
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA I

DUMINICĂ BUCUREȘTEANĂ FĂRĂ SPORT?

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXVI — NR, 1120 (6554) 4 PAGINI 30 BANI Luni 21 decembrie 1970

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU RECONFIRMAT SUPREMAȚIA MONDIALĂ

ROMÂNI A-R.D. GERMANĂ 16-12
IN FINALA PUTERNICULUI TURNEU DE LA BERLIN

• ÎNSCRIIND 36 DE GOLURI, DINTRE CARE 10 IERI I, GRUIA SE DOVEDEȘTE CEL MAI BUN HANDBALIST DIN LUME

BERLIN, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

E.a Dynamo Halle a fost con
semnat duminică seara un nou 
succes al reprezentativei de 
handbal a României. A fost 
confirmată, dacă mai era ne
voie, valoarea indubitabilă a 
teani-ului nostru, a excelentu
lui său realizator Gruia, a tu
turor acestor băieți minunați 
care știu să se impună, să în
vingă tocmai în situațiile cele 
mai dificile. In finala turneu
lui internațional, organizat de 
forul de specialitate din R. D. 
Germană și încheiat la Berlin, 
echipa României a întîlnit, 
pentru a treia oară în acest an,

GRUIA

formația R. D. Germane. La 
fel ca Ia Paris, în finala cam
pionatului mondial, handbaliș- 
tii români au terminat învin
gători, dar de această dată 
mai ușor, la patru goluri di
ferență. chiar acasă la puter
nicii noștri adversari, vice- 
campioni ai lumii. Manifestînd 
o vigoare de care nu-i mai 
credeam In stare, apărîndu-ss 
excelent (s-a practicat, în de
fensivă. un joc avansat, ener
gic), lucrînd atacurile cu fi
nețe, demonstrînd o abilitate 
tehnică de veritabili virtuozi, 
băieții noștri s-au impus ca
tegoric. nelăsînd valoroșilor lor 
parteneri de joc nici o șansă. 
Fostul antrenor al echipei R.D. 
Germane. HANS SEILER, cel 
care a condus formația la C.M. 
din Franța, ne spunea: „Nu știu 
de unde mai au handbaliștii dv 
atîta energie. După un sezon 
aglomerat, după ce au susți
nut partide epuizante, nu nu
mai din punct de vedere fizic, 
ci și nervos, după ce au cuce
rit cele mai Înalte onoruri în 
acest sport, ei au totuși pu
terea de a se concentra pen
tru noi asalturi, de a consi
dera flecare partidă ca o fi
nală. Merită Intr-adevăr feli
citări. PREVĂD GA LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA

MUNCHEN tot ei vor fi 
CEI CE VOR CULEGE LAU
RII...”

îmi amintesc acum șl de cu-

GAȚU

vintele rostite de Gruia — a- 
cest magnific al handbalului 
mondial — după Infrîngerea 
de la Cluj, din ultimul meci al 
„Trofeului Carpati" : „Ascul- 
tați-mă pe mine : ne vom re
vanșa Ia Berlin. Acolo vom 
ciștiga din nou In fața echipei

Călin ANTONESCU

'Continuarea tn vag. a 4-a)

In zori s-a așternut bruma 
peste postatele de iarbă ale 
terenurilor de fotbal. Băltoa
cele au prins pojghiță de 
gheată, iar parbrizele mașini
lor au înflorit în chiciura 
nopții. Cine ar fi crezut că 
soarele dimineții va înveseli 
o zi sortită mohorelii ? Dar, 
mai ales, cine ar fi crezut 
că această duminică incertă, 
dintr-un sezon nedefinit -+ 
fără zăpadă, dar cu geruleț 
șfichiuind urechile — se 
transforma într-o zi plină 
sport, de mișcare în aer 
ber?

va 
de 
li-

Vizita președintelui C.N.f.F.S. in Algeria
Ieri dimineață a plecat la 

Alger, tovarășul Anghel 
Alexe, președintele Consi
liului National pentru Edu
cație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă Româ

nia, care — la invitația mi
nistrului pentru problemele 
tineretului și sportului din 
Algeria — va face o vi
zita oficială în această 
tară

In campionatul feminin de volei

„11“ a cîștîgat turneul 
de handbal de la Cluj
CLUJ. 20 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru P. 
Rad vani). In sala sporturilor, 
s-a încheiat turneul interna
tional masculin de handbal. 
In partida decisivă Universita
tea Cluj a întrecut formația 
poloneză M.D.K. Tamow cu 
16—13 (12—7). In cel de-al 
doilea med al zilei Minaur 
Baia Mare a dștigat în fata 
echipei Voința Cluj cu 20—11 
(10—5). Clasamentul final : 1. 
Universitatea 6 p, 2. M.D.K. 
4 p, 3. Minaur 2 p si 4. Vo
ința 0 p

în al doilea joc

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 
10-6 LA HANDBAL FEMININ

Aseară, la Nitra, a avut loc 
al doilea med dintre repre
zentativele feminine de hand
bal ale României și Ceho
slovaciei. După ce în primul 
joc handbalistele românce au 
învins cu 14—10. în partida 
de aseară, echipa Cehoslova
ciei a repurtat victoria cu 
10—6 (5—3).

CARUSELUL 
PATINATORILOR

Cine a crezut că bucureș- 
teanul este leneș și că abia 
așteaptă duminica pentru a 
se deda trîndăviei sau dul
celui farniente, se înșeală. Toc
mai într-o duminică precum 
cea de ieri, deloc promițătoa
re — nici pe buletinul me
teorologic, nici pe afișe — s-a 
dovedit mai încărcată decît 
ne-am fi putut închipui. Ex
cludem, firește, sutele de au
tomobile care au luat drumul 
Carpaților, purtînd pe împă
timita schiului spre Predea’ 
sau Poiana Brașovului. Prin 
forfa împrejurărilor îi vom 
ignora, fără a-i disprețul, pe 
cei ce au ales cărările parcu
rilor sau aleile de la Șo
sea pentru a plimba copiii, 
pentru a-și aerisi plămînii 
sau pentru a combate coles
terolul. In schimb, ne vom 
opri cu plăcere la patinoarul 
Floreasca, unde se vindea, cu 
preț sporit (de ce ?), la veni
rea noastră al 341-lea bilet 
de intrare. Caruselul lunecu- 
sului pe gheată, ca si hărmă
laia sint indescriptibile, in 
așa fel încît micuța școlărită 
de 7 ani. Carmen Ganeev, a
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primit răsplata îndemînării 
ei. „Patina de ciocolată" tub 
forma unui tort, intr-un ano
nimat cvasi-complet. In ase
menea împrejurări se nasc 
convingerile: nevoia de mai 
multe patinoare, nădejdea că 
de aci vor ieși într-o bună 
zi o nouă Peggy Fleming, un 
nou Oleg Protopopov (dar 
unde sînt maeștrii f). Si A

propot de patinaj i pe cînd 
un nou festival al ghefii, nu 
numai la televizor, ci și la 
Palatul de cleștar „23 Au
gust", pe cînd un Paris sur 
glace sau un Wiener eisrevue ?

Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

DECEMBRIE
(micro jur nai)

RAPIDUL PE PRIMUL LOC DAR 
PENICILINA MAI ARE DOUĂ RESTANTE 

pierzînd setul. în următorul, 
greșelile se țin lanț în tere
nul Ceahlăului, care acordă 
astfel 11 puncte bucureșten- 
celor, aceastea realizînd încă 
patru, după recuperări în 
linia a doua și atacuri deci
sive. Astfel, C.P.B. își adju-

f. C. Argeș învingătoare în R. F. a Germaniei

Duminică au fost programate partidele ultimei etape a 
turului în prima divizie feminină de volei. Etapa s-a încheiat 
fără surprize, echipele gazdă, cu excepția codașei clasamentu
lui — „U“ Cluj — au obținut

C.P.B. — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (3—1). Cîștigînd pe 
merit, poligrafele au făcut un 
salt de două locuri în clasa
ment. Jocul de ieri, progra
mat în sala Giulești, a satis
făcut doar în parte ca valoa
re tehnică și spectaculară. El 
a fost colorat cu faze inte
resante, dar și cu greșeli ele-

victorii clare.
mentare, de o parte șl de 
alta. Ambele echipe au în
ceput bine, echilibrul fiind 
consemnat și pe tabeia de 
marcaj (4—4, 7—7, 9—9,
10—10, 11—11). In final însă, 
bucureștencele s-au apărat 
foarte bine, în timp ce ad
versarele lor au comis dese 
greșeli în atac și la dublaj,

REZULTATE TEHNICE

MUNCHEN, 20 (prin tele
fon). în cadrul turneului pe 
care l-a întreprins în R.F. a 
Germaniei, echipa F.C. Argeș 
a susținut duminică ultimul 
meci, evoluînd în compania 
formației locale D.S.C. Fot
baliștii piteșteni au reușit să 
se impună din prima .parte a 
partidei. La sfîrșitul meciu
lui, tabela de marcaj a arătat 
scorul de 6—1 (3—0) în fa
voarea lui F.C. Argeș, în ur
ma golurilor marcate de Ian- 
cu (min. 14, 84), Dobrescu 
(min. 30 și 45), D. Ștefan

(min. 52 și 72) respectiv 
Theimer (min. 67).

F.C. Argeș a aliniat urmă
toarea formație : - Niculescu 
(min. 46 Ariciu) — Pigulea,' 
Crăciunescu, Vlad, Ivan II, 
Prepurgel, Roșu, Dobrescu 
(min. 46 D. Ștefan), Frățilă 
(min. 46 Ștefănescu), Iancu, 
Jercan.

Olteanu și Dobrin nu au 
jucat fiind sancționați disci
plinar.

A arbitrat foarte bine Hans 
Forster (Miinchen).

13 DECEMBRIE 1970. Cassius Clay a terminat convor
birea telefonică — fulger cu Joe Frazier. Apare tandemul 
Ralea—Vornicu. Studioul N regretâ (prin intermediul Ca- 
tincâi Ralea) abuzul de sport TV, care comprimă forjat 
emisiunea. Fostul reporter al stadionului, Tudor Vornicu, 
încearcă să atenueze duritatea intervenției, referindu-se la 
reabilitarea Sportului, prin Lia Manoliu. Peste cîteva mi
nute, studioul N, comprimat de... sport, oferă telespecta
torilor momentul de vîrf al show-ului. Suprema penitenfd : 
Calinca Ralea asigura traducerea din franțuzește...

19 DECEMBRIE 1970. Astăzi l-am întîlnit pe comenta
torul de sport al „României libere”, Ion Bocioacâ. Mi-a 
cerut „cel mai bun 11 al anului", pentru ancheta din 
„Magazinul" de sîmbâta viitoare. I l-am dat fără să stau 
pe gînduri : Râducanu — Sâtmâreanu, Lupescu, Dinu, Mo- 
canu — Dumitru, Nunweiller VI — Dembrovschi, Neagu, 
Dumitrache, Lucescu. Apoi, un coleg al nostru și-a com
pletat și el formularul. După ce a scris Lucescu, a retras 
brusc nîrtia : „Stai o clipă ! Vreau să fac unele modifi
cări. Dacă rămîn așa, înseamnă că sînt de acord cu 
11-le de la Guadalajara"... Colegul nostru a tăiat nu
mele lui Sâtmâreanu și Lucescu. A scris Crefu peste Sâtmâ
reanu și Gyorfi peste Lucescu. Apoi a tăiat din nou și a 
scris Codrea peste Crețu și Kallo peste Gyorfi. A șters 
Codrea și a pus Gruber. A șters Gyorfi și a pus Florian 
Dumitrescu... îl priveam zîmbind. A zîmbit și el, a cerut o 
hirtie și a scris din nou Sâtmâreanu și Lucescu...

20 DECEMBRIE 1970. în această duminică — în sfîrșit 
o duminică fără fotbal I — cînd s-ar fi putut prezenta 
telespectatorilor ultimele procedee tehnice privind intro
ducerea răvașelor în plăcintă sau primele rezultate în 
marea bătălie între â și î, s-a dat în reluare finala Bra
zilia — Italia. Și a fost foarte interesantă această reluare, 
care a și început să aibă farmecul patinei filmelor 
clasice.

In această duminică a finalei reluate, semizeii au rede
venit muritori. Pele a șutat deseori mai sus decît... Penciu, 
Rivelîno s-a rostogolit „de durere" Cu o artă incompara
bilă față de micile „șmecherii" ale lui Bebe Năsturescu, 
iar Carlos Alberto sau Piazza au avut un tackle de trei 
ori mai dur ca al lui Dumitru.

Am revăzut un meci ca multe altele. Un meci în care 
brazilienii au recunoscut că ideea temporizării le apar
ține. Un meci în care Italia a fost superioară tehnic în 
prima repriză. Un meci în care Brazilia a învins o echipă 
decimată de marele ei efort împotriva zalelor lui Helmut 
Schon.

Finala Brazilia — Italia a fost un joc oarecare. Și, totuși, 
ce bine e că filmoteca TV are acest film extraordinar, 
pe care îl vom revedea, poate, chiar în cadrul stu
dioului N...

loan CHIRILA

Căpitanii celor două echipe : Loreta Sudacevschi — Medicina 
(in alb) și Lidia Fleșeriu — C.S.M. Sibiu (în negru) trăgînd 

la sorfi terenul, sub supravegherea arbitrului Farmuș
Foto i N. DRAGOȘ

Medicina — C.S.M. 
biu 3—0 (3, 5, 2), C.
București — Ceahlăul 
Neamț 3—1 (11, 0, -4.

T“ cilul — Rapid Bucu- 
-10, -9), Pe- 
— I.E.F.S.

(3, 0, 7), Fa-
Universi- 
3—1 (13,

„U“ Cluj — 
rcști 0—3 (-9, 
nicilina Iași 
București 3—0 
rul Constanța 
tatea Timișoara 
6, -12, 8).

Si- 
P. 
P. 
8),

® Pe versantul nordic al Rodnei, o trambulină gigant
decă setul la zero 1 După a- 
cest scor foarte sever, gazde
le se relaxează complet și 
oaspetele, 
în parte 
setul trei 
bine setul 
revine la 
partida victorioasă. Bucureș- 
tencele au evoluat în general 
bine, fără diferențieri specia
le în sextet, în timp ce de 
la Ceahlăul a ieșit în eviden
ță Ana Gheorghe. Adriana 
Albiș, pe care oaspetele pu
neau mare bază, nu a dat 
randamentul scontat. Ea ni 
se pare incomplet pregătită 
tehnic (atacă stereotip și mai 
mult afară, se deplasează

mobilizate, își iau 
revanșa, cîșt.igînd 
la 4 ! Ele încep 
patru, dar C.P.B. 
normal și încheie

și,
• 18 milioane lei pentru modernizarea complexului

turistic de la Borșa
® Oglinda lacului montan Bodi, un veritabil rai al

patinatorilor

Mercurul termometrelor a 
coborît tot mai aproape de 
zero grade. Semn că ano
timpul sporturilor de iarnă 
își intră în drepturi depline. 
Pentru noi, confirmarea o 
constituie stratul de zăpadă 
care a acoperit munții. Sta
țiunile și complexele turisti
ce sînt gata să-și primească 
oaspeții. Poiana Brașov, Pre
deal, Sinaia, Păltiniș, Seme- 
nic și altele au fost, deja, 
vizitate de reporter, care a 
anunțat noutățile legate de 
începerea noului sezon, refe-

Primul record la Ploiești: aproape 400
participanți la festivalul tinerilor înotători

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ore 
de reală satisfacție la trad1- 
tionalul festival al speranțe
lor înotului românesc, pe care 
frumoasa piscină acoperită 
din capitala „aurului negru" 
îl găzduiește în aceste zile. 
Aproape 400 de copii între 
6 si 14 ani — cifră record 
pentru o asemenea întrecere
— din obișnuita arie de răs- 
pîndire a natației — se în
trec pe parcursul unui pro
gram non-stop cu serii con
tratimp.

Și, spre deosebire de ediții
le precedente, cînd limitei# de 
admitere la start erau mult 
mai largi, în acest an numă
rul sporit de participant! (care 
au îndeplinit normele fixate 
de organizatori) este dublat 
si de un nivel tehnic sporit, 
care demonstrează o mai co
rectă însușire a procedeelor 
tehnice. Un argument ta plus
— echilibrul valoric din frun
tea fiecărui clasament, ceea 
ee a generat dispute specta-

culoase pentru locurile frun
tașe.

