echipă care, te 
campionatul nostru poate să se 
claseze între primele 3. De fapt, 
ea dă reprezentativei olandeze 6 
jucători, dintre care 4 sînt titulari. 
Cel mai buni mi se par Veldhuls, 
Valkenburg, Tînga, Trompetter și 
Hoeboer".

CLASAMENTE DIVIZIA B
FEMININ

CONCURSUL REPUBLICAN INTER-JUDEȚEAN O COMPETIȚIE DE AMPLOARE ÎN 1971
Pentru anul competlțlonal 1971. 

Fcderajla română de atletism a 
stabilit ea la campionatul repu
blican pe echipe să participe ur
mătoarele nouă formații : C.A.U., 
Steaua. Dinamo. Rapid. S.S.A., Me
talul din București. Cluj.,.Brașov șl 
'ffiruș. Camplotiattii categoriei n 
se desființează, in locul acestuia 
urmtnd să se organizeze Con
cursul republican inter.județean, 
I>e zone :

ZONA I : Neamț. Iași, Bacău, 
Coristanța, Prahova, Suceava, Il
fov. Galați, Brăila.

ZONA A tl-A i Argeș, Bihor,

not

ALMER, CAPABIL DE 4:15,0 
(400 M UBER) LA CON

CURSUL DE LA REȘIȚA

Piscina de 25 m din Reșița 
găzduiește astăzi șl niilne un 
concurs de înot, la care păr
ticică in afara sportivilor de 
la Școala sportiyă și Olimpia 
din localitate înotători din 
alte șase orașe ale tării.

După cum ne-a informat 
corespondentul nostru Andrei 
Rudeanu. eu acest prilej tî- 
nărul Euaen Aimer va face 
noi tentative de îmbunătăți
re a celor mai bune perfor
manțe in bazin scurt la 200 m 
și 400 m liber. Antrenorul 
său. prof. I. Schuster decla
ră că Aimer este capabil in 
această perioadă de cifre în 
jurul a două minute și, res
pectiv. 4:15.0,

Mureș, Dolj. Caraș Severin, Si
biu, Arad, Maramureș, Hune
doara.

ZONA A III-A : Mehedinți, Vfl- 
cea, Gorj, Olt. Teleorman, Dîm
bovița.

ZONA A 1V-A : Vaslui, Vran- 
cea, Buzău. Botoșani, Ialomița, 
Tulceă.

Printre
• Intr-un cartier cu zeci 

de școli, cu mii de elevi 
C.M.E.F.S. București și-a pro
pus înființarea unui centru 
de atletism în cadrul clubu
lui Olimpia, pe stadionul din 
Vitan, Această bază sporti
vă posedă toate instalațiile 
necesare practicării atletis
mului, iar prin reînființarea 
secției de la Olimpia se va 
umple, fără îndoială, un gol 
in activitatea atletică bucu- 
reșteană. Această nouă sec
ție, bine încadrată cu antre
nori, se va adresa în primul 
rînd tineretului școlar din 
cartierul Vitan.
• Pentiu a 9-a oară în a- 

cest an la Brăila a fost 
corectat un record republi
can de copii. De data aceas
ta, Doru Oprea a realizat 
1,80 m la înălțime !

• Recent au fost distinși 
cu diplome și premii antre
norii cu o activitate prodi
gioasă în 1970. fntre aceștia: 
Ion Soter, Baruch Elias, Eve-

ZONA A V-A : Satu Mare, Să
laj. Bistrița Năsăud, Alba, Har
ghita. Covasna.

Echipele cluburilor bucureștene 
Constructorul, Progresul și C. S. 
Școlar vor lua parte la campio
natul municipal.

Regulamentul concursului inter- 
județean va fi comunicat In scur
tă vreme.

culoare
line Tudorache, Olimpiu Con- 
stantinescu-Nehoi, G. Stanei, 
Zoltan Szabo, Siegfried Bec
ker, Dan Serafim, Emil Dra
gan, Al. Stoenescu, Gh. Kiss, 
Claudia Simionescu, Ion Ar- 
năutu, Ștefania Constantin, 
Ionel Ghiță, Daniel Maier, 
Mihai Tintorescu, Georgeta 
Dumitru, Andrei Nagy, Gh. 
Stănescu. Ionel Clotea, Peter 
Naghi, Luca Mălușanu, Tra
ian Prundan, Ion Benga, Ni- 
colae Tacorian, Georgeta Mu- 
șat, Elisabeta ■ Stănescu, 
Ferdinand Moscovici, Peter 
Killeni, Constantin Craia, 
Mircea Ursac, Gunther Ah
rend.

• Cupa F.R.A. pentru cea 
mai bună selecție a fost a- 
cordată în 1970 antrenorului 
brăilean Ion Moroiu.

SERIA I
1. Spartac Buc. 9 7 2 23:10 16
2. Corvinul Deva 9 7 2 23:13 16
3. Sănătatea Arad 8 7 1 23: 5 15
4. Voința M. Cluc 9 6 3 20:11 15
5. Voința Brașov 9 6 3 21:13 15
6. Drapelul r. Sibiu 9 5 4 22:16 14
7. I.T.B.

Informația 9 5 4 18:15 14
8. Med. Tg. M. 9 3 6 13:21 12
9. Viitorul Bistrița 9 3 6 11:22 12

10. Voința Oradea 8 2 6 8:19 10
11. Voința Zalău 9 1 8 7:24 10
12. Medicina Cluj 9 1 8 7:26 10

SERIA A II-A
1. Unlv. Buc. 9 8 1 24: 7 17
2. Viitorul Buc. 9 8 1 26: 8 17
3. Progresul Buc. 9 7 2 25:12 16
4. Flacăra r. Buc. 9 6 3 22:14 15
5. Constructorul

Buc. 8 6 2 19:10 14
6. Politehnica Gl. 9 5 4 17:16 14
7. Voința C-ța 9 4 5 15:17 13
fi. Sănătatea Tgv. 9 3 6 15:21 12
9. Unlv. Iași 9 3 6 10:22 12

10. A.S.E. Buc. 9 1 8 16:24 10
11. Sănătatea PI.» 9 2 7 9:23 10
12. Eiectrom. Pitești 8 0 8 0:24 8

• O neprezentare
MASCULIN

seria I
1. Unlv. Tlm. 9 8 1 25: 8 17
2. Progresul Buc. 9 8 1 25:12 17
3. Silvania 

Șlmleul S. 9 7 2 21:12 16
4. Voința Arad 9 6 3 24:12 15
5. Alumina Oradea 9 6 3 21:13 15
6. A.S.A. Sibiu 9 6 3 21:15 15
7. Politehnica Bv. 9 3 6 16:21 12
8. Voința Buc. 9 3 6 14:21 12
9. Tnd. sîrmei C.T. 9 3 6 12:19 12

10. Corvinul Hd. 9 2 7 12:25 11
11. C.F.R. Tlm. 9 1 8 10:26 10
12. C.F.R. ‘Cluj 9 1 8 9:26 10

SERTA A II-A
1. Unlv. Craiova 9 9 0 27: 9 18
2. Electra Buc. 9 7 2 24: 8 16
3. Relohul

Săvinești 9 7 2 24:11 16
4. Polit. Iași 9 6 3 21:16 15
5. Aurora Buc. 9 5 4 19:15 14
6. Cobstr. Suceava 9 5 4 21:17 14
7. Medicina Buc. 9 4 5 19:19 13
8. Farul 9 3 6 14:21 12
9. Electroputere Cv. 9 3 6 13:21 12

10. Vagonul PI. 9 2 7 11:22 11
11. Siderurglstul GI. fl 2 7 7:25 11
12. Unlv. Buc. 9 1 8 7:24 10

AUDIȚII DE PURITATEA CRISTALULUI
vă asigură aparatele de radio

TRAVIATA EFORIE
(Prețul: 2.260 lei) (Prețul: 1.720 lei)

Se vjnd și ■ cu plata In 10-18 rate lunare
TEHN'CÂ MODERNĂ • ASPECT ESTETIC • 4 
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NOUA ÎNFRÎNGERE A DINAMOVIȘTILOR NU ESTE SURPRINZĂTOARE
Așadar, nici în acest an 

campionii României nu au pu
tut depăși cele două tururi 
preliminare care duc spre gru
pul de elită al formațiilor con
tinentale. fiind învinși în am
bele partide de Akademik So
fia. Evoluției, modeste (în an
samblu) făcută cu O săptămi- 
nă în urmă în capitala Bul
gariei i-a urmat joi seara, la 
Floreasca. o alta la fel de in
fructuoasă și. astfel, dinamo- 
viștii bucureșteni au părăsit 
scena întrecerii după singu
rele dispute — apreciind nive
lul celorlalte formații califica
te în grupele semifinale — in 
care ar fi avut o șansă.

Mulți dintre cei prezenti la 
meciul de joi au fost înclinați 
să considere succesul lui Aka
demik (94—90) ca o surpriză. 
Adevărul este însă că la a- 
ceastă oră, comparînd raportul 
de forțe ăl celor două forma
ții campioane, victoria studen
ților sofioți apare perfect nor
mală și logică. Așa cum sub
liniam și în relatările anteri
oare. Akademik. fără jucători 
de 14 carate (recordul celor 47 
de puncte înscrise de Golo- 
meev trebuie corelat și cu fap

tul că nld unul dintre jucă
torii bucureșteni nu s-a dove
dit capabil de a-i opune cea 
mai mică rezistență), dar cu 
un lot omogen, în care calită
țile fizice ale fiecărui com
ponent primează, ne-a demon
strat că lecția meciurilor de 
Cupă în deplasare nu i-a ră
mas necunoscută. Baschetbaliș- 
tij bulgari au avut procentaje 
foarte bune — 87% la arun
cări libere (în repriza a doua 
nu au ratat nici o încercare), 
72% în aruncări de sub coș și 
36% în aruncări de la semi- 
distanță — și au recuperat ma
joritatea baloanelor sub panou, 
factori care le-au permis să 
manevreze cu ușurință o echi
pă fără busolă.

Da. o echipă fără busolă — 
așa ni s-a părut team-ul di- 
namovist in partida de joi 
seara. Dacă în atac bucureș- 
tenii au reușit să înscrie 90 de 
puncte (50% procentaj la a- 
runcările din teren, dar numai 
55% la cele libere) în condiții 
în care au contat prea puțin 
pe aportul lui Dragomirescu 
și Albu, sistemul lor defensiv 
s-a dovedit falimentar. Dîn- 
du-și seama de slăbiciunile

RAPID -I.E.F.S. PARTIDĂ DECISIVĂ
PENTRU LOCUL SECUND LA FETE

Cu meciurile programate 
astăzi și mîine, se încheie 
primul tur al diviziei femi
nine A. Capul de afiș este 
deținut de întîlnirea Rapid 
— IEFS, echipe care țintesc, 
deocamdată, locul secund, 
dar care aspiră și la poziția 
fruntașă ocupată actualmen
te de Politehnica București. 
Tinereței studentelor îi este 
opusă experiența rapidistelor, 
specialiste in jocul chele. O 
dispută de mare atractivita- 
te se anunță și la Brașov, 
unde Voința, recenta învingă
toare a Rapidului, va încerca 
un nou succes de prestigiu, 
de astă dată chiar în fața 
campioanei naționale, Poli
tehnica. Celelalte trei parti-

ssEssjosnsKSH;
ȘOIMII SIBIU A' EVOLUAT 

ÎN CEHOSLOVACIA
Boxerii de la școala sportivă 

Șoimii Sibiu au evoluat recent 
în Cehoslovacia in orașele Cesky 
Tesin șl Opava. Turneul a con
stituit revanșa meciurilor dispu
tate în septembrie, la Sibiu. Ti
nerii noștri puglllști Su îhttlnit 
selecționata de juniori a Mora- 
viel, cîștigînd primul meci cu 
12—8 șl termlnînd la egalitate 
(10—10) al doilea. Dintre elevii 
antrenorului prof Ernest Gnaud 
s-au remarcat Dumitru Negru, 
Florin șerb, V Roșea W. 
Schtengel, M. Stălcuț, D. Gorea 
șl D Vîrtopeanu.

