
PENTRU CEL
PUTIN O ZI... SCHIMBARE DE LIDER ÎN DIVIZIA A 

LA FOTBAL

REZULTATE TEHNICE

£

-•'-1

Dinamo — „U" Cluj 3—2 (0—1)
Univ. Craiova — Rapid 3—0 (1—0)
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1. DINAMO
2. U.T.A.
3. Steaua
4. S.C. Bacău
5. „U" Cluj
6. Steagul roșu
7. Rapid
8. A.S. Armata
9. Farul

10. Univ. Craiova
11. Jiul
12. F.C. Argeș
13.
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Petrolul
14. Politehnica
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul
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Așa a egalat Dinamo, prin Sălceanu, croindu-și, apoi. drum, spre victorie. Foto t Dragoș NEAGU AZI

Campionii 1c au smuls clujenilor
DINAMO 3(0]

„U“ CLUJ 2 (1)
victoria din mină • •

București : Stedua 
(stadionul ,,23 August", 
15,30; în deschidere - 
de tinerel-rezerve) ;

Arad : U.T.A. — F. C. Argeș

A. S. Armata 
de la ora 
- echipele

SPORTUL UNIVERSITAR
LA ÎNCEPUT DE AN

• EDUCAȚIA FIZICĂ SE EXTINDE SI LA ANUL II • ACTIVITĂ
ȚILE SPORTIVE, CIT MAI MULT ÎN AER LIBER • TURISMULUI 
DE AGREMENT Șl COMPETITIONAL, O ATENTIE SPORITĂ • O 
ETAPĂ NOUĂ ÎN VIATA CLUBURILOR STUDENTESTI • PERFEC

TIONAREA CONDUCERII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ

începutul noului an universitar va 
fi marcat de cîteva elemente noi în 
domeniul. învățămîntului de educa
ție fizică. In principal, ca un faut. 
esențial, de extinderea predării aces
tei discipline și la anul 1 [.Educația fi
zică se va preda pe ramuri de spori, 
generalîzînd experiența prețioasă a 
unor institute de învățămînt supe
rior, printre care se află și l.M.F. 
București. Colectivele catedrelor de 
specialitate vor stabili ramurile de 
sport, în funcție de posibilitățile pro
prii ale institutului, precum, și ba 
romurile necesare, după indicațiile 
Ministerului Invățăm/ntului, haremuri 
care vor fi afișate astfel că studenții 
vor putea să-și aleagă disciplina pre
ferată. Recomandările organelor de 
resort precizează și un alt amănunt : 
studenții care optează în anul I pen
tru o disciplină sportivă vor avea la
titudinea să-și aleagă alta în anul

II. Și încă o recomandare expresă : 
activitatea de educație fizică se va 
desfășura cît mai mult posibil în aer 
liber. De bună seamă că în atari con
diții numărul studenților care vor li 
atrași în practicarea exercițiului fi- 
zic-|»rnind cu gimnastica zilnică în 
cămine-tinde să sporească substan
țial. In fine, la capitolul noutăți, ne 
grăbim să consemnăm introducerea 
gimnasticii medicale, disciplină me
nită să corecteze unele -Vicii de atitu
dini. Este foarte adevărat, preocupa
rea pentru rezolvarea unei asemenea 
probleme a existat și în anii prece- 
denți, dar mai mult sub forma unui 
experiment. Acum este vorba de o 
realitate la nivelul tuturor institu
telor.

★
Pentru a stimula dezvoltarea acti

vității sportive de masă, Ministerul

Duminică — deschiderea 
. anului sportiv studențesc

Duminică dimineață, studenții 
din Centrul universitar Bueu- 
resti, vor fi prezenți pe sta- 
.tiovul Politehnica (de la ora »)■ 
la festivitatea de deschidere a 
noului an sportiv 1971/72. în 

ziarul nostru de miine vom pre
zenta programul acestei mult 
așteptate festivități.

învățămîntului, în colaborare cu 
U.A.S.R.. preconizează un program 
mai larg de concursuri și competiții, 
vizînd disciplinele cele mai îndră
gite de studenți (judo, gimnastică ar
tistică etc), dar și altele care oferă 
perspectiva unei prezențe masive a 
tineretului studios în întrecere. De 
pildă, turismul și în speță concursu
rile de orientare. In acest sens vor 
fi creditate acțiunile turistice la 
sfA-șit de săptămînă. Ministerul în
vățămîntului va încuraja inițiativei»

