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LA ÎNCHEIEREA TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

DINAMO SE APROPIE DE „MEDIA ENGLEZA
i.. Și a fost ziua a 15-a și 

Ultima a turului de campio
nat, intrat la ora asta în... 
istorie și în... arhivă. Aceasta 
ar fi formula celor care, pes
te ani, rămîn de la un meci 
doar cu memoria scorului. 
Mai sînt însă și cei, foarte 
mulți, din jurai acestei inimi 
care se numește balonul ro
tund, care-și mai aduc amin-

in acel joc, in minu- 
era 2—0 pentru EI, 

secunde NOI 
pas de victo- 
faza în care 
extraordinar

te că . 
tul 61), 
iar în ultimele 
am ajuns Ia un 
rie", reținted și 
„portarul acela 
a ciupit cu vîrful degetelor 
mingea, și a scos-o în corner, 
deși tot Copoul o văzuse în 
plasă" și a mai fost, bineîn
țeles, „și arbitrul, care

nc-a acordat un penalty clar 
ca lumina zilei..." ele. Aceștia 
ar fi romanticii, care nu ui
tă. Nu-i putem omite nici pe 
„doctrinarii" fotbalului, cei 
care-1 disecă și îl analizează 
pe felii, îl pun Ia microscop, 
îl compară cu ce a fost îna
inte, cu ce se petrece în soc- 
cerul mondial, îl judecă, con- 
damnîndu-l (cel mai adesea),

Al treilea gol al Stelei, în meciul cu C.F-R. Timișoara. Tătaru l-a driblat și pe portarul 
Korec (ieșit să salveze și ce nu mai putea fi salvat) și a șutat ușor în poarta goală.

Foto 1 THEO MACARSCHI
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Noi, cei incomod așe- >■ 
zați te tribunele stadioa- X 
nelor, noi, cei conforta- Z 
bil instalați în fața tele- “ 
vizoarelor, sîntem extrem — 
de sensibili la victoriile — 
sportive. Sîntem și mai Z 
și la înfrîngeri! în 9 
schimb, dezvoltarea spor- Z 
tului în rîndurlle națiu- S 
nii parcă nici nu ne-ar g 
privi. . j .5Dacă toți cei de mai B 
sus ar sacrifica de fie- 5 
care dată, cînd sînt spec- g 
tatori sau telespectatori, «. 
un singur minut de gîn- . 
dire pentru problemele “ 
educației fizice a tinere- j» 
tului și ale noastre, in — 
generai, sportul s-ar îm- Z 
bogăți cu mii și mii de £ 
ore de mișcare, adică mii “ 
și mii de ore de sănă- •• 
tale.

VICTOR BĂNCIULESCU Z

ZECE PREMII PENTRU

CITITORII NOȘTRI I

Trimitefi pînâ la 19.XII 1970 
pe adresa ziarului nostru 

în ordinea preferinței dv.

LISTA CELOR MAI BUNI
10 SPORTIVI ROMÂNI 

Al ANULUI 1970

Cu 30 de bani (o carte poștala) puteți deveni cîștigâfor al 
acestor premii, dacâ lista propusă de dv. va corespunde cu 
ordinea de la 1—10, rezultată din ancheta noastră de 
sfîrșit de an.

1. TRANZISTOR 
„MAMAIA"

2. BICICLETA
3. UN CEAS 
4-10. ȘAPTE 
ABONAMENTE

PE ANUL 
1971

LA ZIARUL 
„SPORTUL"

ILEANA DRiMBĂ,CONSTANTIN VLAD Șl MARIAN COSMESCU
CISTIGATORI Al CUPEI FEDERAȚIEI

iertîndu-1 sau aplaudîndu-1, 
în funcție de propriile teorii 
sau de „valul" la modă.

Pentru toți, realiști sau ro
mantici, să dăm de o parte 
cortina abia lăsată și să is
codim jarul acestui final de 
sezon.

Ultima etapă a fost ceea 
ce numim obișnuit o „etapă 
cuminte", 
pate ale 
cu două 
luptă. La 
tenii plerduți erau și au ega
lat (în final) în mod aproape 
miraculos, împotriva cursului 
de joc din primele 70 de mi
nute, cînd Rapidul era adînc 
scufundat în Mare...

La Brașov. Dinamo a plu
sat, deși se afla instalată în 
fotoliul de lider de toamnă 
încă de miercuri. „Mutarea" 
curajoasă a lui Nicușor a fost 
susținută de Nelu Nunweiller 
(cel care și-a pus semnătura 
pe majoritatea succeselor di- 
namoviste din ultimii ani) și 
de ambițioșii (gen Lucesțu) 
care vor să aibă și acte (a se 
citi titluri) pentru acoperirea 
complimentelor care li se fac 
de ani de zile.

Dînd liderului ce este al lui, 
vom spune că a dovedit în 
acest final de sezon că valoa
rea rămîne valoare, învingînd 
handicapul oboselii (gîndiți-vă 
la marile eforturi făcute nu
mai în ultimele 6 
Dumitrache — cel 
este scuzat dacă nu 
ză cel puțin un gol 
și pe cel al absențelor tem
porare ale unor jucători-nu-

SCRIMA

6 victorii antici- 
gazdelor, asortate 

„remize" de taare 
București, giuleș-

CĂLĂRIE

Ileana Drîmbă (Stea
ua), 2. Olga Szabo (Stea
ua), 3. Mihai Țiu (Steaua), 
4. Tănase Mureșan (Univer
sitatea București), 5. Eca- 
terina Stahl (Steaua), 6. 
Maria Vicol (Progresul), 7. 
luliu Falb (Steaua), 8. Ște
fan Haukler (Olimpia Sa- 
tu Mare), 9. Ștefan Arde- 
leanu (Steaua), 10. Dan 
Irimiciuc (Politehnica iași).

luni de 
care nu 

march ea- 
de meci)

Marius POPESCU

(Continuare în vag. a 3-a)

Entuziaștii constructori așteaptă cu nerăbdare rezultatele boberilor noștri
Din 1888, cînd la St. Moritz 

cîțiva oaspeți de iarnă ai sta
țiunii au avut ideea să așeze 
o planșă de lemn peste două 
sănii și să creeze astfel un 
nou sport de iarnă și pînă 
astăzi, cînd acest vehicul al 
gheții a ajuns să fie folosit 
în întreceri în 18 țări din 
lume, bobul a cunoscut — cum 
era firesc — multe prefaceri si 
perfecționări. Săniile de lemn 
îngemănate, cu volan pentru 
conducere, au devenit între 
timp construcții complexe de 
oțel, cu carene de fibre de 
sticlă, cu tălpice independente 
din oteluri speciale, totul stu
diat în funcție de cerințele ae
rodinamicii, de cuceririle știin
ței în materie de structură a 
metalelor și mecanică. Este bi
necunoscut rolul jucat de cam
pionul și constructorul elvețian 
Feierabend. care realizează o

adevărată revoluție, dînd bobu
lui caracteristicile sale moder
ne. în același timp, merită să 
semnalăm că și boberii noștri, 
încă din anii primelor succese 
Internaționale, sînt abili con
structori și inovatori.

Astăzi, doi constructori ita
lieni (Podar și Siorpaes) furni
zează marea majoritate a bo
burilor care iau startul în com
petițiile internaționale. în 1967. 
Ion Panțuru conduce însă la 
victorie în campionatul euro
pean de 4 persoane, un bob de 
construcție românească, realizat

la București. De atunci, echipa 
reprezentativă nu a mai folosit 
in marile întreceri material ro
mânesc, dar la antrenamente Si 
în concursurile interne boburile 
construite Ia București sau Si
naia și-au dovedit adesea ca
litățile.

Cine sînt constructorii acestor 
boburi ? Pentru a răspunde la 
această întrebare, am poposit 
acum cîteva zile la secția de

Gh. EPURAN

(Sontinuare tn vag. a 2-a)

Colocviul antrenorilori
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1. Constantin Vlad (Di
namo), 2. Iosif Molnar 
(Steaua), 3. Nicolas Mihal- 
cea (Steaua), 4. Aurelian 
Stoica (Petrolul), 5. Cornel 
llin (Steaua), 6. Oscar Re- 
cer (Dinamo), 7. Dumitru 
Velea (Steaua), 8. Anghel 
Donescu (Steaua), 9. Du
mitru Velicu (Steaua), 10. 
Eugen lonescu (Dinamo).

slâzi antrenorii echipelor din divizia A se 
string laolaltă să asculte și să dezbată. 
Ziarul nostru publică itinerarul consfătuirii. 
Se va efectua analiza oficială a acestei 
toamne fotbalistice, vor fi tratate cîteva 
teme, desigur, interesante. Cineva ar putea

face observația că în fiecare an au loc asemenea 
sesiuni de lucru, dar că totuși ecoul lor în substan
ța planului principal ai fotbalului nostru e cam re
dus. Replica e în parte îndreptățită. Dar numai în 
parte. Fiindcă, de fiecare dată,, ceva, ceva s-a asi
milat. Nu atît cît ar fi fost necesar, desigur, și toc
mai despre una dintre cauzele principale ale ran
damentului lor incomplet vrem să tratăm acum.

Am asistat de multe ori la asemenea evenimente. 
Mai bine spus la asemenea dezbateri, care ar fi 
trebuit să capete proporțiile evenimentului. Și om 
observat că mulți dintre antrenorii echipelor, che
mați să joace rolurile personajelor principale, sînt 
șlerși, fără relief, conformiști pînă la platitudine. în 
ultima vreme, atitudinea lor s-a mai ameliorat și e- 
volufia aceasta ar trebui continuată.

Antrenorii sint oameni cu responsabilități ferme.
Foc parte din grupul acela restrîns care are cu o- 
devărat o responsabilitate circumscrisă in fotbalul 
nostru. Această situație le conferă dreptul și datoria 
să exprime puncte de vedere solide, sincere, pe 
marainea tuturor problemelor importante ale fot
balului romanesc de performanță. Repetarea unor 
idei minore, degradate pînă în stadiul de refren, 
care nu jenează pe nimeni sau nimic, dcir, nici nu 
ajută la înțelegerea stărilor de fond din fotbalul 
nostru, din cluburile sale, constituie un mod de par
ticipare formală, o mostră de neangajament. întîl- 
nirea semestrială dintre antrenorii primelor 16 echipe 
și conducerea federației ar trebui . să fie prilej 
de informare reciprocă, profundă și multilaterală. 
Jumătățile sau sferturile de măsură, superficialitatea 
sau blazarea se cuvin abolite din cadrul acestor 
relații, cu numeroase semnificații.

Antrenorii noștri au cîștigat în ultimii ani o parte 
din calitățile necesare pentru exprimarea unei opi
nii ferme. Dar în această privință trebuie cîștigat 
totul, trebuie parcurs întregul traseu.

Am dori să asistăm la un schimb de idei și opi
nii viu, care să cuprindă aspectele esențiale ale e- 
xistenței echipelor din divizia _ națională. Am , dori să 
se dezbată cu argumente interesante, astfel incit 
nici un participant să nu mai aibă sentimentul tim
pului irosit, să nu mai aibă gustul adevărului ne
rostit, să nu mai simtă că sursele generatoare de 
insatisfacții în viața echipelor și în comportarea ju
cătorilor au rămas neatinse.

i Romulus BALABAN
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G/i. Popescu și Alex. G.ristul (în prim plan) fac ultimele retu
șuri celui de al doilea bob construit anul acesta de secția de 

confecții metalice a Trustului 1 Construcții din București.

PENTATLON MODERN

1. Marian Cosmescu (Stea
ua), 2. Ivan Bănet (C.F.R. 
Timișoara), 3. Dumitru 
Spîrlea (Steaua), 4. Con
stantin Zamfir (Steaua), 5. 
Constantin Călina (Steaua), 
6. Gheorghe Dumitru (Stea
ua), 7. Cristian Toma 
(C.S.M. Sibiu), 8. Florin 
Mureșanu (C.S.M. Sibiu), 9. 
Arcadie Todor (I.E.F.S.), 10. 
Adalbert Covaci (Mureșul 
Tg. Mureș).

REPREZENTATIVA DE HANDBAL MASCULIN A ROMÂNIEI
DEBUTEAZĂ AZI IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN R.D. GERMANA
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Reprezentativa de handbal masculin a României va pâr
ticipa, incepind de azi, la un mare turneu internațional în R- D. 
Germană- '.ată lotul român cu cîteva minute înainte de decolare, 
în holul aeroportului internațional Otopeni.

Citiți în pagina a IV-a amănunte furnizate de trimisul nos
tru special, Călin Antonescu.

tie la ora 18,. în sala Floreasca

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE LA BELGRAD
BELGRAD 14 (Agerpres). — 

Turneul international feminin 
de handbal, desfășurat în ca
pitala iugoslavă, a luat sfîrșit 
cu victoria selecționatei orașu
lui București, care în meciul

decisiv, a învins cu scorul de 
17—12 (11-6) reprezentativa ora
șului Belgrad. Pentru locul 3, 
selecționata Sofiei a întrecut 
cu 14—8 (7-3), echipa Buda
pestei.

VOLEIBALIȘTII 
CAMPIONI Al
învingători și în fața stu

denților clujeni — cu 3—0 (8, 
4, 10) — jucătorii de la Steaua 
au încheiat neînvinși primul 
tur al campionatului, condu
cted autoritar plutonul com
batantelor. Jocul în sine nu a 
ridicat probleme deosebite 
campionilor decît în setul trei, 
cînd relaxîndu-se mult prea 
devreme ei au permis cluje
nilor să refacă de la 4—14 la

VOINȚA BUCUREȘTI
LOKOMOTIV PLOVDIV

5-5 LA BOX
SOFIA. 14 (Agerpres). — Des

fășurată la Plovdiv, întâlnirea 
prietenească de box dintre echi
pele de tineret Voința București 
și Lokomotiv Plovdiv s-a în
cheiat la egalitate : 5—5. Din 
rîndul pugUlștilor români s-au 
remarcat. Cornel Dumitrescu. 
Marcel Dupu, Eugen Gorea și 

• Augustin lacob.