Aurel URDEA — arbitru

„DELFIN
fUrmnre din pag î)

antrenori, a căror activitate 
s-a bucurat de îndrumarea 
permanentă, a factorilor res
ponsabili și interesați în re
ușită : Consiliul municipal 
București al organizației pio
nierilor. inspectoratul școlar al 
Capitalei și C.M.E.F.S. Colabo
rarea care s-a statornicit între 
factorii amintiți, manifestată 
de altfel și cu prilejul altor 
acțiuni de anvergură, ar pu
tea servi ca model.

După municipiul București, 
județul Timiș a ocupat locul 
imediat următor, cu 32 de cen
tre care au școlarizat 4 000 de 
înotători. Cu rezultate bune 
s-au prezentat și județele 
Neamț — 20 de centre (2 000 
de brevetați). Bacău 3 (3 400), 
Mureș 21 (1 500). Hunedoara 12 
(1 200) etc.

în județul Cluj, cifra iniția- 
tilor în înot este de 1 700. for
mați în cadrul a 4 centre. 
Evident, foarte puțin, chiar 
dacă ne-am raporta numai la 
municipiul Cluj, care posedă 
mai multe bazine, unele chiar 
acoperite ! La fel s-au pe
trecut lucrurile și în cazul 
județului Bihor (29 de centre 
cu numai 1 000 de copii), care 
a valorificat doar într-o mică 
măsură resursele ce le avea 
la dispoziție. Dar și în alte 
județe, cifrele copiilor inițiați 
sînt de-a dreptul insignifian
te. în județul Brăila, de pildă, 
au funcționat numai 2 centre 
care au școlarizat doar 67 de 
copii. .

Am amintit de colaborarea 
dintre factorii responsabili și 
interesați în reușita lui „Del
fin !70“. în multe din județe, 
aoeastă colaborare s-a reali
zat ți prin sprijinul tehnic a- 
cordat centrelor de inițiere de 
către cluburi sportive sau mari 
asociații sportive. în județul 
Timiș, 9 asemenea organizații 
sportive au pus la dispoziția 
centrelor toate mijloacele ție 
care au dispus; In județele 
Mureș și Dîmbovița cite 7, în 
Bihor 5. în Mehedinți 4 ș.a.m.d. 
Evident că a intervenit și fac
torul cointeresare. o parte din

’70“ — LA
tre copii, de bună seamă cei 
mai dotați, fiind îndrumați că
tre secțiile de performanță. Me
dia „delfinilor" selecționați pen
tru diferite cluburi este pe 
întreaga țară de 10 la sută. 
Coeficientul nu este firește de 
neglijat.
„DELFIN 70" N-A ÎNCETAT 

O DATA CU VACANȚA 
MARE...

Cifra de 60 000 poate că nu 
este suficient de spectaculoa
să. Ea reprezintă, totuși, o re
alitate care fundamentează o 
acțiune ce se continuă.

într-adevăr. „Delfin ’70” n-a 
dispărut o dată cu marea re
creație a vacantei. Ea se des
fășoară și acum în cîteva lo
calități în care există bazine 
acoperite și. bineînțeles, spirit 
organizatoric, multă înțelegere 
față de utilitatea unei astfel 
de acțiuni. Relevam zilele tre
cute. într-un editorial, exemplul 
Clujului, care are în evidentă 
circa 2 500 de eonii din clasele 
I—IV. O inițiativă asemănătoa
re este semnalată și în muni
cipiul Sibiu, unde lecțiile de 
educație fizică ale unor clase 
se desfășoară sub formă de 
inițiere în înot la fosta baie 
centrală, complet reamenajată.

Astfel de inițiative frumoase 
ar putea fi extinse, evident a- 
colo unde există condiții. în 
primul rînd bazine acoperite 
(Reșița. Ploiești. Galați. Ora
dea). Este extrem de Impor
tant ca acțiunea să fie conti
nuată. S-ar putea astfel ca a- 
cuni în perioada sezonului alb 
să fie corectate simțitor cifre
le vacanței de vară. Un ase
menea deziderat este realiza
bil. dacă spiritul de colaborare 
de care aminteam s-ar face și 
mai mult simțit, Iar „Delfin ’70” 
ar fi privită Intr-o viziune cit 
mai largă șl mal realistă.
1970 SE APROPIE DE SFÎRȘIT. 

CE NE VA OFERI... 
„DELFIN 71"?

Experiența anului 1970 ser
vește (așa cum ne-am putut 
da seama partieipînd la lucră
rile recentei Plenare a Conai-

de (ASA Cluj — Constructo
rul București, Mureșul Tg. 
Mureș — Sănătatea Satu 
Mare și Crișul Oradea — 
Voința București) se anunță 
și ele echilibrate și au o 
mare însemnătate în stabili
rea clasamentului acestui tur. 
Deci, o ultimă etapă ale că
rei rezultate vor cîntări greu 
în ierarhizarea finală a celor 
mai bune echipe ale țării.

La băieți, IEFS — Univer
sitatea Cluj și Politehnica 
București — Rapid polarizea
ză atenția. Elevii lui Mihai 
Nedef, în accentuată reveni
re de formă, vor încerca să 
treacă și de „U", dar sintem 
convinși că Demian, Rilhring 
et comp, le vor da o replică 
pe măsura prestigiului de 
care se bucură clujenii in 
Capitală. Celelalte meciuri 
ale etapei: Steaua — Poli
tehnica Brașov, ICHF — Po
litehnica Galați, Farul — 
Universitatea Timișoara și 
Politehnica Cluj — Dinamo.

jucătorilor săi înalț! în lupi a 
directă cu pivoțil bulgari, an
trenorul Dan Niculescu a ales, 
ca primă variantă, zona strin- 
să. Dar oaspeții au replicat 
prompt cu aruncări precise de 
la semidistanță. Iar cînd Dina
mo a încercat și o apărare a- 
gresivă (cu care ea nu prea 
este obișnuită în campionat), 
tehnica deficitară a celor mai 
multi dintre componențl a fost 
și mai vizibilă. Mai mult, in 
această ultimă variantă „om la 
orii", cu momente de presing, 
gazdele au facilitat „plimba
rea" lui Golomeev la panoul 
lor sub privirile neputincioase 
ale lui Cernea sau Mazilu.

Mihai Albu. evident, nu a 
fost în zi de coș, dar omeneș
te vorbind nici nu putem pre
tinde unui jucător (orieît de 
virtuoz ar fi el) care nu ac
ționează sub coș. să înscrie la 
fiecare meci peste 25—30 de 
puncte. L-a suplinit însă cu 
multă dezinvoltură, Radu Dia- 
conescu, singurul care a reu
șit să-și materializeze eforturi
le din teren. Dintre ceilalți ju
cători care au mal evoluat în 
echipa campioană. ChivulesCu 
și Săuca s-au străduit mal 
mult, dar n-au excelat (mai a- 
les în apărare unde au comis 
cu prea mare ușurință greșeli 
personale). Iar Cernea, Mazilu. 
Haheș sau Giurgiu, e limpede, 
nu pot face față cerințelor ți
nui joc internațional. Iată de 
ce subliniem că înfrîngerea de 
joi a lui Dinamo nu poate ti 
considerată o surpriză.

Ad. VASIL1U

„3 SECUNDE"
• Clubul Steaua a propus 

ca meciurile Steaua—Spartak 
Leningrad, din turul al doi
lea al „Cupei cupelor", să se 
dispute Ia 3 Ianuarie Ia Le
ningrad și la 14 ianuarie la 
București.

• Al doilea tur al diviziei 
școlare și de juniori se va 
desfășura intre 20—24 de
cembrie, sub formă de turnee 
în următoarele orașe : juni
ori (în ordinea celor opt se
rii) : Satu Mare. Tg. Mureș, 
Arad, Pitești, Buzău, Galați, 
Piatra Neamț, București : ju
nioare : Oradea, Cluj, Timi
șoara, Brașov, Craiova, Con
stanța. Botoșani, București.

• Restanța Universitatea 
Timișoara—Steaua (etapa a 
IX-a a diviziei masculine A) 
a fost programată pentru ziua 
de 16 decembrie.

Analiza partidei ROMÂNI A - FRANȚA
Federația de rugby prezintă luni, 14 decembrie, ora 17,30, 

în sala I.E.A.B.S, (bd. Muncii 37—39, sector III) filmul par
tidei România — Franța după care — în prezența compo- 
nfinților echipei și a Colegiului central de antrenori — va 
avea loc analiza jocului. Sînt invitați, de asemenea, ziariști,-' 
antrenori, arbitri și jucători de rugby.

In discuție:

SPORIREA EFICIENȚEI LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ

0 interesantă masă rotundă organizată la Ploiești

La Ploiești a avut loc, din 
inițiativa și in organizarea 
cabinetului metodic al 
C.J.E.F.S. Prahova, o masă 
rotundă avind drept temă 
problema sporirii eficienței 
lecției de educație fizică.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului tnvățămîntu- 
lui. Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
Inspectoratului școlar jude
țean precum și profesori de 
educație fizică din județul 
Prahova și din alte județ» 
limitrofe.

Concluziile acestei meșe 
rotunde au scos tn evidență 
oportunitatea acțiunii precum 
și necesitatea stringentă a 
clarificării de către forurile 
competente a unor probleme 
esențiale referitoare la ori
entarea educației fizice școla
re, selecționarea și utilizarea 
mijloacelor clasice și specifi
ce unor ramuri de sport cu

o mar» pondere în activita
tea elevilor, elasticitatea pro
gramelor. S-a apreciat că o 
clarificare în problemele e- 
nunțate ar avea menirea să 
valorifice mai consistent pre
gătirea, capacitatea profesori
lor de educație fizică, în 
funcție de condițiile în care 
ei iși desfășoară activitatea. 
Un accent deosebit a fost 
pus pe importanța ce trebuie 
acordată dinamicii efortului 
în lecția de educație fizică, 
element dominant în realiza
rea unei eficiențe sporite, la 
nivelul actualelor cerințe.

Dezbaterile și opiniile ex
primate au evidențiat expe
riența rodnică a multor pro
fesori de educați» fizică, do
rința lor de a îmbogăți con
tinuu conținutul unui obiect 
de învățămînt cu o pondere 
tot mai largă în activitatea 
elevilor din țara noastră.

ORA BILANȚULUI
liulul Național al Organizației 
Pionierilor. în care au fost dez
bătute. printre altele, și ac
țiunile sportive ale vacantei 
de vară) la succesul lui „Del
fin ’71“. Fiindcă o asemenea 
acțiune este mult prea impor
tantă pentru a fl limitată la 
un singur an. Tocmai de aceea 
C.N.O.P. este preocupat să a- 
sigure un cadru organizatoric 
și mai larg acestei acțiuni 
sportive de masă, să determi
ne o cuprindere masivă 
de copii în centrele de inițiere. 
Tn acest sens unele măsuri sînt 
luate încă de acum. Iată de 
altfel intențiile concrete ale 
inițiatorilor.

Mai întîl s-a lnoeput acțiu
nea de recrutare a organiza
torilor de centre de inițiere. în 
speță cadre didactice. Ulterior, 
prin intermediul Centrului de 
perfecționare al C.N.O.P.. or
ganizatorii selecționați vor par
ticipa la București la o instru
ire specială.

C.N.O.P. studiază, de ase
menea. posibilitatea sporirii nu
mărului instructorilor de na- 
tație care să deservească aces
te centre. Anul trecut. în rîn- 
dul acestora s-au aflat studenți 
de la I.E.F.S. și institutele pe
dagogice. Au fost, însă, mai 
mult inițiative personale, izo
late. izvorîte din pasiunea u- 
nor tineri de a sprijini acțiu
nea „Delfin ’70". Acum va fi 
vorba de o modalitate oficia
lă : se vor purta tratative cu 
I.E.F.S.. institutele pedagogice 
și U.A.S.R. pentru ca studenții, 
indiferent de specialitatea lor, 
dar care știu să înoate, să 
funcționeze o parte a vacanței 
de vară pe lîngă centrele de 
inițiere, în calitate de instruc
tori.