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 2-a)
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Am asistat la un meci care a 
obosit pînă și spectatorii 1 Rareori 
ne-a fost dat să urmărim o întâl
nire încărcată cu atâta electricitate, 
un joc cu q linie de tensiune ame
țitoare (în repriza a doua), a cărei 
reflectare pe o... cardiogramă ar fi 
privită, credem, cu interes de orice 
specialist în ale inimii. A învins 
Dinamo, după ce „U" a avut victo
ria în mină. A învins Dinamo, 
după ce, tâmp de o oră, o parte 
dintre fotbaliștii dinamoviști au 
jucat — pe planul rațiunii — îm
potriva doritei lor victorii. A în
vins Dinamo, pentru că universi
tarii clujeni s-au autoconvins pre
matur de succes, apreciind că an
gajamentul fizic fără rezerve poate

suplini „mutările" tactice, conser- 
vînd el singur un avantaj subțire. 
Cu atât mai subțire cu cît Dinamo 
a demonstrat că a învățat Ia Trna- 
va lecția că un rezultat se poate 
smulge — prin dăruire totală — 
chiar și în ultimele minute ale jo
cului. A învins Dinamo, dar victo
ria bucureștenii or nu poate umbri 
meritele echipei 
fost îndreptățită 
balului practicat 
de minute — la

Istoria acestei partide — în care 
evenimente imprevizibile, repetate 
„reprize" de suspense au captivat 
total tribunele — este mai bogată 
în elemente decît cele care pot în
căpea în aceste rînduri. După o 
dublă ratare copilărească (autori

clujene, care ar fi 
— după linia fot- 
în 70 din cele 90 
un rezultat egal.

Sălceanu 
care nu

și Florian 
exploatează

Marius

Dumitrescu, 
o centrare
POPESCU

MIINE

(Continuare in pag a 3-a)

Cluj : C.F.R. — Politehnica.
Petroșani : Jiul — Sport Club Bacău 
Oradea : Crișul — Steagul roșu 
Ploiești : Petrolul — Farul

l'ltima intilnire in cadrul cam
pionatului dintre Steaua și Tracto
rul Brașov — desfășurată in sala 
Floreasca in primăvară — s-a sol
dat cu victoria la zero a campioni
lor. Ce rezultat se va înregistra 
miine la poalele Timpei ? In ima
gine, Stamate (asistat de Du- 
cluciuc și Crețul atacă pe lingă blo
cajul brașovenilor

Foto: Dragoș NEAGU

23-a
se

DEBUT IN CEA DE A
A CAMPIONATELOR DIVIZIEI A

9 Parlide echilibrate In prima etapă

„DINAMOVIADA" DE BASCHET

VÎNÂTOARE LA... TALERE

EDIȚIE
DE VOLEI

Ieri dimineața, pădurea Bănoasa 
a constituit locul de întâlnire a celor 
mai iscusiți vînători din țară. Cei peste 
70 de țintași cu pușca cu două țevi 
s-au adunat aici pentru a-și demon
stra măiestria lor de 
vînat viu, ci la micile 
toare. la talere.

După o întrerupere 
A.G.VjP.S.
ganizarea 
talere.
cei mai buni 74 de țintași — repre
zentând 19 asociații județene de vînă- 
toare și Clubul vânătorilor bucu- 
reșteni — s-au prezentat la ultimul 
act al pasionantei lor dispute, finala 
pe tară. Cei mai mulți participanțl 
concurează, evident, la skeet (talere 
aruncate din turn) întrunit în țară 
asociațiile dispun numai de poligoane 
pentru această ramură a tirului la ta
lere. De altfel, și rezultatele au fost 
net superioare celor de la șanț, unde 
în faza preliminariilor s-au întrecut 
numai 23 de concurenți.

ochitori nu la 
farfurii zbură-

de doi ani, 
a reluat anul acesta or- 
competiției vînătorești la 

După întrecerile pe județe,

Prima zi a finalelor a fost, de 
fapt, un trial pentru acei care își vor 
disputa întâietatea pentru cucerirea 
trofeelor. Foarte bine s-au prezentat 
la skeet vînătorii din Timișoara, pre
cum și cei din județele Dîmbovița 
și Maramureș, care au depășit cu 
mult baremul impus de organizatori, 
doborîrea a cel puțin jumătate din 
cele 50 de talere. Printre cei mai 
buni finaliști se află A, Oster (Ti
mișoara) 40 t. Șt. Grecu (Maramureș) 
42 t, D. Dincă (Dîmbovița) 38 t ș a. 
La talere aruncate din șanț s-au 
detașat O. Vetorio (Caraș-Severin) 37t, 
D. Iorga (Prahova) 29 t. I. Vlăsceanu 
(București) 27 t.

_ Azț și mîine, cei calificați pentru 
finală se vor întrece la proba de
skeet șl șanț (100 de talere), tot pe 
poligonul Tunari din pădurea Bă-
neasa, iar duminică la prînz vor fi
cunoscuți campionii vînătorilor pe
1971.

Toma RABȘAN

în ziua a treia a tradiționalei 
competiții internaționale de bas
chet „Dinamoviăda", echipele favo
rite au cîștigat și încă la scoruri 
categorice. Singură neînvinsă se 
menține Dinamo Moscova care, 
după toate probabilitățile, va cu
ceri primul loc.