A lipsit, e drept, tn pri
mele reuniuni, obișnuita ex
plozie de recorduri. Să nu ui
tăm, însă, faptul că înotă
torii noștri se află la începu
tul unui ciclu de pregătire, 
în bazine de diferite dimen
siuni, si contactul direct cu 
o pistă de 50 m a cîntărit 
simțitor în diminuarea cifre
lor din dreptul primilor cla
sați.

Cei dinții învingători — re
prezentanți ai cluburilor ăia 
Ploiești, Reșița »i Timlșeara, 
mult mai bine pregătiți de
cît sportivii din București |i 
Cluj, centre cu posibilități si 
tradiție. Dietmar Wettzrnek, 
cunoscut specialist al probe
lor pe distanțe lunci, a clțti- 
gat la mare luptă cu libianul 
Hanerth cursa de 100 m craul. 
O bună impresie a făcut co
echipiera sa Lavinia Donia, 
cronometrată cu 1:17,T la 100 
m spate. In replică, garnitura 
ploieștesnă a triumfat, In a- 
plauzele numeroșilor specta-

(Continuare tn paff, a j_ai 
la rubrică)

tori, prin cîtlva tineri ta fel 
de talentațl i Domnica Du
mitru 
nescu
Aldea

și Cristian Constanti- 
(200 m bras), Dragoș 
(100 m spate). Singu-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. • 2-e 
la rubrică)

Borșa est» departe de centrele de schi cu care ne-am obișnuit, dar domeniul său schiofil — 
amenajat — ne va face fără îndoială să înfruntăm kilometrii

CEREȚI PESTE TOT!

ALMANAHUL sportul71
0 amintire prețioasă pentru dv.: lotul reprezentativ de fotbal, In culori
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rindu-se la spațiile de ca
zare, la schi-lifturi, teleferice, 
tele-cabine, la amenajarea de 
pîrtii etc.

De data aceasta aducem în 
obiectiv două stațiuni despre 
care, în viitorul apropiat, 
vom avea, după cum ne-au 
asigurat gospodarii județu
lui Maramureș, foarte muit 
de vorbit.

Primul popas l-am făcut la 
Borșa. Versantul nordic al 
munților Rodnei poartă la 
poalele lui un frumos com
plex turistic, în continuă 
dezvoltare. De altfel, aici se 
află și cea mai mare tram
bulină de sărituri cu schiu- 
rile din țară, care permite 
salturi de peste 80 m. De la 
C.J.E.F.S. Maramureș am 
aflat că alături de trambu
lina gigant (cum este de
numită), pe care se antrenea
ză doar săritorii de perfor
manță, se vor construi 2 
mini-trambuline pentru copii. 
Cînd acestea vor fi date în 
folosință, numărul zburători
lor pe schiuri va cunoaște un 
salt simțitor. Dar, la Borșa, 
nu numai săritorilor li se a- 
cordă atenție. Pantele masi
vului oferă pîrtii de schi 
pentru toate categoriile de 
sportivi, de la începători pînă 
la așii coborîrilor vertiginoa
se. De altfel, pîrtiei de cobo- 
rîre, lungă de peste 4000 .de 
metri, i s-au adus importante 
amenajări în așa fel încît să 
se prezinte în condițji foarte 
bune. S-au luat măsuri ca 
pantele cele mai solicitate să 
fie dotate cu schi-lifturi, iar 
proiectatul teleferic a început 
să prindă contur. Complexu
lui sportiv de la Borșa î se 
va alătura un splendid hotel 
turistic. Căilor de acces, atît 
de dificile altădată, li se 
aduc îmbunătățiri substan
țiale pentru ca legătura cu 
complexul să fie Ia îndemîna 
amatorilor de turism în ori
ce anotimp. Am aflat că 
O.N.T. a investit, pentru o- 
biectivele de care am amintit, 
suma de 18.000.000 lei, astfel 
ca Borșa să devină o atrac
ție pentru turiștii din toate 
județele și — 
din alte țări.

Următorul 
Mogoșa. După

de ce nu ? și

popas, cabana 
o călătorie a-

Paul IOVAN

(Continuat» In pag. a 2 al
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al campionatuluiDUPĂ PRIMUL TURDINAMO PE PRIMUL LOC, NEÎNVINSA, LA SFÎRȘITUL TURULUI I CAMPIONATELE NAȚIONALE PE ECHIPE
Steaua întrecută la scor de „11“

Cu meciurile desfășurate ieri, t-a încheiat primul tur al 
campionatului național de baschet masculin, urmtnd ca cele 
12 echipe să-și reia disputa chiar de joi, tind vor avea loc 
primele partide ale celui de al doilea tur (sub formă de tur
nee). După cele 11 etape, pe primul loc se află, neînvinsă, 
echipa Dinamo care în ciuda unor indisponibilități (Novac 
tot turul, Albu pe parcurs, Diagomirescu în jocul decisiv, de 
sîmbătă, cu Poli București) a izbutit să-și impună superiori
tatea, acumullnd un avans consistent și, se pare, suficient pen
tru a-și asigura cîștigarea titlului. Dar, iată rezultatele :

Cluj
I. Petruțlu șl M. Rizea. 
(D. St )

POLITEHNICA GALATI — 
I.E.F.S. 71—65 (36—33).

CLASAMENT

UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA 81—65 (45—32). în
trecerea a fost net dominată 
de studenți care au 
de la cap la cap. Din 
meciul a fost umbrit 
ma repriză de unele 
nesportive. Astfel, 
(,.U“) a adus injurii arbitru
lui principal și a fost elimi
nat definitiv în min. 12. iar 
Tarău (Steaua) a vociferat 
permanent și și-a jignit chiar 
propriul antrenor. Amintind 
că în min. 12, la scorul de 
25—17 pentru ,,U“, cînd 
Ruhring a fost eliminat. De- 
rniatl avea patru greșeli per
sonale. vom sublinia valoa
rea jocului prestat în conti
nuare de clujeni si mai ales 
de Demian și Simon. Oaspe
ții au avut o apărare foarte 
slabă. Cele mai multe punc
te : Demian 30. Simon 16 de 

respectiv Dimancea 
cîte 16. Au arbitrat 
joc dificil G. Dtltkâ 
si M. Aldea (Plo-

condus 
i păcate, 
în tri- 

ieșiri 
Ruhring

la ,.U“, 
si Savu 
bine UH 
(Oradea) .. .
iești). (Radu Mircea, coresp.) 

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
CLUJ 85—71 (42—35). Partidă 
anostă: clujenii au început 
întîlnirea resemnați, iar timi
șorenii nu au insistat (I. Stan, 
coresp.)

POLITEHNICA BRAȘOV — 
FARUL 
(43—33). 
deosebit 
iată cu 
într-un

CONSTANTA 77—73 
A fost o întrecere 
de disputată, înche- 
victoria brașovenilor 
final dramatic. Gaz-

dele au avut permanent ini
țiativa, conducted la un mo
ment dat chiar cu 14 puncte, 
dar în repriza secundă oas
peții. profitînd de faptul că 
pivotul lor, Popovici, nu mai 
era marcât strict si că apă
rarea studenților devenise ne
atentă, au redus din handi
cap. Cu 11 secunde înaintea 
terminării jocului, scorul era 
de numai 75—73 pentru Poli, 
iar mingea aparținea echipei 
Farul. Atacul acesteia a fost, 
însă, ratat, după care gazdele 
au izbutit să mai înscrie Un 
coș. Au arbitrat bine Dan 
Chiriac (București) si I. 
Știrbu (Cluj). (C. Gruia, co
resp.)

I.C.H.F. — 
REȘTI 82—81 . .
bătă). Formațiile, alcătuite în 
majoritate din baschetbalist! 
cu multă experiență, au dat 
o lecție de cum se susține un 
meci. Acțiunile poziționale 
bine gîndite, intercepțiile și 
contraatacurile, precizia în 
aruncările la coș au dus la 
realizarea unui spectacol ex
celent, iar evoluția scorului, 
de-a dreptul dramatică, a ți
nut încordată atenția publi
cului din prima pînă în ul
tima secundă de joc. Victoria 
a revenit I.C.H.F.-ului (care 
prin aceasta ocupă în clasa
ment uh foarte onorabil loc 
trei), dar merite pentru fru
moasa propagandă făcută 
baschetului ău ambele echipe. 
Au arbitrat te nota jocului

1. Dinamo 
,Poli“ Buc.

„U“ Timișoara 
Steaua 
I.C.H.F.
MU“ Cluj 
Rapid 
„Poli« Gal,

1. Dinamo 11 11 0 928—760
2. „Poli" Buc. 11 8 3 803—694
3. I C.H.F. 11 7 4 760—772
4. ,.U“ Tlm. 11 7 4 85G—790
5. ,.U“ Cluj 11 6 5 759—722
6. Steaua 11 6 5 821—718
7. „Poli” Gal. 11 6 5 776—773
8. Rapid 11 5 6 857—847
9. I.E.F.S. 11 5 6 724—778

10. „Poli" Cluj 11 2 9 693—819
11. „Poli" Bv. 11 2 9 664—777
12. Farul C-ța 11 1 10 675—860

„CUPA SPOftTUE"

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. I.E.F.S.

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

22
19
18
18
17
17
17
16
16
13
13
12

100
70
71
65
62
50
56
52
50
25
25
23

CLUJ, 20 (prin telefon). — 
în sala Clujeana din locali
tate, cele mai bune echipe 
de tenis de masă ale țării 
și-au început disputa în ca
drul returului campionatului 
național pe echipe. în pri
mele partide echipele favorite 
s-au impus, chiar dacă une
ori au trebuit să se întrebuin
țeze serios. Și în această 
direcție se cuvine să subli
niem rezistența dîrză opusă 
de echipa masculină Voința 
Cluj formației Progresul 
București, într-o partidă care 
a durat peste patru ore. Li
derul clujenilor a fost bine
cunoscutul Gheorghe Cobîr- 
zan, care i-a depășit pe rind 
pe Ovanez, Luchian. Sîndea- 
nu și Bodea. Fiind 
insuficient susținut 
echipieri, victoria 
venit garniturii mai
gene — cea a Progresului —

însă 
de co- 

a re- 
omo-

cu scorul de 9—6. Actuala 
campioană, C.S.M. Cluj, a 
cîștigat la un scor similar — 
9—6 în fața Politehnicii Ti
mișoara. Liderul clasamentu
lui Voința Arad a dispus u- 
șor de Ă.S.A. București cu 
9—2, iar cealaltă candidată 
la primul loc Politehnica 
București a cîștigat în fața 
formației Comerțul Tg. Mu
reș cu 9—4. într-un alt meci 
Voința Brașov — Voința 
București 9—6.

în întrecerea echipelor fe
minine în jocul inaugural s-a 
înregistrat un rezultat mai 
puțin scontat : Progresul Cra
iova a repurtat prima sa vic
torie în fața formației Voin
ța București cu scorul de 5—2.

De luni dimineața compe
tițiile se vor desfășura în 
Sala sporturilor.

DE JUNIORI

P. RADVANÎ—coresp.

- Radioamatorism-

RAPID BUCU- 
(disputat sîm-

CULTURISM PREMIERĂ REUȘITĂ

„CUPA DI NARII- A REVENIT CEHOSLOVACIEI
Prima ediție a concursului 

internațional „Cupa Dunării" 
de telegrafie s-a încheiat, după 
o dispută interesantă cu Vic
toria echipei cehoslovace, ur
mată de reprezentativa Ro
mâniei. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Ungariei 
și iugoslaviei.

Bine pregătiți, atît la pro
bele de recepție cit și la cele 
de transmitere concurenții ce
hoslovaci au fost. îri perma
nență. pe primul plan al în
trecerii. Din rindul lor a ieșit, 
cu deosebire. în evidență Alek 
Myslik ciștigător a două me
dalii din cele trei puse în joc.

Dintre reprezentanții noștri 
cel mai constant a fost Vaslle 
Giurgiu care a ocupat de două 
ori locul II în clasamentele in
dividuale. El este capabil de 
rezultate superioare dacă își 
va îmbunătăți calitatea recep
ției. Sub posibilitățile reale — 
probabil insuficient antrenat — 
s-a prezentat campionul repu
blican Radu Bratu. In an
samblu însă considerăm satis-

făcătoare comportarea con- 
curenților români în această 
confruntare internațională.

Cel mai bun dintre iugoslavi 
a fost Liubomir Trajkovici, 
care a cîștigat de o manieră 
categorică proba de transmi
tere viteză. Dintre concurenții 
maghiari cel mai bine pregă
tit ni s-a părut Joszef Tur- 
janyî ciștigător al unei me
dalii de bronz.

Iată șl rezultatele tehnice 
ale probei de transmitere vi
teză : 1. L. Trajkovici (Iugo
slavia) 2 465 puncte; 2. V. Giur
giu (România) 2 238 p. 3. I. 
Turjanyl (Ungaria) 2 232 p. 4. 
J. Sykora (Cehoslovacia) 2 219 
p, 5. A. MySlik (Cehoslovacia) 
2120 p. 6. R. Bratu (Româ
nia) 2 010 p. Au participat 15 
concurenți.

în încheiere trebuie să evi
dențiem excelenta organizare a 
acestei dificile competiții, pen
tru care Federația română de 
radioamatorism a primit 
licitări din partea tuturor 
ficialilor străini preZenți 
concurs.

fe- 
o- 
la

Primul concurs de culturism 
organizat în Capitală de Clu
bul Ateneului tineretului al 
sectorului I U.T.C. s-a bucu
rat de un deosebit succes.

înființată recent, secția de 
culturism a acestui club des
fășoară o intensă și remarca
bilă activitate. Este suficient 
să arătăm că sub conducerea 
inimosului antrenor, prof. 
Victor Covalciuc, activează 
nu mai puțin de 85 de tineri, 
întrecerile de ieri organizate 
în splendida Sală de mar
moră a clubului din Aleea 
Alexandru âu dovedit preo
cuparea clubului pentru aceas
tă frumoasă și utilă ramură 
sportivă. Ambianța în care 
s-a desfășurat concursul, ex
celent condus de prof. D. 
Hîtru și prof. M. Constanti- 
nescu, trebuie să constituie 
un îndemn pentru organiza
rea altor asemenea reuniuni.

Iată cîștigătorii celor două 
categorii : PÎNĂ LA 1,68 M: 
Dan Georgescu (Dinamo) 58 
p, 2. V. Bunescu (Ateneul ti
neretului) 54 p, 3. V. Popescu 
(At. tin.) și I. Iorga (Meta
lul) 51 p ; PESTE 1,68 M :
1. V. Stoian (At. tin.) 56 p,
2. V. Davidoiu (Steaua) 53 p,
3. Gh. Ioana și C. Gealatu 
(ambii At. tineretului) 51 p.

în altă sală, cea din Str. 
dr. Staicovici, s-a disputat un 
al doilea concurs de cultu
rism dotat cu „Cupa Progre
sul". Au luat parte sportivi 
din cluburile Progresul, Di
namo și Metalul. Rezultate 
tehnice 1 CATEG. PÎNĂ LA 
1,68 M t 1. Georgică Enciu 
(Progresul), 2. Vaslle Săndu 
(Metalul), 3. Bucur Saranciuc 
(Progresul); CATEG. PESTE 
1,68 M: 1. Ionel Popovici 
(Progresul), 2. Dumitru Tudo- 
rache (Progresul), 3. Mihai 
Voroneanu (Progresul).

Trei dintre participanții ta concursul de culturism organizat 
la Ateneul tineretului : de la stingă la dreapta: Bunescu, 

Georgescu și Gh. Ioana

DISPUTE ECHILIBRATE IN

(Urmare din pag. I)

greoi la blocaj și îl efectuea
ză defectuos). Poate și pentru 
că în acest tur a rămas timp 
de 9 etape „suspendată" între 
Iași și P. Neamț. Au arbitrat 
excelent M. Nicolau și C. 
Armășescu. (A. B.)

MEDICINA — C.S.M. SI
BIU (3—0). După ce au trecut 
de două ori pe lîngă victo
rie, în meciurile cu I.E.F.S. 
și Rapid, în etapele prece
dente studentele au avut sa
tisfacția să încheie partidele 
turului cu o victorie catego
rică. Medicinistele s-au im
pus ușor în fața unei for
mații care a făcut un sim
plu act de prezență. Bucu- 
reștencele, fără a excela și 
fără a face risipă de energie, 
au cîștigat în mai puțin de 
o oră. Sibiencele au comis 
enorm de multe greșeli, în- 
cepînd cU serviciul ți termi- 
r.înd cu finalizarea acțiunilor 
de atâc. De cele mai multe 
ori, o singură jucătoare de la 
Medicina a fost de ajuns 
pentru a bloca trăgătoarele 
adverse, care au acționat 
fără vlagă și total neinspirat, 
în aceste Condiții, partida a 
fost lipsită de momente a- 
tractive. Din formația medi- 
cinei remarcăm pe Gabriela 
Popa, Loreta Sudacevschi, 
Eva Klein și Venera ZaRares- 
cu. Au arbitrat foarte bine 
R. Farmuș și P. Pițurcă.