Copiii din Sibiu nu au dreptul la joacă și la sport ?
• Un cartier de 3 000 de apartamente fără nici un teren rle sport!
• In proiect —o bază sportivă; In realitate —b groapă de sărituri

Oraș cu o istorie multise
culară, care și-a păstrat — 
in zona centrală — aproape 
intactă podoaba arhitectonică 
medievală, Sibiul s-a dez
voltat foarte mult te ulti
mele două decenii. De 'la 
prima cunoștință cu acest 
municipiu nu se poate să 
nu-ți atragă atenția grija e- 
dililor de a combina, în mod 
armonios, arhitectura medie 
vală cu cea modernă. Trece
rea de la clădirile ce poartă 
pe ele patina vremii la cele 
noi se face pe nesimțite. 
Dar, străbătind noite car

tiere ale orașului vei întîlni 
— surprinzător — aceeași 
atmosferă de burg medieval, 
cu clădiri înghesuite, fără 
spații verzi între ele. Ai fi 
tentat să crezi că arhitecții 
ori au omis fără să vrea un 
lucru atît de 
spațiile verzi, 
din... dorința 
vechea linie 
orașului. Nici 
ceste supoziții 
valabilă. Mai
ții cu care am stat de vorbă 
și-au manifestat nemulțumi
rea profundă față de situația

elementar ca 
ori au făcut-o 
de a păstra 

arhitectonică a 
una dintre a- 
nu este, însă, 
mult, arhitec-

existentă azi la Sibiu. Și, 
ca suprem argument, ne-au 
înfățișat planurile noi*or 
cartiere realizate de ei, în 
care erau prevăzute nume
roase spații verzi, terenuri 
de joacă și sport pentru co
piii locatarilor. Aproape 
toate aceste obiective 
însă încercuite cu roșu, 
că s-a renunțat la ele 
tru a face loc unor 
blocuri.

erau 
semn 
pen- 

noi

Dan VLAD

(Gontinuare Co gag. a 2-a)

DE LA STEAUA
PRIMULUI TUR
lo—14. Antrenorul Tănase 
dorind să încerce diverse for
mule de echipă, a rulat, In
cepted cu setul doi, întregul 
lot. A arbitrat corect și auto
ritar cuplul A. Dinicu — V. 
Savu (București).

Iulian COSTINIU-coresp.

Aflată în turneu în țara 
noastră, reprezentativa femi
nină de handbal a R.S.S. U- 
crainene va susține astăzi, în- 
cepînd de la ora 18. în sala 
Floreasca, penultimul său 
joc. Formația oaspete va avea 
ca parteneră o selecționată 
divizionară A. Ținînd cont 
de faptul că echipa sovietică 
a cîștigat pînă acum două 
din cele trei jocuri susținute, 
cel de al treilea meci (cu 
selecționata de senioare a 
Bucureștiului), încheindu-se 
nedecis. sperăm că handbalis
tele noastre vor reuși astăzi 
să-și adjudece victoria în fața 
formației R.S.S. Ucrainene 
care dispune de o garnitură 
valoroasă, motiv pentru care 
se anunță o adversară difi
cilă

0 LECTURĂ PLĂCUTĂ Șl INSTRUCTIVĂ

ALMANAHUL
sportul ’71

Pagini de literatură sportivă 
semnate de:

HENRY de MONTHERLANT
RAYMOND BOYSSET 

F. ZELETIN 
VASILE DIACONESCU 

SIEGFRIED LENZ
ROGER BAST IDE

P. G. WOODHOUSE

în această săptămmă, cereți la centrele 
de difuzare a presei și la librării

ALMANAHUL

. ju. ..tir.



ECHIPA NAȚIONALĂ AȘTEAPTĂ CU OPTIMISM Șl ÎNCREDERE VIITOARELE TESTE
BAZA SPORTIVĂ COMPLEXĂ A ASOCIAȚIEI CHIMIA BUZĂU

Campionatul Armatelor 
Prietene s-a încheiat du
minică !ntr-o atmosferă 

proprie marilor competiții i 
un maci vedetă excepțional, o 
galerie fierbinte și dezlănțuită, 
ceea ce dovedește că hocheiul 
are audiență la București, a- 
tunci cind este bine Jucat.

Iar liderii turneului din 
Capitală, Selecționata armatei 
U.R.S.S. și Dukla Jihlava. 
joacă într-adevăr hochei, au 
dezvăluit Integral virtuțile 
sportului celui mal rapid, în 
care timpul de gîndire pentru 
a lua o decizie este de ordinul 
zecimilor de secundă.

Probabil că, subiectivă, tri
buna ar fi dorit să cîștige 
Dukla, care a atacat, a com
binat splendid, aproape 
ostentativ de frumos. Arta 
de a te apăie a fost 
(șl va fi) totdeauna mal in
grată, dar aceasta nu-i scade 
cu nimic din merite. Și ho- 
cheiștil selecționatei militare 
sovietice au știut să se apere, 
cu luciditate și sînge rece, în 
momentele de mare euforie 
tactică a Dujtlei, respingînd 
totul, lipind pucul la manti
nelă, temporizînd. Mal ales că, 
o bună parte a reprizei celei 
mai glorioase pentru ceho
slovaci (a doua), ei s-au aflat 
în inferioritate numerică. în 
final, realismul rece al sovie
ticilor a avut cîștig de cauză 
și acel vulpoi care este Ev. 
gheni Mișakov a găsit pe par
cursul a 30 de secunde două 
breșe în apărarea Duklei, în- 
toreînd astfel soarta unul joc 
care, părea pecetluită.

Victoria Selecționatei arma
tei U.R.S.S. este — în ciuda 
tuturor aparențelor — merita
tă, mai ales pentru modul 
brav în care ea a știut să se 
apere.

Dar, dincolo de rezultat, 
spectatorii bucureșteni au avut 
prilejul să asiste la una dintre 
cele mai formidabile partide 
de hochei disputate vreodată 
în Capitală!

Ne-a îneîntat, fără îndoială, 
nivelul tehnic și spectacular 
al acestui campionat, dar ne-a 
bucurat — cu deosebire — e-

voluția plină de energie a 
campioanei noastre Steaua, 
care se confundă — cu mici 
excepții — cu reprezentativa 
națională.

Formația română a cîștigat 
în mod detașat jocurile cu 
Ț-S.K.A. și Legia, dar nu a- 
cesta este lucrul cel mai de

cu 4—2, timp de peste o re
priză, o echipă cum este Selec
ționata armatei U.R.S.S., re
prezintă, de bună seamă, ex
presia unui potențial valoric 
evident.

Steaua (alias selecționata na
țională) se prezintă bine la 
această oră, răspunzînd para-

ghiu, Iordan, Ștefanov, Fodo- 
rea, Huțanu.

în concluzie, avem motive 
de optimism. Dar, să nu ui
tăm că de mai mulți ani se
lecționata manifestă o bună 
formă doar la început de se
zon. Este, deci, de datoria an
trenorilor (ambii recunoscuți

Alexandru Kalamar (Steaua) — în stingă— a demonstrat în campionatul de hochei al Arma
telor Prietene o deosebită hotărîre în angajamentul fizic pe care n-o cunoșteam la acest jucător 
socotit de obicei „fragil"
seamă. Important ni se pare 
felul în care românii au jucat 
contra liderilor competiției. A 
pierde cu 1—2, la luptă egală, 
cu Dukla Jihlava și a conduce

TENIS i>--H». r,W-f.Wf

RETURUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL PE ECHIPE

...și alte probleme ale sportului județean
în incinta Uzinei de prelu

crare a maselor plastica din 
Buzău aa lucrează intens, în 
aceste zile, la amenajarea unei 
baze sportive complexe, pe care 
și-ar dori-o multe dintre aso
ciațiile noastre. Atrage atenția 
îndeosebi moderna popicărie ou 
patru piste, anexele acesteia, 
unde jucătorii de tenis de masă 
șl șahiștii vor putea face antre
namente și vor putea participa 
la concursuri. La cîțiva metri 
depărtare, terenul de tenis de 
oîmp, cu instalații pentru me
ciuri in nocturnă, este gata. 
Lingă el. terenul de handbal, 
(care și el va putea găzdui 
competiții nocturne). ?i unul 
de volei. In sfîrșit, terenul dc 
fotbal așteaptă să 1 se pună 
brazda. Adăugind acestora ca
binele, vestiarele, prevăzute cu 
instalații sanitare corespunză
toare. vom avea o imagine des
tul de dară a complexului 
sportiv de care dispun cei 
1 500 de membri ai asociației 
Chimia. S-a muncit într-adevăr 
mult pentru ca terenurile res
pective să arate astfel. Și-au 
adus contribuția atît sportivii, 
care au pus mina pe lopată și 
pe roabă, cit și Consiliul sindi
cal județean, care a pus la 
dispoziția asociației fonduri im
portante, și conducerea uzinei,' 
in frunte cu directorul ei, ing. 
Marin Ionescu.

Activitatea de performanță a 
membrilor asociației nu are o 
tradiție prea bogată. Abia de 
cițiva ani se depun eforturi 
pentru afirmare pe plan jude
țean, în această dispută fiind 
angrenați fotbaliștii, voleibaliș
tii. popicarii și jucătorii de 
tenis de masă. Echipa de hand
bal feminin, clasată la sfîrșitul 
turului pe locul 4 în categoria 
B, ca și secția de rachetomo- 
dele, Întregesc activitatea de 
Derformanță a asociației.

CAMPIONI Al UZINEI

Cea de-a doua parte a cam
pionatului republican de tenis 
de masă pe echipe se va des
fășura la Cluj, în zilele de 
20—23 decembrie. Duminică, 
întrecerile vor fi găzduite de 
sala Clujeana, apoi competi
ția se va muta în Sala spor
turilor.

înaintea meciurilor deci
sive pentru desemnarea for
mațiilor campioane ale țării, 
clasamentele au următoarea 
înfățișare i masculin : 1. Voin
ța Arad 58 p, 2. Politehnica

București 17 p, 3. C.S.M. 16 p,
4. Progresul București 15 p,
5. Voința Brașov 14 p, 6. Po
litehnica Timișoara 13 p, 17. 
Voința București 12 p, 8. Vo
ința Cluj 11 p, 9. A.S.A.M. 
București 10 p, 10. Comerțul 
Tg. Mureș 9 p. Feminin: 1. 
Progresul București 14 p, 2. 
Voința Arad 13 p, 3. Rapid 
Brașov 12 p, 4. Spartac Bucu
rești 10 
București 
București 
Timișoara 
Craiova.

p, 5. Locomotiva
10 p, 6. Voința 

10 p, 7. Politehnica
8 p, 8. Progresul

metrilor de plan stabiliți de 
antrenorii Flamaropol și Cza- 
ka, încă din luna septembrie.

Cum spuneam, echipa — în 
ansamblu — a corespuns. Se 
cuvin a fi — totuși — făcute 
cîteva evidențieri. Portarul 
Crișan se află la zenitul for
mei, acționînd curajos, 
prompt, inspirat, dirijînd a- 
părarea și fiind un element de 
încredere și de echilibru pen
tru întreaga formație.

Alături de fundașul Varga, 
răsplătit cu un premiu spe
cial, s-au distins Ioniță și Fă
găraș, ambii mai maturi și 
mai vizionari.

în atac, o remarcă specială 
liniei noastre întîi : G. Sza
bo — Kalamar — Pană. Pri
mii doi adaugă tehnicii lor, 
admirabil șlefuite, hotărîre și 
putere de luptă, ultimul — re
ușește să apropie elanului, cu
rajului și bărbăției sale în în
cleștările 
men tele 
ment în 
a crosei. ____
nii tineri ai formației i Gheor-

maeștri ai practicii) să grade
ze astfel eforturile, îneît echi
pa să se prezinte în maximum 
de potențial la ora campiona
tului mondial. în sezonul tre
cut s-a petrecut, din păcate, 
exact invers.

Valeriu CHIOSE 
★

Mîine și poimiine. de Ia ora 
18. echipa de hochei a Româ
niei va evolua din 
București, Împotriva ___
natei secunde a Cehoslovaciei.

nou la 
seiecțio-

Ca să existe performantă. În 
adevăratul sens al cuvintului, 
trebuie să se asigure masei de 
tineri posibilitatea de a parti- 
ciDa la diferite întreceri inter
ne, potrivit. dorinței Și posibili
tăților fiecăruia. Tocmai de a- 
ceea consiliul asociației a de
pus lăudabile eforturi pentru 
amenajarea terenurilor sportive 
de care aminteam tnai sus. Nu 
se poate spune că pînă acum 
activitatea sportivă de masă n-a 
stat în atenția conducerii aso
ciației. Țintind perspectiva, pe 
lingă uzină s-a înființat in 
primăvară primul centru de co
pii la fotbal din Buzău, condus

de antrenorul Luca Vladimir. 
Munca * început cu 45 de co
pii, dar numai după vreo zece 
zile numărul acestora a ajuns 
la 100. Părinții (salariați al uzi
nei), au început să vină în nu
măr tot mai mare la terenurile 
de sport. Firește că nu toți co
piii au dovedit aptitudini pen
tru fotbal, ei urmind a fi orien
tați spre centrul de handbal și 
volei, care va lua ființă la 
primăvară. Fotbalul, ca oriunde, 
are și aci cei mal mulți adepți. 
„Chiar dacă n-am fi vrut — ne 
spune Teodor Vlaicu, președin
tele asociației — tot ar fi trebuit 
să organizăm campionatul in
tern la această disciplină.” Zece 
echipe și-au disputat anul a- 
cesta titlul de campioană a a- 
sociației. locul I revenind for
mației „întreținere". Peste cî
teva zile jucătorii de tenis de 
masă (vreo 40) șl șahiștii vor 
începe și ei lupta pentru titlu
rile de campioni ai uzinei. 
Șint sporturi cu mare priză la 
salariați, care se bucură și de 
o bună tradiție. Din păcate, o 
privire aruncată pe foile de 
concurs de anul trecut arată 
cam aceleași nume. Aceasta, da
torită popularizării insuficiente 
a concursurilor respective. Cu 
toate eforturile consiliului aso
ciației, activitatea atletică nu 
s-a putut dezvolta pînă acum 
în mod corespunzător. Era foar
te greu să-i duci pe tineri la 
stadionul orășenesc, din Crîng. 
Necesitatea amenajării unei 
piste, a unor sectoare de arun
cări și sărituri a impus luarea 
măsurilor corespunzătoare. La, 
primăvară, „chimiștii" care vor 
dori să practice atletismul, nu 
vor avea de făcut decit cîțiva 
metri din uzină pînă la moder
nul complex aflat în stare de 
finisare. Credem că în atenția 
consiliului asociației va trebui 
să stea mai mult impulsiona
rea activității handbalistice, de
oarece numeroși tineri Și-au 
manifestat dorința de a practi
ca acest sport. Dovadă stă fap
tul că anul trecut campionatul 
asociației s-a disputat și la 
handbal, chemind în dreptun
ghiul de zgură șase echipe din 
uzină, pe terenul din Crîng.