Gwardia Varșovia — Ruda 
Hvezda Pardubice 93—72 (54—21). 
Inexplicabil de slab au început par
tida baschetbaliștii cehoslovaci care, 

_ în min. 6, erau conduși cu 22—0 1 
' Nici în continuare ei nu au izbutit 
să-și revină, astfel că formația 
poloneză acumulase la un moment 
dat un avans de 44 de puncte ; 
74—30 în min. 30 1 Din acest mo
ment, Gwardia a utilizat numai 
rezerve, ceea ce a permis baschet- 
baliștilor de Ia Ruda Hvezda să 
recupereze din handicap. Au în
scris Novicki 10, Jezierski 2, Gard- 
zina 13, Ceglinski 11, Zodniak 15, 
Nowak 17, Jargieta 19, Langiewicz 
6 pentru Gwardia, respectiv Pien- 
cik 1, Formanek 6, Skrivanek 9, 
Brabanec 11, Hruby 1, Marsoun 14, 
Kolar 20, Sykora 2, Pribyl 6, Sko-

Gheorghe PRICOP,

președintele F.R.O.
„OINĂ ARE NEVOIE

DE UN SPRIJIN SUBSTANTIAL"

kan 2. Au arbitral bine G. Chira- 
leu și M. Aldea.

Spartak-Levski Sofia — Di
namo București 83—67 (40-r-39).
Dureros eșec pentru campionii ță
rii noastre care se văd învinși, la 
un scor de loc onorabil, în pro
priu] fief, ceea ce nu le face de 
Ioc cinste. Ei au rezistat circa 30 
de minute, în cursul cărora scorul 
a alternat permanent, la diferențe 
minime. Dar, din min. 32 au ur
mat șase atacuri consecutive ratate 
de dinamoviști și tot atîtea acți
uni ofensive reușite de oaspeți. 
La 63—53 pentru Spartak-Lev
ski, bucureștenii au depus armele. 
Și nici nu mai puteau face mare 
lucru. Pivotul naționalei bulgare, 
Doicinov, provocase eliminarea lui 
Zisu (min. 13) și Săuca (min. 24) 
pentru cinci greșeli personale, iar 
Novac avea și el patru faulturi. 
Ca urmare, panourile erau net do
minate de sportivii sofioți care, în 
plus, au și înscris cu regularitate 
de la distanță și semidistanță. In
troducerea lui Diaconescu, spre fi
nalul partidei, (de ce abia atunci ?), 
nu a schimbat cu nimic aspectul 
jocului. Albu nu a fost folosit în 
nici un moment, deoarece, așa 
cum ne-a declarat antrenorul Dan 
Niculescu, era obosit după întâlni
rile precedente. Obosit după numai 
două meciuri ? Astfel, Dinamo a 
cedat lamentabil o partidă care 
putea fi cîștigată (în cel mai rău

Sfirșiiul acestei săptămînf. mar
chează startul în campionatele pri
mei divizii de volei. Douăzeci și pa
tru de echipe (12 masculine — pe 
care le prezentăm în pag. a 2-a — și 
12 feminine) sînt angajate în cea dea 
23-a ediție a competiției interne.

La băieți, calculul hîrtiei indică 
drept favorite în lupta pentru titlu 
formațiile bucureștene Steaua și Di
namo. Ca outsideri figurează din 
nou Politehnica Galați, la cîrma că
reia a revenit cunoscutul antrenor 
Florin Balaiș. și Rapid București, 
însă, după „mișcările” -are s-au pro
dus în perioada transferărilor (mai 
numeroase ca oricînd) și după 
portările din sezonul trecut, se 
vede o ascensiune notabilă a
echipe, ca I.E.F.S. București. Progre
sul, Tractorul Brașov. Viitorul Ba
cău și Politehnica Timișoara. „Ban
carii". care au pendulat, în ultima 
vreme. între diviziile A și B. și-au 
format acum un nucleu solid ce îm
pletește experiența cu tinerețea. în 
plus, venirea în dr. Staicovici a ma
estrului 
Nicolau, 
garanție 
bună a „ ... __ . .
Iată programul primei etape : Trac
torul Brașov—Steaua, Politehnica Ti
mișoara—Rapid. Universitatea Craio
va—I.E.F.S., „U” Cluj—Progresul,

com- 
pre- 
altor

emerit al sportului Horațiu 
ca antrenor, reprezintă o 
pentru o comportare mai 

Progresului în acest sezon.

Viitorul—Politehnica Galați (toate du
minică) și Dinamo—Unirea Tricolor 
Brăila (meci aminat pentru miercuri, 
datorită faptului că bucureștenii se 
află la Leningrad, la Dinamoviadă). 
Toate cele 5 întâlniri de duminică 
sînt echilibrate, la aceasta contribu
ind și avantajul de gazdă al prime
lor echipe.