(EM. F.)
„U“ CLUJ — RAPID (0—3). 

în finalul acestui tur, atît de 
sărac în roade pentru volei
balistele de ia „U“ (o singu
ră victorie), studentele n-au 
avut. în fața Rapidului, de- 
cît platonica satisfacție de a 
termina seturile la diferențe 
mult mai mici decît se preve
dea. E drept că nici oaspetele 
nu s-au mobilizat prea mult,

■
ANA ALBERT

VOLEI

SCR IMA

încheiat te urmă cu cîtva 
timp, primul tur al diviziei 
de handbal pentru juniori și 
școlari a cuprins în întrecere 
96 de echipe dispuse în 12 
serii (șase de băieți și șase 
de fete).

Partidele deosebit de dis
putate pe care micii handba- 
liști ni le-au oferit de-a lun
gul celor 7 etape din prima 
parte a campionatului au 
consemnat, firesc, în fiecare 
serie, lideri și codaȘi, surpri
ze și decepții.

La masculin se cuvine re
nted, 

Șc. sp. 
Blicu- 

M iltbș, 
clasate pe locurile I te se
riile a Il-a, a lll-a și respec
tiv a Vl-a. Apoi, este intere
sant de menționat faptul că 
în fiecare serie a băieților 
găsim cel puțin cîte două 
echipe la egalitate de puncte, 
departajat ea fiind făcută prin 
golaveraj. Este o elocventă 
dovadă a apropierii valorice 
dintre formațiile de juniori și 
școlari, a luptei dfrze ce se 
dă pentru fiecare punct.

La fete, apropierea valorică 
a echipelor aflate în prima 
parte a 
glindită 
făptui 
echipă, 
șit să 
meciuri 
leze maximum de puncte t 
14. Paradoxal, seriile femini
ne ne oferă și o altă situa
ție : nu mai puțin de patru 
formații ri-au acumulat nici 
un punct, pierzînd toate în- 
tîlnirile 1 O situație și mâi 
neplăcută găsim în seria a 
Vl-a : echipa Liceului Tîșnad 
a fost eliminată din competi
ție datorită neprezentării la 
un joc !

CLASAMENTE
MASCULIN, seria I: ȘC. 

SP. BACAU 12 p, Șc. sp. Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 11 p, Șc. 
sp. Unirea Iași 9 p, Lie. 2 
Iași 7 p, Lie. M. Eminescu 
Botoșani 6 p, Știința Moi- 
nești 4 p, Viitorul Lie. 1 Su
ceava 4 p, Șc. sp. Tași 3 p ; 
seria a Il-a : ȘC. SP. 2 BUCU
REȘTI 14 p, Lie. I. L. Cara- 
giale Ploiești 8 p, Șc. sp. Că
lărași 8 p, Șc. sp. Buzău 8 p, 
Șc. sp. 1 București 7 p, Șc. 
sp. Galați 5 p, Șc. sp. Brăila 
3 p, Șc. sp. Ploiești 3 p; 
seria a III-a i DINAMO 
BUCUREȘTI 14 p, C.F.R. Cra
iova 10 p, Avtetul tineresc

marcată, în primul 
comportarea echipelor 
2 București, Dinamo 
rești și Șc. Sp. Tg.

Clasamentelor este o- 
și mai bine prin 
că doar o singură 

Lie. 2 Brașov, a reu- 
cîștige toate cele 7 
jucate și să acumu-

Șl ȘCOLARI
Pucioasa 8 p, Șc, 
7 p, Știința Lie. 
roiu Tg. Jiu 7 p, 
cescu Pitești 5 p, Lie. Radu 
Greceanu Slatina 3 p, Știin
ța Lie. Vlaicu Vodă Curtea 
de Argeș 2 p ; seria a IV-a : 
ȘC. SP. ODORHEI 13 p, 
Steaua 10 p, Voința Agnita 
9 p, Șc. sp. Sf. Gheorghe 8 p, 
Șc. sp. Sibiu 6 p, Lie. 3 Bra
șov 6 p, Șc. sp. Brașov 2 p, 
Carpați Or. Victoria 2 p ; 
seria a V-a : ȘC. SP. ARAD 
13 p. Lie. 4 Timișoara 10 p, 
Timișul Lugoj 10 p, Șc. sp. 
Deva 8 p, Șc. sp. Reșița 7 p, 
C.S.M. Reșița 6 p, Lie. Indus
trial Arad 2 p; Șc. sp. Timi- 
șoârâ 0 p ; seria a Vl-a : ȘC. 
SP. TG. MUREȘ 14 p, Șc. 
sp. Cluj 10 p, Lie. Bolyai 
Tg. Mureș 9 p, Șc. sp. Nă- 
săud 8 p, Lie. Sebeș 7 p, 
Lie. 1 Cărei 2 p, Lie. Ilean- 
da 2 p.

FEMININ, seria I : ȘC. SP. 
ORAȘ GII. GHEORGHIU- 
DEJ 12 p, Lie. 2 Iași 12 p, 
Textila Buhuși 10 p, C.S.M, 
Iași 8 p, Șc. sp. Piatra Neamț
8 p, Șc. sp. Iași 4 p, Lie. 1 
Vaslui 2 p, Lie. agricol Huși 
0 p : seria a Il-a : ȘC. SP. 2 
BUCUREȘTI 13 p, Șc. sp. 1 
București 11 p, Știința Te
cuci 11 p, Șc. sp. Constanța
9 p, Voința Brăila 6 p, Șc, 
sp. Călărași 4 p, Lie. 2 Rm. 
Sărat 1 p, Șc. sp. Buzău 1 p ; 
scria a III-a : ȘC. SP. PLO
IEȘTI 12 p, Șc. sp. Craiova 
11 p, C.S.S. București 10 p, 
Rapid București 10 p, Șc. sp. 
3 București 6 p, Lie. agricol 
Drăgășanl 5 p, Progresul 
București 2 p, Știința Segar- 
cea 0 p ; seria a IV-a : LIC. 2 
BRAȘOV 14 p, Șc. sp. Tg. 
Mureș 10 p, Șc. sp. Brașov 
8 p, Lie. Bolyai Tg. Mureș 
8 p, Șc. sp. Sf. Gheorghe 7 p, 
Șc. sp. Odorhei 5 p, Știința 
Ditrău 4 p, Oltul Sf. Gheor
ghe 0 p ; seria a V-a : ȘC. 
SP. ARAD 12 p, Lie. 4 Ti
mișoara 10 p, Șc. sp. Ti
mișoara 10 p, Șc. sp. Reșița
8 p, Șc. sp. Tg. Jiu 7 ,p, 
Știința Lie. E. Teodoroiu Tg. 
Jiu 5 p, Șc. sp. Pelroșani 4 
p, Ind. lînii Timișoara 0 p ; 
seria a Vl-a : ȘC. SP. SIBIU
9 p, Șc. sp. Năsăud 9 p, Șc. 
sp. Bistrița 7 p, C.S.M. Sibiu 
6 p, Șc. sp. Cluj 5 p, Știința 
Teiuș 4 p, Mureșul Tg. Mu
reș 2 p, Lie. Tîșnad — eli
minată din competiție.

Horia ALEXANDRESCU

sp. Craiova 
E. Teodo- 

Lic. N. Băl-

dînd posibilitate clujenceior 
să se apropie (5—5, 9—10, 
în setul doi) și chiar să ia 
avans (6—2 în setul trei). 
Au arbitrat bine I. Nicoară 
din Arad și D. Păduraru din 
Timișoara. (N. D.)

FARUL — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA (3—1). Așa 
cum era de așteptat, constăn- 
țencele au cîștigat datorită 
eficacității în atac și preluă
rilor foarte bune, în care a 
excelat jucătoarea Șchiopu. 
Studentele — bune la dublaj, 
dar lipsite de forță în atac 
— nu puteau obține mai 
mult. S-au remarcat Focșa 
și Matei (F), Coste și Dobro
geana (U). Foarte bun arbi
trajul prestat de bucureștenii 
N. Găleșanu și V. Săndules- 
cu. (C. GOLDENBERG — co
resp.).

PENICILINA — I.E.F.S. 
(3—0). Campioanele au cîști
gat fără nici un fel de difi
cultate în fața bucureștence- 
lor, după 40 de minute de 
joc. în setul al treilea, antre
norul N. Roibescu a introdus 
trei rezerve, ceea ce expli
că și numărul mai mare de 
puncte realizate de oaspete. 
S-au evidențiat
Chirițescu de la învingătoare, 
respectiv, Pripiș. Au arbitrat 
bine V. Szakacs din B. Mare 
și Șt. Nobilescu din Bucu
rești. (D. DIACONESCU — 
coresp. principal).

Căunei și

CLASAMENT
1. Rapid 11 10 1 32:12 21
2. Dinamo 11 9 2 28: 8 20
3. I E.F.S, 11 8 3 24:18 19
4. Penicilina .9 9 0 27: 2 18
5. Medicina 11 6 5 22:22 17
6. Farul 11 5 6 22:23 16
7. C.P.B. 10 5 5 18:21 15
8. Univ. Tim. 11 4 7 15:23 15
9. C.S.M. Sibiu 11 3 8 18:26 14

10. Universitatea Cv.
11 2 9 14:31 13

il. Ceahlăul P.N., 10 2 8 14:24 12
12. „U“ Cluj 11 1 10 7:31 12

Meciurile restanță Ceah-
lăul — Penicilina și Penici-

■ POPICE

se
Și

lina — C.P.B. 
luni, la Iași, 
marți, la București 
și Penicilina i 
drepturile de gazdă).

vor juca 
respectiv 

(Ceahlăul 
renunțînd la

Cupa Speranțelor bucureș- 
tene la scrimă s-a încheiat 
cu probele de floretă băieți 
și fete. întrecerea floretiști- 
lor a avut ca protagoniști pe 
cei doi reprezentanți ai clu
bului Progresul, Gabriel Ur- 
sovici și Cristian Dinu, care 
au intrat în finală cu cîte 9 
victorii la activ. Ursovici ad- 
judeeîndu-și comod (5—1) a- 
saltul care l-a opus colegu
lui său de club s-a părut că 
problema învingătorului a 
fost rezolvată. Iată, însă, că 
și Ursovici a pierdut (tot cu 
1—5) în fața Iui Meleca, ast
fel că la capătul finalei s-a 
aflat la egalitate de victorii 
cu Dinu. în baraj, Dinu a 
acționat mai decis cîștigînd 
cu 5—3. Clasament final : 1.

FINALELE „CUPEI U. A. S. R
UN SUCCES

Echipele studențești de judo, 
finaliste ale competiției „Cupa 
U.A.S.R.”, și-au disputat în- 
tîietatea în sala de Sport a 
Institutului Politehnic din Ca
pitală. 11 formații din 10 cen
tre universitare (Bucureștiul a 
aliniat două echipe) au luptat 
cu ardoare pentru cucerirea 
Cupei. „Competiția a fost in
teresantă — ne-a spus tov. 
Titus Deae. șeful comisiei 
sportive a Consiliului U.A.S.R. 
— și s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de deplină sportivi
tate".

într-adevăr, garniturile care 
au obținut calificarea la a- 
ceste finale, cu toate că nu 
au fost urmărite de multi 
spectatori, s-au întrecut cu 
deosebită dîrzenie. In semifi
nale echipa centrului univer
sitar Timișoara a fost depă
șită surprinzător, cu 3—1. de 
formația Craiovei. în cea de 
a doua semifinală s-au 
fruntat 
reștene. Dispunînd de judoka 
mai bine pregătiți, majorita
tea făcind parte din echipa 
campioană a tării din acest 
an (I.E.F.S.), prima formație 
a întrecut-o net pe cea de a 
doua cu 4—1. Așadar. în fi
nală. echipele București I și 
Universitatea Craiova. în pri
mul meci, la cat. 63 kg. 
bin Lucia (I.E.F.S.) l-a 
trecut înainte de limită 
Grigore Alionescu (Universi
tatea Craiova). în partida ur
mătoare. de la cat. 70 kg. Ba-

con-
selecționatele bucu-

Sa- 
în- 
pe

DEPLIN
Tătărăscu (Politehnica) 

„strangulat" cînd
zii 
fost 
numai patru secunde pînă la 
gongul final de către Nico- 
lae Sirbu (Univ. Craiova). La 
cat. 80 kg. Ion Herman 
(I.E.F.S.) a cîștigat prin ne- 
prezentarca lui Viorel Țirei 
(Univ. Craiova) care se acci
dentase înaintea acestei con
fruntări. Tot prin strangulare, 
min. 3, a cîștigat meciul de 
la cat. 93 kg și Andrei Negoi- 
ță (I.E.F.S.) în fața lui Con
stantin Clit (Univ. Craiova). 
In ultima partidă, (cat. + 93 
kg.). Silviu Alexandreseu (In
stitutul de construcții) l-a ..fi
xat" în ultimul minut pe Ion 
Ilea (Univ. Craiova) cîștigînd 
prin ippon. Rezultat final 4—1 
în favoarea selecționatei I a 
Centrului universitar București 

Clasament final : 1. Bucu-
3. Timi-

Clasament final : 
rești I. 2. Craiova, 
șoara.

a
erau

Costin CHIRIAC

„CUPA SPERANȚELOR^
Cr. Dinu (Progresul) 4v d.b. ; 
2. G. Ursovici (Progresul) 4v 
d.b.; 3. L. Meleca (I.E.F.S.) 
3v ; 4. D. Logan (Viitorul) 
3 v; 5. B. Constantinescu 
(I.E.F.S.) lv; 6. Gh. Nicules
cu (CI. sp. școlar) Ov.

Proba feminină ne-a furni
zat in finală o „cursă de ur
mărire" între Viorica Draga 
și Doina Priscorniță. Aceasta 
din urmă a pierdut în fața 
Luminiței Popescu (3—4) dar, 
în penultimul asalt, ea a dis
pus net (4—0) de Draga, e- 
chilibrînd situația în clasa
ment. Barajul dintre Draga 
și Priscorniță a oferit o lup
tă extrem 
victoria a 
diferență Doinei Priscorniță. 
Clasament
Priscorniță (Steaua) 4 v d.b. ; 
2. Viorica Draga (Șc. sporti
vă nr. 1) 4 v d.b. ; 3. Lumi
nița Popescu (I.E.F.S.) 3v; 4. 
Aurora ~
5. Ana 
lv; 6. 
sportivă

„Cupa

de strînsă în care 
revenit la minimă

final: 1. Doină

Crișu (Viitorul) 2v;
Gîrbea (Progresul) 
Florica Radu
nr. 1) lv.
Speranțelor" a 

venit spadasinului Gh. 
canu (Viitorul), care a avut 
cea mai bună comportare. 
(S.B.)

(Șc.

re-
Mo-

Borșa și Mogoșa concurează

fWrmere din pag f)

greabilă, pornind din Baia 
Mare, am ajuns pe versantul 
sudic al munților Gutîi, sub 
vîrful Mogoșa, unde am gă
sit cabana cu același nume. 
Clădirea veche, dar primi
toare, are o capacitate de 80 
locuri. în imediata apropiere, 
oglinda lacului Bodi oferă o 
priveliște de nedescris. Lîngă 
cabană este locul de sosire al 
pîrtiei de coborîre, pîrtie ca
pabilă să găzduiască întreceri 
de 
tea 
un
400
ne
Ambele sînt rodul muncii en
tuziaste depusă de cîțiva pa
sionați ai schiului, în frunte 
cu ing. Gheorghe Sas (mem
bru al comisiei județene de 
schi). în momentul vizitei

mare anvergură. în par- 
de sus a pantei, se află 
schi-lift (în lungime de 
m), iar pe ultima porțiu- 
a coborîrii, un al doilea.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - DINAMO 3-3
TIMIȘOARA 20 (prin tele

fon). Partida restantă, dintre 
Universitatea Timișoara și 
Dinamo, disputată pe stadio
nul Politehnica, a adus în 
jurul terenului doar pe ade- 
vărații pasionați ai sportului 
cu balonul oval, adică puțini 
spectatori. Poate și datorită 
temperaturii scăzute, jocul a 
avut o deosebită vioiciune. 
Chiar din primele minute 
studenții se instalează în te-

renul oaspeților încercînd să 
ajungă la buturile dinamovis- 
te. Ei reușesc să deschidă 
scorul în min. 31, cînd Stan 
transformă o lovitură de pe
deapsă. în repriza a doua 
jocul se echilibrează. în min. 
75 Dinamo obține egalarea 
prin încercarea lui Hulă. Așa
dar 3—3 (3—0). A arbitrat 
Petre Niculescu, din Bucu
rești. (P. ARCAN — coresp. 
principal.)

noastre se lucra Ia consolida
rea stîlpilor de susținere și 
se Speră că o dată cu prima 
zăpadă vor fi pornite și mo
toarele acestor indispensabi
le mijloace pentru o stațiune 
ce Se vrea modernă.