In același timp, pornind de 
la o interesantă Inițiativă a- 
parținind Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., care a 
îndrumat către centrele de ini
țiere din județ, numeroși ti
neri ?i sportivi fruntași în ca
litate de instructori, C.N.O.P. 
este gata să lărgească această 
inițiativă la nivelul tuturor 
județelor. Se înțelege că prin 
toate aceste modalități cifra

profesorilor, antrenorilor șl in
structorilor va putea ajunge la 
nivelul miilor.

Alte măsuri au în vedere 
extinderea centrelor de inițiere 
șl în taberele ce vor fi am
plasate in apropierea unor 
cursuri de apă, a unor lacuri 
pe Litoral, bineînțeles cu a- 
menajări corespunzătoare. In 
același timp, la Năvodari, ta
bără care poate găzdui intr-o 
singură serie peste 5 000 de co
pii. se vor pune bazele unui 
centru-model de inițiere.

Pe plan propagandistic, 
C.N.O.P. înțelege să vină cu 
unele noutăți interesante. De 
pildă, se află în studiu con
fecționarea unui brevet cu di
ferite grade — pentru cei care 
și-au însușit tehnica plutei 
(gradul I). pentru cei care cu
nosc cel mai simplu stil de 
înot (gradul II) etc. Elibera
rea unor astfel de brevete nu 
va fl condiționată strict de ini
țierea în cadrul unui singur 
centru. De pildă : un școlar 
din București își face inițierea 
în Capitală. Primește gradul I. 
Apoi pleacă în altă localitate, 
unde își continuă activitatea, 
învață unul sau mai multe sti
luri și primește gradele cores
punzătoare.

La fel este posibil să se 
confecționeze și o insignă de 
înotător brevetat. Si brevetul și 
insigna ar urma să poarte de
numiri pitorești, inspirate din 
orizontul de viață al copiilor. 
Este o idee generoasă, cu un 
puternic stimul psihologic pen- 
tru cei cărora li se adresează.

¥
Iată, deci, cum „Delfin ’70“ 

tinde să intre in circuitul ma
rilor acțiuni sportive de masă, 
inițiatorii trebuie prețuiți pen
tru preocupările lor de a găsi 
modalitățile cele mai potri
vite care să asigure succesul 
acțiunii. Nu este o treabă fa
cilă. Ea presupune o concen
trare Importantă de capacități 
.umane, eforturi substanțiale. 
Dar. problema inițierii TUTU
ROR copiilor în înot reprezin
tă un deziderat mult prea im
portant. social în primul rînd, 
pentru ca factorii interesați, 
familia și școală în prim pir .. i 
să nu manifeste o totală a- 
deziune și implicit 6ă-șl adu- j 
«ă «utrLbutto to reunite «k

FARUL-STEAUA
SE JOACĂ SÎMBĂTĂ

Meciul de rugby dintre forma
țiile Farul șl Steaua din cadrul 
ultimei etape a diviziei A se 
joacă, sîmbătă pe stadionul „1 

Mai" din Constanța, lnceplnd da 
la ora 13. Această programare a 
fost făcută la cererea echipei 
bucureștene care URMEAZA SA 
EFECTUEZE UN TURNEU IN 
FRANȚA. Ziua plecării : marți 
15 decembrie.

Meciul Universitatea Timișoara 
— Dinamo București, restanță 
din etapa a H-a, a fost repro- 
gramat in ziua de 20 decembrie. 
In mod practic acesta va fi ul
timul meci de rugby ce se va 
disputa tn țară, tn anul 1070...

*Uru!e 
itiergem

SIMBATA
BASCHET t Sala Ciulești, 

de la ora 17: Steaua — Po
litehnica Brașov (m), Rapid— 
I.E.F.S. (f), I.C.HF. — Po
litehnica Galați (m), meciuri 
în divizia A.

FOTBAL: Stadionul Repu
blicii, ora 14: Rapid — Fa
rul (divizia A); stadionul 
Gtulești, ora 12: Rapid — 
Farul (tlneret-rezerve).

PATINAJ : Patinoarul aco
perit ,23 August", ora 14,15: 
campionatul național de pa
tinaj artistic, faza p« cluburi 
(seniori).

POPICE: Arena Voința de 
la ora 16: Voința București— 
Voința Cluj (f); arena Laromet 
de la ora 16: Laromet Bucu
rești — Petrolul Ploiești (t); 
arena Gtulești, de la ora 16: 
Rapid București — C.S M 
Reșița (m) — partide In ca
drul diviziei A (joacă pri
mele trei schimburi).

VOLEI; Sala Dinamo, de 
la ora 17: Viitorul — Fla
căra roșie (f. B). Medicina— 
I.E.F.S. (L A); sula Giuleștl. 
de la ora 16: Rapid — Vii
torul Bacău (m A)

DUMINICA
BASCHET: Sala Florearcă, 

ora 9: I.E.FS. — Universi
tatea Cluj (m); ora 11,30: 
Politehnica — Rapid (m); 
meciuri în divizia A.

BOX: Casa de Cultura
a sect. IV (str. Turturele), 
ora 10: finala „Cupei Olim
pia".

FOTBAL: Stadionul Repu
blicii, ora Îl: Steaua —
C.F.R Timișoara (divizia A); 
Terenul Steaua (Ghencea), 
ora 12 : Steaua — C F.H. Ti
mișoara (tlneret-rezerve).

HANDBAC : Sala Floreasca, 
ora 18: Rapid București — 
Ucraina (f)

HOCHEI: Patin/wul arti
ficial „23 August' Camrtc- 
natui Armatelor Prietene; 
ora 16: Steaua Buc. — Le- 
gla Varșovia; ora 18,30: Se
lecționata Armatei U.R.S.S — 
Dukla Jlhlava.

PATINAJ: Patinoarul aco
perit „23 August", ora <: 
campionatul național de pa
tinaj artistic, faza pe clu
buri (juniori).

POPICE: Arena Ciulești,
de la ora 8, Rapid Bucu
rești — C.S.M Reșița (m) — 
jocul ultimelor trei perechi
— partidă în cadrul diviziei 
A.

RUGBY: Teren Parcul co
pilului. de la ora 9,45: Grl- 
vița Roșie — C.S.M. Sibiu, 
Rapid — Universitatea Timi
șoara; teren Constructorul, 
de la ora 10: Constructorul— 
Agronomia Cluj; Dinamo — 
Știința Petroșani (dlv A)

VOLEI: Sala Floreasca, de 
la ora 10,30 : Steaua — Delta
lloyd AM.VJ. Amsterdam, 
(in cadrul C.C.E.); sala Ciu
lești, de la ora 8: Aurora — 
Politehnica Iași, Medicina — 
Universitatea Craiova (m. B), 
C.P B. — Universitatea Cra
iova <f. A), Universitatea — 
Sănătatea Ploiești (f B); sala 
Progresul, de la ora 9: I.T.B.
— Corvinul Deva, Progresul - 
Politehnica Galați ii- B)
,Ș
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ULTIMELE VEȘTI DE LA ECHIPE

5 MIMJTE CU ANTRENORUL EUGEN I0RDACHE

PENTRU A ÎNVINGE,TREBUIE SĂ ÎNDRĂZNEȘTI!»

AVANCRONICA NR. 15
Firesc, ultima etapă ar fi trebuit să ofere mai multe certitu

dini, în .primul rînd prin prisma locului în clasament, aflat acum 
în preajma... înghețului de iarnă. Dar, după furtuna albă din 
etapa anterioară — ca noaptea de miercuri a celor de la 
Steaua și Poli lași ! ■— cine mai poate merge la fix ?

»U* CLUJ — PROGRESUL. La Cluj se întîlnesc cele două 
echipe aflate miercuri sub tirania ceasului : în timp ce „U" 
și-a consumat șansa în numai două minute, Progresul a găsit-o 
doar cu două minute înainte de final. Nu cumva acum șansa va 
surîde ambelor ? Ar fi, totuși, o surpriză...

JIUL — POLITEHNICA IAȘI. La capacitatea ofensivă cunos
cută pe teren propriu a echipei minerilor, se adaugă în con
junctura actuală, dorinfa jucătorilor din compartimentul defen
siv de a-și moi răscumpăra din vina înfrîngerilor la limită 
suferite în deplasare. Așa încît ,e greu de crezut că Poli va 
reuși sub Panng ce n-a reușit pe Copou.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — SPORT CLUB BACAU. Cind 
timp de 14 etape n-ai acceptat nici un... compromis, precum 
S. C. Bdcău — cîștigînd tot acasă, pierzînd tot afară I cum 
mai pofi gîndi că tocmai în ultima etapă s-ar schimba ceva ? 
Și unde ? La Craiova...

RAPID — FARUL. Văzîndu-i miercuri pe constănfeni cum in
vocau zadarnic zeul mării să stîrnească furtuna în careul ad
vers, căci Farul era incapabil s-o facă, ne putem permite să 
considerăm acest meci ca singurul fără probleme pentru gazde.

PETROLUL — F. C. ARGEȘ. Ofensiva de iarnă a piteștenilor 
(5 puncte din trei jocuri) va eșua în fața redutelor ploieșteni- 
lor ? Foarte probabil că da,, cu atît mai mult cu cit absența lui 
Olteanu și Ivan, suspendați, slăbește considerabil liniile din 
spate ale argeșenilor.

STEAGUL ROȘU — DINAMO. Ultimul derby al campionatului 
înaintea hibernării. încet, dar sigur, înfigînd... pitoanele ori
unde terenul a permis (vezi ultimul meci, de la iași), brașove
nii și-au continuat ascensiunea în clasament, lată-i la numai 
două puncte de lider, pe care-l înfruntă acum direct, pe teren 
propriu, cu speranța de a se odihni, apoi, pe culmi.

U.T.A. — C.F.R: CLUJ. Campionii îi găzduiesc pe performerii 
ultimei etape. Rămîne de văzut în ce măsură vor fi dispuși 
arădenii să satisfacă spiritul de gol al musafirilor clujeni care, 
în compania. Stelei, a căpătat miercuri dimensiuni pantagrue
lice. Dar, oricît de ospitaliere ar fi gazdele, punctele nu se 
oferă la masă...

STEAUA — C.F.R. TIMIȘOARA. A doua „tamponare* conse
cutivă —- după cea cu locomotiva clujeană, acum cu feroviarii 
timișoreni — este mai greu de așteptat.

Paul SLAVESCU

U.T.A. ? FORMAȚIA VA FI 
c STABILITĂ DUMINICĂ

Arădenii și-au continuat 
pregătirile, animați de dorin
ța de a încheia turul cam
pionatului cu o victorie. Toți 
echipierii sînt apți de joc. 
Formația va fi alcătuită du
minică.

C.F.R. CLUJ « PROBABIL 
* FORMAȚIA CARE 

( A ÎNVINS PE STEAUA

După victoria neașteptat de 
Confortabilă- obținută în fața 
echipei buonreștene, ceferiștii 
și-au continuat pregătirile, 
ausținînd vineri Mn antrena
ment de • eră. Echipa va 
pleca la Arad sîmbătă dimi
neața cu autocarul. Din for
mația de miercuri, «-ar putea 
să lipsească doar Cojocaru, 
care acuză e entorsă și aș
teaptă avizai medicului.

„U" CLUJi E POSIBILĂ 
REINTRAREA1 LUI 

SOLOMON 
y

Studenții »-a« înapoiat la 
Cluj joi seara, tot cu autoca
rul. Vineri, •« luat parte la

TRIALURI PENTRU LOTUL DE TINEREI
Da baza sportivă de la Sna.gov se desfășoară Malurile pen

tru lărgirea loturilor naționale de tineret (în special cel sub 
21 de ani). Sînt prezenți la cele trei jocuri de verificare 34 
de jucători de la echipe de divizia (3. După meciul de azi, 
antrenorii Gh, Ola și N. Tătaru se vor fixa asupra fotbaliști
lor care au dat satisfacție, urmînd a-i chema la un nou trial 
in luna martie, împreună cu jucătorii din divizia B remar
cați cu prilejul trialurilor ce au avut loc în urmă cu o lună, 
la București, Plopeni și Oltenița,

MASURI DISCIPLINARE
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
analizat abaterile săvîrșite de 
către unii jucători în ultima 
etapă a turului campionatu
lui diviziei C și a luat ur
mătoarele măsuri :

— Mihalca și Sedevi (am
bii de la Gloria Baia Mare), 
Moceanu (Arieșul Turda) au 
fost suspendați pe cite 4 e- 
tape pentru lovirea intențio
nată a adversarului și, res
pectiv, injurii aduse arbitru
lui ; 

un antrenament de menți
nere a condiției fizice. In lo
cul tînărului fundaș Poraczky 
va fi introdus, probabil, So
lomon. Anca este ușor acci
dentat, dar se speră că se va 
reface pînă duminică.