Etapa inaugurală a campionatului 
feminin programează doar o întâl
nire cu un solist aproape sigur : 
Penicilina Iași, care întâlnește acasă 
pe noua promovată. Sănătatea Arad. 
Celelalte partide : C.P.B.--Rapid, Con
structorul — I.EF.S. (ambele azi, 
în sala Constructorul, de la ora 17). 
C.S.M. Sibiu—Medicina București, Cea
hlăul P. Neamț — Dinamo (programată 
miercuri, din aceleași motive ca me
ciul masculin amînat), Farul—Uni
versitatea Timișoara ni se par a fi 
mai echilibrate, cu șanse de ambele 
părți, deși oaspetele au un ușor 
avantaj valoric.

Cum însă este vorba de prima 
etapă a campionatului, nu sînt ex
cluse surprizele.

Să sperăm că cele 24 de echipe 
masculine și feminine ne vor oferi 
totuși una plăcută care nu se referă 
la rezultatele propriu-zise : debut la 
un bun nivel tehnic și spectacular.

Aurelian BREBEANU

Campionatele republicane de călărie

A. FROLICH (dresaj) Șl STEAUA
Faza din intilnirea Dinamo Mos

cova — Amrokcan Phenian.
Foto : M. FELIX

caz pierdută, dar în mod onorabil) 
dacă TOTI jucătorii ar fi avut con
știința apărării prestigiului culorilor

D. S7ÂNCULESCU 
P. OLTEANU

(Continuare fn pog. a 4-a)

MIINE, ÎN CAPITALĂ

(obstacole echipe) AU ÎNVINS
IN ZIUA A TREIA

• In atenfia invitafilor de onoare 9 Judefe in

care nu există echipe 9 Școlarii fi mini*oina
că a fost 
și pentru 
rări nu e 
meni au 
cele zece 
publicului 
loarea și . _
atins adesea cotele marilor compe
tiții republicane. Apoi ai organiza
torii (C..T.E.F.S. Botoșani șl comisia 
sa de specialitate) au asigurai un ca
dru ideal întrecerilor, ele desfășu-

DESCHIDEREA FESTIVA A SEZtJAULUI Dt PATINAJ
o ediție Jubiliară, a 20-a, 
că In asemenea Imprcju- 
frumos să Critici dar ni- 
poate contesta faptul că 
echipe finaliste au oferit 
un spectacol in care va- 
dinamismul disputelor au

rindu-ss sub semnul dragostei pen
tru sportul nostru național. Toate 
ncestea mă determină să fiu opti
mist.

— Nu credeți, totuși, că există te
meiuri șl pentru o serie de observa-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn pag. a 2-a; 
la rubrică)

Există In Capitală un loc unde 
iama vine mai devreme. Ați ghi
cit, desigur, că e vorba de pati
noarul acoperit „23 August1*, ale 
cărui porți s-au deschis de cîtva 
timp. Aici va avea loc duminică 
deschiderea festivă a noului sezon 
de patinaj, eveniment în vederea 
căruia s-au făcut preparativele 
necesare. Cu acest prilej se va des-

Am purtat o primă discuție despre 
actualul campionat de oină cu tov. 
Gheorghe Pricop, președintele F.R.O., 
în urmă cu cinci-șase luni. Atunci, 
interlocutorul nostru, care te cuce
rește prin pasiunea ce-o depune pen
tru dezvoltarea sportului nostru na
țional, ne spunea că la finala pe țară 
oină va cuceri noi adepți. Am cre
zut — pentru un moment — că se re
feră la public, care pe alocuri încă 
nu cunoaște bine acest joc. Urmărind 
însă recentele întreceri, desfășurate 
pe stadionul municipal din Botoșani, 
am avut surpriza să vedem că pre
ședintele federației înțelegea cu to
tul altceva cînd se referea la noii 
adepți ai oinei. De aceea, am înce
put convorbirea cu întrebarea i

— La Botoșani au fost Invitați re
prezentanți ai C.C. al U.T.C., U.G.S.R., 
U.N.C.A.P. șl al altor departamente 
cu atribuții în mișcarea sportivă. Ce 
s-a urmărit prin această acțiune șl 
cum întrevedeți viitorul campionat ?

— Concluziile la care am ajuns 
■înt suficiente pentru a afirma că 
putem prevedea, mai mult sau mai 
puțin cert, viitoarea dezvoltare a 
■portului nostru național, Sint con
vins — și, în mod sigur, și oaspe
ții noștri de onoare și-au dat seama 
— că se putea face mai mult pentru 
oină. Le drept vorbind, nu pentru

fâșura un interesant program de
monstrativ, la care își dau con
cursul „artiștii gheții" Elena Moiș, 
campioană a țării, Doina Mitricică, 
Ion Mircea, perechea Letiția Păcu- 
raru — Dan Săveanu, cunoscuții 
viteziști Ileana Antal, Victor Soti- 
rescu, Mihai Bărbulescu și alți 
sportivi de valoare.

în dorința de a atrage In tribu
nele patinoarului cît mai mulți pio
nieri, elevi și părinți, forul de re
sort a hotărît ca intrarea să fie gra
tuită pentru toată lumea. Progra
mul începe la ora 15,30.