respectare* lor, deoarecs in 
1970 unele competiții prinse in 
calendarul competițional, cum 
sînt Cupele pe profesii, cro
surile de primăvară și toamnă, 
au rămas... doar in plan. în 
primăvara lui 1971. ne spune 
Traian Ene, metodist la CJEFS, 
cind bazele sportive ale asocia
ției Chimia vor fi complet data 
în folosință, campionatul aso
ciației va trebui organizat mi
nuțios, astfel incit să atragă 
marea majoritate a membrilor. 
Avem în vedere pregătirea, 
dintre Ba lari ați. a uftor instruc
tori la hartdbal și fotbal, care 
să se priceapă nu numai să 
organizeze competițiile, ci să si 
pregătească pe sportivi.
u

REPARTIZAREA JUDI
CIOASA A FONDURILOR

VOLEI 1.;,,

INSTRUCTORI DINTRE 
SALARIAȚI

Asociației Chimia, unitate do 
bază a sportului buzoian. se 
află In atenția activului CJEFS. 
Fiind asociație-model. sarcinile 
care vor sta anul viitor în fata 
ei spre rezolvare, se cer a fi 
urmărite și îndeplinite temei
nic. Se impune. în primul rînd,

Prezența unor echipe de per
formanță din județul Buzău In 
campionatele divizionare B șl C 
a dat un oarecare impuls acti
vității de masă. Eforturile 
CJEFS de a asigura condiții 
cit mai bune de pregătire echi
pelor divizionare, pentru ca 
astfel să strîngă In jurul aces
tora un nucleu mai mare de 
sportivi talentațl, nu găsesc u- 
neori înțelegerea cuvenită din 
partea unor tovarăși de la 
Consiliul sindical județean. E 
vorba, concret, de repartizarea 
nejudicioasă a unor fonduri, ba 
chiar și de suprimarea subven
țiilor datorate unor echipe, din 
care cauză acestea nu mai pot 
participa la activitatea coanpe- 
tițională. Echipa de baschet 
masculin Rapid Buzău, de pil
dă. a retrogradat din campio
natul categoriei B, pentru ne-ț 
prezentare la ultimele două eta
pe ; formația feminină de vo
lei Progresul Rm. Sărat a. pără
sit campionatul diviziei B ; e* 
chipa de juniori la tenis do 
masă. Rapid Buzău (care a dat 
doi sportivi în lotul național 
și ara un campion național Ia 
copii) nu va primi nici o sub
venție in 1971. Fonduri impor
tante au fost rezervate pentru 
gazonarea terenului de fotbal 
din comuna Nehoitt (undo ac
tivează o echipă in campionatul 
județean), în timp ce formația 
Olimpia Rm. Sărat (locul 2 in 
divizia C) joacă in condiții im
proprii. Iată cîteva anomalii 
care creează nemulțumiri ce ar 
fi putut fi evitate — apreciază 
vicepreședintele CJEFS, Nioo- 
lae Dragu — dacă sprijinirea 
asociațiilor respective e-ar fi 
făcut cu discemămint.

Romeo CALĂRAȘANU

la mantinelă, ele- 
de finețe șf rafina- 
mînuirea ppcului și 
Avansează și oame-

PENULTIMA ETAPA IN DIVIZIA B
Teri, s-au disputat partidele 

etapei a X-a. Iată rezultatele 
înregistrate:

MASCULIN: seria I: C.F.R. 
Timișoara—Voința București 
1—3, Universitatea Timișoa-

BOLIZII PISTELOR
DE GHEAȚA
(Urmare din pag. I)

confecții metalice a Trustului 1 
Construcții din București.

întreprinderea, mult solicita
tă. a găsit posibilitatea — da
torită entuziasmului și înțele
gerii conducătorului ei. Alexan
dru Weisberger — să realizeza 
șl acești pretențioși bolizi ai 
gheții ; ,,Prima dată a fost o 
problemă complicată — ine 

declară tov. Weisberger — dar 
după ce am realizat în anii 
trecuțl 10 boburi, micul colec
tiv s-a experimentat și. cre
dem că ambele boburi de două 
persoane realizate în această 
toamnă vor fi la nivelul celor 
executate în Italia. Știm ce 
importanță are economia de 
valută Și ne Străduim să con
tribuim șî noi — cu toate for
țele — la micșorarea număru
lui boburilor importate".

Din biroul conducătorului 
întreprinderii, am pășit în ate
liere însoțiți de Henry _ Ene. 
cunoscut bober. care pînă in 
1963 a făcut parte de 
multe ori 
prezenta tivă 
1965 ultimul 
national, H, 
a dirijat în

ra—C.F.R. Cluj 3—1, Alumina 
Oradea—Voința Arad 3—1, 
Silvania Ș. Silvaniei—A.S.A. 
Sibiu 3—1; seria a Il-a: Me
dicina București—Universita
tea Craiova 1—3, Aurora 
București—Politehnica Iași 
3—0, Relonul Săvinești—Elec
tra București 2—3, Siderur- 
gistul Galați—Constructorul 
Suceava 0—3, Vagonul Plo
iești—Farul Constanța 2—3.

FEMININ; seria I: I.T.B.- 
Informația—Corvinul Deva 
2—3. Viitorul Bistrița—Spar
tac București 2—3. Voința 
Brașov—Voința Oradea 3—0, 
Medicina Tg. Mureș—Sănăta
tea Arad 0—3, Voința Za
lău—Drapelul roșu Sibiu 3— 
1; seria a II-a: Viitorul Bucu
rești—Flacăra roșie București

3—0, Progresul București—Po
litehnica Galați 3—1, Univer
sitatea București—Sănătatea 
Ploiești 3—0, Universitatea 
Iași—Constructorul București 
0—3, Sănătatea Tîrgoviște— 
A.S.E. București 3—0.

TURUL AL ll-lea AL
CAMPIONATULUI DE JUNIORI

ECHIPE ROMANEȘTI 
PESTE HOTARE

între 20 și 24 decembrie 
se va disputa turul al doilea 
al campionatului diviziei na
ționale de juniori și școlari. 
Patidele se vor disputa Ia 
C. Lung Moldovenesc, Con
stanța, București (seriile 3 și 
4), Craiova, Oțelul Roșu; 
Brașov, Baia Mare (mascu
lin), Bîrlad, ploiești, Bucu
rești (seriile 3 și 4). Sibiu, 
Lugoj, Simeria, Toplița 
minin).

(fe-

MAI BINE CA ANUL TRECUT

_............. mal
din echipa re- 
și a cîștigat în 
titlu de campion

Ene este cel care 
__ ultimii ani con

strucția de boburi realizată în 
această întreprindere. eonce- 
pjnd și cîteva modificări cars 
s-au dovedit inspirate. în a- 
talief nu l-am întilnit din pă
cate pe maistrul principal 
Herman Merovici. cel care, 
împreună cu H. Ene, pune în 
formule și apoi confecționea
ză din oțel noile boburi. Erau 
însă prezentl șeful de briga
dă Gh. Popescu și adjunctul 
său Alex. Cristal. principalii 
realizatori ai boburilor ro
mânești. Așteptînd să afle 
cum s-a comportat la antre
namentele de la Konjgssee 
primul bob realizat in anul 
acesta, cei doi maiștri făceau 
ultimele retușuri celui de-al 
doilea.

„Lucrăm cu marc plăcere, 
căci un bob menit să alunece 
și pe pistele din străinătate 
este un obiect cu totul deo- 
bit, ne mărturisește Gh. Po
pescu. De altfel, vom urmări 
cu toată atenția evoluțiile ho
herilor noștri, ca să vedem 
ce rezultate vor obține cu bo
burile realizate de noi".

Am înțeles și entuziasmul 
și dorința constructorilor de 
a-și vedea munca răsplătită 
cu rezultate bune, mai ales 
cind am aflat că, pentru a 
veni în sprijinul F.R.S.B., 
secția de confecții metalice 
a acceptat să execute aceste 
pretențioase vehicule peste 
planul de producție, brigada 
respectivă lucrînd în afara o- 
relor de program. Nu ne ră- 
mine decit să amintim hohe
rilor care le vor conduce pe 
virajele amețitoare ale piste
lor că și constructorii bobu
rilor românești se vor bucura 
da succesele lor.

• Echipa masculină Rapid 
va participa, între 16 și 20 
decembrie, Ia un puternic 
turneu internațional ce va 
avea loc la Leipzig. împre
ună cu formația rapîdistă va 
face deplasarea și arbitrul 
Mircea Albuț.

• Voleibalistele de la Di
namo vor lua parte la un 
turneu internațional ce se va 
disputa tot în R.D. Ger
mană. Lotul dinamovist va 
părăsi Capitala, cu destina
ția Berlin, joi dimineață.

DIVIZIA A
CLASAMENT FINAL

turulLIN) după
(MASCU- 

i

1. Steaua
2. Rapid
3. Dinamo
4. Politehnica
5. Politehnica Tm.

Gl.

11
11
11
11

11
9
8
7

O 33: 2
2 29:13
3 28:12
4 26:18

23
20
10
18

6. Viitorul Bc.
7. I.E.F.S.
8. „U“ Cluj
9. Unirea Trie. Br.

10. Petrolul
11. Tractorul Bv.
12. Explorări B.M.

11
11
11
11
11
11
11
11

5
5
4
4
4
4
4
1 10

6
6
7
7
7
7
7

16
16
15
15

CARENȚELE DE
S-a încheiat primul tur al 

diviziei feminine A, competi
ție care a oferit meciuri in
teresante, echilibrate (multe 
dintre ele terminate la dife
rențe minime sau în prelun
giri) și de bun nivel tehnic. 
A fost, putem spune, o între
cere superioară celei de anul 
trecut, datorită unei oarecări 
nivelări a valorilor și, fapt 
care* trebuie înregistrat cu sa- ' 
tisfacție, unei mai bune pre
gătiri făcută înaintea începerii 
campionatului. Firește, nu pot 
fi omise unele probleme de 
fond nerezolvate : tineretul 
se afirmă cu greutate (drago
stea pentru baschet nu este 
suficient de puternică pentru 
a determina unele sacrificii 
în folosul unui salt calitativ 
mai evident); nu au apărut 
jucătoarele gigant, tar cele 
care se apropie ca talie de 
necesitățile baschetului mo
dern sînt încă la un nivel 
mediocru ; tehnica individuală 
si precizia aruncărilor la coș 
sînt apanajul sportivelor cu 
state mai vechi de serviciu 
(ca urmare a acumulărilor din 
perioada în care pasiunea sti
mula progresul) etc. Să reve
nim, însă, la întrecerea pesta 
care s-a tras, 
cortina și să facem 
în revistă a celor 
ticipante.

POLITEHNICA 
REȘTI (antrenor Gr. Costes- 
cu) s-a detașat datorită va
lorilor Individuale și a con
cepției de joc, în care inter
cepțiile, contraatacurile și 
coșul de la distanță au fost 
armele de bază, eficace pen
tru divizia A, dar, din pă
cate, insuficiente pentru par
tidele din C.C.E. Or, la o for
mație cum este Poli, preten
țiile sînt mai mari decît cu
cerirea campionatului națio
nal.

RAPID BUCUREȘTI (antre
nor S. Ferencz), cu indispo
nibilități (Eva Ferencz) și o 
reintrare după o absență în

FOND RĂMÎN
delungată (Dorina Suliman), 
a izbutit să se mențină pe 
locul secund și să păstreze 
șanse chiar pentru titlu. Este 
cazul, însă, ca jucătoarele ti
nere să facă pasul cel mare 
și să cucereai 
titulare, dețim. 
de unele juci 
mentate cărora 
felicitări pentru dăruire și ți
nuta sportivă.

I.E.F.S. (antrenor I. Nico- 
lau) a prezentat șl în acest 
an un lot valoros, dar care 
bate pasul pe loc și este de
parte de a înregistra progre
sul impus de condițiile ce le 
are, mai ales dacă le compa
răm cu cele ale altor for
mații.

VOINȚA BRAȘOV (antre
nor Gh. Roșu) practică un joq 
modern, dar lotul este modest* 
lipsit de individualitățile eu

iSg^nosturile de 
n«BMM^lmente 
toăflJȘre, fcxperi- 
>ra l^^F cuvin

deocamdată 
o trecere 
zece par-

BUCU-

Copiii din Sibiu nu au dreptul la joacă și la sport?
(Urmare din pag. f)

într-o 
spațiu pe 

fie amena- 
sport. Prin 
au și fost 

terenuri de

Spre exemplul, în cartierul 
Hipodrom T (3000 de aparta
mente), care este terminat, 
au fost prevăzute numeroase 
spatii de joacă pentru copii 
De realizat nu s-au realizat, 
fiindcă acolo au fost con
struite alte numeroase 
blocuri-plombă. în compen
sație, s-a rezervat 
zonă vecină un 
care ar urma să 
jate terenuri de 
muncă patriotică 
realizate două
votai. Dar construcția unui 
canal — neprevăzută inițial 
— va face ca acest mare 
cartier să rămînă și fără 
aceste terenuri de sport!

Despre cartierul Hipodrom 
II ne-a vorbit arhitectul 
Jilrgen Kvanka, autorul pro
iectului. Pentru cele 3 700 de 
apartamente a fost prevă
zut un spațiu de 7 ha. Clă
dirile ocupă aproape 3 ha. 
„Am prevăzut — ne spune 
arhitectul Jurgen Kvanka — 
opt spații de joacă pentru 
copii, a 20x20 m, înzestrate 
cu diferite instalații speciale 
pe categorii de vîrstă. Pentru 
copiii între 11 și 14 ani am

socotit că bazele sportive ale 
școlilor vor fi suficiente. 
Pină acum, din cele 3 700 de 
apartamente s-au realizat 
1120. Spațiile de joacă și 
sport prevăzute in proiect au 
fost sacrificate pentru a se 
putea ridica alte cițeva 
blocuri. Școala cu 24 de clase 
trebuia să aibă o sală de 
sport, două terenuri de volei 
și umil de handbal-baschet. 
Dip toate acestea s-a reali. 
zat doar o groapă de sări
turi! Astfel, li se răpește 
copiilor dreptul de joacă și 
sport. Urmarea? Lăsînd la o 
parte deficiențele fizice ire
cuperabile la care sînt ex
puși în felul acesta, copiii, 
in loc să aibă preocupări 
adecvate vîrstei lor, încep să 
bată străzile".