STEAGUL ROȘU: DIN
NOU ACASĂ...

După trei jocuri susținute 
în deplasare (Bacău, Pitești, 
Iași), brașovenii au revenit 
acasă. Steagul roșu va abor
da partida de duminică (care 
se va desfășura pe stadionul 
Tineretului) cu „li“-le folo
sit în repriza secundă în me
ciul de la Iași. (C. Gruia).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA: VICTORIA Șl.„ ÎM
BUNĂTĂȚIREA golave

rajului'

După „drama" de la Bucu
rești, craiovenii și-au îndrep
tat privirile spre ultima par
tidă, hotărîți să obțină victo
ria și, dacă e posibil, să-și 
îmbunătățească golaverajul. 
Vineri întregul lot a luat 
parte la un antrenament, cum 
o va face, de altfel, și astăzi. 
(St. Gurgui—coresp.)

— Iakab (Arieșul Cîmpia 
Turzii), I. Șerban (ComeiȚul 
Alexandria) au fost suspen
dați pe cîte 3 etape pentru 
lovirea adversarului ;

— Coman (Victoria Flo- 
rești), Ciocan (Arieșul Turda), 
Daraban (Independența Si
biu), V. Constantin (Sirena 
București) — suspendați pe 
cîte o etapă pentru insultarea 
arbitrilor ;

— Goran (I.R.A. Cîmpina) 
— avertisment pentru injurii 
aduse adversarului.

SPORT CLUB BACĂU ;
SPERANȚE PENTRU

OBȚINEREA UNUI PUNCT

Terminînd neînvinșî jocu
rile pe terenul propriu, bă
căuanii se gîndesc la...

. . 3 OEMBfiOvȘtur J
MINCA ''''

DFMBROV SCHI :
— Măi oltene, măi vecine 
Iți mergea poate mai bine, 
De nu te prindeai cu mine

primul punct în depla
sare și privesc cu spe
ranțe meciul de la Craiova. 
Formația va fi aceea care a 
terminat meciul cu Rapid. 
(Ilie lăncii—coresp.)

ec.ARGE?- UN NUME
NOU — NEDELCEA

Piteștenii au luat parte joi 
și vineri la ședințe de pregă
tire. Sîmbătă va avea loc 
deplasarea la Ploiești, unde 
se va efectua un nou antre
nament. Olteanu (suspendat 
2 etape) și Ivan (3 etape) 
nu vor putea juca. Fundaș 
stingă va apare debutantul 
Nedelcea. (I. Fețeanu — co
resp.)

C.F.R. TIMIȘOARA: NES- 
"TOROVICI, SUSPENDAT

Portarul Tatar și-a reluat 
pregătirile și așteaptă avizul 
medicului. în schimb, nu va 
fi folosit Nestorovici, suspen
dat 2 etape de către club, 
pentru dezinteresul manifes
tat în joc și pregătire. (P. 
Arcan—coresp. principal)

FARUL; MULTEACCIDEN-
TĂRI

Constănțenii au sosit în 
Capitală ieri dimineață. An
trenorii Cosmoc si Hașoti în- 
tîmpină dificultăți în alcătui-

KAL.L0... ANTE PORTAS

rea echipei, deoarece Ștefă- 
nescu, Pleșa și I. Constanti- 
nescu sînt accidentați, iar 
Mareș a fost suspendat. Ju
cătorii de la Farul au avut 
ieri un program de recupe
rare, accentul fiind pus pe... 
odihnă. După-amiază, întregul 
lot a vizionat filmul' „Z“.

RAPID: REINTRĂ POP, 
DAR LIPSEȘTE DINU

Scurtul răgaz avut la jocul 
cu Farul, rapidiștii l-au folo
sit pentru ușoare antrena
mente și tratamente medica
le. După meciul de la Bacău, 
Dumitru și Marin Stelian 
sînt ușor accidentați. Pentru 
utilizarea lor se așteaptă a- 
vizul medicului. Și e noutate! 
reintră fundașul Pop. (P. Au
rel).

JIUL: VINERI, UN AN
TRENAMENT ÎN RESȚ

ODIHNĂ

Fotbaliștii de la Jiul s-au 
înapoiat la Petroșani joi sea
ra. Echipa e afectată de în- 
Mngerea de la Constanța 
(tot cu 0—1), dar speră să se 
revanșeze în partida cu Po- 

litehnca Iași. Vineri, jucătorii 
au luat parte la un antrena
ment de pregătire fizică, după 
care a urmat odihna obliga
torie.

POLITEHNICA IAȘI : CU 
GÎNDUL LA UN MECI 

' EGAL

Fotbaliștii de la Politehni
ca au participat joi diminea
ță la un ușor antrenament, 
după care au plecat, cu avio
nul, la București. De aici, ie
șenii și-au continuat drumul 
pînă la Petroșani, cu trenul, 
în Valea Jiului, studenții 
speră să realizeze un meci 
egal. (D. Diaconescu—co

resp.)

PETROLUL: PLOIEȘTENII 
ACUZĂ OBOSEALA

Jucătorii de la Petrolul 
s-au înapoiat acasă abia joi 
seara, cu trenul. Vineri au 
luat 'parte la un antrenament 
ușor, de recuperare fizică. 
Deplasările efectuate în a- 
ceastă săptămînă au sporit 
gradul de oboseală, manifes
tată în special la Timișoara. 
Echipa probabilă — cea fo
losită în etapa precedentă.

DINAMO BUCUREȘTI :
ECHIPA SE AFLĂ ' 
’ LA SINAIA

Joi dimineața, pe stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare a 
avut loc un ușor antrena
ment. In seara aceleiași zile, 
dinamoviștii au părăsit Bucu- 
reștiul, deplasîndu-se la Si
naia, unde vor rămîne pînă 
duminică dimineața. Alături 
de cei accidentați, va sta pe 
tușă și Deleanu. suspendat

MECIUL PETROLUL- 
F.C. ARGEȘ 

SE TELEVIZEAZĂ
fitiminică, telespectatorii 

vor avea prilejul să urmă
rească pe micile ecrana în- 
tîlnirea de fotbal Petrolul 
—F.C. Argeș, din cadrul 
etapei a 15-a a diviziei A. 
Transmisia, în direct, va 
începe la ora 12,25.

o etapă. Se speră, totuși, să 
fie folosit Constantinescu, 
care așteaptă avizul medicu
lui. (P. Peană).

STEAUA ; NU JOACĂ 
SĂTMĂREANU

După usturătoarea înfrîn- 
gere de la Cluj, jucătorii for
mației Steaua sînt hotărîți să 
încheie cu o victorie turul 
campionatului. Reîntorși joi 
în Căpitală, steliștii și-au 
reluat imediat pregătirile. în 
meciul cu C.F.R. Timișoara 
nu va juca Sătmăreanu (ac
cidentat la Cluj), care va fi 
înlocuit cu Negrea. (Aurel 
Păpădie).

PROGRESUL : ACEEAȘI 
FORMAȚIE — MAI >UȚIN

DINU IORDAN

După victoria asupra Uni
versității Craiova, șansele 
Progresului de a scăpa de ob
sedantul loc 15 au crescut. 
Cele două puncte cîștigate 
miercuri îi mobilizează pe 
„bancari" pentru partida cu

„șepciie roșii". Antrenorul V. 
Stănculescu ne-a anunțat că 
va menține aceeași formulă 
de echipă, cu excepția lui 
Dinu Iordan (suspendat). (Flo
rin Sandu).

Să fii antrenor... Să te zvîr- 
colești acolo pe banca de pe 
tușă, cind adversarul ți-a de
reglat apărarea cu un gol pic- 
cat cind te așteptai mai puțin... 
Echipa se clatină ca o corabie 
în vîrtejul uraganului...

Să numeri apoi, crispat, mi
nutele. în așteptarea egalărli... 
Și tocmai cind ești mai aproa
pe de ea. „bătrinul” Soos să-și 
piardă cumpătul și să trițuită 
balonul afară, ratînd „pjgnal- 
tyul" in jocul cu Steagul ¥<>șu. 
Și asta In minutul 86 !...

Dar nu trec decît trei zile... 
Și iată-te din nou pe aceeași 
bancă de la marginea terenu
lui, crispat, palid, frămintind, 
nervos, zgura sub tălpile pi
cioarelor...

Si apoi, o mare bucurie să-ți 
lumineze chipul, să uiți de 
toate necazurile care se cuibă
riseră în inimă, atunci cind O. 
Ionescu, Soo și Bretan. după 
ce-au zguduit plasa „Stelei” cu 
cinci goluri, au traversat te
renul. plini de noroi, ca să 
se arunce fericiți în brațele 
tale...

Acum, totul s-a sfîrșit... Sta
dionul a rămas pustiu. învă
luit în bruma de iarnă... Bă
ieții de la CER Cluj s-au risi
pit bucuroși pe la casele lor, 
unde-i așteaptă căldura cămi
nului și zîmbetul părinților sau 
al soțiilor... Un singur om a 
mai rămas în vestiar, să-și a- 
dune gîndurile pentru „bătălia" 
ce va urma peste patru zile...

— In sfîrșit. dragă „Geniile”.

DESPRE „MODA" LOVITURILOR
LIBERE INDIRECTE

în regulamentul de joc, la 
articolul 12. există un capi
tol care enumâră cit se poate 
de clar greșelile ce trebuie pe
nalizate cu lovitură liberă in
directă. Cu toate acestea, s-a 
observat că o bună parte din
tre arbitri depășesc aceste li
mits. ACORDÎND LOVITURI 
LIBERE INDIRECTE ȘI PEN
TRU INCORECTITUDINI
GRAVE CARE TREBUIE PE
DEPSITE CU LOVITURI DI
RECTE (RESPECTIV 11 m).

Astfel, pentru bruscări ale 
adversarului In suprafața de 
pedeapsă s-au acordat lovi
turi indirecte. ÎN LOC DE 11 
m. motivindu-se că ar fl fost 
vorba de o obstrucție. în timp 
ce pentru aceleași greșeli co
mise în afara acestei supra
fețe s-au dictat lovituri di
recte.

S-a observat la unii arbitri 
o concepție curioasă, aceea de 
a diferenția acordarea lovitu
rilor indirecte de loviturile di
recte, în funcție de existența 
elementului intențional. De 
pildă, spun aceștia, dacă un 
jucător atacant este trîntit în 
suprafața de pedeapsă prin 
piedică sau bruscat de către 
un apărător, fără a exista ele
mentul intențional, se acordă 
lovitură liberă indirectă. A- 
ceasta constituie o gravă gre
șeală de interpretare, cu _ re
percusiuni negative în asigu
rarea echității în joc.

Așa cum s-a menționat mal 
sus. lovitura liberă indirectă se 
acordă pentru greșeli bine pre
cizate de regulament, indife-

ULTIMUL MECI..
O scend neașteptată, la 

sfirșitul meciului C.F.R. 
Cluj—Steaua. Unul din ar
bitrii de linie, GAVR1L> 
FARCAȘ, este ridicat pe 
brațe de jucători, sărutat 
și inlbrătișat.

Explicația acestei calde 
manifestări de simpatie a- 
veam s-o aflăm la cabine s 
sătmăreanul Gavril Farcaș 
împlinește zilele acestea 30 
de ani. limita de vîrstă in 
arbitraj. Acesta fusese, deci, 
ultimul lut meci, după 22 
de ani de activitate, nere
marcată, poate, de multi iu
bitori ai fotbalului, dar re- 
flectlnd o nobilă pasiune 
pentru munca de arbitraj.