CUPA DUNĂRII5
LĂ ATLETISM

• Pe stadionul Tineretului, de 
ora 14, se desfășoară azi ediția a 
III-a a competiției 
de atletism, dotată 
nării" Participă la 
ționata județului
Bratislava și o echipă din Viena.

la

internaționale 
cu „Cupa Du- 
întreceri selec- 
Ilfov, Slovan

Echipele TORPEDO Zărnești și AVÎNTUL Frasin au furnizat la Botoșani un joc viu disputat, în
cheiat la limită: 3—4. La „bătaia mingii" jucătorii din Zărnești

Foto 1 I. NEGREA — Botoșani

doua manșă, a ocupat locul 2.campionatelor 
au intrat în 
în dresaj —

In ziua 
republicane 
concurs și . 
categoria ușoară. Cum era de prevă
zut, lupta pentru întâietate s-a dat 
între Adolf Frolich (C.S.M. Sibiu) cu 
Artist. Vasile Tudor (Steaua) cu Brad, 
Vlad Postelnicu (C.C.B.) cu Adonis 
și Eugen Cotan (C.C.B.) cu Baba 
Novac. După ce Eugen Cotan cu Baba 
Novac trece în frunte, este depășit 
de Vlad Postelnicu cu Adonis, care 
primește un punctaj superior, dato
rită executării mai bune a unor fi
guri ale progresiei. Evoluția lui Adolf 
Frolich cu Artist capătă aprecieri 
pozitive din partea arbitrilor, Un spe
cial la trapul îngrămădit (așezat), 
primirea la stânga șl la dreapta, con- 
tragalopul, semivolta de 10 m și 13 m 
diametru, regularitatea mersului. Deși 
execută ceva mal slab intrarea în galg>p 
îngrămădit, oprlre-salut, pasul mij
lociu, schimbarea mîinii în pas alun
git, cu 298 p, siblanul se detașează 
în clasament. Nici Vasile Tudor cu 
Brad nu reușește să-l depășească șl 
își asigură locul II, acumulînd cu 6 
puncte mal mult decît Vlad Postel
nicu cu Adonis.

Clasament final : 1. ADOEF FRO
LICH cu ARTIST 298 p — campion 
republican ; 2. Vasile Tudor cu Brad 
288 p ; 3. Vlad Postelnicu cu Adonis 
282 p ; 4. Eugen Cotan cu Baba No
vac 279 p.

Șapte formații (Steaua, C.S.M. Si
biu, C.S.M. Iași C.C.B.. *
A.S. “ ‘ ‘ "

a treia a 
de călărie 
specialiști

Dinamo,
Recolta, A.S.A. Cluj) au luat 

startul în cadrul probei de obstacole 
— echipe. Evoluînd foarte bine, că
lăreții de la Steaua și C.S.M. Sibiu 
au reușit să încheie prima manșă 
cu zero puncte. în cea de a doua 
manșă, călăreții de la Steaua (antre
nor Gheorghe Antohi) au aceeași 
excelentă comportare. Ei termină par
cursul fără nici o penalizare, cuce
rind titlul de campioni. Echipa C.S.M. 
Sibiu datorită unei penalizări cu 4 p.

DEMONSTRAȚIE DE YACHTING 
LA PITEȘTI

C.J.E.F.S. Argeș, tn colaborare cu Con
siliul Județean al Organizației Pionieri
lor șl Inspectoratul școlar municipal, 
organizează duminică, pe lacul Bascov, 
primul concurs demonstrativ de yachting 
din municipiul Pitești.

In largul lacului, lnceptnd de la ora 
11, vor fi lansate 20 de ambarcațti de tip 
„Optimise', aparținînd Clubului nautic

universitar București, urmlnd e* pe lin
gi sportivii Capitalei fie integrați tn 
concurs șl 30 de copil din școlile plteș- 
tene. Demonstrația constituie o avanpre
mieră la 
secții de 
Pitești.

organizarea viitoare a unor 
aporturi nautice în municipiul

Al. MOMETE — corwp.

în a
Clasament final : 1. STEAUA (Ion 

Popa, Andrei Costea, Anghel Dones- 
cu, Vasile Tudor) Op — campioană 
republicană. 2. C.S.M. Sibiu 4 p. 3. 
C.S.M. Iași 8 p, 4. C.C.B. 16% p, 5. 
Dinamo 18 p, 6. A. S. Recolta Man
galia 32 p. 7. A.S.A. Cluj 6OV2 p.