Posibilități mai mari se 
Întrevăd în cartierul Hipo
drom III. Aici urmează să se 
realizeze o bază sportivă 
complexă. Un alt cartier, 

Strand, a cărui proiectare a 
fost terminată, are perspec
tive la fel de frumoase, 
spațiu de 0,6 
partizat unor

pentru 
de 10 
are — în proiect j- și

joacă 
vîrșta 
școală

Un
re
de 
la 

Fiecare

ha a fost 
terenuri 

copiii pînă 
ani.

o bază sportivă. „Aceste car
tiere urmează să fie reali
zate în perioada 1972—1978 
— a ținut să precizeze arhi
tectul Jurgen Kvanka. Să 
sperăm că proiectele reali
zate de noi nu vor suferi o- 
bișnuitele modificări. Nece
sitatea tot mai mare de spa
ții de locuit trebuie, desigur, 
rezolvată intr-un fel. Și chiar 
dacă normativele în vigoare 
nu ne permit să sporim spa
țiul locuibil pe verticală, so
luția nu trebuie să fie sacri
ficarea terenurilor de sport".

Discutînd această chestiune 
cu arhitectul șef al orașului, 
Radu Petrescu, și cu șeful 
atelierului de arhitectură al 
I.P.J. Sibiu, Constantin Voi- 
ciulescu, am primit aceleași 
explicații. Vicepreședintele 
Consiliului popular al muni
cipiului Sibiu, tovarășul Du
mitru Taneău, cu o sinceri
tate dezarmantă ■— dar și 
autocritică? — ne-a declarat: 
„în orașul nostru, spațiile de 
joacă și sport pentru copii 
sînt frumoase, dar... lipsesc 
cu desăvirșire"!

Problema acestor spații să 
fie, oare, de nerezolvat la 
Sibiu? Forurile competente 
locale au cuvintul!

carc ne obișnuise harnicul 
antrenor brașovean. Efortu
rile Octaviei Simon (premiată 
duminică, într-un cadru fes
tiv, pentru 15 ani de activi
tate în divizia A) sînt lăuda
bile, dar cu o floare...

CRIȘUL ORADEA (antre
nor Tr. Constantinescu), MU
REȘUL TG. MUREȘ (antre
nor A. Borbely) și CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 
(antrenor V. Pruncii) au avut 
fluctuații în evoluție, dar, în 
general, s-au comportat șters, 
neîmplinind speranțele ce ni 
le dădeau cu un an în urmă, 
în plus, o situație nedorită 
la Constructorul: în nouă e- 
tape, la conducerea tehnică a 
formației s-au aflat trei (!) 
antrenori i C. Dinescu, I. 
Trandafir și V. Pruncu.

SANATATEA SATU mare 
(antrenor Gabriela Both), de
butantă în divizia A, a fost o 
plăcută revelație, în primul 
rînd prin concepția curajoasă 
de joc, iar VOINȚA BUCU
REȘTI (antrenor Gh. Benonc). 
revenită în 
foarte tînăr, 
manțe bune, 
condiționate 
maturitate 
ție. în 
MATA
N. Martin) a constituit marea 
surpriză a campionatului, dar 
în sens negativ, deoarece 
noile jucătoare — de bună 
valoare — nu au reușit să 
alcătuiască încă o echipă, au 
obținut o singură victorie și 
£int amenințate de retrogra
dare.

MECITG. MUREȘ-BUCUREȘTI

CU INTERNAȚIONALII

DIN ’46 - ‘50

Cornelia Taflan, căpitana e- 
chipei Politehnica, și-a condus 
și în această toamnă formația 
spre primul loc în divizia A

Săptămîna trecută au 
fost înregistrate cu pri
lejul omologării con

cursului Pronoexpres din 2 
decembrie 1970, nu mai puțin 
da două premii maxime: 
100 000 lei Buzotanu Ion pe o 
variantă 25% Ia categoria 1 
și 100 000 lei Costa Foru Ni- 
colae la categoria A. ambii 
din București, fn continuare, 
la același concurs, partici- 
panții Paul Eduard și Andre- 
escu Costache din București 
au cîștigat cîte 52 931 lei 
fiecare, ta categoria 2, iar 
Varga Francisc din Cluj pe o 
variantă 50% a cîștigat 50 000 
lei la categoria A.

Iată suficiente motive de 
a fi prezenți cu .cit mai multe 
variante la concursul Prono-

„A“ cu un lot 
promite perfor- 
dar acestea sînt 
de un plus de 
și 

sfîrșit, 
CLUJ

de. ambi-
A. S. AR- 

(antrenor

Discuții în time-out

CU C. HEROLD
Șl JOCUL

convorbire ou antreno- 
emerit Constantin He- 
este plăcută 
oricînd, dar

rold 
tivă 
seamă la cîteva 
evoluția echipelor 
Politehnica în C.C.E.

— Cum priviți eșecul 
prezentantelor noastre ?

— M-a întristat, dar 
este oarecum normal, 
namo, cu Novac indisponi
bil, nu putea face mare lu
cru împotriva unei echipe 
adverse in care au evoluat 
doi dintre cei mai buni pi
voți din Europa, adică Go- 
lomeev (în specia1) și Pei- 
cev, iar Politehnica nu a a- 
vut nici ea întregul potențial 
disponibil, ceea ce a deter- 
minat-o să obțină un randa
ment scăzut.

— Mai presus de rezultate, 
ne-a dezamăgit maniera în 
care au pierdut campioanele 
României. Șînteți de aceeași 
părere ?

— Din păcate, așa este. 
Maniera în care au jucat

și insțruc- 
mai cu 

zile după 
Dinamo și

re-

el
Di-

expres de mîine 16 decem
brie 1970, a cărui tragere va 
fi televizată direct din stu
dioul de Televiziune cu înce
pere de la ora 19,10.

LOTO

PRONOSPORT
PREMII MARI 

LA PRONO EXPRES

EXTRAGEREA T : Cat. 2 ' 1 
variantă Î0°o a 56.010 lei; a 3-a: 
4,65 a 12.045 lei; a 4-a : 20,55 a

Foștii baschetbalist! din Tg. 
Mure? au luat frumoasa ini
țiativă de a organiza o întîl- 
nire între internaționalii din 
perioada 1946—1950 din acest 
oraș și cei din București. Din 
cele două selecționate ar ur
ma să facă parte C. Herold, 
I. Teodorescu, Al. Popescu, 
Gr. Avachian. C. Riegler, S.' 
Sădeanu, Gh. Epuran, C. Ba- 
baliescu, I. Vulescu, Al. Dă- 
nilă, V. Popescu, Aurel Nea- 
gu (București). Șt. Zoldi, PI 
Marosi, Gh. Fulldp. M. Elek,' 
S. Ferencz, V. Buzas, I. Deak, 
B. Koos, M, Eordogh (Tg. 
Mureș). Așteptăm cu nerăb
dare disputarea acestui meci 
(programat pentru luna ianu
arie) meci care, sîntem con
vinși, va stîmi un viu inte
res

Azî, la Cluj

UNIVERSITATEA -l.K.S, 10DZ
Sala Sporturilor din Cluj 

va găzdui azi, de la ora 18, 
întîlnirea internațională ami
cală de baschet dintre echi
pele masculine Universitatea 
Cluj și L.K.S. Lodz (Polonia).

DESPRE C. C.E.
MODERN

Dlnamo și Politehnica a fost 
deprimantă, poate în pri
mul rînd din cauza tracului 
excesiv care a dus la multe 
greșeli de tehnică și la ra
tări. In general, constat că 
se acordă o mare 
pregătirii fizica și tactice, 
în detrimentul 
mai cu seamă, 
la coș. Ce folos că echipele 
fac arabescuri, dantelării la 
nesfirșit, dacă, atunci cind 
ajung în poliții favorabile* 
ratează aruncarea la coș?

— Care credeți să este ex
plicația diminuării numă
rului jucătorilor cu dexte
ritate în aruncările la coș?

— Nu poate fi decit una 
singură: insuficientul antre
nament; în această direcție 
(cantitativ și calitativ). Bas
chetul a devenit acum mult 
prea simplu: pase, coș și ur
mărire.

atenție

tehnicii și, 
a preciziei

Rubrică redactată de
D. STANCULESCU

2.726 lei; a 5-a e 67,95 * 824 leii 
a 6-a : 2.672,70 a 40 lei.

Report cat. I : 543.295 lei.
Premiul de cat. 2 a 

participantului HOLBAN 
TR'T din București.

EXTRAGEREA II : Cat. 
variante a 8.497 lei; C : 
3.197 lei; D : 1.210,55 a 60 
74,75 a 200 lei; ~ 
lei.

Report cat. A : 82.152 Iei.

revenit 
DUMI-

B : 7,75 
20,60 a 
lei; E: 

F : 1.640,30 a 40

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NP 50 PIN 9 DE

CEMBRIE 1970 :

Săptăminal autoturisme și 
premii in bani la l’ronoexpres
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CE RELEVĂ STATISTICA

TURUL DIVIZIEI A ÎN
1

CIFRE
MEDIA DE GOLURI

Șl MINUTELE CELE MAI.
PRODUCTIVE

Ieri dimineață s-au Înapoiat 
de la Split — pitoreasca loca
litate da Pe coasta Adrlaticii, 
care a găzduit cel de-al 12-lea 
seminar federal al antrenorilor 
iugoslavi — Angelo Niculescu 
și Nicolae Petrescu. Tot ieri, 
la puțin timp după sosire, cei 
doi tehnicieni români ne acor
dau următorul interviu :

— Ce a cuprins agenda 
seminarului ?

— Patru au fost problemele 
principale ale reuniunii — pe-a 
răspuns, mai întii. antrenorul 
echipei națtonale. Șl anume : 
campionatul mondial din Mexic 
și dezvoltarea fotbalului con
temporan, testele in fotbal, me
todele de antrenament în Iugo
slavia (teoretice și practice), 
probleme pedagogice și educa
tive in fotbal.

La primul punct — a conti
nuat Angelo Niculescu — cu 
prezentat referate O serie de 
tehnicieni ai fotbalului iugo
slav, tn frunte cu Rajko Mitici. 
La invitația amabilelor noastre 
gazde, am vorbit dte ceva des
pre pregătirea echipei României 
in vederea participării ei la 
turneul fine1 al C.M,

— Ce concluzie s-a des
prins cu privire la desfășu- 

“ rarea „Mundialului" 7
■ — Referenta și-au axat ob
servațiile pe jocul celei mai 
bune echipe. Brazilia, analizin- 
du-l tn profunzime. Combătin- 
du-se ritmul furibund în jocul 
italienilor și al anglo-saxonilor,

■ s-a pledat IN FAVOAREA

RITMULUI RATIONAL, CU 
CONȚINUT STRATEGIC, CA
RE LE-A PERMIS FOTBALIȘ
TILOR BRAZILIENI SA-ȘI 
DOZEZE EFORTUL, IN MOD 
JUDICIOS. IN ACȚIUNILE DE 
PREGĂTIRE A ATACURILOR, 
PENTRU CA, APOI. SA POA
TĂ RIDICA „STROCUL- LA 
FINALIZARE. Fotbalul con
temporan —■ afirmă specialiștii 
din Iugoslavia — " ’ 
modelul brazilian, 
gustă, cred eu, și 
uitate de știi

— Tovarășe 
stnteți un verificat specla-

tinda ‘pre 
pe care îl 
d intr-o afi-

Petrescu,

Stilul brazilian
un model (teoretic)

Testele, punctul 
forte In programul
reuniunii

8 jucători — titulari

t

capacitatea funcțională, aerobă 
șl anaerobă, legată de aparatul 
cardio-vascular, la capacitatea 
sistemului nervos central si ce
lui ■ -

din naționala Iugo
slaviei se angajează 
exemplar la efort
Intr-un joc amical

BUCUREȘTII, FOTBALUL 
Șl MICROBIȘTII SĂI...

fată Subiectul Conferin
țe! colaboratorului nostru, 
• scriitorul și caricaturistul 
NEAGU RADULESCU, care 
are loc azi, ora 18,30, în 
sola Dalles.

Universitatea Populară a 
reprogramat această con
ferință la cererea publicu
lui. Conferința va fi ur
mată de proiecții, de ca
ricaturi ;i autografe.

list In materie de teste. Ce 
ne puteți spune la acest 
capitol ?

— Că ele au constituit, după 
părerea mea, punctul forte al 
reuniunii. Toți cursanții — și 
au fost peste 200 — au îmbră
țișat ideea introducerii testelor, 
fizice, psihice, fotbalistice, a- 
preciindu-se că in viitor un 
progres va fl posibil numai 
printr-o și mai mare forțare a 
mașinii umane. Si vă întreb i 
cum să forțezi fără un indica
tor care să-ți arate limitele 
specifice fiecărui jucător in 
parte ? De aici și necesitatea 
de a-i înfățișa fotbalistului pro
filul său obiectiv, pe lingă cel 
realizat, empiric, de ochiul an
trenorului.

— Se ridică o problemă. 
Avem suficient! specialiști 
tn această direcție 7

— Dacă nu-i avem tn nu
mărul dorit, să-i creăm. Este o 
necesitate. Mai ales că, apre
ciez eu, antrenorul trebuie ab
solvit de această preocupare, 
hai să-i zic analitică. El tre
buie să păstreze contactul cu 
terenul, cu jocul, în timp ce 
specialistul în teste îi va fur
niza — pentru interpretare și 
utilizare — toate datele nece
sare, referitoare, de pildă, la

neuro-vegetativ. s.a.m.d,
— ÎN VIITOR, PRO

GRESUL FOTBALULUI — 
spun tehnicienii iugoslavi — 
— VA FI POSIBIL NU
MAI PRINTR-O FORȚARE 
A MAȘINII UMANE. Tot 
ei îmbrățișează ,in corpo- 
re. ideea introducerii teste
lor, a științei în fotbal. 
Cum se împacă toate aces
tea cu combaterea vehe
mentă a ritmului furibund, 
cu tendința de imitare a 
stilului brazilian 7

— Este, pe undeva, o incom
patibilitate, pe care am slm- 
tit-a urmărind atit lecția piac- 
tici de antrenament, cît și par
tida dintre selecționata divizio
nară și Iiajduk Split. La lecția 
de care vorbeam, cu conținut 
fizic, la sfîrșltul unui circuit, 
pulsul unui junior de la Ze- 
leznicear urcase, după cinci 
minute de efort, la 160: la lo
cul in care au evoluat, în echi
pa divizionară, opt titulari din 
naționala Iugoslaviei, caracte
ristic n-a fost „stilul brazilian", 
ci o angajare fizică totală. Cred, 
totuși, că în momentul de față 
si colegii noștri din Iugoslavia 
tatonează terenul, oscilind intre 
cele două mari tendințe din fot
balul actual. La care se vor 
opri, în cele din urmă, mi-e 
greu să vă spun de pe acum. 
Nu-i exclus să aleagă din am
bele părți cîte ceva...