Un deziderat acut și mereu 
actual îl constituie transfor
marea vechiului teleferic în 
tele-scaun. Această doleanță, 
absolut justificată, a sportivi
lor și iubitorilor de înălțimi, 
sperăm că va fi tradusă în 
faptă, foarte curînd.

Lacul Bodi, o dată cu ge
rurile, devine o minunată 
pistă de patinaj și nu puțini 
sînt aceia ce se avîntă pe 
luciul gheții. Datorită marii 
afluențe de iubitori ai spor
tului, cabana actuală a deve
nit necorespunzătoare în pe
rioada de vîrf a sezonului. 
Venind în întîmpinare, O.N.T. 
a luat hotărîrea de a con
strui în apropierea vechii 
cabane, pe malul frumosului 
lac montan, un hotel turistic 
modern. Atunci cînd totul va 
fi gata, vom putea vorbi de 
un nou complex turistic 
cu 
mult mărită, care ’ 
din Mogoșa un loc 
de agreabil pentru i 
mulți excursioniști.

Am părăsit Borșa 
goșa cu sentimentul 
menii de aici depun 
și pasiune în ceea ce 
schiul și celelalte sporturi de 
iarnă vor avea condiții 
practicare tot mai 
fel că Poiana 
va avea, în foarte 
concurenți demni 
seamă.

nou
o capacitate de cazare 

va face 
deosebit 
cît mai

Mo-
oa-

Și 
că 
interes 
fac, că

de 
bune, ast- 
Brașovului 
scurt timp, 
de luat în

DUMINICĂ BUCUREȘTEANĂ FĂRĂ SPORT ?
(Urmare din pag. 1)

PROVINCIALI 
ÎN CAPITALĂ

sălile de volei sau de judo, 
poate doar după exclamațiile 
de încurajare. La bazinul Fio- 
reasca. grupul era însă com
pact și distinct (am fi putut 
spune la fel de bine și dis
tins) : probabil cea mai tînără 
campioană a tării, eleva de 
12 ani și jumătate. Sorana 
Prelipceanu.de la Liceul spor
tiv nr. 4 din Oradea, 
conjurată părintește de 
nica și de tatăl ei, chirurgul 
dr. Valeriu Prelipceanu. care 
o încurajează pe cea care in
tr-o zi îl va putea uimi și 
pe Claus Dibiasi la Bolzano

dacă ar ști mai multe despre 
întreceri, despre competitori. 
Afișele pentru „Cupa U.A.S.R." 
la judo le-am zărit doar în 
interiorul sălii Politehnica, ni
căieri pe-afară. Există caren
țe în munca de propagandă 
sportivă. Neglijăm adesea pu- 
blicitarea competițiilor. In a- 
semenea condiții, nu ne mai 
este permis să ne mirăm de 
puținătatea publicului.

?i o altă observație, vizînd 
același fenomen. Întrecerile au 
pierdut din solemnitate. Nimic 

‘ nu mai este festiv în ele. to
tul pare improvizat, grăbit, 
făcut pentru a îndeplini o 
formalitate statistică. Pină si 
la judo, unde rigorile regu
lamentului impun anumite ce
remonii, lucrurile se fac u- 
neori cu neglijentă. Uităm 
adesea că întrecerea sportivă 
este și un spectacol (confir
mat de biletul plătit la in
trare). iar spectacolul are le
gile lui (chiar dacă le consi
derăm formale) ce trebuie res
pectate pentru a avea dreptul 
să clamăm lipsa amatorilor în 
sală !

rar întîlnit. Ateneul tinere
tului i-a creat și cadrul a- 
trăgător (a cărui absență ® 
evocam în rîndurile prece
dente), suind pe podium în 
afara candidaților la concursul 
de culturism și talentata 
orchestră „Ateneu" condusă 
de Emil Lupescu. In sunetele 
jazzului. o mulțime de tineri 
s-au înfoiat (mai mult decît 
o cer legile naturalnhii). dez
văluind superbe muscula
turi, pe care comisia avea a 
le judeca după reguli com
plicate. Frumosul, zilei a fost 
Victor Stoian, brăilean, de 21 
do ani. și funcționar la fabri
ca de m.ezelpri „Viforul" din 
Rucurești, unde astenntă un 
nrilei să intre în tinduril» 
studenților de la l F. F S. Cînd 
am af’at că la prima sa 
tentativă, această mostră de 
robustețe fizică, acest ctimu- 
lator de forță aparentă a că
zut la proba, practică, am pus 
pe torent cutdnt la îndoială 
virtuțile culturismului : o 
masă musculară uimitor dez
voltată. care nu știe să alerqe 
sau să sară — la ce bun ?

Si cîte săli și complexe 
sportive au rămas nevizitate 
în Această duminică începută 
Stih auspiciile iernii năs- 
cînde.... d*«.

Majoritatea bucureștenilor 
iubitori de sport au ales for
tuit 
un 
tot. 
din 
lei. 
tor. 
troceni, 
și-au însoțit copiii la competi
ții sau pur și simpli: au ono
rat sportul pe care-l iubesc. 
Reconfortant a fost să le în- 
tîlnim pe mările mrte^re de 
scrimă Olga Szabo si Maria 
Vicol in sala în care pepi
niera își croia drum spre e- 
chipa municipiului. Două 
campioane care au renunțat 
la comoditatea dimineții de 
duminică pentru a nu 
contactul cu generația 
meăză, la urma urmei 
că ele însele consideră 
scrimei o a doua familie.

Duminical. Bucureștiul e in
vadat de provinciali: sportivi 
antrenați în competiții, inso 
țito-i oficiali, simpli simpa
tizând. tind nu sînt chiar fa
milia vreunui combatant. Cine 
poate să-i mai distingă în

sălile. Nu prea multi la 
loc, dar cite putini peste 
cel puțin in cite o sală 
fiecare sector al Cănit a- 
La Giulești și spre Atta
in Raita Albă și în Co- 

pîlcuri de cetățeni

Șl ILIE BĂIAȘ AU CÎȘTIGAT TURNEUL

DE LA NUCHRITZ (R. 
care departajează pe concu
renții aflați pe locurile 2—6 
la fete și 3—4 la băieți.

Cei doi învingători au ju
cat, ca și în meciurile pe 6- 
chipe, foarte bine, și de data 
aceasta, doborînd cele mai 
multe popice. Rezultatele lor 
sînt de valoare internaționa
lă, raportate chiar la seniori.

Iată rezultatele 
individual
Albert (România) 445 p d, 
Reghina Mehihorn 
412 pd, 3. Rozalia 
(România) 410 p l, 4. 
Anton (România) 409 
Margareta Bordei 
nia) 407 p d, 6. ____
Jijic (România) 403 pd. BĂ
IEȚI: 1. I. Băiaș (România' 
923 pd, 2. H. Weisdhaas 
(R.D.G.) 902 pd, 3. I. Okrusch 
(R.D.G.) 887 p d, 4. I. Fodor

INDIVIDUAL DE JUNIORI in- 
l>u-

(prin tele- 
doua zi a

NL’CHRITZ, 20 
fon). în. cea de a 
întîlnirii internaționale de ju
niori R.D.Germană—România 
s-a disputat turneul indivi
dual care, ca și întrecerea pe 
echipe, a fost cîștigat de 
sportivii români. Tinerii noș
tri popicari au fost și 
data aceasta la înălțime în- 
vingînd puternicele repre
zentative de juniori ale R.D. 
Germane.

Deși cei doi câștigători. 
Ana Albert și Ilie Băiaș, au 
un avans consistent față de 
următorii clasați, turneul in
dividual a fost extrem de 
disputat, ordinea celor cla
sați de la locurile II în jos 
fiind stabilită numai 
lansarea ultimelor bile, 
altfel, 
strînsă

de

884 pcf, 5. E.
6.

(România)
Schmidt (R.D.G.) 868 pd, 
I. ȘtcfuCz (România) 848 p d.

după 
De 

despre această luptă 
vorbesc și cifrele

turneului
FETE : 1. Ana

2.
(R.D.G.)
Stefucz
Marieta 
p d , 5. 
(Româ- 

Tldico

CONSTRUCTORUL — SE
LECȚIONATA FEROVIARA 
A R.D. GERMANE 5417— 

5536 p d. în cel de al treilea 
joc pe care-l susține în țara 
noastră Selecționata ferovia
ră e R.D. Germane, oaspeții 
au îr.tîlnit la București for
mația Constructorul, pe care 
au îrivins-o destul de comod 
cu 5536—5417 pd. Rezultatele 
individuale, ia ambele forma
ții, au fost ridicate, eviden- 
țiindu-se, în mod special : 
G. Kupper (961 pd) și 
Korm (946 p <1) de la oaspeți, 
respectiv. C. Rtidău (934 p d), 
D. Deneș (929 p d ) și D. Ilie 
(935 p d). (O. GUȚU—coresp.)

CE IM°LICĂ 
SPECTACOLUL SPORTIV?

pierde 
ce ur- 
pentru 
lumea

Meciurile de volei, femi
nine sau masculine, de Di
vizia B. din sălile Dinamo sau 
Progresul, care au un public 
credincios, ne-au convins că 
valoarea echipelor din aceas
tă categorie, nu este deloc 
slabă, cum ar putea unii pre
supune. (Ceea ce, firește, nu 
este suficient pentru a explica 
prezența unui antrenor de ta
lia lui Sebastian Mill 'ilescu la 
o echipă de divizie secundă). 
Spectatorii ar veni, cu sigu
ranță. in . număr și mai mo-el

CULTURISTII NU ȘTIU 
SA ALERGE...

Ziua de ieri a oferit bucu- 
'r+stenilor un sbectacol nu 
tocmoi inedit, dar oricum, mat

Prelipceanu.de
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Fotbaliștii noștri, din nou în America de Sud

ASTĂZI, HOTĂRÎRI DEFINITIVE PRIVIND

> Muiți „anonimi" cu pecetea talentu&^i
— Interviu cu antrenorul echipei naționale

TURNEELE ECHIPELOR DINAMO ȘI RAPID

Î1 știam pe Gheorghe Ola 
de pe vremea cînd se ocupa 
de echipa națională de juni
ori. Și atunci, pentru a-si com
pleta lotul cu elementele de 
care avea nevoie, colinda prin 
toate colturile de țară, nu se 
mulțumea cu ce îi dădeau e- 
chipele de divizia A. A de
pistat tineri plini de talent, 
care, după îmbrăcarea tricou
lui național, au devenit titu
lari ai formațiilor din primul 
eșalon al fotbalului nostru. 
Deși cei dinaintea sa vedeau 
lotul de tineret alcătuit nu
mai din jucători de divizia 
A — cu puține excepții de 
la B — Gh. Ola caută în 
continuare... necunoscuți, pu- 
nîndu-și în gînd să alcătuias
că și un lot de tineret sub 
21 de ani, o... anticameră 
pentru prima echipă a lui 
'„Under 23“. Din vară, a Stat 
Imai mult pe la trialuri. Ulti- 
[mul l-a organizat în zilele de 
9—12 decembrie, cu fotbaliști 
din divizia C.

— Care sînt rezultatele, 
tovarășe Ola ?

— Neașteptat de bune.
— Cîți jucători de divi

zia C ati convocat la Sna- 
gov ?

— 36. S-au prezentai 
doi fiind indisponibili.

— în ce a constat 
lecția respectivă ?

— Am organizat trei

— Pe cine ati pus ochii?

cedent, la care au luat parte 
fotbaliști din divizia B, acesta 
a fost mult mai' reușit. Pen
tru noi a constituit o surpri
ză plăcută faptul că mulți 
dintre acești jucători, ce nu 
depășesc 21 de ani, au dove
dit un talent deosebit.

34,

se-

me-

de tineret

ciuri 
din 
care 
nată 
„promoție", din Capitală. In 
trei zile consecutive, împreu
nă cu ajutoarele mele, antre
norii N. 
rin. am 
urmărim 
fotbalist 
nute.

între formații alcătuite 
jucătorii convocați, la 
s-a alăturat o selecțio- 
de tineret a categoriei

Tătaru ji N. Gorgo- 
avut posibilitatea să 
la lucru pe fiecare 

cel puțin 80 de mi-

— La ce concluzie ați 
ajuns ?

— N-o să credeți ce o să 
vă spun I Față de trialul pre-

Ar fi mai ușor să vă 
răspund altfel, pe cine n-am 
pus ? Șase jucători prezenți 
la trial, vă rog să rețineți, 
bine pregătiți în această pe
rioadă de iarnă, pot juca la. 
primăvară in echipe de divi
zia A. Este vorba de funda
șul central CAST AI AN, de la 
C.I.L. Tg. Jiu, de gemenii 
LASLO, de la Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc, unul extre
mă dreaptă, celălalt stingă, 
de atacantii centrali EMIL 
GEORGESCU, de la Oltul Sf. 
Gheorghe, și MOȚ. de la U- 
nirea Alba Iulia, și de ve
chea noastră cunoștință de la 
naționala de juniori, CIUTAC, 
care joacă azi la Chimia Fă
găraș, la fel de bun mijlocaș 
și înaintaș central.

In a doua categorie l-am 
inclus pe cîțiva tineri tale'n- 
tati, dar puțin mai cruzi, cum 
sînt portarii COCU — Câm
pia Turzii și CONSTANTIN 
— Prahova Ploiești, fundașii 
OLTEANU — Soda Ocna Mu
reș. PALFI — Chimica Tir- 
năveni, TĂCU — C.I.L. Gher-

la și mijlocașii GROSARU
— Textila Buhuși și GHER
MAN — Caraimanul Bușteni. 
In sfirșit, am depistat și doi 
juniori, pe IOV ÂNESCU — 
C.F.R. Caransebeș și FESUS
— Victoria Cărei. Pe primul 
l-am și propus pentru lotul 
național de juniori, iar antre
norul C. Ardeleanu intențio
nează să-l cheme la lot.

— Așadar, 
gată. \

— Intr-adevăr, 
nu se poate să 
Rețineți numele amintite, pen
tru că s-ar putea ca în pri
măvară să auziți de ele. Multe 
formații din divizia A 
extreme cum sînt acești 
gemeni Laslo !

— Cu aceasta ați 
punct trialurilor. Așa

— Pentru acest sezon, 
ne ajunge. în martie, 
relua munca de 
Vrem ca echipele de tineret 
să constituie un prilej de lan
sare a unor jucători de per
spectivă. Avem în vedete, 
bineînțeles, jocurile interna
ționale. Ne interesează, îndeo
sebi, comportarea din campio
natul european, pentru care 
ne vom pregăti temeinic. In 
preliminarii 
dreptul 
Turku) 
păm 
grupa.

recoltă bo-

Cine caută, 
nu găsească.

n-au 
frați

pus 
este? 
gata, 
vom 

selecție.

am călcat cu 
(1—0 Cu Finlanda la 
si n-am vrea să scă- 
prilejul de a cîștiga

Constantin ALEXE

CARNET DE VACANTA
A sosit vacanța fotbalistică 

și jucătorii rămași acasă — 
scriem rămași acasă, pentru 
că unii dintre ei au plecat 
deja în turnee, în timp ce al
ții își fac bagajele la aceas
tă oră — au agățat ghetele 
în cui.

în aceste zile, cu sau fără 
voia noastră, fotbalul a tre
cut pe planul doi, fotbaliștii 
ocupîndu-se mai mult de fa
milie, de prieteni sau rămî- 
nînd în fața televizoarelor, 
citind, plimbîndu-se sau pur

și sirpplu ...comentînd 
campionatului !