Azi. de la ora 10 ; dresaj „Premiul 
Sf Gheorghe" ; de 
obstacole, categoria 
nr. 1.

la ora 15,30 — 
mijlocie, proba

FÂNTANEANUEmanuel

Adolf FrOlich (C.S.M. Sibiu) cu 
Artist a cucerit titlul de campion 
la dresaj, categoria ușoară

Foto i Theo MACARSCHI
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iNCEP CAMPIONATELE DIVIZIEI A DE VOLEI Ș|LGHERLA ACTIVITATEA SPORTIVĂ DT MASA TINDE SA CAPETE CONTINUITATE
COMPETIȚIA MASCULINA SUB SEMNUL SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI

DUELULUI STEAUA DINAMO
După ascensiunea marcată de voleiul nostru mas

culin la campionatul european din Italia, interesul 
pentru competiția internă a sporit fără îndoială. Ca 
să nu mai vorbim și de faptul că cele 12 partici
pante la divizia A aduc în scenă numeroși jucători 
de perspectivă, talentați și cu calități fizice deose
bite. jucători care vor încerca să se afirme pentru 
a intra in vederea antrenorilor tinărului nostru lot 
reprezentativ

Ediția a 23-a a campionatului, care debutează 
mîine, se anunță așadar, mai interesantă, majorita
tea loturilor fiind remaniate, multe echipe prezen- 
tindu-se simțitor întărite față de ediția precedentă.

Totuși, marele duel pentru titlul de campioană a 
țării se va da — după părerea noastră — între 
Steaua, care a dominat în ultimii cinci ani compe
tiția internă, și Dinamo, echipă cu un lot valoros., 
Turul campionatului, prevăzut cu 4 etape interme
diare (27 octombrie, 3 și 17 noiembrie, 1 decembrie), 
se va încheia la 1 decembrie. Returul este progra
mat intre 17 februarie și 29 martie 1972. Deoarece 
lotul național masculin va trebui să se pregătească 
din vreme pentru turneul de calificare la J.O., nu 
se va mai desfășura obișnuitul turneu final. In rîn- 
durile care urmează prezentăm citeva date despre 
cele 12 participante la campionatul masculin.

INDIVIDUAL Șl DE PERECHI
Sîmbătâ și duminică vor avea loc 

trecerile semifinale ale campionatului 
republican individual și perechi (seniori, 
senioare, juniori și junioare). La con
fruntările programate în oot localități 
(FEMININ : Oradea, Sibiu, Buzău, Bucu
rești ; MASCULIN : Cluj, Mangalia Nord, 
Iași și Rm, Vîlcea) vor fi prezenți peste 
300 de popicari, cei calificați în între
cerile județene, maeștri ai sportului, care 
conform regulamentului participă de 
drept, precum și invitați de către F.R.-P. 
Pentru finalele care vor avea loc luna 
viitoare se vor califica cei clasați pe 
locurile 1—5 la individual șl 1—2 la pe
rechi în fiecare zonă (localitate de dis
putare

în-

SEDIUL : București, șos. ștefan cel Mare 7—9. sec
tor 2, telefon 12.51.11.

CULORILE CLUBULUI : alb-roșu
SALA : Dinamo, șos. Ștefan cei Mare 7—9, tramvaiele 

4, 24, 26, 27, autobuz 35, troleibuz 88.
CĂPITANUL ECHIPEI : William Schreiber
ANTRENOR : Gheorghe Eremia.
LOTUL : William Schreiber, Mihai Tirlici, Petre 

Franiță, Gheorghe Stoian, Gabriel Udișteanu, Lauren- 
țiu Dumănolu, Mircea Codoi. Cornel Oros, Radu Bu- 
tlcă. Marian Păușescu, Victor Adam și Virgil Glasu.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Ioan Emanoil
Titluri de campioni : 2.

SEDIUL : București, calea Plevnei 114, seoter 7, te
lefon 14.87.50.

CULORILE CLUBULUI : roșu-albastru.
SALA : Floreasca, str. Popa Marin 2 (autobuze 35, 

76), telefon 11.64.06.
CĂPITANUL ECHIPEI : Gyula Bartha.

ANTRENOR : Tănase Tănase.
LOTUL : Traian Antonescu, Gyula Bartha, Octavian 

Crețu, Giinther Cristiani, Adrian Cocoș, Petrică Du- 
duciuc, Romeo Enescu, Marius Iorga, Martin Rauch, 
Dumitru Rotaru, Marian Stamate, Florin State și 
loan Țerbea.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Vasile Chlroiu
Titluri de campioni : 9.

SEDIUL : București, calea Giuleștl 18, sector 7, tele
fon 17.00.91.