— I-ați văzut — ne-am 
adresat. în continuare, lui 
Angelo Niculescu — pe 
opt din jucătorii pe care 
elevii dv. îi vor întîlni la 
21 aprilie anul viitor, la 
Belgrad. Aproape o echipă. 
Ce impresie v-au lăsat 7

— Am reținut, în primul 
rină, faptul că — deși intr-un 
joc amical — ei s-au angajat 
la efort fără menajamente, ac- 
tionînd cu o elasticitate și un 
dinamism rar întîlnite. In apă
rare, selecționata divizionară a 
aplicat un marcaj „om la om" 
pe tot terenul. în faza de atac 
componenta el s-au demarcat 
extrem de rapid, folosind des 
mingile lungi, orientate spre 
vîrfurile avansate

— Se va prezenta echipa 
noastră în meciul cu Iugo
slavia cu ceva nou în jo
cul ei 7

— Nimic nou față de ceea ce 
aplicat ea anul acesta, dar

în cele 15 etape ale turu
lui diviziei A s-au înscris 291 
de goluri, înregistrîndu-se o 
medie de 2,42 de goluri de 
partidă și 19,33 de etapă. Cele 
mai multe goluri s-au mar
cat în etapa a VIII-a — 31, 
iar cele mai puține în etapa 
a XII-a — 12.

în prima repriză s-au în
scris 129 de goluri. Cele mai 
multe s-au marcat în eta
pele a VIII-a și a X-a —- 
cîte 11, iar cele mai puține 
în etapa a XII-a — 4. Din 
cele 129 de goluri ale pri
mei reprize 96 au fost în
scrise de gazde, iar 33 de oas
peți. în etapa a XIII-a gaz
dele au marcat de 10 ori, iar 
oaspeții ’ ' '
schimb, 
peții au marcat 4 goluri, iar 
gazdele doar 2.

în repriza a doua s-au în
scris 162 de goluri. Cele mai 
multe s-<au marcat în etapa 
a VIII-a — 20, iar cele mai 
puține în etapa a VII-a — 7. 
Gazdele au marcat 113 go
luri în repriza secundă, iar 
oaspeții 49. în etapa a IX-a, 
oaspeții au marcat 8 goluri, 
iar gazdele 7 goluri.

în minute'e 10, 22, 28, 34, 
44 și 66 nu s-a înscris nici 
un gol. Cele mai multe go
luri au fost marcate în mi
nutul 89 — de 8 ori; în mi
nutele 51; 75, 77 și 85 — 
7 goluri.

In minutele 45, și 90 doar 
gazdele au reușit să înscrie.

pid, Dinamo șl Sport ffilub 
Bacău cu cîte 9 jucători; 
Farul, F.9. Argeș și C.F.R. 
Cluj ou cîte 8; Steaua, Stea
gul roșu, Politehnica, Jiul și 
„U“ Cluj cu cîte 7; Univer
sitatea Craiova și Progresul 
cu cîte 5; (3.F.R. Timișoara 
doar cu 4 jucători.

ECHIPA EFICACITĂȚII
Vă prezentăm o echipă a

turului alcătuită din jucătorii

La pauză: 0—0 de 36 de ori;
1— 1 de 8 ori; 1—0 de 48 de 
ori (35 gazdele și 13 oas
peții); 2—0 de 20 de ori 
(19 gazdele și 1 oaspeții);
2— 1 de 6 ori (4 gazdele și 
2 oaspeții), iar următoarele 
două rezultate au fost rea
lizate doar de gazde: 3—0 și
3— 1 cîte o dată. După 90 de 
minute de joc: 0—0 de 9 ori, 
1—1 de 11 ori, 2—2 de trei 
ori, 3—3 o dată, 1—0 de 31 
de ori (24 gazdele și 7 oas
peții); 2—1 de 12 ori (10 gaz-

cite 6; Jiul șl Sport Club 
Bacău, cîte 3, iar Progresul 
și C.F.R. Timișoara doar 2.

BILANȚUL ARBITRAJELOR

Cele 120 de partide ale 
turului au fost conduse de 
31 de arbitri, care au primit 
un total de 505 stele. Șase 
arbitri ((3. BARBULESCU, 
GH LIMONA, A. BENTU. 
G. BÎRSAN, 8. NIȚESCU și

AZI Șl MllNE

0 IMPORTANTĂ CONSFĂTUIRE
A ANTRENORILOR Șl METODIȘTILOR

Pe ordinea de zi: analiza turului diviziei A
Astăzi șl mîine, în sala de 

la centrul „23 August", va 
avea loc o importantă cons
fătuire a antrenorilor șl me- 
todiștilor. ale cărei concluzii 
vor veni, desigur, în ajutorul 
muncii instruire, a desfă

șurării unei activități mai 
eficiente în viitorul sezon fot
balistic.

Pe ordinea de 
tuirii figurează 
temei

— Rapoartele
care pregătesc echipe de di
vizia A..

— Analiza turului divizie? 
naționale A (raportor; N. Pe
trescu),

zi a consfă- 
următoarele

antrenorilor

— Indicații tehnico-meto- 
dice (raportor: Angelo Nicu- 
lescu).

— Prezentarea testului Co
oper (raportori: N. Petrescu 
și dr. N. Stănescu).

— Observații asupra jocu
lui, pe baze obiective (rapor
tor) I. Șiclovan).

— Prezentarea teoretică a 
mijloacelor pentru îmbunătă
țirea calităților fizice ale fot
baliștilor (raportor: Elias Ba
ruch).

— Demonstrarea practică a 
mijloacelor pentru îmbunătă
țirea calităților fizice ale fot
baliștilor (raportor: Elias Ba
ruch).

UNDE SlNT SUPORTERII JIULUI ?
PETROȘANI, 'Am găsit orașul de pe Valea Jiului în 

decorul începutului de iarnă, îmbrăcat în mantie albă, 
Parînfful își aștepta oaspeții, pe primii amatori de schi.

Și totuși, în ciuda anotimpului rece, fotbalul era în ac
tualitate. Duminică după-amiază, stadionul din Petroșani 
găzduia întîlnirea JIUL—POLITEHNICA IAȘI, din cadrul 
ultimei etape a turului diviziei A. Meci cu miză. Era, 
cum s-ar spune, ultima șansă a formației locale de a-și 
îmbogăți zestrea și așa săracă de puncte (doar 11) 
Pentru a avea a iarnă mai liniștită. Jiul simțea nevoia 
victoriei.

Ne așteptam ca în tentativa ce o vor face de a-și a- 
jpropia succesul (și cele 2 puncte) în fața studenților ie
șeni, Libardi, Peronescu Și colegii lor să fie susținuți de 
ijn public numeros și entuziast, de acel public, ce reușise 
Să cucerească în vară „Trofeul Petschovschi". Ne gîn- 
deam că dragostea față de fotbal și de această echipă va 
ifi în stare să învingă frigul și tentația televizorului cu 
partida de la Ploiești și meciul Cassius Clay — Oscar Bo
ii avena.

Au fost doar presupuneri. La ora jocului am încercat 
o mare decepție. Stadionul din Petroșani, altă dată neîn
căpător, era aproape gol. In tribune, cîțiva spectatori, 
răsfirați pe ici, pe colo. Au fost în total 1450 de plătitori- 
Plus copiii, elevii. Cei ce făceau bilanțul financiar erau 
pe bună dreptate dezamăgiți. „Iată ajutorul material și 
moral pe care-1 dau echipei spectatorii noștri* — spuneau 
ei. Și aveau dreptate.

Să fie vorba de un caz singular ? Nu. La meciul cu 
Progresul au venit doar 300 de spectatori. Și atunci, te 
întrebi: ce suport moral vor găsi jueătorii Jiului, antre
norii lor — I. Bglănescu și V. Tilmaciu — și activiștii 
clubului, cu toții hotărîți să depună eforturi sporite în 
perioada de pregătire, dornici să revină cu Jiul printre 
echipele bune ?

Poate că pauza actuală va fi folosită cu mai mult suc
ces în stabilirea unor legături trainice între club și spec
tatori, pentru atragerea unui cerc larg de simpatizanți și 
membri susținători în jurul echipei. Poate că în această 
iarnă vor renaște sentimentele mai vechi ce legau pe 
mulți oameni ai Văii Jiului de destinele echipei ce-i re
prezintă în prima divizie.

Desigur, după comportarea bună din campionatul tre
cut, Jiul traversează o perioadă mai critică. Probabil că 
sînt necesare remanieri, întinerirea formației- Antrenorii 
știu ce au de făcut. Dar, Jiul are nevoie și de suporteri. 
de oameni entuziaști, capabili ca prin ajutorul Iar moral 
(și material) să contribuie la redresarea echipei. Este, de 
fapt, ideea ce animă întregul lot al Jiului-

Ce părere aveți, suporteri ai Jiulu1 ?
Constantin ALEXE

doar o dată. în 
în etapa a Xl-a oas-

GOLURI Șl... AUTOGOLURI

DIN
Clasamente

SIMPLA CURIOZITATE...
la sfârșitul turului Diviziei A

Dlnamo (ed. 1970—71)

EDIȚIA 1968-•1969 EDIȚIA 1969-71970 EDIȚIA 1970—1971

1. U.T.A. 15 10 2 3 25—13 22 1. Rapid 15 8 4 3 23—14 20 1. Dinamo Buc. 15 8 4 3 26—13 20
2. „U“ Craiova 15 8 3 4 30—25 19 2. Dinamo Buc. 15 9 1 5 30—19 19 2. Petrolul 15 8 3 4 20—15 19
3^ Poli. Iași 15 8 1 6 17—18 17 3. „LJ“ Craiova 15 7 5 3 22—16 19 3. Rapid 15 5 8 2 17—lt 18
4. Dinamo Buc. 15 7 2 6 28—18 16 4. F.C. Argeș 15 7 4 4 31—20 18 4. Steagul roșu 15 7 4 4 10—10 18
5. Jiul 15 6 4 5 17—15 16 5. Jiul 15 7 2 6 21—22 16 5. U.T.A. 15 8 16 23—15 17
6. Farul 15 7 2 6 22—21 16 6. U.T.A. 15 7 2 6 22—23 16 6. Politehnica 15 7 3 5 26—22 17
7. Dinamo Bc. 15 7 2 6 19—19 16 7. Steagul roșu 15 8 0 7 23—25 16 7. Farul 15 7 3 5 25—25 17
8. A.S.A, Tg. M. 15 1 7 22—21 15 8. Dinamo Bc. 15 6 4 5 22—25 16 8. „U“ Craiova 15 7 3 5 12—12 17
9. Petrolul 15 7 1 7 16—18 15 9. Steaua 15 6 3 6 37—22 15 9. Steaua 15 5 5 5 21—21 15

10. Progresul 15 5 4 6 14—17 14 10. ^,U“ Cluj 15 4 7 4 20—17 15 10. Sport CI. Bc. 15 7 0 8 22—20 14
11. Steaua 15 6 1 8 26—22 13 11. Farul 15 7 1 7 20—23 15 11. „U“ Cluj 15 6 2 7 17—17 14
12. „U* Cluj 15 6 1 8 24—26 13 12. Petrolul 15 5 4 6 16—18 11 12. F.C. Argeș 15 4 5 6 19—21 13
13. F.C. Argeș 15 6 1 8 19—25 13 13. Crișul 15 5 2 8 21—30 12 13. Jiul 15 6 18 15—18 33
14. Rapid 15 5 3 7 16—22 13 14. C.F.R. Cluj 15 4 3 8 13—26 11 14. C.F.R. Cluj 15 5 2 8 20—26 12
15. Crișul 15 4 4 7 14—16 12 15. Politehnica 15 4 2 9 16—20 10 15. Progresul 15 3 4 8 10—18 10
16. Vagonul 15 4 2 9 25—38 10 16. A.S.A. Tg. M. 15 3 2 10 12—29 8 16. C.F.R. Tim. 15 3 0 12 8—27 6

(ed. 1969—70) șl___  ___  ... ________  ,________ , se menține 
pe orizontală pînă Ia golaveraj, din cele 13 partide 
jucate, fiecare echipă avînd 8 victorii, 4 jocuri 
egale șl 3 infringed.

Mult discutata Steaua este totuși... conservatoare, 
ea găsindu-se Pe același loc (9) in ultimele două 
ediții.

Din compararea celor trei clasamente reies ur
mătoarele :

Actualul lider, Dinamo București, a figurat, la 
fiecare ediție, în plutonul fruntaș. Același număr 
de puncte (20), cît a acumulat acum echipa din 
șos. Ștefan cel Mare, a totalizat și Rapidul în edi
ția precedentă. Egalitatea dintre liderele Rapid

a aplicat ea anul acesta, dar 
ceva, sper eu, îmbunătățit. MS 
refer la dezvoltarea spiritului 
ofensiv, a rezistenței în regim 
de viteză, a pregătirii multi
laterale, în conformitate cu ce
rințele jocului actual. Toate 
acestea. în ideea unei mai 
bune finalizări. Ce-am putea 
să ne dorim mai mult ?