Evident, știrile venite 
ei sînt mai sărace, mai 
palpitante, pentru că

turul

de la 
puțin 
toate 

sună cam la fel : cutare e 
băi, cutare echipă pleacă 
turneu, cutare... Vacanța 
vacanță și... atîta tot!

în toate acestea, iată mai 
Jos, stimați cititori, unele 
noutăți, vești „calde", venite 
de la cîteva echipe divizio
nare.

la 
în 
e

LA C.F.R. CLUJ

TOATĂ LINIA DE ATAC TRIMISĂ LA BĂI!

și... dialog-fulger
Iordache, antreno-

întâlnire 
cu Eugen 
rul ceferiștilor clujeni.

— Cum vă simțiți în va
canță ?

— Singur 1
— ? I
— Nu vă mirați. De la 20 

decembrie, băieții nu mai vin

PETROLUL A PLECAT

IERI IN GRECIA
Echipa Petrolul Ploiești a 

plecat ieri dimineață în Gre
cia, unde va întreprinde un 
turneu, în perioada 23 de
cembrie — 6 ianuarie. După 
cum ne-a informat președin
tele clubului ploieștean, Ni
colae Pantilie, fotbaliștii plo- 
ieșteni vor susține următoa
rele partide i la 23 decem
brie, la Kavala, cu echipa cu 
același nume ; la 25 decem
brie, la Seres, cu Panseraikos 
(antrenată de Ilie Oană) ș la 
30 decembrie, la Atena, cu 
Panionis ; la 1 ianuarie 1971, 
la Lamia, cu formația orașu
lui ; la 6 ’ 
Patras, cu

însoțiți de antrenorul C. 
Cernăianu, au făcut deplasa
rea următorii jucători : 
Ionescu, Stelian, Gruber, Bă- 
din, Florea I, N. Ionescu, Un- 
chiașu, Iuhasz, Crîngașu, Mo
rarii. Constantin, Petruț, Gro- 
zea, Dridea, Dincuță, Ciupitu 
și Oprișan.

Mocanu nu a putut face 
deplasarea, deoarece urmează 
un tratament medical, iar Co
tigă își satisface stagiul mi
litar.

Ia antrenamente. Fiecare își 
petrece timpul cum crede de 
cuviință, eu excepția jucăto
rilor care acuză unele trau
matisme, mai noi sau mai 
vechi. Pînă Ia 6 ianuarie — 
ziua reîntîlnirii pentru vizita 
medicală de rigoare — aceș
tia rămîn la tratament în di
verse stațiuni balneare.

— Ne puteți spune numele 
celor plecați Ia băi ?

— Cu plăcere. Soo, Petres
cu... stați o clipă... Toată li
nia de atac, fără nici o ex
cepție 1

— Apoi, după 6 Ianuarie...
— Ne pregătim la Cluj, 

pînă în ziua de 25. între 25 
și 7 februarie, ne deplasăm 
Ia munte. După aceea începe 
lupta pentru... supraviețuire !

— Și ce părere aveți în 
privința asta ?

— Sperăm !

■CUPA 30 DECEMBRIE",.
LA TG. MUREȘ

Din inițiativa comisiei ju
dețene de fotbal Mureș și a 
asociației sportive „Viitorul11, 
Ia Tg. Mureș s-a organizat 
o competiție fotbalistică do
tată cu „Cupa 30 Decembrie", 
la care au participat 12 for
mații din campionatele jude
țean și orășenesc.

Pentru finală s-au califi
cat echipele Ciocanul și Glo
ria, ambele din Tg. Mureș. 
După prelungiri și după exe
cutarea a cîte 5 lovituri de 
la 11 m, scorul a 
nedecis i 1—1 
liste au ratat 
m). Trofeul a 
echipei Gloria, 
de vîrstă a fost mai mică.

I. PAUȘ —coresp. principal

rămas 
(ambele fina- 
cîte patru Îl1 
revenit, totuși, 
a cărei medie

LOTUL NAȚIONAL

LA BUCUREȘTI9

După cum am mai anun
țat, membrii lotului național 
de juniori se reunesc astăzi 
la București, în vederea unei 
pregătiri comune de cîteva 
zile. Antrenorul coordonator 
al lotului, prof. C. Ardelea- 
nu, urmează să constate for
ma selecționabililor și să-i 
stabilească pe cei 16 jucători 
care vor participa la turneul 
din Liban, programat zilele 
următoare.

“PAJURA 17861

ianuarie 1971, la 
F.C. Patras.

M.

După cum am anunjat la timp, echipele 
de fotbal Dinamo București și Rapid ur
mează să întreprindă în cursul lunilor ia
nuarie și februarie 1971 turnee în Ame
rica de Sud, în Peru si Brazilia. Ele sînt 
cuprinse înțr-un mare circuit de turnee ale 
multor echipe europene inaugurat recent 
de echipele maghiare Ferencvaros și Uj- 
pesl. în regia aceluiași impresar, E. 
ZACOUR (Brazilia), cu începere de la 30 
decembrie vor pleca în America de Sud 
echipele Bayern Munchen și Colonia 
(R.F.G.), Sporting Lisabona, Partizan Bel
grad, Voivodina Novisad, Vitoria Setubal, 
Sparta Praga și Ț.S.K.A. Sofia.

Impresarul E. ZacOur a sosit aseară la

București pentru a discuta azi cu Dinamo 
București și Rapid ultimele chestiuni orga
nizatorice, astfel câ mîine vom fi în mă
sură să anunțăm datele plecării, durata 
turneelor și programul de principiu al 
echipelor noastre.

Să sperăm că aceste turnee vor fi la 
fel de utile acestor două echipe fruntașe 
ale fotbalului nostru așa cum s-a dovedit 
a fi _ la începutul lui 1970 pentru echipa 
României în Peru și Brazilia, înaintea cam
pionatului mondial. Adică o experiență 
de prim ordin în fotbal, cu care echipele 
noastre de club n-au avut pînă în pre
zent ocazie să se întîlnească.

A

f DIVIZIA B
Actualul campionat al divi

ziei secunde a atras atenția 
încă din prima etapă. Firesc, 
deoarece dinaintea startului, 
pe lîngă cele două foste divi
zionare A — A.S. Armata 
Tg. Mureș și Crișul Oradea, 
mai multe team-uri. din 
bele serii, își puseseră 
didatura la posturile de 
der.

Așteptările au fost în 
măsură confirmate. De-a
gul celor 15 etape am asistat 
la o luptă dirză. interesantă, 
pe alocuri însă umbrită de 
manifestări nesportive. In pri
ma serie, duelul dintre A. S. 
Armata Tg. Mureș și Sportul 
studențesc București a fost 
cîștigat la sfîrșitul turului de 
prima echipă. după ce stu- 
dențit au condus multe etape,

am- 
can- 

li-

bună 
lun-

Fotbalistul Vigu, de la^Steaua, este un client frecvent al flo
răriilor. Iată-l, in aceste zile de vacanță,- pregătind o surpriză 
plăcută pentru cei dragi. De luni, Vigu va fi alături 
de părinții săi, la Oradea, unde și-a petrecut copilăria și unde 

a încălțat pentru prima oară bocancii de fotbal

ȘCOALA MICILOR FOTBALIȘTI
In vizita la o școală generală cu profil de fotbal

Pajura. Unul din noile car
tiere ale Bucureștiului. Aici, 
o dată cu sutele de aparta
mente, s-a ridicat și moder
na școală în care învață azi 
aproape 1 400 de elevi. Copiii 
tipografilor de la „Casa Sc.în- 
ten“, ai filatoarele de la „Da
cia1*. De dimineață, pînă seara 
tîrziu, 41 de clase deslușeso 
tainele fizicii și matematicii, 
ale botanicii și... fotbalului. 
Da, nu vă mirați. La Școala

(Urmare din pag. O

rul bucureștean învingător 
(pînă la ora transmisiei): A. 
Horvath la 100 m spate cu 
un timp promițător i 1:12,5.

Rezultate tehnice: COPII A: 
100 m liber f: G. Stanciu 
(Dunărea) 1:11,2: L. Seidi (Șc.

Tmș.) 1:12,1; D. Illuzin 
1:12,5; 100 ni

Wetternek (Șc. 
sp. Reș.) 63,7; E. Hanerth (Șc. 
sp. Sib.) 63,7; S. Crăciun (Șc. 
sp. 1) 63,9; 100 m spate f t 
L. Donia (Șc.
I. Sporea (Șc.
R Petruică
1:20,6; 100 m spate
Horvath (Șc. sp. 1) 
C. Mandache (Petrolul)
I. Sporea 1:15,2; 200 m liber 
b : Wetternek 2:17,5; Crăciun 
2:21,8; Horvath 2:25,1; 200 m 
liber f: Stanciu 2:35,6; Seidl 

,2:43,0; R. Lungu (Șc. sp. 1) 
2:44,2; COPII B i 200 m bras 
f: D. Dumitru (Prahova) 
3:14,8; M. Winkler (Șc.
Reș.) 3:17,3; J. Mirosu (Șt. 
sp. Reș.) 3:18,6; 200 m bras bl 
c Constantinescu (Petrolul)

sp.
(Șc. sp. Reș.) 
liber b: D.

sp. Reș.) 
sp. Reș.) 
(Șc. sp.

1:17,7;
1-19,0;

Reș.) 
b i A.
1:12,5 

1:13,2;

sp.

3:09,9; A. Ursu (Șc. sp 2) 
3:10,5; G. Bosînceanu (Petro
lul) 3:13,6; 100 m spate fi 
K. Parutsch (Șc. sp. Tmș.) 
1:19,7; M. Giurcă (Șc. sp. Reș.) 
1:23,5; E. Puel (Șc. sp. Reș.) 
1:26,9; 100 m spate b: D. 
Aldea (Petrolul) 1:17.5; D. 
Gropșan (Șc. sp. Reș.) 1:18,0; 
I. Svetz (Șc. sp. 2) 1:18.1; 
COPII C 50 m spate f: I. 
Hun.yadi (Șc. sp. Reș.) 41,2 ; 
C. • Călin (Petrolul) 42,4; M. 
Georgescu (Petrolul) 42,5; C. 
Bunaciu (Șc. sp. Sibiu) 42,7; 
50 m spate b: H.
(Șc. sp. Tmș.) 37,1; 
xandru (Petrolul) ■ 
Stieger (Șc. sp. Reș.) 
Mandache (Petrolul)
4 X 50 m liber f: Petrolul 
2:32,4 — record ; Sibiu 2.39,6; 
Reșița 2:40,4; 4 X 50 m liber 
b : Petrolul 2:21,2 record; Re
șița 2:29,4; Șc. sp. 2 2:39.6, 
COPII D 50 m bras f i 
Moișan (Petrolul) 51,0; 
Măglașu (Dinamo) 51,2;
Marin (Șc. sp. Reș.) 51,4;
m bras b t G. Tănase (Petro
lul) 50,1; H. Măglațu (Dina
mo) 52,0; B. Ștefănescu (Șc. 
sp. 2) 52,0.

întrecerile continuă luni :?e 
La ora 10 si de la ora 17.

HabetJer 
A. Ale- 
39,0; F. 
39,8; M. 

40,2;

M. 
M.
M.
50

178 din Capitală, elevii, mai 
bine zis unii dintre ei, cei 
care au dorit și au avut con- 
simțămîntul părinților, învață 
și fotbal 1

...Septembrie 1969. La soli
citarea federației. Inspectora
tul școlar al municipiului 
București a aprobat înființa
rea unei școli generale cu 
profil de fotbal. 
spune, un centru 
juniori, pe lingă 
de învățămînt. 
Traian Penea era tare abătut, 
încercase să-i convingă pe 
cîțiva directori de necesitatea 
unei asemenea inițiative, dar 
fusese refuzat. „Fotbal ne 
trebuie?11 spuneau unii. „N-a
vem destui elevi slabi la în
vățătură. Dacă facem și fot
bal, unde ajungem ?“.

într-una din zile, l-a găsit 
pe președintele detașamentu
lui de pionieri de ia școala 
generală 178, prof. Paul Po
pescu. Au discutat, au plănuit 
și cînd au venit la școală cu 
propuneiea. directorul, profe
sorul de română Laurian Ma
rinescu a fost de acord. Nici 
nu se putea altfel. Iubește - 
sportul.

La 13 octombrie 1969. pe 
lîngă școală a luat ființă sec
ția de fotbal. Profesorii de 
educație fizică au plecat în 
căutarea elevilor. Au colindat 
întreaga zonă dintre Podul 
Grant, Bucureștii Noi, Podul 
Băneasa, Chitila. S-au oprit 
la școlile generale 177, 179, 
175. 182, 183, 176, 173, 170. 
Copiii, cînd au auzit, cu gîn- 
dul la minge au sărit în sus 
de bucurie. Dar, trebuia avi
zul părinților. Barierele au 
fost învinse, și 3 clase (a V-a, 
a VI-a, și a Vll-a) plecau la 
drum. Un drum nou.

— A fost greu, tovarășe Po
pescu. Dv., ca unul care ați 
semnat „certificatul de naște
re” al acestei secții, sînteți 
cel mai în măsură să ne spu
neți.

— A trecut un an și sîntem 
mulțumiți cu ceea ce am rea~

an

îi
Cum s-ar 

de copii și 
o unitate 

Inspectorul

Uzat. Important a fost pasul 
de început.

— Cîte clase de fotbal a- 
veți în acest an școlar ?

— Patru clase, cu 118 elevi. 
27 în clasa a 5-a, 31 a 6-a, 
29 a 7 și 31 a 8-a. Toate 
program dimineața.

— Spuneți-ne, cîte ore
sînt afectate fotbalului pe 
săptămînă ?

— Patru ore, 
namente a cite 
pentru clasele 
ore — 3 antrenamente a 100 
de minute — pentru cei din . 
a VIII-a.

— Programul de învățămînt 
general e afectat, cumva ?

— Nicidecum. ..Fotbaliștii" 
au același plan de învățămînt 
ca toți ceilalți elevi.

— Iar rezultatele la învăță
tură suferă din cauza fotba- 
Hului ?

— Concepția aceasta o au 
numai cei ce nu sînt în temă. 
In clasele de fotbal sînt elevi 
excelenți la învățătură. Alții 
medii, unii, mai slabi. Ca și 
în alte școli. Nu toată lumea 
poate fi premiantă Dar. nu 
ne împăcăm cu rezultatele 
slabe la învățătură. Și avem 
o armă redutabilă de comba
tere a notelor slabe. Cei ce 
scîrțîie la învățătură sînt o- 
priți de la meciuri. Și ce greu 
le vine !

— Dacă îmi amintesc bine, 
anul trecut ați avut la cursuri 
88 de elevi. Cîți au absolvit 
clasa ?

— Din 88, am avut 7 cori- 
genți dintre care 6 au absolvit 
clasa. Un singur caz de re- 
petenție Dar, nu fotbalul e 
de vină. Și, apoi să vă spun 
că avem și premianți. Albi- 
șoru și Milea au luat premiul
I, V. Crișan — III, Militaru,
II. Și aș putea da și alte 
nume. Am ținut să avem re
zultate bune, să-i convingem 
pe unii părinți că fotbalul nu 
e piedică în dezvoltarea copi
lului.

— Să trecem din nou la 
activitatea propriu-zisă. De

sau 3 antre-
75 de minute,
V—VII și 6

cine sînt pregătiți copiii și pe 
ce terenuri ?

— Sîntem trei profesori de 
educație fizică, cu ■ specializa
rea fotbal. Sîntem, de altfel, 
și dirigințij claselof. Doar la 
a Vll-a, dirigintă e profe
soara de franceză Elena Dă- 
nilă, dar... fotbaliștii nu-i dau 
bătaie de cap. Dimpotrivă.

Aici se cuvine o paranteză. 
Tov. Paul Popescu, interlocu
torul nostru — este respon
sabilul secției, cum s-ar spune 
director adjunct al școlii, pen
tru clasele de fotbal. Colegi 
îi sînt Marin Tițeica și Nicolae 
Apostol. Trei profesori, trei 
pedagogi, trei antrenori. Fie
care are ctîe o echipă cu care 
a luat parte la campionatul 
de copii al orașului Bucu
rești.

Ce locuri au obținut, dacă 
au ieșit „campioni de toam
nă11 sau dacă sînt amenințați 
cu... retrogradarea, nu l-am 
întrebat. Ce rost avea. Sco
pul nu e acesta, ci pregătirea 
copiilor, depistarea celor mai 
talentați și formarea lor. Am 
gindit că e mai bine să aflăm 
numele copiilor în care pro
fesorii își pun speranțe. Și 
nume ni s-au dat, și garanții: 
Gh. Penof. L. Luca și I. Brîn- 
dușa (clasa a V-a), V. Crișan. 
C. Voicu, C. Văleanu. A. Mi- 
lea (a VI-a), C. Militaru, I. 
Albișor, E. Bontea (a Vll-a), 
V Niță, I. Franie și T. Sandu 
(a Vll-a).