CULORILE CLUBULUI : vlșiniu-alb.
SALA î Giuleștl, calea Glulești 18, tramvaie 8, 10, 

24, 2, 11, troleibuze 86, 87, autobuze 38, și 105.
CĂPITANUL ECHIPEI : Cristian Ion,
ANTRENOR : Aurel Drăgan
LOTUL t Stellan Moculescu, Stellan Penctulescu, Va

lentin Paraschlvescu, Cristian Ion, Victor Cătălin, Con
stantin Chițigol, Valentin Mocuța, Marian Viorel, So
rin Țigăeru, Ion Dobrescu, Ștefan Giju.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Eracle Mocofan.
Titluri de campioni : 11.

a semifinalelor).
★

etapa a IlI-a a campionatului 
A, clasamentele arată astfel :

După 
diviziei

FEMININ, SERIA NORD
1. Voința Tg. Mureș 3 3 0 0 •3665 6’
2. C.S.M. Reșița 3 3 0 0 4339 6
3. Voința Oradea 3 2 0 1 2228 4
4. Voința Timiș. 3 2 0 1 2174 4
5. Voința Cluj 2 1 0 1 2281 2
6. Hidro. Brașov 3 1 0 2 4274 2
7. Voința Mediaș 3 1 0 2 4263 2
8. Dermagant Tg. M. 3 1 0 2 2U87 2
9. Voința Craiova 2 0 0 2 2243 0

10. Voința Sibiu 3 0 0 3 2055 0

SERIA SUD
1. Voința București 3 3 0 0 2706 6
2. Laromet București 3 2 0 1 4853 4
3. Metroul Brașov 3 2 0 1 4826 4
4. Rapid București 3 2 0 1 2309 4
5. Cetatea Giurgiu 3 2 0 1 2243 4
6. Voința Ploiești 3 1 0 2 48o5 2
7. Glorla București 3 1 0 2 4723 2
8. Voința Constanța 3 1 0 2 2254 2
9. Constr. Buc. 3 1 0 2 2148 2

10. Petrolul Băicoi 3 0 0 3 4427 0

MASCULIN. SERIA
1. Voim,a Tg. Mureș
2. Voința Cluj
3. C.F.R, Timiș.
4. Voința Lugoj
5. Electrica Sibiu
6. C.S.M. Reșița
7. Gaz metan Mediaș
8. C.F.R. Tg. Mureș
9. olimpia Reșița

I.C. Oradea

Deși performanța sportivă a mu
nicipiului Dej și a orașului Gherla 
nu depășește nivelul diviziei C, a- 
cestea nu se complac în letargica 
situație a „locurilor unde nu se în
tâmplă nimic", ele căutând să com
pleteze lipsa palmaresului și a ve
detelor sportive printr-o activitate 
deloc de ignorat 
lat sportiv, care 
ducă la locurile 
mulți elevi, care 
spre centrele de 
trenament, care 
renuri distruse de furia apelor și-și 
construiesc altele noi, care se zbat 
pentru acces în diviziile republica
ne ale juniorilor și școlarilor și-și 
purifică echipele de elemente străi
ne („care nu ne-au dat decît du
reri de cap“), mizînd integral pe 
forțele proprii.

Dar, (locuri care nu și-au trimis, 
încă, mesageri pe podiumurile de 
premiere), Dejul și Gherla repre
zintă, într-un fel, puncte de inte
res minor, ele rămînînd cantonate 
undeva, la periferia atenției. Este

aceea de aposto- 
urmărește să a- 
de start cit mai 
pulsează speranțe 
pregătire și an- 

reamenajează te-

SEDIUL : Galați, str. Republicii nr. 111, tel. 14460.
CULORILE CLUBULUI : alb-aibastru
SALA î Palatul sporturilor-Țiglina.
CĂPITANUL ECHIPEI : Marcel Popa.
ANTRENORI : Florin Balalș și Iullu Szocs.
LOTUL > Marcel Popa, Cornel Păduraru, Radu Du

mitrescu, Dragoș Popescu, Alexandru Păcuraru, Doru 
Ungureanu, Cornel Bologa, Constantin Stere, Romeo 
Scheffler, Constantin Gheorghe, luliu Sziics, Ion Un
gureanu. Cristian Zugravu, Mlhal Morăreanu. Dinu 
Lungu.

PREȘEDINTELE SECȚIEI 1 Mircea Răut*.

SEDIUL : Brașov, str. Turnului nr. 1, tel. 2119,7.
CULORILE CLUBULUI : alb-albastru.
SALA : Tractorul, str. Turnului 1
CĂPITANUL ECHIPEI : Doru Rednic.
ANTRENOR : Viorel Papuc.
LOTUL : Horia Banea, Celestin Bălan, Gheorghe 

Bălhâceanu, Toader Corcodel, Cornellu Dumitru, Ar
pad Ferencz, Radu Mănoiu, Alexandru Iuhasz, Fran- 
clsc Gyorgyfalvl, Radu Pavel. Alexandru Pop, Nicolae 
Pița, Cornel Pruniș, Doru Rednic, Dan Rouă, Simion 
Șulea, losif Szekely. Franclsc Szomboty. Serban Bu- 
zescu.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Nicolae Tarnea.

J.E.F.S. BucureștiIK

io.
SERIA SUD

Rapid București
Constr. Galați 
Constr. Buc.
Gloria București 
Flacăra Cimpina 
Voința București 
Petrolul Ploieștj 
Rafinăria Teleajen 
Metalul Plopem

.. Rulmentul Brașov
(în clasament se includ 

doborite in deplasare). Etapa următoare 
a diviziei A va avea loc la 23—a» octom
brie.