G. NICOLAESCU

CELE 291 DE GOLURI 
ALE TURULUI AU FOST 
ÎNSCRISE DE CĂTRE 130 
DE JUCĂTORI: 17 apărători 
(20 de goluri); 31 mijlocași 
(54); 72 de atacanți (207) și 
de următorii 10 jucători, 
care au reușit să-și înscrie 
în propria poartă: Sandu 
(Jiul) pentru Universitatea 
Craiova, Mocanu (Petrolul) 
pentru U.T.A., Kiss (Sport 
Club Bacău) pentru Steaua, 
V-lad (F.C. Argeș) pentru 
Jiul, Bîtlan (Universitatea 
Craiova) pentru Politehnica 
Iași, Stocker (Jiul) pentru 
Steagul roșu, Nunweiller III 
(Dinamo) pentru ~ 
Cojocaru (C.F.R. Cluj) 
Petrolul; Mustafa 
pentru U.T.A. și 
(Sport ®lub Bacău) 
Universitatea Craiova.

Pe lista golgeterilor, echi
pele U.T.A. și Petrolul fi
gurează cu 10 jucători; Ra-

Petrolul, 
pentru 
(Farul) 
Hrițcu 
pentru

cei mai eficace: BURLACU 
(l).IANUL (2), DINU (3), 
BROȘOVSCHI (3), PESCAR U 
(3), AXENTE (5), SALCEA- 
NU (5), TATARU (7), OPREA 
(7), CODREANU (6). în pa
ranteză sînt 
înscrise.

tn cele 
acordate 
11 metri. 
foi-mate: Dumitrache 2, Dinu 
(Rapid), Vătafu, Dodu, Ba
dea, Cuperman, Neagu, A- 
dam, Lereter, Oblemenco și 
Tătaru ; 7 lovituri de pedeapsă 
au fost ratate: Raksi, Libardi, 
Lereter, rx:„.,
(Rapid)

Iată-i 
care au 
teren pentru lovirea inten
ționată a adversarului: Strîm- 
beanu, Burlacu, Constanti- 
nescu (Dinamo), Mareș, Ivan 
II și dumitru.

în cele 15 etape s-au în
registrat următoarele scoruri

trecute golurile

15
19
12

au fostetape 
lovituri de la 
au fost trans-

Stan, Frățilă, Dinu 
și Soos.
șl pe cei 6 jucători 
fost eliminați de pe

dele și 2 oaspeții); 2—0 de 
21 de ori (17 gazdele și 4 
oaspeții); 3—1 de 8 ori (7 
gazdele și 2 oaspeții); 4—2 
de 4 ori (3 
oaspeții), 
scoruri au 
doar de gazde: 
două ori, 4—1 de 5 ori, 3—0 
de 6 ori, 3—2 de 3 ori, 4—0 
de trei ori și 6—1 o dată.

CELE
AU FOLOSIT 317 
TORT. Dintre aceștia 
35 au reușit să 
de minute cît a
U.T.A. a folosit 16 jucători; 
Steagul roșu
Sport Club Bacău
Rapid și Farul 19, Politehnica, 
F.C. Argeș, Steaua și Dinamo 
— 20, C.F.R. Cluj, Petrolul, 
Universitatea Craiova, (3.F.R. 
Timișoara și Universitatea 
Cluj — 21, iar Progresul cei 
mai mulți — 25.

gazdele și o dată 
iar
fost

următoarele 
înregistrate 

5—0 de

16 DIVIZIONARE 
JUCA- 

doar 
joace 1 350 

durat turul.

17, Jiul și
18,

SELECȚIONATA ECHIPELOR

8. GHEIMIGEAN) au condus 
6 partide; 6 cîte 5 partide, 
5 — 4 partide, 5 — 3 par
tide, 6 — două partide, iar 
I. Boroș și V. Topan doar 
cîte una. Cronicarii ziarului 
„Sportul" au acordat) 60 de 
calificative maxime (cinci 
stele), care reprezintă 50 la 
sută din tota'ul partidelor. 
Cele mai multe stele în a- 
cest tur Ie-a obținut C. 
GHEMIGEAN, care a primit 
în toate cele 6 partide pe 
care le-a condus cîte cinci 
stele. Ca să respectăm a- 
ceastă simetrie, menționăm că 
Sever Mureșan a obținut cîte 
4 stele în fiecare din cele 4 
partide arbitrate, N. Petri- 
ceanu tot cîte 4 stele în cele
2 partide pe care le-a con
dus, Ștefan Birăescu cîte 5 
stele în 
iar Iosif 
stele în 
care le-a 
a primit
doar o stea. C. Dinulescu (în 
etapa a 10), Zaharia, Dră- 
ghici (în etapa a 13-a), și 
loan Rus (în etapa 1) n-au 
primit nici o stea.

ETAPELOR

2 partide conduși 
Riter numai cîte 3 
cele 2 partide pe 
arbitrat. N. (Sursaru
în etapa a VII-a

4^

£

Halterofilul Nr. 1 ! nu-țt Dumitriu II: 
zea, că mai venim 
și noi de la înăl
țime !

Dridea: Să 
închipui că nu vine 
primăvara, anotim
pul ,,bătrînilor“ I

Răducanu: Și ca-n 
fiecare toamnă a- 
ceeași tristă sere
nadă...

CEI PATRU MUȘCHETARI DE TOAMNĂ
văzufi de Neagu RADULESCU

ECHIPA TURULUI, ■pe 
baza selecționărilor în echi- 
pa etapei, se prezintă ast-~ 
fel: RADUCANU (4) — I- 
VANCESCU (3), LUPESC U 
(5), DINU (6), DELEANU 
(4), PESCARU (3), RADU 
NUNWEILLER (3) UIFA- 
LEANU (3) TATARU (2), 
DUMITRACHE (5), MOLDO- 
VEANU (3).

Jucătorii DINU și DESEL- 
N1CU au reușit să figureze 
în echipa etapei de 3 ori 
consecutiv, primul în eta
pele VII, VIII, IX, iar al 
doilea în etapele XII, XIII, 
XIV.

în cele 15 echipe ale etape
lor turului au figurat 101 ju
cători : Dinamo cu 10 jucători; 
Rapid, Petrolul, cîte 9 ju
cători, Steaua, Politehnica 
Iași și C.F.R. Cluj, cîte 8; 
Steagul roșu și Universitatea 
Craiova, cîte 7; U.T.A., Farul 
F, C. Argeș și

Adrian VASILESCU

Echipa F.@. Argeș a ple
cat aseară în, R.F. a Ger
maniei, unde va întreprinde 
un turneu la invitația clubu
lui Miinchen 1880. Fotbali
știi piteșteni vor susține două 
partide amicale și se vor 
înapoia în țară în ziua de 
24 decembrie.

„U" Cluj, CAMPIONATUL fCHIPELUR

DINAMO SE APROPIE DE „MEDIA ENGLEZA
Dl 1IN1II1T-D1/1IIV1

Clasamentul turului

Urmare din pag. I)

cleu, în speță Dinu, Lucescu, 
Constantineseu, Stoenescu.

Scrutînd clasamentul, orice 
Iubitor al fotbalului nostru 
își va scoate pălăria în fața 
afirmării echipelor Petrolul, 
Steagul roșu și Politehnica.

Salvați de la retrogradare 
în ultima etapă a campiona
tului trecut, ploieștenii și ie
șenii ne-au impresionat prin 
schimbarea lor radicală ( o 
schimbare, nu numai la față, 
dar și în conținut), schimbare 
ai cărei principali „vinavați"
— Cernăianu și Mărdărescu
— merită considerația noas
tră. Se poate spune că antre
norul Politehnicii a avut par
te, în finalul de tur. și de 
un real ghinion, dar nu mai 
puțin demne de luat în sea
mă sînt și cele cîteva gre
șeli comise în fața potoului 
de acest tehnician apreciat.

Vorbind de ghinion, sîntem 
obligați să ne referim la Ra
pid, poate mai ales la această 
echipă, care a avut o com
portare constant superioară 
marea majoritate a turului, 
ratînd finalul de sezon da
torită accidentărilor (Dan, 
Neagu) și datorită unei ne
șanse ieșite din comun, care 
le-a furat rapidiștilor cîteva 
puncte ce păreau ca și scrise.

Revenind la una din echi
pele afirmate în chip neaștep
tat în această toamnă, la Stea
gul roșu, vom remarca, în 
afara golaverajului său de 
excepție — numai 10 goluri 
marcate (!!) Și 10 goluri pri
mite! țîșnlrea ei de sprin
ter pe ultimele lungimi ale

sezonului. Curios este faptul 
că un fost mare portar, Va
lentin Stănescu, și unul ac
tual, Adamache, au reușit să 
împingă pe locul 4 o echipă 
Pe care mulți o trecuseră la 
nota 6-4-.

Cîteva cuvinte, puține de
ocamdată, despre „sectorul 
decepții". Este adevărat că 
Steaua a avut. în ultimele 
toamne, evoluții nesatisfăcă
toare, iar primăvara... a ră
sărit în plutonul fruntaș, este 
adevărat, dar nu mai reală 
ni se pare proporția neobiș
nuită a crizei (sau crizelor) 
acestei echipe pe care nu pu
tem (în sinea noastră) s-o 
scoatem din galeria numelor 
mari ale soccerului românesc.

Despre U.T.A., subiect cu o 
cotă de publicitate foarte re
dusă (din cauza ei) în ulti
mul timp, nu sînt lucruri noi 
de spus. După Up sezon con
tradictoriu—- pe care n-o să-l 
mai caracterizăm prin meta
fora folosită pînă la exces 
„de la extaz la agonie", deși 
„momentul Feijenoord" a fost 
realmente un moment de ex
taz. după care a urmat o 
lungă și resemnată mediocri
tate — U.T.A. a ajuns, totuși, 
pe treapta a 5-a a clasamen
tului, în „plasa" fruntașelor, 
cărora n-ar fi exclus să le 
producă emoții în primăvară. 
Cîteva cuvinte despre echi
pele promovate în divizia A. 
în această toamnă, nici una 
dintre ele n-a arătat că-și me
rită loeul pe prima scenă fot
balistică a țării. E adevărat 
că antrenorii lor se plîng că 
valoarea loturilor pe care le 
conduc este modestă. îi cre
dem, ne-am convins cu ochii 
noștri chiar, dar ce vină au 
spectatorii ?

în fine, o referire cu ca
racter de generalitate: nici 
una dintre echipele primei di
vizii n-a atins la sfîrșitul pri

mei părți a campionatului a- 
șa-numita „medie engleză", 
— 3 puncte din 2 meciuri 
consecutive — (unul pe teren 
propriu și celălalt în depla
sare). de care doar liderul, 
Dinamo, se apropie...

Cîteva idei pe marginea u- 
nui final.

Avem, însă, în fața noas
tră o iarnă în care să tot 
discutăm despre fotbal, des
pre turul unui campionat de 
la care așteptăm cu toții 
foarte mult.

După cum se vede, intre Peiro- 
lul și „U" Cluj există o egalitate 
perfectă (tie puncte, golaveraj și 
număr de victorii). In această 
situație, ordinea in clasament a 
fost stabilită d,, rezultatul direct 
dintre aceste formații 0 pen
tru Petrolul).

1. PETROLUL 15 11 3 2 30-li 24
2. MU« Cluj 15 11 3 2 30-44 24
3. Steaua 15 9 3 3 37-^16 21
4. Dinamo 15 7 5 3 19— 9 H
5. Politehnica 15 9 1 5 19-14 19
6. Sport Club Bacău

15 7 3 *5 31—17 17
7. Rapid 15 7 2 6 22—18 16
8. Progresul 15 6 3 6 20—18 15
9. Univ. CV. 15 4 7 4 23—21 15

10. C.F.R. Tim. 15 4 5 6 12—18 13
11, U.T.A. 15 3 (» 6 16—28 12
12. Jiul 15 5 1 9 14—27 11
13. Steagul roșu 15 4 3 8 16—29 11
14. F.C. Argeș 15 4 1 10 19—26 9
15. Farul 15 3 1 11 12—26 7
16. C.F.R. Cluj 15 2 3 10 11—26 7

Din marile bucurii ale fotbalului! Codreanu a egalat pentru
Rapid în meciul cu Farul. atunci cînd nimeni nu se mai aștepta

Foto : DRAGOS NEAGU

A apărut 

ALMANAHUL 

LITERAR 1971
Confine interesante pa

gini de literatură româ
nească și universală, ală
turi de numeroase docu 
mente și fotografii. Alma
nahul mai cuprinde și ru
brici speciale ca: TEATRU 
CINEMA, PLASTICA,
SPORT, UMOR, MODA 
1971.

Trei scriitori români: Eu
gen Barbu, Ion Băieșu, Te
odor Mazilu comentează 
„MUNDIALUL 70" așa cum 
a fost, De asemene^ Ro
mulus Balabqp și Victor 
Bănciulescu scriu articole 
speciale dedicate sportului 
in ALMANAHUL LITERAR 
1971.



De îa trimisul nostfti fcnecial, Calin ÂNTONESCU

WIMAMAPIIKIMA, l,\ PRIMA IIA IIJRMUiUI
Dl HANDBAL MASCULIN DIN II. D. MANĂ

] BERLIN, 14 (prin telefon).
Cu cît zilele care au mai 

rămas pînă la sfârșitul anu
lui sînt mai puține, cu atît 
pe agenda 
ternațional 
mereu mai 
A devenit 
ție pentru 
lunile de iarnă, cînd între
cerile interne acordă pauze 
destul de lungi, să se 
nizeze mari turnee, confrun- 

din- 
de

am- 
prin 
for-

handbalului in
se aglomerează 
multe competiții, 
aproape o 

acest sport
tradi- 
ca in 
între-

orga-

țări amicale, care — 
colo de acest apelativ 
circumstanță — stârnesc 
biții sportive și oferă, 
aceasta și prin valoarea 
mațiilor ce-și dispută întîie- 
tatea, 
tate.

Este 
turneu 
cepînd 
Schwerin și Magdeburg (în 
loc de Berlin — schimbare 
de ultimă oră) și la care 
și-au anunțat participarea 7 
selecționate naționale, cărora 
Ii se va adăuga reprezenta
tiva secundă a R.D. Ger
mane. După cum am mai a- 
nunțat formația României va 
evolua in grupa B, alături 
de echipele U.R.S.S. și Po
loniei și împreună cu lotul 
secund al țării gazdă. Jocu
rile vor avea loc la Schwe
rin. în cealaltă grupă — ce 
se dispută la Magdeburg, e- 
voluează 
Germane, 
gârlei și

La ora 
ceste rînduri, 
români 
mineața cu avionul din Ca
pitală și ajunși la Berlin 
după aproape 3 ore de zbor 
— se află în drum spre 
Schwerin, unde vor ajunge 
cu autocarul spre seară. An
trenorul federal Nicolae Ne-

spectacole de cali-

cazul acestui mare 
ce se desfășoară în
de mîine (n.r. azi) la

selecționatele R.D. 
Cehoslovaciei, Un- 
Austriei.
cînd transmit a- 

handbaliștii 
— porniți luni di-

def ne spunea că dacă tim
pul va permite acest lucru, 
atunci echipa va face un u- 
șot antrenament chiar luni 
seara, imediat după sosirea 
la Schwerin.