— Cum stă secția cu partea 
materială, tov. Popescu ?

— Foarte bine. Federația 
ne-a dat 80 000 de lei, Inspec
toratul municipiului, 30 000. 
Fiecare copil are treningul, 
chilotul, tricoul și tenișii lui. 
Am luat mingi și echipament 
pentru jocuri. Pregătirile, o- 
rele de clasă le facem pe te
renurile C.P.B., Petrolul și 
I.C.S.I.M. Nu plătim chirie 
pentru că elevii se bucură de 
acest drept.

„Pajura 178“ — asociația 
fotbaliștilor de la școala cu 
același număr. Școală la care 
se învață matematică, istorie, 
geografie și... fotbal. Și rezul
tatele sînt dintre cele mai 
bune. Deocamdată, la învăță
tură. Poate că mîine, adică la 
absolvire, și la fotbal. Echi
pele de juniori așteaptă forțe 
noi.

A. CONSTANTIN

iar în scria a II-a — liderul 
de toamnă — Crișul Oradea — 
s-a instalat pe această poziție 
de-abia in etapa a XV-a !

Așadar, sezonul s-a înche
iat. La această oră. fiecare 
club îșf face bilanțul partici
pării în întrecerea diviziei B, 
ia în discuție măsurile nece
sare, pentru ca formația res
pectivă să devină în primă
vară mai puternică, să aibă 
deci un cuvint mai greu de 
spus în stabilirea clasamente
lor finale ale celor 2 serii. La 
această oră 
reamintim 
s-au situat _ _______ ____
tehnic. In acest sens merită 
să cităm — printre altele — 
meciurile Oțelul Galați — 
A.S. Armata Tg. Mureș, Spor
tul studențesc — Metalul 
București. Progresul, Brăila — 
Metalul Tirgoviște, A. S. Ar
mata — Sportul studentele, 
Corvinul Hunedoara — Crișul 
Oradea. Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Sibiu. Minerul Baia 
Mare — Politehnica Timi
șoara. Gaz metan Mediaș — 
Corvinul, Electroputere Cra

iova — Minerul Baia Mare. 
Politehnica Timișoara — Cri
șul. Antrenorii T. Bone (A.S. 
Armata). I. Motroc (Sportul 
studențesc), V. Blujdea (Pro
gresul Brăila). V. Rizea — 
(Ceahlăul P. Neamț), P. Ra
dulescu (Metalul Tirgoviște), 
T. Jurcă (Politehnica Timi
șoara), L. Vlad (Crișul) și E. 
Stepan (Corvinul Hunedoara) 
au lucrat în perspectivă și au 
adaptat ciclul săptăminal de 
pregătire în funcție de gre
șelile comise în meciul ante
rior și de necesitățile celui 
următor. Surprinzătoare însă a 
fost comportarea unor formații 
care 
nate 
tașe.

a bilanțului, ne 
că unele partide 

la un bun nivel

în precedentele campio- 
se numărau printre frun- 

__  Ne referim la Politeh
nica Galați, Flacăra Moreni, 
C.S.M. Reșița și “ _ 
Arad, care ocupă în prezent 
ultimele locuri în serii, dato
rită. după părerea noastră, 
rabaturilor făcute de la exi
gență la antrenamente, 
ce a dus. în final, 
slabe.

Și în actuala 
„B“-ului. echipele 
ficat la maximum _______
terehuIuL Semnificativ ni se 
pare în această privință fap
tul că există un mare deca
laj între golurile marcate a- 
casă (406 ; 207 — seria I. 199 
— seria a II-a) față de cele 
realizate în deplasare (142 ; 
67 — seria I, 75 — seria a 
II-a). Deci, marea majoritate 
a formațiilor care joacă în de
plasare n-au decît un singur 
obiectiv, acela de a primi cit 
mai puține goluri. apelînd 
pentru atingerea acestui scop 
la întreaga gamă a mijloace
lor anti-joc.

Deficientele manifestate în 
jocul echipelor sînt multiple, 
ele cuprlnzînd atît capitolele 
de tehnică și tactică, cit și 
cel al pregătirii fizice. S-a 
observat astfel că acțiunile

Vagonul

ceea
la evoluții
ediție a 
au valori- 

avantajul

ofensive nu au fost pregătite 
cu răbdare la mijlocul tere
nului, cu dese schimbări de 
direcții, ci s-a înoercat stră
pungerea dispozitivului de a- 
părare advers prin acțiuni in
dividuale ; că finalizarea este 
încă deficitară la majoritatea 
formațiilor, iar liniile de a- 
părare sînt destul de vulnera
bile deoarece nu se aplică co
rect îmbinarea apărării „om 
la om“ cu cea în zonă. Aceste 
deficiente sînt urmări firești 
ale unor stări de lucruri care 
dăinuie in rîndurile diviziei 
secunde : virsta medie a ju
cătorilor unor echipe este des
tul de ridicată (Ceahlăul P. 
Neamț — 27,8 ani. Progresul 
Brăila — 27,5. Metrom Brașov 
și Metalul Tirgoviște — 26 din 
seria I, Metalurgistul — 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
și C.F.R. Arad —26). 
Jitatca formațiilor — 
din numărul mare de ..
folosiți (Flacăra Moreni — 26 
jucători. Sportul studențesc — 
24. Minerul Baia Mare — 23, 
Poiana Cimpina și Electro
putere — 22. Oțelul Galați, 
Politehnica Galați. C.S.M. Re
șița și U.M. Timișoara — 21), 
valoarea de bază necorespun
zătoare a unor echipe (Fla
căra 
Gaz 
șița

Si
te. De ordin disciplinar, 
rîndurile jucătorilor și ale.. - 
publicului. In acest sezon. Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a sancționat sec
țiile de fotbal Flacăra Moreni, 
Politehnica Galați. Metalurgis
tul Cugir și Electroputere 
Craiova cu ridicarea 
lui de organizare pe 
propriu de la o etapă 
De asemenea, o serie 
cători au fost suspendați, 
de exemplu : Mureșan 
talul Tirgoviște), Ciociu (Știin
ța Bacău). Diaconu (Politeh
nica Galați), Frățilă (Flacăra 
Moreni) — 4 etape,
(Sportul studențesc), 
ghiță (Progresul utaua/, 
Gheorgache (Portul Constanța) 
și Stan (Flacăra Moreni) 3 
etape.

Jucătorii sînt încă în va
canță. însă antrenorii, condu
cătorii secțiilor de fotbal, al 
cluburilor sau asociațiilor pre
gătesc 
nunte 
pentru 
țională ..
Desigur că fiecare 
își va propune remedierea lip
surilor principale reieșite din 
comportarea echipei în prima 
parte a campionatului. Sperăm 
că imediat ce pregătirile vor 
fi reluate, lecțiile vor avea, 
un conținut bogat, că fiecare 
oră de antrenament va fi fo
losită din plin și că din pri
ma etapă a returului se va 
porni cu ..motoarele” amba
late la maximum...

28, 
Reșița 

instabi- 
rezultă 

jucători

Morcni. Gloria Bistrița, 
metan Mediaș, C.S.M. Re- 
și U.M. Timișoara).
mai sînt și alte deficien- 

în

dreptu- 
teren 

la trei, 
de Ju

ca 
(Me-

Cicu 
Gheor- 
Brăița).

în cele mai mici amă- 
planurile de „bătaie” 
perioadele precompeti- 
șj cea competițională. 

antrenor

V. POMPILIU

Clasamentele golgctcrilor
/ *

SERIA I

8 GOLURI : Pavlovici "(Metalul 
Tirgoviște), Fană — 2 din 11 m 
(Sportul studențesc ~ 
Pelea (Știința

București), 
Bacău) ;

Pirvu (Metalul Tîr-7 GOLURI: 
goviște) ;

6 GOLURI :
(A. S. Armata Tg. Mureș), Ologu 
(Progresul Brăila), Măreulescu 
(C.F.R. Pașcani) ;

5 GOLURI : Lucaci — 3 din 
11 m (A. S. Armata Tg. Mureș), 
Lungu — 1 din 11 m (Dunărea 
Giurgiu), Ciupa (C.F.R. Pașcani) ;

4 GOLURI : Varadi și Fazekaș 
(A. S. Armata), Ciornoavă și Bu
jor (Sportul studențesc), Iancu 
(Progresul), Bruștiuc și Ioniță (O- 
țelul Galați), Iancu (Metalul Bucu
rești), Banu — 1 din 11 m (Știin
ța), Stamanichi (S. N. Oltenița), 
Furnică (Metrom Brașov), Co- 
dreanu (Știința), Leșeanu (Dună
rea) ;

3 GOLURI : Trăznea (A. S. Ar- 
m?ta), Baicu, leneși și Contardo 
— 1 din 11 m (Ceahlăul P. Neamț), 
Plugaru (Progresul). Georgescu 
și D. Emil (Metalul București), 
Adam și Ionică (Oțelul), Biliboa- 
că (Portul), Fățu, Udroaică și 
Drăgan (C.F.R.), Chiorcău (Poia
na Cîmpina) ;

Caniaro șl Naghl

2 GOLURI : Kraus (Sportul stu
dențesc), Ștefănescu, Mustață 
(Ceahlăul), Stănoaie — 1 din 11 
m. Unncs — 2 din 11 m șl Sloi- 
ceseu — 2 din 11 .m (Progresul), 
Sandu și Manciu (Dunărea), Con
stantin, Nițu — 1 din 11 m, Efti- 
meseu. Potraclit (S.N.O.), Savu, 
S. Gabriel și Nedelcu (Metalul 
București), Manta (Oțelul), Cojo
carii (Portul), Panait — 1 din îl 
m (C.F.R.). Ferencz, Gane șl Bă- 
dițoiu (Metrom), Străchioiu și 
Baboie (Poiana), Dănilă, Bot — 
1 din 11 m. Harapu, Postolache 
șl Drăgan (Flacăra) ;

1 GOL : Czako, Ciutac, Nlstor 
(A.S. Armata), Duțan, Păiș, Geor
gescu și Cicu mportul studențesc), 
Negustoru, Milialache, Dragu, Za- 
haria șl Pătrașcu (Ceahlăul), 
Traian și Țapu (Progresul), Tur- 
cu și Stanciu (Metalul Tirgoviște), 
Țigănilă și Grădinaru (Dunărea), 
Cîmpeanu, Vasiiescu, D. Nicolae 
și Ioniță (S.N.O.), Cojocaru — 1 
din 11 m. Căluș. Roman și Radu 
(Metalul București). Olteauu, Chi- 
haia, Nicoară șl Crăciunoiu (Oțe
lul), Enache și Girip 
Gh. Blejușcă (C.F.R.), 
I. Nicolae și Darie 
Otătărășanu, Ilarion, lvrun„i>o ț» 
Pantelimon (Poiana). Rizea. Bucur, 
Tănăscscu. Tudorie, Marinescu și 
Bezman (Politehnica). Niculescu 
și Toma (Flacăra), Dițeanu (Ști
ința) ;

AUTOGOLURI i Gheorghe 
(Ceahlăul) pentru A. S. Armata 
șl Politehnica, Ciobanu (Metalul 
Tirgoviște) pentru Portul, Mihal 
(Progresul), pentru A.S. Armata, 
Ghica (Știința) pentru C.F.R.

> (Portul). 
, Selimesi, 

(Metrom). 
Iordache șl

SERIA A II-A

9 GOLURI : Cerga (Corvinul 
Hunedoara) șl. Tamaș (Metalur
gistul Cugir);

8 GOLURI : RAdoiu și Stolces- 
cu (C.S.M. Sibiu), Moldoveanu 
(Gaz metan Mediaș);

7 GOLURI : Copăceanu (Poli
tehnica Timișoara), Ciocan (Glo
ria Bistrița) ;

6 GOLURI: Kun I (Politehnica); 
Unguroiu _ 1 din 11 m (C.S.M. 
Sibiu), Trifu — 1 din 11 m (Mi
nerul Baia Mare), Benczik 
Pia Oradea) ;

5 GOLURI : Plelan — 1 
m (Corvinul), Gyenge — 1 ........ .
m (C.F.R. Arad), Iancu (U.M. Ti
mișoara) ;

4 GOLURI : Kun II și N. Ale
xandru — 2 din 11 m (Crișul Ora
dea), Schwartz (C.S.M. Sibiu), 
Bondrea (Electroputere), Rosznay 
(Minerul Bala Mare), Mertcsz 
(Vagonul) ;

3 GOLURI : Sătmăreanu II (Cri
șul), Steiner și Ștefănescu (Corvi
nul), Kineses și Bathory II (Olim
pia Satu ■" ' -■ -----
(Minerul 
Gartner 
(Gloria), 
șița) :

2 GOLURI : Lucaci, Suclu, 
povici — 2 din 11 m, Bule 
Cefan (Crișul). Petrovici și 
bindă (Politehnica). Coiculcscu si 
Mercea (Corvinul), Soangher, 

. Smadea și Mateescu — 1 din 11 
m (Metalurgistul). Borota și Ko- 
nig (Olimpia Salo Mare), Mun- 
tteîinli (Minorul Anina), Mateescu, 
Chesnoiu și Bichea (Electropu
tere), Rclnjc, Condruc și Silaghi 
(Minerul .'o'a Mare), Damian 
(C.F.R.). retried (Olimpia Ora
dea), Fiiip și Jiga (Gaz metan), 
Moldovene- (Gloria), Kukia (U. 
M. Timl-"'-rn). Vulci, Grozăvescu 
și Florea (C.S.M. Reșița), Atodi- 
resej (Vagonul) ;

1 GOL : Dărăban, Arnoțchl 
(Crișul), Surdan, Brîndescu, Mafa 
și Dima (Politehnica), Flichiș, 
Constantin, Mihai, David și Za- 
haria (C.S.M. Sibiu). Savancea, 
Ivan și Iancu (Metalurgistul), 
Naghl, Safar șj Petz (Qlimpia 
Satu Mare), Bitea, Silaghi, Co
păceanu, șerban șl Grozăvescu 
(Minerul Anina). Bălosu, Stanciu, 
Popescu șl Vasiiescu —..............
(Electroputere). Kasonj 
Baia Mare), Bcșcucă, 
Mioc și Vlad (C.F.R.), 
Bacoș. David — din 11 
și lacob (Olimpia 
Scheau ,Z 
Clțu (Gloria). Popescu, 
Lață și Covaci (U.M. Timișoara), 
Jack, Rodnic, Varga,

(Oilm

dtn 11
din 11

Mare). Mathe șl Laug 
Anina), Gligor (C.F.R.). 
(Gaz metan). '
Sfirlogca (C.S.M.

Gogan 
Re-

Po-
Și 

Do

din 11 m 
(Minerul 
Korosy, 

Harsani.
m, Leval 
Oradea), 

ș! Macai (Gaz metan), 
--------— Gu(uli,

Tarcu, 
Stoia și Pîrvan (C.S.M. Reșița). 
Dobai, Schweillingher șl Boroș 
(Vagonul);

AUTOGOLURI : Lc-snarhd (Va
gonul) pentru Politehnica; 
Schweillingher (Vagonul) pentru 
Crișul, Naghl (Olimpia Oradea) 
pentru U.M.T., Kcrtesz (Gloria) 
pentru Minerul Bala Mare și 
Marton (U.M.T.) pentru Olimpia 
Satu Mare. ---------



r
j' (Vrmar« <!n pag. I)

D. Germane, așa cum am
_ ; „1" Acum, cînd nu 

mai poate părea o scuză, pot 
spune că la Cluj, stiindu-se 
cîștigători ai turneului, han- 
baliștii români n-au mai apă
sat pe accelerator, așa cum 
ar fi trebuit s-o facă și. de
conectați. au pierdut un meci 
care de fapt nu mai. conta 
pentru ierarhia competiției.