Gavril Farcaș avea lacrimi 
in ochi. Simfeam cit de 
prea este pentru el clipa 
despărțirii de o activitate 
care nu i-a rezervat doar 
amintiri plăcute, dar pe 
care o indrăaește. probabil, 
ca și în prima zi...

CERERI DE TRANSFER RESPINSE
Printre cererile de transfer 

depuse în ultimul timp la Fe
derația română de fotbal au 
fost și cele ale jucătorilor 
Cojocaru (Progresul Brăila) 
pentru Progresul București și 
Sandu Gabriel (Metalul Bucu
rești) pentru Dinamo Bucu
rești. Comisia centrală de com- 
petijii și disciplină a Federa
ției a discutat ambele cereri 
și a hotărî! să le respingă. 

bine că mal văd zîmbetul pe 
fața ta... Victoria de azi e cea 
ma| frumoasă, din ultima vre
me.

— Băieții mei au jucat cu 
multă dăruire si hotăfîre. Dar 
numai azi !... Alteori... Vezi 
dumneata antinevralgicele as
tea 7 Folosesc cîte zece pe zi... 
Pentru că echipa mea e prea 
cuminte, domnule. Nu îndrăz
nește. Azi, ți-am spus, e vorba 
de o excepție și ziua aceasta 
am. s-o notez cu roșu-n calen
dar... Pînă acum, însă, n-a 
jucat cu energia necesară. îi 
lipsește încă plusul acela de 
decizie în fața porții adverse. 
N-am un atacant „bătăios", 
tenace. Toți băieții mei sînt 
fragili, timizi, nu se angajează 
în duel direct cu apărătorii ad- 
verșl...

— Crezi că mai poți îndrep
ta lucrurile ?

— Dacă n-aș avea această 
certitudine, n-aș rămine la 
Cluj. Dar sper să birui, in 
timp, toate greutățile. Am luat 
în primire un lot re.strins. mă 
„cîrpesc" cum pot. Soo. S. 
Bretan Si O. Ionescu au avut 
mereu „întinderi”. O. Ionescu 
a jucat cu bandaj medical 
chiar azi, în meciul cu Steaua, 
și ml-era teamă că n-o să 
reziste pînă la sfîrșit. De fle
care dată însă băieții, au venit 
și s-au rugat să joace, pentru 
că se simt atașați de echipa 
lor. In alte condiții, avînd oa
meni de rezervă, i-aș fi re
fuzat, căci știu ce riști cu 

rent de faptul că se produc 
în mod intenționat sau nu. cu 
condiția ca mingea să fie în 
joc. Lovitura liberă directă, 
însă (respectiv 11 m) se acor
dă pentru greșeli grave (lovire, 
piedică, bruscare, violență, ti
nere. sărire asupra adversaru
lui. împingere cu mina, jucărea 
mingii cu mîna) și. lucru foar
te important, numai cind se 
comit în mod intenționat a- 
supra unul adversar, mingea 
fiind în joc. Dacă incorectitu
dinile arătate maj sus se să- 
vîrșesc în mod NEINTENȚIO
NAT NU SE ACORDA NI
MIC. JOCUL FUND LASAT 
SA CONTINUE.

O interpretare eronată se dă 
și obstrucției de către unii ar
bitri și cadre de tehnicieni 
sportivi; denaturîndu-se aceas
tă noțiune. în sensul că-1 fa
vorizează pe jucătorul care de 
fapt comite fault, defavorizin- 
du-1, în schimb, pe adversar, 
prin acordarea unei lovituri 
indirecte în loc de lovitură 
directă sau 11 m. Pentru ob
strucție trebuie să se acorde 
lovitură indirectă, așa prevede 
regulamentul de joc. Tot în 
regulament însă, se explică si 
ce este obstrucția. Cităm : „ne- 
.tucînd mingea, face în mod in
tenționai obstrucție unui ad
versar, adică aleargă între ad
versar si minge sau se inter
pune in așa fel, îneît consti
tuie un obstacol pentru adver
sar".

Este vorba, deci, de o In
terpunere sau alergare între 
adversar și minge și nu de 
acționare (împingerii asupra 
adversarului cu mîinile sau cu 
oricare altă parte a corpului. 
Cu toate acestea, unii arbitri, 
chiar de divizia A. au ignorat 
această prevedere regulamen
tară șl așa cum arătam mai 
sus. au acordat lovituri indi-

LOTO-PRONOSPORT
Săptămînă de săptămînă ' se 

înregistrează mari ciștlgurl la 
sistemele Loto-Pronosport tn ceea 
ee privește premiile In bani șl 
autoturisme.

La concursul Pronoexpres din 
2 decembrie ac. BUZOIANtJ 
ION șl COSTA FLORU. ambii 
din București, au cîștlgat cîte 
100.000 lei.

PAVEL EDUARD șl ANDREE. 
SCO COSTACHE, tot din Bucu
rești, au obținut cile un pre
miu de 52 931 lei flecare. VARGA 
FRANC1SC din Ciut a obținut 
50 000 lei. La tragerea Loto din 
4 decembrie a.c. participantul 
NYLAS IOAN din Cluj a clștl- 
gat premiul cel mare de 100.000 
lei.

La Loz In pilc: LASCU GHEOH- 
GHE din comuna Bâlcăcel, Bi
hor, a cîștlgat un autoturism

Cauza ? Ambii jucători fiind 
crescuți (de juniori) la clubu
rile respective nu au dreptul 
de a se transfera fără dezle
gare decît după 3 ani de la 
împlinirea vîrstei de 18 oni. 
Așa că Sandu Gabriel și Co
jocaru au rămas buni legiti
mați pentru cluburile Metalul 
București și, respectiv Progre
sul Brăila.

„sentimentalismul" în aseme
nea cazuri...

— Unde sînt principalele 
slăbiciuni ale echipei 1

— Nu am încă un COORDO
NATOR DE JOC și un REALI
ZATOR. Cred. însă, că pină-n 
primăvară voi obține ceva în 
această direcție. Mă încurcă 
și indisponibilitatea prelungită 
a portarului Mărculescu. Len- 
ghel are bunăvoință, dar stu
diile ii împiedică să se antre
neze în mod corespunzător și, 
firește, nimeni nu-i poate face 
o vțn5 din asta... Azi a apărat 
Nagel Și s-a descurcat bine...

— Dar de băiatul dumitale, 
Gabriel, ce crezi ?

— O, te rog. nu mai răscoli 
această rană. De cum am ve
nit la Cluj, am rugat să 1 se 
dea dezlegare pentru echipa 
noastră. t-a „U" nu prea are 
loc în prima formație. La noi, 
ar putea cuceri acest loc. cu 
timpul. Nu pentru că îi sînt 
tată. dar. oricum, eu îl cunosc 
mal bine și știu să lucrez eu 
el. Și apoi, întrebați pe ori
cine. Tn materie de disciplină, 
nu fac rabat nimănui. Cu Ga
briel Iordache aș fi de trei ori 
mai sever decît cu ceilalți ..bă
ieți” al mei din echipă, tn sfir- 
șit. vom vedea ce ne mai 
rezervă viitorul... Deocamdată, 
azi. am avut o mare satis
facție... Dar mîine. ce va ti 1 
Ce zici, ce tăcem la Arad, cu 
UTA ? Joc teribil de -greu, 
nu ?

Rep.

recte pentru împingeri sau 
bruscări. în loc de llm (res
pectiv lovituri directe), tater- 
pretîndu-Ie ca obstrucții.

Se pare că nu este vorba de 
o necunoaștere a textului re
gulamentar. CI DE LIPSA DE 
CURAJ ȘI IIOTARÎRE TN 
DICTAREA UNOR PEDEPSE 
DRASTICE CONFORME CU 
REGULAMENTUL DE JOC. 
Cum s-ar spune, posibilitatea 
de a substitui adevărata sanc
țiune. lovitura de la 11 metri, 
cu una mai puțin gravă, lo
vitura liberă Indirectă, consti
tuie o adevărată mană cereas
că pentru unii arbitri șovăitori.

Acordarea de lovituri libere 
indirecte pentru fapte care tre
buie pedepsite cu lovituri di
recte (respectiv 11 m). consti
tuie însă o ÎNCĂLCARE GRA
VA A REGULAMENTULUI 
DE JOC. o ignorare a acestuia, 
cu Implicații dintre cele mai 
nefaste.

împotriva acelor arbitri care 
au încălcat prevederile regu
lamentare. Colegiul . central a 
luat și va lua măsuri cores
punzătoare.

Colegiile județene de arbi
tri să prelucreze din nou teo
retic ș) să demonstreze practic 
diferența dintre greșelile ce se 
penalizează cu lovituri libera 
directe și acelea împotriva că
rora se dictează lovituri li
bere indirecte.

La nivelul Colegiului cen
tral se va discuta și demon
stra din nou această problemă 
cu ocazia consfătuirii ce va a- 
vea loc în cursul lunii Ianua
rie 1971. cu președinții cole
giilor județene și cu arbitrii 
divizionari.

George N. GHERGHE 
președintele Colegiului 

central al arbitrilor

Moskvlcl 408, Szakacs Layos din 
Sălaj a cîștlgat un autoturism 
Skoda 100 S . Brasoveanu Gheor- 
ghe din Constanta a obținut un 
autoturism Flat 850.

Juclnd la sistemele Loto-Pro- 
nosport se pol obține Imediat 
autoturisme șl premii tn bani.

Nu uitați I SI astăzi vă mal pu
teți depune buletinele ta Con
cursul Pronosport de duminică 
13 decembrie a o.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 11 

DECEMBRIE 1970

FOND GENERAL DE PRE
MII; 1 048 083 lei din care 
89 651 lei report
EXTRAGEREA I: 49 3 21

55 38 30 72 62 13 
Fond de premii: 574 489 lei 
din care 89 651 Iei report 
cat. I

EXTRAGEREA a II-a: 48 6
35 36 28 74 39

Fond de premii; 473 594 lei

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere' se face astfel; 
în Capitală începînd de la 
19 decembrie pînă la 21 ia
nuarie 1971, iar în țară de 
la 22 decembrie la 25 ianua
rie 1971.

„RĂZBOI" REDESCHIS ÎNTRE

C. I. O. Șl SCHIUL ALPIN
Deși. în urma congresului 

Federației internaționale de 
schi din mai 1969, de la Bar
celona, se părea că litigiul 
dintre Federația internaționa
lă de schi și Comitetul In
ternațional Olimpic s-a stins 
printr-un acord de principii 
intervenit asupra mult discu
tatei noțiuni a amatorismu
lui în schiul alpin, fapte re
cente vin să dezmintă presu
pusa înțelegere.

Este vorba de scrisoarea a- 
dresată de președintele C.I.O.. 
Avery Brundage, lui Max 
Hodler, președintele F.I.S.. Și 
tuturor comitetelor olimpice 
naționale, prin care se adu
ce la cunoștință că 10 dintre 
cei mal străluciți schiori alpini 

ai lumii, provenind din șase 
țări, au pierdut dreptul de a 
participa la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo (1972), pentru 
vina de a fi predat în această 
vară (iunie și iulie 1970) lec
ții . de schi ca instructori-an- 
trenori la Mammouth Moun
tain (S.U.A.) contra salariului 
de 50 de dolari pe zi, în afara 
cheltuielilor de călătorie și în
treținere. Sub acuzația pre
ședintelui C.l.O. se află ; 
Malcolm Milne (Australia), 
Franz Vogler (R.F. a Germa
niei), Georges Mauduit, Jean 
Pinel și Jean-Noel Augert 
(Franța). Duracng Giovanoli și 
Jean Dat trailer (Elveția), Du- 
can și Hebron (Canada), A- 
verland (Norvegia).

tn afară de aceasta, scrisoa
rea denunță și reglementarea 
stabilită de F.I.S., la Barcelo
na, prîn care, sub controlul 
federației naționale, schiorii și 
scbioarele de elită își pot fo
losi numele și titlurile obți
nute pentru scopurile publici
tare ale industriei schiorilor Și 
echipamentului ajutător, in a- 
numite condiții materiale avan
tajoase.