Dar acest ultim amănunt 
l-am aflat de la antrenorul 
federal pe aeroportul Scho
nefeld din Berlin. în mo
mentul cînd ne despărțeam 
după călătoria cu avionul. 
Pînă atunci, adică de la 
București la Berlin, am 
vut suficient timp să 
tăm pe îndelete despre ulti
mele evoluții ale handba- 
liștilor noștri și. mai ales, 
despre șansele lor în acest 
mare turneu. Schimbul de o- 
pînii a fost cu atît mai in
teresant cu cît comportarea 
din această perioadă a ju
cătorilor români a stîrnit 
multe si contradictorii pă
reri printre specialiști.. An
trenorul N. Nedef face parte 
dintre aceia care cred —, s> 
noi nu-1 contrazicem — că 
echipa se află pe un drum 
bun. Acomodarea 
handbaliști introduși în lot 
cu nucleu] de 
a) formației, care rămâne 
lementul determinant 
conturarea comportării gene
rale a echipei, nu se poate 
face „cit ai bate din palme"

a-
discu-

noilor

bază 
e- 
în

— cum spunea chiar inter
locutorul nostru. Și apoi nu 
trebuie uitat faptul că a- 
n.ul acesta selecționata țării 
a fost intens solicitată (19 
partide, dintre care a cîști- 
gat 14, devenind campioană 
a lumii!),

Ascultând toate acestea am 
avut impresia că antrenorul 
N. Nedef pregătește cu un 
deosebit tact diplomatic „te
renul" în vederea unor e- 
ventuale eșecuri. L-am son
dat în această direcție și el 
ne-a răspuns că nici pe de
parte nu este vorba de așa 
ceva. „Am dorit doar ca si
tuația reală a echipei să fie 
bine cunoscută. ~ 
plină încredere 
sînt convins că 
onora titlul de 
lumii printr-o 
dintre cele mai bune'

Toate echipele care-și 
nunțaseră participarea la 
cest mare turneu au sosit 
așteaptă primele jocuri. Re
prezentativa noastră debu
tează marți la Schwerin a- 
vînd ca partener echipa Po
loniei. Partida va fi 
de cuplul suedez 
Larsson-Hanș Georg 
sson. în deschidere 
Ioc meciul dintre R. 
mană IT și U.R.S.S.

Eu am de
lii băieți și 

și aci își vor 
campioni ai 
comportare

a- 
a-
Și

condusă 
Lennart 

Karl- 
va avea 
D. Ger-

IN C.C.E. la handbal feminin

FERENCVĂROS BUDAPESTA
A ELIMINAT PE S.C. LEIPZIG!
Cea măi mare surpriză ai»

optimilor de finală din cadrul 
C.C.E. Ia . handbal feminin s-a 
înregistrat in întrecerea din
tre S.C. Leipzig și Ferencvâ- 
ros Budapesta, la finele căreia

ALEXANDRA NICOLAU
IN FRUNTE LA VRNJACKA BANJA

După consumarea a 9 run
de, maestra româncă Ale
xandra Nicolau a. preluat 
conducerea în turneul inter
național de șah de la Vmja- 
cka Banja, totaliând 6V2 p 
(o partidă mai mult jucată). 
Ea este urmată de Lazare- 
vici (Iugoslavia), Aleksandria 
(U.R.S.S.) 6 p, Veroczi (Unga
ria) 5 p, Eretova (Cehoslova
cia) 5 p. Pytel (Polonia) 5 p 
— o partidă în plus.

în runda a 9-a, partida cen
trală, Aleksandria-Lazarevici 
s-a încheiat cu victoria ma- 
estrei iugoslave. Alexandra 
Nicolau, jucînd cu piesele ne
gre, a obținut remiză la Ve
roczi. Rezultatul de egalita
te a fost consemnat și în 
partida Haraldson-Pytel. Ere
tova a învins-o pe belgiana 
Ldffler.

campioana 
cîștigătoăre 
și finalistă 
fost. nevoită 
competiția.

învingătoare 
eu 16—9, echipa budapestană 
a rezistat cu brio în partida 
retur de la Leipzig, pierzînd 
doar la 4 puncte diferență. 
La capătul unui joc confuz, 
nervos și de slab nivel teh
nic, S. C. Leipzig și-a adjude
cat a doua manșă a întrecerii 
la scorul de 11—7 (7—3), di
ferență insuficientă pentru a 
se impune în fața handbalis
telor maghiare. Au înscris: 
Helbig 7, Czelake 2, Braun, 
Kahnt de Ia învingătoare, 
respectiv Takăcs 4, Zsiday și 
Sterbinszky 2 de la învinse. 
De .............. .. * '
ția din Leipzig a beneficiat 
în 
de 
transformat opt

R. D. Germane, 
a trofeului în 1966 
în 1967 și 1970 a 

să părăsească

in primul meci 
budapestană

subliniat faptul că forma-
acest meci de 10 aruncări 
la 7 metri (!), din care a

Pianinei conduce
în turneul de la Ciaciak
Partidele din cea de-a 12-a 

rundă a turneului internațio
nal masculin de șah de la 
Ciaciak (Iugoslavia) s-au sol
dat cu următoarele rezultate: 
Szily — Popov remiză; Liu
bojevici — Nicolicî 1—0; La- 
zarevici — Maistorovici remi
ză ; Quinteros — Voiculescu 
1—0 ; Milanovici Ciricî

remiză g Balcerovskî — Trîn- 
gov remiză. In clasament 
continuă să conducă iugosla
vul Pianinei cu 9 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de 
Quinteros 77a p (1), Popov 
7»7» p, Lîubojevici 7 puncte 
(1). Voiculescu ocupă locul 6 
cu 5‘7s p.

UN BOICOT
AL SCHIORILOR 

LA J.O. DE IARNĂ?
PRAGA; 14 (Agerpres). — Se

cretarul general al Federației In
ternaționale de Schi, Sigge Berg
man, aflat în vizită la Praga, a 
declarat că „și alți schiori vor 
boicota Jocurile Olimpice de iar
nă de la Sapporo, in cazul cind 
cel 10 schiori vizați de C.I.O. și 
acuzați de profesionism vor fi 
excluși de Ia Olimpiada albă*.

SLgge Bergman a arătat că „din 
punctul de vedere al Federației in
ternaționale de Schi nici un 
schior nu a încălcat regulile a- 
matorismulul, iar acuzațiile pre
ședintelui C.I.O., A. Brundage, 
sint simple pretexte pentru a tul
bura activitatea unuia dintre cele 
mai răspîndite sporturi*'

PE FIȘELE DE PERFORMANȚE ALE ANULUI ATLETIC '70
NUMEROASE RECORDURI INTR-UN AN FĂRĂ J.O. SAU CAMPIONATE EUROPENI:

După sarabanda de recor
duri a Jocurilor Olimpice de 
la Ciudad de Mexico — multe 
din ele facilitate și augmen
tate _ de altitudinea capitalei 
mexicane — s-a crezut că a- 
nii următori, cel puțin, vor fi

Tereza Sukniewicz (Polonia) — 
corecordmană 
probele

mondială in
de 100 mg (12,7) și 200 

mg (25,8)

săraci 
atletice, 
rioada de relaxare post-olim- 
pică tinde să dispară și ast
fel, tabelele recordurilor 
mondiale și continentale s-au 
modificat adesea în sezonul 
care se încheie, cu toate că 
întrecerile de cel mai mare 
interes n-au abundat. Au fost 
depășite 
corduri 
olimpice 
distanțe 
Europa 
naționale îmbunătățite este de 
ordinul sutelor.

Intr-un astfrf <lă tfe^ament 
(al recordurilag irsstRmaK* da- 
----- k------ — 

în mari performanțe 
Se pare însă că pe-

sau egalate 17 re
ale lumii în probele 
și 13 în alergări pe 
neclasice. Numai în 
numărul recordurilor

pășite),
locul 5, 
ționale

Iată •

România se află pe 
cu 17 recorduri na- 
îmbunătățite.
- cronologic — care 

sînt autprii performanțelor su
perioare sau egale celor mai 
bune rezultate 
în acest an:

MASCULIN : 
(r. egalat) Tom 
3 000 m. obst. 
Kerry O’Brien 
20 km marș : 1.25:50,0 (126:40,6) 
Peter Frenkel (R.D.G.); pră
jină: 5,45 (5,44 și 5,46 Wolfgang 
Nordwig (R.D.G.): și 5,49 
Christos Papanicolau (Grecia); 
înălțime: 2,29 (2,28) Ni-Cih- 
Cin (R.P. Chineză); FEMININ: 
100 m: 11,0 (r. egalat Chi- 
Cheng și Renate Meissner 
(R.D.G.); 200 tn : 22,4 (22,5)
Chi-Cheng; 400 m; 51,0 (51.7) 
Marilyn Neufville (Jamaica); 
100 mg 12,8 (12,9) Tereza
Sukniewicz (Polonia, 12,7 Ka
rin Balzer (R.D.G.) și Tereza 
Sukniewicz; lungime: 6,84

(6,82) Heide Rosendahl (R.F.G.); 
pentatlon 5405 p (5 352 p) Bur- 
glinde Pollak (R.D.G.). Un an 
bogat deci în recorduri, lu
cru notabil astăzi, cînd va
loarea performanțelor 
culmi care frizează 
omenescul.

Citeva aspecte — pe 
considerăm esențiale — în le
gătură cu raportul de forțe 
dintre marile puteri atletice 
ale lumii. Fără îndoială, se
zonul 1970 a avut ca trăsă
tură principală confirmarea 
revelației produsă anul tre
cut Ia campionatele europene 
de la Atena de atleții din 
R.D. Germană, cîștigători in 
acest an ai „Cupei Europei” 
pentru echipele reprezentative, 
atît la feminin cit și la mas
culin. Este în mod cert 
rezultat firesc al atenției 
cordată atletismului in aceas
tă țară, la toate nivelele. — 
și în special în școală —, al 
seriozității cu care lucrează 
încă de la vîrsta claselor ele
mentare. Echipa feminină — 
de departe cea mai puternică 
in lume — cuprinde la fiecare 
probă atlete de o excepțională 
valoare, unele aflate la vîrsta 
junioratului — Pollak, Jahns 
— altele trecute de prima 
tinerețe sportivă. — Balzer, 
Gummel — și cu siguranță 
anul viitor la campionatele 
europene de la Helsinki, 1—2

obținute pînă

110 mg 13.2
Hill (S.U.A.); 

8:22,0 (8:22,2) 
(Australia) ;

cînd
a atins 
supra-

care le

un 
a_

................... . ------------ ------- --------- -------- ------------------------ ------------  .. ......... .......

PATINATORI ROMÂNI IN CONCURSURI 
INTERNATIONALE

7

Juniorul M. Ion clasat printre fruntași la Banska Bystrica

Wtimele întreceri din ca
drul concursului internațio
nal de patinaj artistic de la 
Banska Bystrica (Cehoslova
cia), rezervat juniorilor, a 
adus satisfacții apreciabile 
conourenților români. Prin- 
tr-o foarte bună evoluție, la 
figurile libere, tânărul Mir
cea Ion a urcat pe locul 4 
în clasament, cu un ,total dt> 
1131,2 punct®. Printre pri
mii zece concurenți se cla
sează și Octavian Goga, care

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE..u• •a • i CAMPIONATE.., CAMPIONATE... CAMPIONATE.
BULGARIA: Ț.S.K.A. are pa

tru puncte avans
kademik — Laskov 2—2, Etar 
— Spartak 0—1.

în clasament 9
în penultima etapă, liderul 

Ț.S.K.A. a întrecut pe teren 
propriu pe Lokomotiv cu 4—1 
Si este virtual campion de 
■toamnă. Dramatic a fost me
ciul de Ia Vama dintre Cerno 
More și Botev. Gazdele condu
ceau cu 3—1 pînă în min. 88, 
dar oaspeții au redus din scor 
și au egalat din 11 tn în ulti
mele secunde ale partidei. Pri
ma victorie în actualul campio
nat a înregistrat-o echipa Ma
nta din Plovdiv care a învins 
pe Ceardafon-Orlovcț cu 2—0. 
Formația sofiotă J.S.K. Slavia, 
care în toamna .aceasta a avut 
o comportare cu mult sub po
sibilitățile ei reale, a suferit o 
nouă înfringere la Ruse fiind 
întrecută de Dunav cu 2—0. 
Restul partidelor s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Ma
rek — Levski-Spartak 1—1, 
Cernomoreț — Trakia 2—1, A-

1. Ț.S.K.A.
2. Botev
3. Levski Sp.
4. Marek
5. Spartak

AUSTRIA; 
de iarnă

14 11 2 1 40—11 24
14
14
14
14

9 2 3 25—13 20
8 3 3 22— 7 19
5 S 4 20—14 15
7 1 6 26—23 15

Urmează pauza

prima parte a 
Austriei. în 

Rapid a învins
, S-a încheiat 
campionatului 
meci restanță. . . 
cu 2—1 pe Admira Viena. Pe 
primul Ioc în clasamentul gol- 
geterilor se află Willy Kreuz 
de la Admira cu 15 puncte în
scrise.

PORTUGALIA: Sporting con
duce autoritar

Campionatul portughez a con
tinuat cu desfășurarea meciu
rilor din cadrul celei de-a 13-a 
etape. lată principalele rezul
tate : Guimaraes — Porto 0—0 ; 
Sporting — Tirsense 2—0 ; Aca
demica — Benfica 0—0 ; Var- 
zim — Leixoes 3—1.
1. Sporting 13 10 3 0 24— 2 23
2. Academica 13 8 3 2 23—10 13
3. Sctubal 13 9 0 4 30—10 18
4. Benfica 13 6 5 2 26— 7 17

BELGIA: Standard în serie
Rezultatele etapei a 11-a: 

Lierse — Racing White 2—0 ; 
F.C. Liege — Diest 1—0 ; La 
Gantoise — Waregem 
Anderlecht — Antwerp 
Crossing — Standard 
Bruges — Beveren 3—1.