AȘADAR. DIN NOU ÎNVIN
GĂTORI : 16—12 (5—5) IN ME
CIUL CU R. D. GERMANA. 
DISPUTAT LA BERLIN. LA 
DYNAMO HALLE 1 Felicitări 
băieților, felicitări celor ce-i 
antrenează, tuturor celor ce 
contribuie direct sau indirect 
Ja pregătirea acestui puternic 
team, acestei echipe care știe 
să se impună maiestuos în lu
mea handbalului. Iată acum 
cîteva secvențe din partida fi
nală. La fluierul arbitrilor 
JAN CHRISTENSEN si KURT 
OLSEN (Danemarca) s-au ali
niat următoarele formații:

ROMÂNIA : Penu — Gruia, 
Goran, Gatu, Samungi, Chi
cidt. Lieu;R. D. GERMANA: Fritsche 
_  Zimmermann, Ganschow, 
Lackenmacher, Langhoff. Rost, 
Jankhoffer. (Pe parcursul 
partidei, ambele echipe au 
mai întrebuințat Si alti jucă
tori).începem meciul cu un atac 
lung de studiu. Gruia trage

K. L. -----------
mai făcut-o1" Acum, cînd

VOLEBALIȘTI ROMÂNI
ÎN R.D. GERMANĂ

In mln. 2 peste poartă, iar 
Ganschow. un minut mai tir- 
ziu, în bară. Două șuturi 
(Gațu și Zimmermann) sînt 
blocate în min. 4 de cei doi 
portari. Acest minut 4 avea 
să fie dramatic. Handbalistii 
din R. D. Germană beneficia
ză de un 7 m. Ganschow tra
ge însă în bară, mingea re
vine și. cînd se pregătește să 
șuteze din nou, este faultat : 
arbitrul acordă (din nou !) lo
vitură de la 7 m. Langhoff 
expediază puternic balonul, 
dar Penu apără magistral ! In 
min. 6, Gațu ratează un con
traatac. dar în min. 7 Gruia 
deschide scorul printr-un șut 
care-1 face mat pe Fritsche. 
Rost egalează, dar Gruia nu 
acceptă această situație și în 
min. 9, după ce este faultat 
în atac, transformă impecabil 
o lovitură de la 7 m. Urmea
ză o perioadă de 4 min. în 
care — nu datorită apărării, 
ci pripelii în atac — gazdele 
domină. Zimmermann, Gan
schow și Lackenmacher reu
șesc să înscrie (2—4). în timp 
ce Gruia. Goran și Chicidt 
greșesț țlțita. încet, încet, re
prezentativa noastră se repune 
pe ‘picioare, efectuează atacuri 
lungi, inteligent dirijate, se a- 
pără strașnic. nepermițînd 
atacantilor adverși să tragă 
nestînjeniți și pînă la sfîrșitul 
reprizei egalează situația (5—5), 
deși au fost - conduși și cu 
5—3.

în partea a doua a meciu
lui. handbaliștii din R. D. Ger
mană și cei peste 2 500 de 
spectatori de la Dynamo Halle 
(probabil că șl sutele de mit 
de telespectatori) mai nutresc 
speranțe pînă în min. 37,

au con- 
De aid 
intră In 

prin

timp în care gazdele 
dus cu 6—5 și 7—6. 
însă, echipa României 
ritmul său. egalează 
Gatu. preia conducerea și și-o 
consolidează prin Gruia care 
înscrie două goluri consecutiv, 
în min. 45 Samungi este eli
minat pentru două minute, 
dar handicapul nu-i sperie pe 
băieții noștri. Conduc cu 11—9. 
își majorează avansul la 12— 
9 și. apoi, la 13—9 și 14—10. 
De aici și pînă la sfîrșit, 
Gruia et. comp, sînt irezisti
bili. Ej încheie victorioși (16— 
12) o partidă pe care au do- 
minat-o în partea cea maî 
dificilă a sa.

Au înscris : Gruia 10, Go
ran 2. Chicidt 2, Samungi 1, 
Ga(u 1 — pentru România, 
Rost 4, Zimmermann 2, Lac
kenmacher 2, "
Hildebrand 1 
pentru R. D.

în celelalte 
înregistrat următoarele 
tate : Cehoslovacia — 
Germană II 19—18 (11—10) și 
Ungaria — U.R.S.S. 16—16 
(8—6). Clasamentul final ara
tă astfel :

1. ROMANIA ; 2. R. D. Ger
mană I; 3. Ungaria (golaveraj 
—10) 4. U.R.S.S golaveraj
—14); 5. Cehoslovacia ; 6.
R. D. Germană II ; 7. Austria; 
8. Polonia.

Cel mai eficace jucător al 
turneului (golgeter) a fost de
clarat GRUIA — 36 de goluri, 
urmat de Rost (R.D.G.) 28 do 
goluri.

Ganschow 
și Randt 
Germană.
meciuri

2,
1 —

s-au 
rezul- 
R. D,

FOTBAL-MERIDIANE

locul 5,
la Zagreb

La Zagreb a luat sfîrșit 
concursul internațional de pa
tinai artistic. Proba feminină 
a revenit elvețiencei Charlotte 
Walther, iar cea masculină, 
compatriotului ei Honers. La 
dublu a învins perechea vest- 
germană Mahler — Rausch.

Elena Moiș a ocupat locul 3 
(15 concurente), Gheorghe Fa- 
zekaș locul 5 (16 concurenți), 
iar cuplul Letiția Păcuraru — 
Dan Săveanu locul 6 din 10 
perechi.

Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
patinaj artistic de la Moscova 
a fost cîștigată de sportiva so
vietică Marina Titova. Bea
trice Huștiu s-a clasat pe lo
cul 10. (Au participat 14 con
curente).

Echipa de hochei (juniori) a evoluat la Budapesta

v A

• 0 NOUĂ VICTORIE A ELVEȚIEI • LUPTĂ STRÎNSĂ 
ANGLIEIÎN CAMPIONATELE ITALIEI Șl

ULTIMUL JOC AL ANULUI 
ÎN CAMPIONATUL 

EUROPEAN

Ieri, în capitala malteză, 
La Valetta, a avut loc ulti
mul meci al anului din cam
pionatul european. în cadrul 
grupei a III-a, echipa Elve
ției a dispus de Malta cu 2—1 
(0—0). Iată ’

(Inter) și Prati (Milan) cu 
cîte 7 goluri, Domenghini 
(Cagliari) 6 goluri, Villa (Mi
lan) 5 goluri etc.

Cesare TRENTINI

0—0 ; Huddersfield 
pool 0—0 ; 
Blackpool 1—1.
sate I

Liver-J
WB Albion —

Primele cla-

clasamentul i
1. Elveția 

2—3. Grecia 
2—3. Malta

4. Anglia

2 2 0 0 3—1
2 0 11 1—2
2 0 11 2—3
0 0 0 0 0—0

4
1
1
O

ITALIA: MILAN NEÎNVINSA

a campiona-

ANGLIA: LEEDS Șl ARSENAL 
ÎNVINGĂTOARE

în etapa a 23-a s-au înre
gistrat rezultatele ! Leeds — 
Everton 1—0; Arsenal — Man
chester United 3—1 ; Chelsea 
— West Ham United 2—1 ; 
Stoke — Derby 1—0; Tot
tenham Wolverhampton

1. Leeds United
2. Arsenal
3. Chelsea
<. Tottenham

23
22
22
22

U 1 1 SS—15 37
15 5 2 M—17 35
10 9 3 31—25 29
9 10 3 32—17 23

PROTESTUL ECHIPELOR 
PORTUGHEZE

(

• în turneul de volei mas- 
fculin de la Leipzig, echipa 
Rapid București a fost în
vinsă de T.S.K.A. Moscova 
cu 3—0, (7, 9, 6). Voleiba
liștii sovietic! au cîștigat tur
neul, dlspunînd în finală de 
S.C. Leipzig cu 3—2 (—7 —10, 
12, 10, 5).

• în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde la Ber
lin, echipa feminină Dinamo 
București a dispus cu 3—1 
(14, —8, 13, 13) de S.C. Leip
zig și cu 3—0 (3, 5, 3) de 
Dynamo Berlin II.

Turneul de scrimă 
de la Dresda

Proba masculină de floretă 
pe echipe din cadrul turneu
lui de scrimă de la Dresda s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Dynamo Eisenach care a în
vins în finală selecționata 
Cehoslovaciei cu scorul de 
9_4. Universitatea București 
s-a clasat pe locul 7 întrecînd 
cu 8—7, în ultima întîlnire, pe 
S.C. Leipzig.

Selecționata de hochei (ju
niori) a țării noastre a sus
ținut sîmbătă și duminică 
două meciuri Ia Budapesta, cu 
formația similară a Ungariei.

în primul joc rezultatul a 
fost egal: 4—4 (2—1, 1—1,
1—2). Au marcat pentru gaz-

de Fdldvari. (2), Szoldssl șl 
Retfalvi, pentru români — 
Herghelegiu (2), Tureanu sl 
Costea.

în partida de aseară, for
mația română a pierdut cu 
3—5 (0—1, 0—1, 3—3). Vom 
reveni cu amănunte.

LUPTĂTORII ROMÂNI CONCUREAZĂ

CU SUCCES IN TURCIA

ANKARA 20 (prin telefon), 
în sala Atatiirk din localitate, 
peste 4 000 de spectatori au 
asistat la întrecerile de lupte 
greco-romane ale „Cupei 
Tayyar Yalaz" la care parti
cipă sportivi fruntași din Tur
cia (cîte 4 la fiecare categorie). 
România și Ungaria. Luptă
torii români au concurat în 
primele reuniuni cu succes, ca- 
lificîndu-se centru întrecerile 
finale ale competiției .La cat. 
52 kg Marin Dumitru l-a în
vins prin tuș pe Arii Katranci 
(Turcia). în min. 9. după ce 
fusese pînă atunci condus la 
puncte. Tot prin tuș_ el

Heșirli (Turcia), Iar în 
II a fost descalificat îm-

______ a 
cîștigat și meciul următor cu 
luptătorul turc Fehim Ceilan 
finalizînd un reușit tur de 
cap în ultimul minut al par
tidei. Ion Păun, la cat. 62 kg, 
cu toate că a condus în pri
mul său meci, cu Sevghet 
Carasul (Turcia), a fost nevoit 
să se mulțumească cu o deci
zie de egalitate, dat fiind că 
In ultimele secunde ale partidei 
a fost surprins cu o fixare. în 
întîlnirea următoare, cu Gilgur 
Mucahit. a condus de aseme
nea la puncte, dar din cauza 
neatenției sale a fost egalat în 
urma unui supleu (cu piedică) 
fiind dictat rezultat de ega
litate. La următoarea catego
rie. 68 kg, Mihai Nicolae a 
pierdut la puncte partida cu

Seit 
turul —---------------
preună cu Ibrahim Aslan și 
astfel a ieșit din concurs. Mar
ee) Vlad (cat. 74 kg.) l-a 
învins prin tuș (în min. 9) 
pe Izet Soisan (Turcia) con- 
trînd deosebit de inspirat un 
tur de cap executat de către 
adversarul său. In sfîrșit. Iosif 
Bender (eat. 82 kg.) deși ju
nior a luptat foarte bine în 
confruntarea cu experimenta
tul Aii Iagnnur (Turcia) dar 
in cele din urmă, „pierind" 
defectuos intr-un tur de cap 
a fost „fixat" și apoi învins 
prin tuș.

La ora închiderii ediției a- 
veau loc întrecerile finale.

Etapa a zecea 
tului Italiei a programat în- 
tilniri directe între primele 
echipe din clasament. In ur
ma rezultatelor de ieri, Milan, 
învingătoare în deplasare Ia 
Napoli, rămîne singura neîn
vinsă întrucît Bologna a 
pierdut la Cagliari. Din cau
za ceții s-au amînat partidele 
Inter — Varese și Verona — 
Torino. Iată rezultatele și 
autorii golurilor i Cagliari — 
Bologna 2—1 (Domenghini (2) 
— unu] din llm — respec
tiv, autogol Mancin) ; Cata
nia — Roma 1—2 (Baisi, res
pectiv Del Sol (2) ; Fioren
tina — Foggia 3—0 (autogol 
Bigon și Chiaruggi (2) ; Ju
ventus — Lanerossi Vicenza 
2—1 (Causio din 11 m și A- 
nastasi, respectiv Maraschi 
din llm); Lazio — Sampdo- 
ria 1—0 (Massa) ; Napoli — 
Milan 0—1 
tui I

(Prati). Clasamen-

VICTORII ALE ÎNOTĂTORILOR

BUCUREȘTENI
SOFIA, 20 (Agerpres). — 

La Sofia a început întîlnirea 
de înot dintre echipele ora
șelor București și Sofia. Ma
joritatea probelor primei zile 
au revenit înotătorilor ro-

MECI INTERNATIONAL DE LUPTE

C.F.R. TIMISOARA
7

SPARTAK SUBOTICA
(IUGOSLAVIA) 24-16

Duminică a avut loc la Ti
mișoara înțîlnjrea internațio
nală de lupte greco-romane

Suplimentare de buget
pentru J. 0.

MUNCHEN. 20 (Agerpres) 
Un purtător de cuvînt al Co
mitetului de organizare a 
Olimpiadei de la Munchen a 
comunicat presei că a XX-a 
ediție a J.O. de vară din 
anul 1972 va costa cu 40 mi
lioane mărci mai mult decît 
se prevăzuse, cheltuielile ge
nerale fiind estimate acum la 
1,35 miliarde mărci vest-ger 
mane. Această suplimentare 
în bugetul Olimpiadei se da
torează unor construcții și 
amenajări, a căror necesitate 
s-a impus ulterior. Este vorba 
de cîteva săli noi pentru judo 
și lupte, amenajări pentru 
probele de catac-canoe și 
yachting, un centru de presă 
mai vast decît se proiectase 
Inițial.

tehnic victoria a 
timișorenilor la sco- 

mai fru- 
furnizat-o

Brușcek 
kg. cîști-

24—16. Cea 
partidă au 
(C.F.R.) și

dintre formația locală C.F.R. 
și echipa iugoslavă Spartak 
din Subotica. După o serie 
de meciuri interesante și de 
bun nivel 
revenit 
rul de 
moașă
Botez
(Spartak) la cat. 68 
gată de primul la puncte.

Celelalte victorii ale timi
șorenilor le-au obținut Streuț 
(48 kg), Bordeianu (100 kg) 
— prin tuș, Nyilas (75 kg) și 
Szilak (90 kg) — la puncte.

Șt. MARTON—coresp.

ln Cupa Națiunilor

la rugby...
avut loc ieri două
La Casablanca : Fran-

Maroc 60—3 (27—0). La 
Madrid : Spania — Portugalia 
17—0.

...au 
tîlniri. 
ța —

în-

GIMNASTELE DE LA
Aseară, a avut lac în Ca

pitală o interesantă întîlnire 
internațională de gimnastică 
modernă. Protagoniste — e- 
chipele I.E.F.S. București ți 
Moravska Slavia Praga. Ele
vele maestre! sportului Miha- 
ela Selomonov au 
concursul, reușind 
primul loc atît la individual 
rft ți pe echipe. f ' 
Niculina Voinea «-a

LA SOFIA

Wiltrud Drexel (Austria) — 
in fotografie — s-a clasat pe 
locul II la coborîrea de la 
Val d’Isere și a urcat pe lo
cul trei în clasamentul aces
tei probe în cadrul „Cupei 

mondiale"

1. Milan
2. Napoli
3. Cagliari
4. Bologna

10 fi 4 O 21— 8 IC
10 6 3 1 8— 3 15
10 5 4 1 17—10 14
10 4 5 1 14— 7 13

In clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 
8 goluri, urmat de Boninsegna

mâni. Iată cîteva rezultate: 
100 m liber bărbați: Adam 
(București) 58,1 ; 100 m spa
te : Lupu (București) 1:04,4; 
400 m liber: Decev 
4:40,8 ; feminin ; 100 
Btirlacu (București) 
400 m liber: Radu 
rești) 5:23,5; 100 m liber: 
Dan (București) 1:07,8 ; 100 
m spate: Ignatova (Sofia) 
1:11,3.

Telefoto t A.P.-AGERPRES

(Soția) 
m bras :

1:22,2 ;
(Bucu-

JAPONEZII AU DOMINAT
JOCURILE SPORTIVE

ASIATICE
Jocurile sportive asiatice 

desfășurate la Bangkok au 
fost dominate, la actuala e- 
diție, de reprezentativa Japo
niei, care a cucerit 74 me
dalii de aur, 47 de argint și 
23 de bronz. Pe locurile ur
mătoare se clasează Coreea 
de Sud cu 17 medalii de aur, 
Tailanda și Iranul cu cite 
9 medalii de aur. India și 
Israelul cu cîte 6 medalii 
de aur

CiȘTIGĂTOAREA C.C.E. LA POLO

VA FI DECISĂ LA GOLAVERAJ?