Fără a nominaliza, in a- 
ceastă situație sînt împinși 
peste 50—60 de sportivi frun
tași ai schiului alpin, aproape 
toată floarea mondială a a- 
cestui sport deosebit de fru
mos. dar și periculos. Este a- 
devărat că sancțiunea nu este 

menționată expres în acest al 
doilea caz, dar ea este de pre-

Avery Brundage, preșe
dintele C.I.O., aflat la 
Bangkok cu prilejul Jocu
rilor asiatice, a declarat 
că nu poate fi acceptată 
cererea F.I.S. ca schiorii 
să beneficieze de un sta
tut special. Președintele 
C.i.O. a comunicat ziariș
tilor că vicepreședinții fo
rului olimpic și membrii 
comitetelor olimpice națio
nale vor avea trei reu
niuni în luna ianuarie (la 
Londra. Paris și Lausan
ne) pentru a discuta pro- 

‘blema excluderii de la vi
itoarele J O. de iarnă de 
la Sapporo a zece schiori 
acuzați de profesionism.

supus, tinind seama de intran
sigența președintelui C.l.O.

Federația tntern'fională de 
schi, susținută de lederațiile 

naționale ale principalelor „pu
teri alpine” (Franța. Austria. 
Elveția. Italia. S.U.A.. Canada 
etc.) a plecat In soluționarea 
problemei amatorismului de la 
ideea esențială că sportul, ca 
orice activitate umană, trebuie 
să faciliteze promovarea seria
lă a celui ce-1 practică adesea 
cu prețul unor mari sacrificii. 
Acest mod de a privi lucrurile 
ESTE NOU. OPUS VECHILOR 
FORMULE DE AMATORISM.

Daeă problema s-ar situa 
doar în domeniul polemicii, 
n-ar fi poate prea grav, dar 
ea antrenează conswințe foar
te importante. Iată-le :

1. Foarte multi schiori de e- 
lită se văd eliminați „a priori" 
de C.l.O.. de la J.O. din 1972- 
Sapporo.

2. Organizațiile japoneze care 
au făcut investiții uriașe pen
tru instalațiile moderne costi
sitoare, văd în excluderea prin
cipalilor concurenți un eșec co
mercial. propagandistic și spor
tiv al Olimpiadei albe 1972.

3. Principalele competitoare 
alpine văd în atitudinea adop

tată de C.l.O. o diminuare a 
forțelor proprii in vederea u- 
nei reprezentări corespunzătoa
re olimpice și — de comun a- 
cord cu F.I.S. — se tem de o 
reîntoarcere Ia ipocrizie, o dare 
înapoi de la o convenție socia
lă stabilită potrivit căreia schi
orilor în activitate și după 
Ii se asigură o situație socială 
și materială sigură 5i onestă, 
consecință a eforturilor fizice, 
tehnice și spectaculare presta
te în folosul colectivității.

Opunerea acestor puncte de 
vedere arată dificultatea de a 
găsi posibilități de înțelegere 
momentană între cele două or
ganisme internaționale, ceea ce 
ar putea conduce iremediabil 
la excluderea schiului alpin 
din programul olimpic. în a- 
celași timp, se știe că elimi
narea schiului alpin de la O- 
limpladă ar atrage desființarea 
J.O. de iarnă dată fiind popu
laritatea și spectaculozitatea 
deosebită a acestei discipline.

Conflictul a ajuns la ase
menea gravitate incit condu
cători ai F.I.S, (secretarul ge

neral Sigge Borgman) sau ai 
federațiilor naționale (M. Mar
tel—Franța) au propus retra
gerea schiului din lumea olim
pică și din organismele sale și 
ORGANIZAREA IN AFARA ȘI 
PE DEASUPRA C.l.O. A UNEI 
„OLIMPIADE ALBE” A SCHI
ULUI ALPIN.

După cum se vede, sezonul 
alb nu debutează numai cu 
griji și emoție de ordin spor
tiv pentru concurenți. ci și cu 
probleme organizatorice și so
ciale. mult mai grave, pentru 
soluționarea cărora nu sînt su
ficiente pirtiile și concursurile.

F.I.S. a deschis o breșă in 
concepția C.I O. pe care se 
pare că sînt hotărîte să o 
urmeze Șl alte discipline spor
tive. Aceasta, indiferent de so
luțiile concrete imediate, ar 
putea obliga C.l.O. să-și recon
sidere anumite puncte de ve
dere.

Mihai bIRA

Sna.gov
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PĂREREA FOȘTILOR NOȘTRI BOXERI PROFESIONIȘTI

CLAY-BONAVENA, un meci controversat
I

pe care televiziunea ni4 prezintă miine din nou
Un meci profesionist de box nu poate fi 

judecat cu elementele obișnuite în pugilis- 
mul amator. Tot cortegiul de parade extra- 
sportive (mascarada de la cîntar, provocările 
din ring, înghesuiala din pauze, microfoane
le din final și polițiștii dintotdeauna) for
mează un uriaș spectacol care îneacă aproa
pe performanta fizică. Și-apoi, 15 reprize nu 
sînt trei : trebuie să ai răbdare, virtuțile se 
arată mal tîrziu, energia se consumă dozat, 
aprecierii® pripite sînt tot jatît de repede 
infirmate.

Dar acum, după .evenimentul pe care-l 
constituie r vizionarea (aproape) integrală a 
meciului dintre titani, ne dăm searrid că 
distanta, lipsa de constatări

ape) . _
dăm . searrid 

directe sa ti fo-

tofobia ne făceau, pînă nu de mult, jă exa
gerăm realitățile. Bonavena este un pun- 
cheur destul de rudimentar, foarte rezistent 
și-atît. Iar marele Clay, excelent înzestrat 
de la natură, ne-a pus adesea răbdarea 
la-ncercare. Mobilitatea sa, jocul de picioa
re, la urma urmei tehnica, îi permit să e- 
vite contactul prea apropiat cu adversarul. 
Clay q punctat, exasperant dej monoton, cu 
directa de stîng^, lipsindu-ne de lupta în 
ring, Scrima' pugițjștică e frumoasă trei re
prize. De la patru îrt ius, decepționează^ 
Acestea sînt părerile noastre, dar să dăm 
cuvîntul la doi foști boxeri români profesio
niști de mare reputație let vremea lor» (vib.)

Bonavena a greșit In ultimul 
rund, cînd știa că meciul e 
pierdut, dorind să-și joace 
tima carte. Dar swingul 
stingă, recepționat de el 
bărbie, urmat de croșeul 
dreapta La cap (acesta din 
mă a fost sesizat pe micul 
ecran numai la reluarea fazei) 
au cîntărit enorm. După aceste 
două lovituri, cu care și eu, 
cîndva, am scos din luptă cîți- 
Va adversari; am' fost convins

ul
ds 
în 
de

UP-

FINIS ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI AL ARMATELOR PRIETENE
>

PARTIDA DINTRE SELECȚIONATA ARMATEI (U.R.S.S.)
SI DUKLA JIHLAVA VA HOTĂRÎ
PE CÎSTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI

Se apropie de sfîrșit unul dintre cele mai puternice turnee de hochei pe care le-a găz
duit vreodată Capitala noastră : CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE.

Vineri, în cea de a cincea zi a competiției, a fost legiferată — prin cifrele 
clasamentului — o ierarhie a valorilor prevăzută altminteri încă înainte de începerea Intre-» 
cerii. Selecționata Armatei U.R.S.S. Și Dukla Jihlava, care se anunțau drept favorite ale cam
pionatului, au demonstrat cu prisosință, pe gheață, o valoare și o superioritate incon
testabile, ceea ce face din partida lor decisivă, de duminică, unul dintre cele mai pasionante 
meciuri de hochei programate de-a lungul vremii la București.

Și acum, cîteva scurte relatări asupra rundei de ieri i

ESTE PRESUPUSUL CAMPION *

Televiziunea româna 
Va retransmite meciul 
Cassius Clay — Oscar 
Bonavena (duminică du- 
pă-amiază, începînd do 
Ja ora 14,15.

Am văzut și revăzut, de ne
numărate ori, filmele cu marile 
partide ale celor mai buni grei 
ai lumii 1 Carpentier — Demp
sey, Tunney — Dempsey. Joe 
Louis — Max Schmelling, Joe 
Louis — Max Bayer). Multe 
din fazele interesante ale dis
putelor respective le-am urmă
rit redate cu încetinitorul și 
pot afirma, deci, că sînt în

MECIUL CLAY

BONAVENA

materie, avînd, mai ales, în 
vedere că am simțit și pe pro
pria piele meciurile 
niște.

Televiziunea ne-a 
pat, cum se spune, 
marile (presupuse) întîlniri de 
box profesionist ale anului. De
sigur, l-am mai văzut pe Clay, 
în cîteva secvențe scurte, dar 
de data aceasta am putut stu
dia mai bine posibilitățile ex- 
campionului.

Tot ce am văzut cu ani în 
urmă, nu poate fi comparat cu 
meciul de luni seara, din cele
bra „Madison Square Garden". 
întîlnirea din 7 decembrie a 
demonstrat mediocritatea grei
lor profesioniști de la ora ac
tuală. Clay reușește să iasă

profesio-

adus la 
una din

oarecum in evidentă datorită 
unui plus de abilitate. El a de
monstrat, în meciul cu Borta- 
vena, că este un obstructionist 
șiret (antrenorul argentinianului 
a atras atenția arbitrului că 
Clay îi trage deseori elevul de 
ceafă, dar...,) că știe să tină 
(discret) și să paralizeze mișcă
rile adversarului, că are joc de 
picioare (nu în toate reprizele), 
dar, oricum, nu este un mare 
campion, cum se crede el sau 
cum îl consideră unii. Nu poate 
fi comparat cu Tunney (ca teh
nică), cu Dempsey (ca forță), 
cu Joe Louis (ca boxer com
plet).

că Bonavena nu va mal puteă 
continua meciul. Așa a fost. 
Cred că în februarie, Clay, 
alias Mohamed Aii, îl va în
vinge pe Frazier, dacă va reuși 
să recapete ritmul rapid al ac
țiunilor și precizia loviturilor.

Gheorghe AXIOTI 
fost campion de box 

al României

SELECȚIONATA ARMATEI 
U.R.S.S. -4 STEAUA 11—4 

(2—4, 6—0, 3-—0)
Campionii României au în

ceput Jocul cu o vervă deo
sebită și la. încheierea primei 
treimi conduceau cu 4—2, 
spre stupefacția tribunelor și, 
probabil, a lor. Oricum, a 
fost o repriză de hochei în- 
cîntător, plină de combinații 
și de acțiuni trepidante la 
ambele porți, Steaua susținind 
cu brio rolul vioarei întîi.

Din păcate, resursele fizice 
ale formației noastre au fost 
consumate în primele 20 de 
minute și, cum o partidă de 
hochei durează 60, este lesne 
de înțeles ce a urmat Ho-

cheiștii selecționatei, militare 
a U.R.S.S. au pus Btăpînira 
totală pe joc, Înscriind de 
9 ori consecutiv. Spre sfîr- 
șitul reprizei a treia am asis
tat la o revenire a. Stelei, 
punctată de cîteva atacuri 
bine conduse. Dar era prea 
tîrziu. Meciul luase sflrșit.