în clasament conduce 
dard cu 24 puncte urmată la 
3 puncte de echipele Ander
lecht și Bruges.

• ••

termină al 7-lea, cu 1108,4 
puncte. întrecere<gta^soulină 
a fost cîștigată bS^^erndt 
Wunderlich (R.D, Germană) 
— 1272,6 p„ urmat de Ko- 
pelent (Austria) — 1193,8 p 
și Kolar (Cehoslovacia) 1127,8 
P-

Mai puțin reușită a fost 
evoluția patinatoareloir ro
mânce. în clasamentul femi
nin, primul loc este ocupat 
de Carole Niebling (R.D. 
Germană) — pe care publicul 
bucureștean o cunoaște de la 
demonstrația internațională 
desfășurată în această toam
nă la patinoarul „23 Au
gust". Ea totalizează 1579,2 
puncte. Concurentele român
ce sînt clasate pe următoa
rele locuri: 18. Gabriela Vot
ca — 1210,4 p; 21. Anca Tu
nase — 1181,4 p.

★
Evoluînd în cădirul con

cursului internațional de pa
tinaj artistic de la Varșovia, 
perechea română Letiția 
Păcuraru—Dan Siveanu s-a 
clasat pe locul 9 cu 172,3 p. 
Proba de perechi a revenit 
cuplului Brunhilde Bassler- 
Eberhard Rausch (R.D.G.) cu 
208,2 p.

0—3 ;
2—1 ; 
0-1;

PROGRAM

22
21
18
ÎS

18 12 2 4 43—20 26
18 11 4 3 33—21 28
18
18
18

9 5 4 32—15 23
7 7 4 24—20 21
8 4 6 25—24 20

2 29—17
2 32—21
3 29—15
5 30—19
5 27—15 18
5 28—24 16

1. Salzburg
2. Rapid
3. W.S.C.
4. Admira
5. Innsbruck
6. Wattens

Stan-

2—3. Prime-

11 3 1 
io 1 1
10 4 i
10 3 2

15
15
15
15

30—10 25
34—12 24
29— 14 24
30— 0 23

DJORKAEFF
(St. Etienne)

FRANȚA: Liderul Olympique 
Marseille învins

Rezultatele din etapa a 18-a: 
Bordeaux — Marseille 3—1 ; 
St. Etienne — Nancy 4—1 ; 
Rennes — Sochaux 4—0 ; Metz
— Lj’on 6—1 ; Reims — Bastia 
6—0 ; Sedan — Ajaccio 3—1 ; 
Strasbourg — Nantes 2—2 ; An
gers — Nîmes 1—0 ; Red Star
— Angouleme 0—0. Clasament :
1. Marseille
2. St. Etienne
3. Reims
4. Metz
5. Nante«

INTERNATIO
NAL

MIERCURI (16 decembrie) 
meciuri retur in „Cupa eu
ropeana a târgurilor": Be
veren—Arsenal (0■—4); Ju
ventus—Pecs (1—0); Twente 
Enschede—Dynamo Zagreb 
(2 , Liverpool—Hibernian 
(1 . între paranteze: re
zultatele meciurilor

Lupta p-'itru puncte este aprigă și in campionatul belgian de fotbal. Iată, un tumultuos asalt 
al lui Anderlecht asupra porții echipei Lierse. In centrul imaginii, Van Himst și Mulders (am

bii cu chiloți albi).

OLANDA; Feijenoord vizea
ză primul loc

Rezultatele etapei a 15-a : 
Holland Sport — Feijenoord 
2—3 ; Ajax — Utrecht 7—1 ; 
Eindhoven — Nijmegen 2—0 ; 
Sparta — ADO 4—2 ; Excelsior 
— DVS Amsterdam 0—0 : Ha
arlem — Alkmaar 
le clasate :
1. ADO Haga
2. Feijenoord
3. Sparta
4. Ajax

• La Kumasi. în semifinale
le „Cupei Africii" interduburi. 
echipa ghaneză Kotoko a în
vins cu scorul de 2—0 formația 
Ismailia (Republica Arabă Uni
tă).

atlete din R. D. Germană se 
vor afla — la fiecare probă 
— în lupta directă pentru me
dalii.

Remarcabilă este revenirea 
la cel mai inalt nivel a atle- 
ților sovietici, unde schimbul 
de garnituri a propulsat în 
prim, plan vedete incontesta
bile — Borzov, Arzanov, Sapka. 
De asemenea, în progres con
stant s-au arătat atleții din 
R.F. a Germaniei și din Franța, 
cu mulți campioni autentici, 
cum sînt francezii („copiii — 
chiar ca vtrstâ! — căpitanului 
Colnard") — Drut, Nallet, Tra- 
canelli.

Putem afirma fără teama 
de a greși că atleții bătrînu- 
lui continent au fost în acest 
sezon cu un pas înaintea ce
lor americani. Fenomenul este 
tradițional în primii doi ani 
după fiecare Olimpiadă, dar 
faptul că americanii au pier
dut — pentru prima oară — 
două din cele t.rei curse' de 
100 ni in turneul lor european 
spune destul, iar dacă nu, 
vom nota că în clasamentul 
celor mai „prăjiniști"

mondiali ai anului primat 
săritor de peste Ocean — ve-ț 
teranul Pennel — este deranj 
sat de cinci săritori europeni 
șl se găsește _cu 16 cm 
jos" decît 
remarcat că 
săritura cu 
anul acesta 
un exil american care a durat) 
7 ani). Abandonarea atletis
mului de către mulți din su- 
percampionii de la Mexico al 
lăsat goluri care niu știm 
dacă se vor umple pînă la; 
Munchen.

In sfîrșit, remarcăm apari
ția unor atleți — pînă acum' 
necunoscuți — în atletismul 
african, de data asta în probe 
de alergări scurte. Numele 
lui Chihota, Dralu, Kipchenboi 
vă spun oare ceva ? Ele în
seamnă însă 10,1—10,2 la 100 
m sau 50,0 la 400 mg 
guranță ele se vor 
viitoare performanțe 
înalte în acești doi 
ne mai despart de 
Olimpice 72.

„mai
Papanicolau. (Del 
recordul lumii la 

prăjina a revenit 
în Europa după

și CU si- 
lega da 
și mai 

ani cara 
Jocurile

Recordmanul european al probei de 5 000 m Ian Stewart 
(13:22,8) continuă tradiția școlii britanice de fond, actualmente 
cea mai puternică în lume- El își subliniază victoria in cursă 

cu demnul V format cu degetele mîinii drepte.

Vladimir D. MORARU |
M

• •

TROFEE OFERITE DE FEDERAȚIA
INTERNATIONALS
PARIS 14 (Agerpres). — La 

Paris. în prezența a numeroase 
personalități din lumea auto
mobilismului. printre care se 
aflau celebri pilot i ca Jacky 
Stewart. Jacky Ickx. Jean- 
Pierre Beltoise. Joachim Bon
nier. Federația Internațională 
de Automobilism a acordat re
compensele sale pentru perfor
manțele anului ce se încheie. 
Cu titlu postum, austriacului 
Jochen Rindt i s-a atribuit tit
lul de campion mondial și o 
cupă înmuiată văduvei acestuia. 
Nina Rindt. Premiul pentru cel 
mai bun automobilist de for
mula II a fost atribuit elveția
nului Clay Regazzoni. Cupa 
internațională a constructoriloir 
automobilelor de formula I a 
fast atribuită mărcii „Lotus- 
Ford“, iar cupa internațională 
formula II firmei „Porsche".

Noul președinte al Comisiei 
sportive internaționale de pe 
lingă Federația Internațională 
de Automobilism, Alfons von

0 nouă finală Ignis Varese
Ț.S.K.A. Moscova în C C E. la baschet ?5

MVNCHEN 14 (prin tele
fon). Luni după-amiază a a- 
vut loc la Park Hotel din lo
calitate tragerea la sorți
grupelor semifinale din cadrul 
C.C.E. la baschet. într-o con
vorbire 
cu 
cu, 
ei

a

purtată 
Predes- 
comisi- 

a com
petițiilor continentale de pe 
lingă F.I.B.A., am aflat amă
nunte asupra ședinței de la 
Park Hotel, unde au fost pre
zenți și delegați ai echipelor 
calificate.

în întrecerea masculină, O- 
limpia Ljubljana. Slavia Pra- 
ga, Olympiqne Antibes și Ig
nis Varese vor face parte din 
grupa A, iar Ț.S.K.A. Mosco
va, Akademik Sofia, Standard 
Liege și Real Madrid din gru-

telefonică 
prof. Aurel 

membru al 
de organizare

pa B. Specialiștii apreciază 
că există mari posibilități de 
reeditare a finalei de anul 
trecut, care a opus formațiile 
Ignis Varese și Ț.S.K.A. Mos
cova. în competiția feminină 
grupele vor avea următoarea 
alcătuire :A) Daugava Riga, 
U.C. Clermont-Ferrand și Sla
via Praga — cea mai echili
brată după aprecierea prof. 
A. Predescu si B) Akademik 
Sofia, Geas Sesfo San 
vanni și Wisia Krakowia.

Primele meciuri sînt pro
gramate la 14 și 31 ianuarie 
(competiția masculină și eea 
feminină), și în rîndul lor no
tăm o dispută de mare atrac- 
tivitate: REAL MADRID —
Ț.S.K.A. MOSCOVA.

Gto-

DE AUTOMOBILISM
Metternich, a declarat ziariști
lor prezență că sportul automo
bilistic este în plină evoluție 
și că este necesar să existe o 
perfectă ooordonare între orga
nele care conduc activitatea a- 
cestei discipline și constructorii 
de automobile, pentru a asigu
ra marilor competiții o desfășu-i 
rare cit mai perfectă.

TELEX • TELEX
Faza preliminară a campionatu
lui european de hochei pe 
gheață, rezervat echipelor de 
juniori, s-a desfășurat în loca
litatea finlandeză Tampere. în-i 
cheindu-se cu victoria selecțio
natei Cehoslovaciei 5 p, urma
tă de URSS 4 p. Suedia 4 p, 
Finlanda 2 p. în ultima zi a 
turneului, echipa Cehoslovaciei 
a întrecut cu 5—2 formația 
URSS. iar reprezentativa Sue
diei a învins cu 10—5 echipa 
Finlandei.

în meci retur pentru O.C.E. 1» 
volei, echipa TSKA Moscova a 
învins cu scorul de 3—2 (11-15. 
15-11, 15-9. 7-15. 15-6) formația 
Racing Club (Eranța). învin
gătoare și în prima partidă, 
sportivei© sovietice s-au califi
cat în sferturile de finală.

Concursul internațional de 
■„Memorialul Jean Bouin”. 
fășurat la Marsilia pe un 
seu de 7,5 km, a fost ciștigat 
de englezul T. Wright, crono
metrat cu timpul de 24:43,0, Pe 
locurile următoare s-au ctesat 
în ordine : Allan Rushmer (An
glia) 24:54,0. și Philipp Banning 
(Anglia) 25:09,0.

Proba feminină a revenit 
francezei Colette Besson.

cros 
des- 
tra-

în cadrul concursului interna
tional de patinaj viteză de la 
Inzell (R.F. a Germaniei), spor
tivul vest-german Erhard Kel
ler a ciștigat proba de 500 m 
in 39,9. La feminin, pe primul 
Joc: s-a clasat Monika Pflug 
(R.F. a Germaniei) cu 44.9 
(nou record al RFG), italianul 
TonioMi a terminat victorios în 
cursa de 3 000 m, fiind înregis
trat cu 4:36.0.

BEAMON A ABANDONAT 
ATLETISMUL IN FAVOA

REA BASCHETULUI
Celebrul atlet de culoare Bob 

Beamon, recordmanul mondial la 
săritura în lungime (3,90 m) 
campion olimpic la Ciudad 
Mexico (1968) a abandonat (J a 24 
de ani) atletismul în favoarea 
baschetului. Beamon este noul 
recrut al selecționatei. 
care însoțește în turneu, ca spar
ring-partner, nu mai puțin cu
noscuta echipă profesionistă Har
lem Globe Trotters.

STAN SMITH 4 VICTORII 
ÎN OPENUL DE LA TOKIO

In cadrul turneului open de la 
Tokio. 7 000 de spectatori, au a- 
plaudat victoria lui Stan Smith 
asupra lui Rosewall cu 6—4, 6—5, 
prin care fenlsmanul american

sl 
de

și-a sărbătorit cea de a 22-a. a- 
niversare. într-o altă partidă : 
Ashe — Kodes 6—3. 4—6, * ”
Pe primul loc în clasament 
află Smith cu 4 victorii, 
tot atitea partide, urmat de 
sewall și Laver ou cite 3 
torii și o înfringere, Ashe 2 
torii și 2 Infringeri, Kodes 
Franulovici care nu au 
nic; un punct.

PATRICK RUSSELL 
CÎȘTIGĂ SLALOMUL SPE

CIAL LA SESTRIERES
Proba, de slalom special des

fășurată ieri la Sestrieres a re
venit francezului Patrick Russell,

MECIUL FRAZIER — CLAY LA 10 MARTIE 1971

6—3- 
se 

din 
Ro- 
vic- 
vic- 

și 
realizat

fost perfectată partida dln- 
Joe Frazier (actualul dețină- 
al centurii) și Cassius Clay

A
tre
tor . . ______
pentru titlul de campion al lu-

care a totalizat în cele două man
șe 113,71 sec. L-au urmat G. 
Thoeni (Italia) cu 114,52 s șl M. 
Rieger (B.F.G.) cu 117 s.

JAPONEZII DOMINA 
CATEGORIC JOCURILE 

SPORTIVE ALE ASIEI
După 5 zile de întreceri, la 

Bangkok, In cadrul celei de a 
Vl-a ediții a Jocurilor sportive 
ale Asiei, delegația Japoniei to
talizează 47 de medalii de aur, 30 
de argint și 11 de bronz. Noi 
campioni al concursului atletic : 
Anat (Thailanda) 21,1 pe 200 m 
— nou record al Jocurilor ; Rosa 
(Ceylon) 29:55,0 pe 10 000 m.

mii la toate categoriile. Intilnirea 
va fi găzduită tot de Madison 
Square Garden in ziua de 
miercuri 10 martie 1971.