Partizan Belgrad — Mladost Zagreb 4-4
BELGRAD 20 (prin tele

fon). Peste 3 000 de spectatori 
au fost prezenți la întrece
rile din ziua a doua a tur
neului final din cadrul C.C.E. 
la polo, dominate de mult 
așteptatul derby iugoslav 
Partizan—Mladost.

Partida s-a desfășurat sub 
semnul unei deosebite nervo
zități, justificată, în parte, de 
miza mare pusă în joc. La 
sfîrșitul celor 20 de minute

I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE

dominat
să ocupe

Studenta 
i com-

portat meritoriu, cîștigînd am
bele exerciții (primul cm 9,70). 
De la easpete, o Impresie 
bMnă au lăsat Z. Mașkova șl 
I. Dagnar. Iată rezultatele 
concursului i INDIVIDUAL 
COMPUS i Niculina Voinea 
(I.E.F.S.) 19,30, 2. Ioana Năs- 
tăsoiu (I.E.F.S.) 18,80, 3. Ilko- 
va Dagnar 18,70. Pe echipe, 
I.E.F.S. — Moravsk* Slavi* 
93—92,75. (G.R.)

regulamentare, tabela de mar
caj a Indicat un scor egal — 
4—4 (1—2, 0—0, 2—0, 1—2) 
— care nedreptățește într-un 
fel formația din Zagreb.

Au marcatt Sandici, Perisici, 
Belamarici (2) pentru Parti
zan, Lopatni (2), Matosicl șl 
Poljak pentru Mladost.

în urma acestui rezultat, 
atît Partizan cit și 
au totalizat cîte 3 
cîștigătoarea trofeului (s-ar 

putea să decidă golaverajul) 
urmînd să fie desemnată 
după ultimele partide.

Cea de a doua partidă a 
reuniunii, condusă foarte bine 
de Cornel Mărculescu (Româ
nia), a adus Iul Dlnamo Mos
cova prima victorie i 6—3 

(1—1 2—0, 1—1, 2—1) 
în fața lui SKK Stockholm, 
prin golurile marcate de Gri- 
gorovski 3, Grișin șl Frelev.

Clasamentul înaintea me
ciurilor Partizan—Dlnamo și 
SKK—Mladost: 1. Partizan

3 p (11—8), 2. Mladost 3 p 
(7—8), 3. Dinamo 1 P, 4. SKK
• P-

Mladost 
puncte,

Iată-l pe Phil Parkes 
tarul zburător de la Wolver
hampton — într-o spectacu
loasă săritură tn meciul cu ’

Tottenham

După cum transmit agen
țiile internaționale de presă, 
fotbalul portughez trece prin- 
tr-o criză serioasă i 10 clu
buri din prima divizie ame
nință cu retragerea din Cupa 
Portugaliei. Motivul izbucnirii 
crizei (care a dus la convo
carea unei reuniuni extraor
dinare a federației) este, po
trivit conducerii cluburilor 
respective, lipsa de interes 
față de fotbal a Direcției ge
nerale a sporturilor din Por
tugalia. Printre cluburile cara 
au semnat rezoluția de pro
test se numără Benfica, 
Leixoes și Vitoria Setubai.

TELEX 0 TELEX
acordat 

pe anul 
rugby 

secundat

Ziariștii francezi au 
„Trofeul Fair Play" 
1970 jucătorului de 
Pierre Villepreux, 
la numărul de voturi de ci
clistul Raymond Poulidor. 
Aflînd .ordinea* clasamentu
lui, cunoscutul ciclist a re
marcat nu fără umor t „încă 
o dată mi-am onorat reputa
ția de a fi eternul al doilea". 
După cum se știe, Poulidor 
s-a clasat de trei ori pe locul 
doi în Turul Franței.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

Pe pirtiile de zăpadă și gheață

Noul campion profesionist de 
box al Franței, la cat. grea, 
este Cristian Poncelet, care 
în cursul galei de la Charle- 
ville l-a învins prin abandon 
în repriza a IlI-a pe Henri 
Ferjules.

>

• După proba d'e coborîre 
de la Val d’Isăre, în Cupa 
mondială feminină la schi 
conduc sportivele franceze 
Isabelle Mir și Frangoise 
Macchi cu cîte 40 p, urmate 
de Wiltrud Drexel (Austria) 
39 p, Florence Steurer (Fran
ța) și Anne Marie Prohl 
(Austria) 28 p. Franța, care 
domină acest început de se
zon (atît la bărbați, cît și la 
femei), conduce pe echipe cu 
265 puncte, secundată de 
Austria — 111 puncte- Ca
nada ocupă locul trei cu 28 
puncte. La coborîre 
victoria a revenit în 
surprinzător tînărului 
triac Carlo Cordin care a par
curs traseul de 3 298 m în 
2:09,08. L-au urmat Bernard 
Oral (Franța) cu 2:09,62 și 
Karl Schranz (Austria) cu 
2:09,83. Favoritul probei, 
francezul Duvillard a sosit al 
5-lea.

• La Saint Moritz ștafeta 
internațională 4x8,5 km a fost 
cîștigată de selecționata El
veției cu timpul de Ih 58:02,0.

bărbați 
mod 
aus-

• Campionul olimpic, Jiri 
Raska, a cîștigat concursul 
internațional de sărituri cu 
schiurile de la Szpindleruv 
Mlyn. totalizînd 216,8 p (cele 
mai bune sărituri au fost de 
76,5 m fiecare). Concurentul 
român Biriș a ocupat locul 58 
(din 77 participant!) cu 135,9 

■— sărituri de 60 m și 59 m.

• Concursul internațional 
de patinaj viteză de 
a început cu o dublă 
a olandezului Ard 
Acesta s-a clasat pe 
loc la 500 m cu timpul
iar la 3 000 m a terminat în
vingător cu timpul de 4:30,4.

la Oslo 
victorie 
Shenk, 
primul 

de 40,8,

Discuție după interzonalul de șah

tn meci retur pentru opti
mile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa spa
niolă Granollers a învins cu 
scorul de 14—11 (5—8) pe
U.S. Ivry. Victorioasă cu 24— 
22 și în prima partidă, echi
pa Granollers se califică pen
tru sferturile de finală ale 
competiției.

Concursul internațional de ci- 
clocros, disputat pe un traseu 
de 20 km la Roetgen, a fost 
cîștigat de 
Vlaeminck 
la 1:10 de 
mondial 
(R.F.G.).

belgianul Eric de 
în 58:20,0, urmat 

fostul campion 
Rolf Wolfshohl

Helsinki, meciul 
masculin de

Disputat la 
internațional 
handbal dintre selecționatele 
Elveției și Finlandei a reve
nit oaspeților cu scorul de 
18—15 (8-9)-

REPREZINTĂ FISCHER 0 SUPRA-CLASĂ?
In primul meci al candidafilor : Fi scher — Taimanov

Ne obișnuisem în ultimii 
ani cu ideea că în șah au în
cetat să existe jucători de 
supra-clasă, care să se dis
tanțeze și să domine cu auto
ritate arena șahului interna
țional, cum au făcut la vre
mea 
sau 
dial 
mus 
ți ni 
pus
Paul Keres, eternul al doilea 
la turneele candidaților, n-a 
fost, în perioada 1950’—1963, 
mai bun decît unii dintre 
campionii care au deținut 
efemer titlul.

Astfel stînd luprurile, apa
riția lui Robert J. 
— „Bobby", — cum i 
nea în vremea cînd, 
dolescent, cîștiga în 
campionatele Statelor 
și intra, la 16 ani, In ciclul 
competițiilor pentru campio
natul mondial 
tîmpinată cu 
către 
după 
țiale, 
elitei

lor Lasker, Capablanca 
Alehin. Campionul mon- 
ne apărea ca un „pri- 
inter pares" și nu pu- 

au fost aceia care și-au 
adeseori întrebarea dacă

Fischer 
se spu- 
încă a- 

serie 
Unite

I — a fost în- 
scepticism .de 
care prevedeau, 
de succese ini- 
lui în „clubul" 
și aducerea lui 

la același numitor cu 
lalți.

S-a întîmplat însă, că 
bert J. Fischer este de 
părere. Experții l-au subapre
ciat pasiunea pentru șah, pa
siune vecină cu fanatismul, 
i-au subapreciat puterea de 
muncă șl ambiția. După o 
pauză de un an șl jumătate 
(care se pare că a fost utili
zată cu folos), Fischer a re
venit în arenă de o manieră 
spectaculoasă, realizînd în- 
tr-un Interval de 8 luni (apri- 
lie-noiembrie) o formidabilă 
serie de performanțe i 3—1 
contra lui Petrosian, în me
ciul secolului Ia Belgrad, lo
cul I, cu 13 puncte din 17, la 
Rovijn-Zagreb, locul I 
Buenos Aires, cu 15 din 17 
(88,2%!), 10 puncte din 
partide Ia masa I la Olim
piada de la Siegen și acum, 
la Faima de Mallorca, înco
ronarea seriei: 18>/i puncte 
din 23 partide, adică 80,4%, 
ceea ce constituie un rezultat 
de o valoare nemallnttlnltă.

experți, 
o serie 
Intrarea 
șahului

cei-

Ro- 
altă

la

13

c

PARTICIPANT! . TARA. 1 2 5 4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 tj « 17 18 19 2c, 21 22 23 24

1 FlSCHER SUA 0 1 % 1 1 7z 1 X 1 I 1 1 I t 1 1 X 1 71 1 7i 1 X îsX

2 LAHSt-N DANEMARCA 1 7l Vz o 1 7i 7z 7i 7z 1 1 0 X X 1 7i 1 7i X 1 i 1 X 15
3 QHELLER U.H.S.S. 0 7i 4 7i 1 7z 1 '4 7i X 1 X X X 1 X X 1 7i 1 7i X 15

4 HliBHEH ' BFO 7z 0 7z 1 7i 0 7i 7i 0 X 7i 1 X 1 1 1 1 1 7i 1 1 1 15
I s

TAIMANOV U.R.S.S. 0 1 7i 7z 7z 7i 7i 7z 7z 7i 7i 7Z 0 7i 1 X 1 X 1 1 7i 1 1 14
6 ÎUHLMAN HDQ 0 0 0 0 Vi 1 7z X 1 7 7i 1 7z 0 1 X 1 1 1 X 1 1 1 14

7 PoRTlSCH UNGARIA 7z 73 7i c ■ 7z 0 1 7i 1 1 7i X X 1 X X 1 1 7i 1 0 13X

8 SMÎSL°V U.R.9.S. 0 0 1 7i % 72. 1 X 0 7i 7z 7i 7z X 7i 1 1 1 7i 1 1 13X

9 PoLUGAEVSK) V.R.E.S. . 7z 73 7z 7e 1 0 X 1 X 7i 7i 7z 1 0 7z 1 X 1 7i X 7z 13

10 (țliGORlCl lUGOSLAI/tA 0 'A 72 7z 7i 0 0 xi3 1 7i 1 7i 1 7i X 1 0 X 7i 1 1 1 13

11 PANNO ARGENTINA 0 0 7z 1 7» 7z3XJ 0 0 7 7i Vi 1 1 X 7z 7i 1 7 1 7i 1 «X

12 ĂAECKlNG BRAllLlA 0 0 0 7>. 7 7i 0 1 3 X7i 1 7z 7i X X 7i 7 1 7z 1 1 1 12X

13 Hour CEHOSLOVACIA 0 1 7z 7i 0 0 X X 0 7z 0 1 7i 1 7i 7i X X 7
X

1 1 X ^'/l
14 IVKOV IUGOSLAVIA 0 Ve 7z 0 1 7i 77s X 7i 7i 7i 0 7i X 0 7i X 1 7z Vi to'/i
15 SUTTLES CANADA 0 7z 0 X 7z 1 7z 72 x 0 0 7. X % 0 ,x 7z 1 1 Vi 0 7i 1 toX

16 MiniCi IUGOSLAVIA 0 0 7 0 0 0 7i 7z 0 lX 0 7i 0 7i 1 S' 1 7i\7i X X 1 1 1 10

(7 RE9HEVSKY SUA 0 7 0 0 X 7i 0 7z 1 X X 7i X 1 3i 0 A/ /z z<2 0 7z 0 7i 1 9X

18 MATULOVICI IUGOSLAVIA 7z 0 7 0 0 0 X 7i X 0 X 7i 7i X X X 7i 0 3,7i 7i 4 9

>9 ABJI3DN SUA o 7z 0 7z 0 X 0 0 1 37X 0 7z 7i 31^1 0 7i 0 1 1 9

2o OiTuMEN Mongolia VeVz 0 0 0 0 0 0 7i X 0 0 7 c c X 1 1 1 0 1 1 X 8X

21 FiLiP CEHDSIDVACIA 0 0 Vi X 0 7z 0 0 0 X X X 7 X 7i X X 7z 7z 1 7i X 0 8X

22 NARANJA FiUPiNE Vz 0 0 0 71 0 *7 /z 7i X 0 0 0 0 X 1 0 4 7i 1 0 X □ 1 8
23 AuBinetti ARGENTINA 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 7i 7z 0 7z 7 0 0 7i Dl 1 6

M JlMENEg Cuba 1/ 1z 0 0 0 1 0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 3 11lL£JS 5^

Ne aflăm în fața marelui 
campion pe care opinia pu
blică șahistă îl așteaptă de 
atîta vreme ? Va reuși, oare, 
Fischer să cîștige meciurile 
candidaților cu aceeași ușu
rință și să ajungă la con
fruntarea cu deținătorul ti
tlului ? Colonelul Edmondson, 
președinte al federației de 
șah a S.U.A. și aprig susți
nător al lui Fischer, e con
vins că așa va fi și pentru a 
atinge obiectivul, nu se dă 
înapoi de la sacrificii. Inter
zonalul se pare că a costat în 
jur de 25 000 dolari, iar a- 
cum americanii s-au oferit 
să organizeze primul meci ai 
iul Fischer, cm Taimanov, la 
New York, Los Angeles sau 
la Atlanta, plătind toate 
cheltuielile de deplasare și 
sejur ale marelui maestru 
sovietic și ale secondantului 
său, plus premii pentru am
bii jucători de patru ori mal 
mari decît cele 
fidal de către 
ternațională.

Umbrita da

prevăzute o- 
federația ln-

fenomenala

performanță a lui Fischer și 
mai ales de uimitoarea faci
litate cu care a fost obținută 
(7 victorii consecutive în ul
timele runde !), 
celorlalți calificați par 
dește. Nu 
31/2 puncte 
învingător, 
lui Larsen 
ția de a fi
• cîștigat la Fischer). Danezul 
a declarat, prevăzător, 
jumătatea concursului, 
cui I nu-1 interesează 
eforturile pentru a-1 
nu sînt recompensate.
mai spună biata vulpe, dacă 
n-ajunge la struguri... în 
schimb, vest-germanul HQb- 
ner trebuie să fie foarte mul
țumit pe locurile 2—4, tn 
compania unor astfel de co
rifei, ca Larsen șl Gheler. 
în ceea ce-1 privește pe Tai
manov, a fost un rezulte! aș
teptat (deși obținut destul de 
greu), iar Uhlmann a obținut 
cel mai mare succes «I său de 
pînă acum, depiișlnd • «ea
rn 1 de jucători cu veleități.

rezultatele
mo-
celecredem ca

care-1 separă de 
să-i facă plăcere 
(cu toată satisfac- 
fost singurul care

pe la 
că lo- 
ți că 

obține 
Ce să

Dintre acești „învinși 
terzonalului, trebuie 

menționăm pe Portisch (care 
a pierdut în penultima run
dă o partidă la Jimenez), pe 
Hort (care n-a fost în for
mă), pe Gligorici și Polugaev- 
ski, ale căror șanse erau co
tate mai sus decît ale lui 
Uhlmann.

Dintre ceilalți participant! 
ai acestui mare concurs, tre
buie relevat tînărui brazi
lian Mccking (18 ani), care 
participă pentru a doua oară 
la un interzonal, călcînd, din 
acest punct de vedere, pe 
urmele lui Fischer, și cana
dianul Suttles, al cărui stil 
original i-a pus pe mulți în 
încurcătură.

în încheierea acestor scurte 
considerații, — un regret și o 
speranță : regretul că Florin 
Gheorghiu a ratat de puțin, 

Atena, șansa 
parte la acest 
speranța că 
califice în cl-

anul trecut la 
de a putea lua 
unic concurs ;
va reuși să se 
ciul următor.

S. SAMARIAN
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