Au marcat t Bodunov (3),

mov dai atacanți de mar* 
incisivitate, Ț.S.K.A; aflată —ț 
altminteri —> într-azl degra-». 
ție a obținut O victorie me< ' 
rituoasă, care va figura la l°a 
de cinste în palmaresul eL 
Au marcat: Kolev (4), Ghe- 
rasimov (3) și Antov, res- ’ 
pectiv jdycacz (2) și Jaskâ<! 
ewskL Au arbitrata V. So-

CANADA DOREȘTE SA AIBA RELAȚII
CU HOCHEIȘTII TUTUROR TARILOR

VICIAT

DE ARBITRAJ?
Oficialul italian Piero Pini 

secretar al Uniunii europene 
de box (EBU), susține că ar
bitrul meciului Cassius Clay— 
Oscar Bonavena, americanul 
Mark Conn, a încălcat regu
lamentul universal in ceea 
ce privește numărătoarea bo
xerului căzut la podea.

in acest sens. Pini a tri
mis o telegramă lui Edwin 
Dooley, președintele comisiei 
de box a statului New York, 
prin care arată că directorul 
de ring Conn nu l-a numă
rat regulamentar pînă la 8 pe 
argentinianul Bonavena, cînd 
acesta a fost de două ori 
la podea In rundul al 15- 
let.

Constantin NOUR
antrenor emerit

ALI ÎL VA ÎNVINGE
PE FRAZIER, DACA,

Meciul nu m-a satisfăcut în 
ceea ce privește aspectul teh
nic, referirea aceasta vizindu-1, 
bineînțeles, în primul rînd, pe 
Cassius Clay. La fostul cam
pion al lumii a ieșit pregnant 
în evidență lipsa meciurilor pu
blice. cu miză, și aceasta s-a 
remarcat în imprecizia lovituri
lor de dreapta, a celor 
corp la corp, tendința de 
odihnă materializată în spri
jiniri prelungite, fără lup
tă. Dansul lui Clay în jurul 
adversarului său a fost, desi
gur, o tactică impusă de antre
norul boxerului de culoare, 
spre a-și păstra prospețimea

pentru reprizele „cheie", adi
că a 10-a și a 15-a.

Sînt convins că dacă Clay 
întrebuința upercutul, această 
grea dar splendidă lovitură 
care lipsește aproape total și 
pugiliștilor noștri. LA ÎNCE
PUTUL MECIULUI, el ar fi 
putut cîștiga prin k.o. in pri
mele reprize, întrucît Bonavena 
ataca mereu cu capul înainte 
și la înălțimea pieptului. De 
altfel, în susținerea afirmației 
mele pledează efectul singuru
lui upercut din tot meciul, apli
cat în repriza a 9-a, și care l-a 
trimis pe argentinian în corzi.

* 0 interesantă declarație a lui Gordon Juckes
ZIARUL „CESKOSLOVEN- 

SKY SPORT", din Praga, pu
blică un interviu al lui Gordon 
Juckes, directorul Asociației a- 
matoare de hochei pe gheață a 
Canadei. Printre altele, Juckes 
a declarat: „Cu toate că echipa 
noastră nu participă la cam
pionatul mondial, din motive 
cunoscute. Canada este membră 
a ligii internaționale și ca a- 
tare dorește să aibă relații cu

federațiile tuturor țărilor, 
vom organiza numeroase 
nee internaționale și vom 
ca meciuri amicale în compa
nia echipelor din U.R.S.S., 
S.U.A., Suedia, Cehoslovacia 
și altor țări. In partidele ami
cale putem să 
dorita noastră 
în selecționata 
reze și cițiva 
sioniști".

utilizăm mult 
formulă, adică 
țării să figu- 

jucători profe-
din atacurile echipei sovietice, in care Făgăraș în-Unul

cearcă să bareze cu crosa un adversar. Din păcate el a ajuns 
prea tîrziu... Foto : N. DRAGOS

Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM, transmite

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
IN FATA UNUI EXAMEN DIFICIL

• DUMINICA SE DISPUTĂ, LA

CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
ZAGREB; RETURUL iNTlLNIRII
LA HANDBAL FEMININ

CU LOKOMOTIV, DIN CADRUL

PE TERENURILE DE GHEAȚĂ
• Turneul de la 

continuat cu meciul 
chipele 
învins 
scorul

Moscova a 
dintre e- 

U.R.S.S. și Poloniei. Au 
hocheiștii sovietici cu 
de 7-1 (5—0, 0—0, 2—1).

Weisswasser, meciul din-• La
tre reprezentativa R.D. Germane 
și selecționata secundă a Ceho
slovaciei s-a încheiat cu scorul 
de 7—4 (4-1, 0—2,
voarea hocheiștilor 
Germană.

3—1) în fa- 
din R.D.

secunda de• Reprezentativele
hochei pe gheață ale U.R.S.S. și 
Suediei au susținut cea de a 
treia lor tntîlnire la Soedertael-

j« (Suedia). Victoria a revenit 
suedezilor cu 8—2 (2—1, 2—0,
4—1). In partidele precedente 

s-a înregistrat un rezultat egal:
3— 3 șl o victorie a gazdelor cu 
e—1.

• Numeroși spectatori au ur
mărit, la Berlin, primul meci 
internațional de hochei pe 
gheață dintre echipa Dynamo 
Berlin și formația cehoslovacă 
ZKL Brno. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate:
4— 4 (1-1, 2—3. 1—0). In cel de.al 
doilea meci, hocheiștii ceho
slovaci au ctștigat cu 5—3 (I—1, 
1-2, 3—0).

Glazov (2), Paniușin, Blinov, 
Anisin, Moiseev, Drumov, 
Mișakov, respectiv. Gheorghiu 
(2), Calamar, Pană. Au arbi
trat: A. Prazak (Cehoslovacia) 
și W. Szczepek (Polonia).

rokin (U.R.S.S.) șl G. Mure- 
șan (România).

Valeriu CHIOSE

CLASAMENTUL

T.S.K.A. SOFIA—LEGIA VAR
ȘOVIA 8—3 (4—1, 3-0, 1—2)

Formația bulgară a făcut o 
partidă excelentă în fața Le- 
giei, favorita incontestabilă a 
meciului. Dar iată că 
și hocheiul acceptă sur
prize și excepții... A- 
vînd în Kolev și Gherasi-

1. Sel. Arm. U.R.S.S.
3 3 0 0

2. Dukla Jihlava
3 3 0 0

Steaua București
3 1 0

Ț.S.K.A. Soția
4 10

Legla Varșovia
3 0 0

38— 5

25— 3 5
8.

2 12—18 2
4.

5.
3

3

11—44

6—24

3

0

ȘEDINȚA BIROULUI F.R. FOTBAL> >
(Urmare din pag. I)

ZAGREB, 11 (prin telefon).
Ca șl In luna noiembrie, în de

cembrie handbalul se află In 
plină ofensivă. După meciurile 
masculine cu Spania și Ceho
slovacia șl cele feminine cu R.F. 
a Germaniei, reprezentativele Ro
mâniei se pregătesc pentru tur
neele din. R. D. Germană (băieți) 
ș! Cehoslovacia (fete). In Inter
valul acesta, un intermezzo lnr 
teresant 11 oferă întîlnlrea retur 
din cadrul Cupei campionilor eu
ropeni la handbal feminin d’n- 
tre campioanele României, UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA, 
Iugoslaviei, LOKOMOTIV 
GREB. în întîlnlrea tur, 
putată la 14 noiembrie In

și 
ZA- 
dls- 

~____  _  __ _________ sala
Olimpia din Timișoara, campioa
nele noastre au cîștigat cu 12—8 
(5—5). Le va fi oare suficient a- 
cest avans pentru cel de al doi
lea meci, hotărîtor, ce se des
fășoară duminică la Zagreb 7

Este tocmai subiectul pe care 
l-am dezbătut eu antrenorul 
Constantin Laehe și elevele sale 
în călătoria pînă la Belgrad. Au 
fost puse în discuție argumente 
pro șl contra. Pentru califica
rea Universității Timișoara în 
sferturile de finală ale C.C.E. 
pledează forma bună manifesta
tă de Neghină, Szekely-Popa, 
Metzenrath și chiar șimo în e- 
voluțlile lor în cadrul naționalei, 
omogenitatea actualei formații, 
dorința el de afirmare în cel de 
al treilea an (consecutiv) in care 
deține titlul de campioană și, fi
rește, cele... patru goluri cu care 
conduce în disputa cu handbalis
tele Iugoslave. în același timp, 
nu sînt de neglijat șansele echi
pei Lokomotiv Zagreb. Deși nu 
se mai află în forma șl în alcă
tuirea care a consacrat-o, cam
pioana Iugoslaviei are, totuși,,

cîteva atu-url puternice. în pri
mul rînd valoarea unor com
ponente de bază — Rebernjalc, 
Evstatlev (care n-a jucat In 
partida tur deoarece s-a acci
dentat la antrenament), Țechini, 
Vrbanc șl Alikatici, apoi agresi
vitatea în apărare (caracteristică 
handbalului Iugoslav) șl avan
tajul de a juca acasă meciul
decisiv. Fără îndoială, orlcît de 
atent al cîntări fiecare argu
ment pro șl contra nu poți da 
un pronostic exact. Lupta de pe 
teren, modul cum vor li 
zolvate situațiile 
vor Ivi, maniera 
conduce cel doi

SELECȚIONATA

dificile 
în care 
arbitri

re- 
ce se 

vor 
aus-

tried ș.a.m.d. — lată ce va 
hotărî în ultimă Instanță soarta 
calificării.

Echipa Universitatea Timișoara 
a plecat — în formație com
pletă — joi după amiază spre 
Zagreb. După o noapte petrecută 
în capitala Iugoslaviei, ea și-a 
continuat drumul spre Zagreb, 
parcurgind cel peste 400 km în 
autocar. întreaga delegație 
află cazată la hotelul Sport La 
ora la care transmit această co
respondență (vineri, seara tir- 
zlu), handbalistele timlșorenae, 
împreună cu antrenorul lor, au 
plecat la sală pentru a face un 
antrenament de acomodare.

se

BUCUREȘTI — R.S.S. UCRAINEANĂ 16-16 (9-10)
Ieri după amiază, selecționata 

feminină de handbal a R.S.S. U- 
cralnene a întîlnit în sala Flo- 
reasca, o reprezentativă a orașu
lui București. Deși în formația 
noastră evoluau multe jucătoare 
ale lotului național, meciul a fost . 
deosebit de disputat, pentru că 
team-ul oaspete s-a dovedit neaș
teptat de redutabil. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat egal : 
16—16. Debutînd furtunos, meciul 
consemnează în primele 10 minu
te nu maț puțin de 6 lovituri de 
la 7 m, ca urmare a jocului a- 
greslv prestat în apărare de am
bele echipe. Oaspetele conduc în 
permanență în prima repri
ză. Șl după pauză echipa 
sovietică domină, dar bucureș- 
tencele îșl regăsesc ritmul așa că 
asistăm la faze spectaculoase al 
căror rezultat este preluarea con
ducerii, pe rînd, de ambele for
mații. In final, tabela de marcaj 
va arăta un echitabil rezultat de

egalitate. Principalele realizatoa
re : Marșuba (7) șl Vlasova (5) 
pentru R.S.S. Ucraineană, Arghlr 
(5) șl Soos (5) pentru Selecțio
nata Bucureștiulul. Excelent ar
bitrajul prestat de cuplul V. Si
des — P. Cîrllgeanu.

CONFECȚIA — RAPID 19—17 
(8-12)

In deschidere s-a disputat jo
cul dintre formațiile feminine 
Confecția și Rapid. După ce ra- 
pidlstele au condus detașat aproa
pe Întreaga partidă, cu 6 minute 
înainte de fluierul final am asis
tat la o spectaculoasă răsturnare 
de scor, textllistele obținînd o 
victorie neașteptată dar pe deplin 
meritată cu 19—17 (8—12) 1 Prin
cipalele marcatoare : Zamfirache 
(5) — Confecția, Elena Gheorghe 
(5) — Rapid. Au arbitrat foarte 
bine G. Popescu șl I. lonescu.

— h.a. —
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cipal al lotului olimpic de 
fotbal, Valentin Stănescu, a 
prezentat o informare în le
gătură cu pregătirile efectua
te pînă în prezent de acest 
lot, precum și cele preconizate 
pentru primăvara anului vii
tor, în perspectiva susținerii 
dublei partide din prelimina
rii cu echipa Albaniei. Pe 
baza concluziilor rezultate, 
Biroul federal a recomandat 
să fie căutate noi soluții 
care, fără să ducă la o mare 
perturbare a calendarului in
tern stabilit, să asigure totuși 
lotului olimpic condiții pen
tru o pregătire omogenă și 
jocuri de verificare cores
punzătoare, în vederea reu
șitei calificării sale in tur
neul final de Ia Miinchen, 
din anul 1972.

In finalul ședinței, Biroul 
federal a purtat discuții în 
legătură cu turneele de iarnă 
Pe care le vor întreprinde în 
străinătate unele echipe de 
club din țara noastră.

Cîteva dintre aceste turnee 
sînt de acum perfectate și ur
mează a fi efectuate foarte 
curînd. Astfel, F. C. Argeș 
va pleca chiar marți 1* de
cembrie în R. F. a Germaniei, 
unde va susține trei jocuri. 
Petrolul va răspunde tot săp- 
tăinina viitoare invitației clu
bului grec Panseraikos, ca re
vanșă a celui susținut recent 
de către echipa lui Ilie Oană 
la Ploiești.

Rapid și Dinamo vor în
treprinde turnee mai lungi, în 
America de Sud, între 14 ia
nuarie și 20 februarie. Dina
mo va susține primul din cele 
9 jocuri perfectate în Peru, 
după care va sosi in Brazilia, 
unde va evolua șl echipa giu- 
leșteană.

Sport Club Bacău se va afla 
între 20 ianuarie — 10 februa
rie într-un turneu de pregă
tire în Liban, ca răspuns la 
vizita făcută în această toam
nă în România de o forma
ție din Beirut. Steaua dispu-

Re de o ofertă pentru un 
lung turneu (23 decembrie— 
15 ianuarie) în Salvador, Cos
ta Rica și Mexic, la care se 
va da răspunsul în zilele ur
mătoare. în sfîrșit, in fază — 
deocamdată — de proiect, se 
află un turneu al echipei Po
litehnica Iași în Congo și 
Ghana și un altul al echipei 
din Ploiești în Tunis și Alge-

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE MASĂ DE LA SOI IA

capitala Bulgariei a ÎnceputIn _ _____ ____ „____ _
un turneu internațional de tenis 
de masă cu participarea repre
zentanților a șase țări ; Ceho
slovacia, Polonia (cu primele 
formații), R. D. Germană, Unga
ria, România (cei mai tineri 
concurenți) și Bulgaria (cu 4 se
lecționate masculine și 2 femi
nine, cuprinzînd cele mai bune 
palete ale țării gazdă). Rezultate 
de vineri, ziua inaugurală a com
petiției : bărbați : Bulgaria I — 
România (juniori) 3—0; Mitev —

Bobocică Z—4, Citov — Popovicl 
2—1, Mitev, Citov — Boboclcă, 
Popovicl 2—0, R.D. Germană —- 
România (juniori) 3—0: Sibih — 
Bobocică 2—1, Rauer — Popovicl 
2—0, Sibih, Rauer — Bobocică, 
Popovicl 2—1, femei: Bulgaria I — 
România (junioare) 3—0: Ranglie- 
lova — Popescu 2—0, Neikova — 
Condicaru 2—0, Ranghelova, Nei
kova — Popescu, Condicaru 2—1, 
R.D. Germană — România (Ju
nioare) 3—1. întrecerile continuă.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE A TURNEULUI INTERZONAL
MADRID, 11 (Agerpres). — 

Penultima rundă a turneului 
interzonal de șah de la 
Palma de Mallorca l-a oferit 
marelui maestru american Ro
bert Fischer prilejul unei noi 
victorii, de data aceasta in 
fața iugoslavului Gligorici, pe 
care l-a învins, jucând cu pie
sele negre, în 35 de mutări. 
Acumulînd 17*/2 puncte, Fischer 
este cîștigătorul definitiv al 
turneului. întrucît el nu mai 
poate fi ajuns indiferent de 
rezultatele ultimei runde. 
Wolfgang Uhlmann a intrat din 
nou în plutonul primilor 6, 
printr-o victorie obținută în 
38 de mutări la Matulovici. 
Alte rezultate ale rundei : 
Rubinetti — Naranja 1—0 ; 
Smîslov — Hori %—’/2. Po- 
lugaevskț — Minici 1—0. Lar
sen — Uitamen */2—*/2. Res- 
chevsky — Taimanov */2—*/2, 
Ghelier — Ivkov V2—V2. Addi
son — Filip l/2—*/2.

Fischer, sîntîn urma lui
clasați : Hiibner 14*/j (1) p.,
Ghelier 14‘/2 (D P-,
13‘/2 (1) p.. Taimanov, Uhlmann
13 p., Gligorici, Polugaevski,

Larsen

Smîslov 12*/2 p.. Portisch ll*/2 
(3) p. etc.

Turneul continuă cu parti- 
dele întrerupte, ultima rundă 
urmînd să se joace sâmbătă 
seara.

ȘAHIȘTII ROMANI

ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
In turneul international fe

minin de șah de la Vrnjacka 
Banja, după 8 runde și dispu
tarea unor partide întrerupte 
conduce Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte șl o 
partidă mai puțin jucată, ur
mată de Alexandra Nicolau 
(România) — 6 p., Lazarevici 
(iugoslavia) și Veroczi (Unga
ria) — 5 p„ Gheorghieva (Bul
garia) — 4*/2 p. Partida din 
runda a 7-a dintre Alexandra

Nicolau și 
s-a încheiat

Nana Aleksandria 
remiză.
★

runde. în turneul 
de șah de la

După zece 
international 
Ciaciak, conduce maestrul iu
goslav Pianinei cu 8*/2 (1) p„ 
urmat de Popov și Quinteros 
cu cite G’/a P. fiecare. Șahistul 
român Paul Voiculescu. care 
în runda a 10-a a pierdut la 
Pianinei, ocupă locul 6 cu 5 
puncte.
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O tragedie m Turul Franței. Ciclistul englez 
Simpson — drogat — moare in brațele însoțitorilor săi!

DOUĂ DOSARE 
DE ACUZARE;
DROGUL
inamicul
public nr. 1
HIPOCINEMATOZA .
o maladie a secolului

ÎNTRE ACUZATORI : Ro
ger Riviere, Eddie Merckx, 
Jacques Anquetil, Louison 
Bobet, Adriano Rodoni, 
dr. Dumas, dr. Ion Drăgan 
și prof. dr. docent Marce
la Pitiș, prof. dr. docent 
Ion Pavel, conf. dr. Miron 
Georgescu, Igor Muravov 
și N. Tambian (U.R.S.S.), 
dr. Henri Balland 
dr. Erik Bolinder 
dr. Jose Ferrer 
vella (Spania).

(Franța), 
(Suedia), 
Hombra-

VOLEIBALIȘTII

AU SOSIT ÎN

OLANDEZI

CAPITALĂ
la DeltalloydVoleibaliștii de

A.M.V.J. Amsterdam, care vor 
intilni duminică în 
C.C.E. echipa Steaua, au 
ieri, în Capitală. Din 
olandez, compus din 14 
soane, fac parte, printre 
ounoscuțli internaționali 
kenburg, Veldhuis, 
Trompetter, Hoeboer.

cadrul 
sosit 
lotul 
per- 
alții, 
Val- 

Tinga,

ECHIPA RHODESIEI 
ESTE INDEZIRABILA 

IN AUSTRALIA
Din Canberra se anunță că re- 

prezentantivei de tenis a Rhode- 
siei, care urma să ia parte la 
competiția Internațională femini
nă „Cupa federației" de la Perth, 
i-a fost refuzată viza de intrare 
In Australia. Un purtător de cu- 
vlnt al guvernului australian a 
declarat că această liotărîre este 
în acord cu recomandările făcute 
de Consiliul de securitate al ONÎJ, 
în legătură cu politica de segre
gație rasială existentă în Rho
desia.

de
întîlnlrea 

de masă 
R. P. Chi-

La Pekin, în fața a 18 000 
spectatori, a avut loc ‘ " 
prietenească de tenis 
dintre reprezentativele 
neze și României. In ambele me
ciuri victoria a revenit gazde
lor : la masculin cu 5—0, Iar la 
feminin cu 5—1. (Marla Alexan
dru a adus punctul echipei noas
tre).

S
Sala sporturilor din Budapesta 
a găzduit meciul internațional 
feminin de handbal dintre repre
zentativele R. F. a Germaniei șl 
Ungariei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 16—11 (8—4) In favoa
rea sportivelor maghiare.

fotbal UJpest Dozsa a jucat la 
Lima cu formația Deportlvo Mu
nicipal pe care a învins-o 
scorul de 2—1 (1—1).

B
Echipa iugoslavă Steaua Roșie 
Belgrad, aflată In turneu în Spa
nia, a întrecut cu scorul de 3—1 
(1—1, o selecționată a orașului 
Pampeluna.

cu
4—6, 6—1 pe iugoslavul Zellko 
Franulovlol, iar Kerf Rosewall 
(Australia) a dispus cu 6—3, G—4 
de Arthur Ashe (S.U.A.).

Continuîndu-șl turneul In Ame
rica de Sud, echipa maghiară de

PELE MARCHEAZĂ...
In al doilea 

Hong Kong, 
F.C. Santos a 
ționată locală
marcat 3 goluri.

JAPONEZII SE 
LA JOCURILE

joc, susținut la 
echipa braziliană 
dispus de o selec- 
cu 4—0. Pel6 a

REMARCA 
ASIATICE

In cadrul Jocurilor Asiatice, 
care se desfășoară la Bangkok 
(Tailanda), halterofilul iranian 
Nassiri a stabilit un nou record 
mondial, iu cadrul cat. cocoș, la 
stilul Împins : 125,500 kg. Vechiul 
record aparținea maghiarului

BtdasUâ li fttoiaiSkfrUa: Ștri Vașile 16 : * Ctotfală șetția interurban 72 și 286 ;

La Olomoue, în meciul interna
țional de box dintre echipele Ce
hoslovaciei șl R. D. Germane, 
puglllștll cehoslovaci au obținut 
o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 12—8.

In turneul internațional de tenis 
de Ia Tokio, jucătorul american 
Stan Smith l-a învins cu 6—1,

Imrp Fâldi, cu 125 kg. în întrece
rile de tir, proba de pistol a re
venit japonezului Minoru Ito cu 
3G7 p. Pînă acum, la totalul mo

In C.C.E. la volei (masculin), e- 
chlpa Zbrojovka Brno a între
cut cu scorul de 3—o formația 
turcă P.T.T Istanbul, callficîn- 
du-se astfel pentru sferturile de 
finală, unde va întîlnl formația 
albaneză Partizan Tirana.

La Alger, în cadrul „Cupei Afri
cii" la fotbal, selecționata Alge
riei a întrecut cu scorul de 3—1 
(1—1) echipa Marocului.
• Surpriză la Atena, în meciul 
de fotbal amical Interțărl: Gre
cia — Cipru 1—1 (0—1).

■>■■■■ l. |rr|n: —-TJ|r | W|

daliilor pe probe, delegația spor
tivilor Japoniei se află in frunte 
cu io medalii (6 aur, 3 argint, 1 
bronz).

L. KACIANI REFUZĂ FUNCȚIA DE ANTRENOR 
AL NAȚIONALEI CEHOSLOVACEAL NAȚIONALEI

PR AGA, 11 (prin telex). In 
cursul zilei de vineri, în cadrul 
unei conferințe de presă, Ladislav 
Kaciani, care a fost numit recent 
antrenor principal al selecționatei 
de fotbal a Cehoslovaciei, a fă
cut cîteva precizări foarte impor
tante : „Deși am fost numit în 
această funcție, trebuie să declar 
cu regret că nu pot primi munca 
încredințată, aceea de antrenor 
principal al naționalei de fotbal 
a Cehoslovaciei. Munca profeslo-

nală șl planurile de viitor mă de
termină să refuz noua funcție. 
In prezent, sînt profesor de edu
cație fizică la facultatea sportivă 
din Bratislava și mă pregătesc 
pentru teza de doctorat. In cazul 
cînd federația va angaja un an
trenor salariat, care să se ocupe 
numai de problemele și pregăti
rea echipei naționale, voi putea 
primi eventual funcția de consi
lier tehnic".
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