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

10.

hi., ;u

numai

lOualj 
10066
5092
5011
41117 

10(117
5099
9390
4..30

4
4
4
4
4
2
2
0
0

popicele

CUPA ELECTRICA
TIMIȘOARA 15 (prin telefon de 

corespondentul nostru). în ciuda timpu
lui rece — schimbat brusc — întrece
rile de tenis dotate cu ,,Cupa Electrica44 
continuă să fie urmărite eu aceiași in
teres general, mai cu seamă că in a- 
ceastă taxă și-au dat întiimre „rachete44 
de la care pretențiile au fost mai mari. 
Trebuie spus că aproape toți tenisrna- 
nii și-au onorat din plin cărțile de 
vizită.

Sever Dron continuă să fie în centrul 
atenției. După ce se va epuiza semi
finala întreruptă dintre Sotinu (Steaua)- 
Popovicj (Steaua) 6—1, 2—2 (întrerupt), 
«e speră la o finală de calitate.

Alte rezultate : (simplu bărbați) Copă- 
ceanu (Electrica)—Schwartz (Electrica) 
6—4, 3—6. 9—7, Popovici (Steaua) — Ga- 
lamboș (Galați) 6—3, 6—2, Spătaru (E- 
lectrica) — D. Hărădău (Steaua) W.O. 
Dron (Dinamo)—Mocanu (Galați)’ 6—0, 
6—1, Popovici—Copăceanu 6—1, 6—1,
Dron—Spătaru 6—0, 6—2 Sotlriu — Bol- 
dor 6—1, 8—6 ; dublu femei (semifi
nale) Valeria Balaj (Steaua)—Rodica 
Precup (U.T.A.) 6—1, 6—2. Elena Trifu 
(Steaua)—Mihaela Dimitriu (Steaua) 
6—1, 6—3 ; dubiu bărbați (sferturi) ;
Sotiriu (Steaua), Hărădău (Steaua) — 
Leichman (Timișoara), C. Hărădău (Hu
nedoara) 6—3, 6—3, Dron, Spătaru—Co
păceanu, Schwartz 6—3 6—1.

Petre ARCAN

o situație pe care ele o simt șl vor 
s-o depășească recurgînd, pentru 
aceasta, „nu la mijloace facile, de 
moment, ci la soluții sănătoase, cu 
ecou sigur în perspectivă** 
cum ne-au asigurat și cei doi pre
ședinți ai C.M.E.F.S. 
C.O.E.F.S. Gherla — 
Gheorghe GHERASIE și Ion B1T- 
CAU — cu care am angajat, recent, 
discuții.

Gh. GHERASIE: — în 1963 am 
încercat să risipim anonimatul pre- 
luînd, integral, o echipă de fotbal 
de divizie B — A.S. Unirea Dej
— experiență ce s-a dovedit nefe
ricită pentru că, așa cum a venit, 
echipa a căzut rapid din divizie și 
s-a autodizolvat, lăsîndu-ne numai 
amintiri amare și ferma convingere 
că o treabă serioasă nu se poate 
face decît cu localnici promovați 
din pepiniera proprie.

I. BITCAU — Pe parcursul ani
lor mi-am întărit convingerea că 
municipiile și orașele care n-au an
corat, încă în rada performanței, 
nu trebuie să caute bravuri de mo
ment, ci să lupte pentru cîștigarea 
unor certitudini.

Gh. GHERASIE : — Certitudini 
pe care le văd, acum, profilîndu-se 
în cele trei centre de pregătire și 
antrenament -r box. gimnastică, 
volei — care funcționează Ia Dej, 
în cele 7 grupe reprezentând cele 
3 ramuri — atletism, volei, baschet
— cu care și-a început activitatea 
școala sportivă dejană și in cele 
două echipe — fotbal, 
au promovat, recent, în divizia re
publicană a .juniorilor și școlarilor.

Rep.: — Trecînd peste preocu
pările ce vizează intrarea în ho
tarele performanței și oprindu-se 
la sportul celor mulți, sportul de 
masă, spuneți-ne cum îi rezolvați 
numeroasele probleme ?

după

Dej și 
tovarășii

volei, care

Gh. GHERASIE i — Am căutat 
ca cea mai mare parte a celor 8 000 
de elevi ai Dejului să fie angre
nați în activități sportive continue, 
instituind pentru ei campionat pe 
clase și școli și campionat munici
pal sistem divizie. S-au iscat, bine
înțeles, și impedimente generate în 
special de optica nefavorabilă a 
unor directori (!) cu care, însă, am 
discutat recent și am compus un 
plan comun de acțiune. Așa că, 
anul acesta, sperăm, să nu mai 
existe perturbări.

I. BITCAU : — Am reușit ca în 
toate școlile Gherlei să amenajăm 
terenuri simple realizînd, astfel, o 
bază sigură de plecare pentru spor
tul școlar. Mai dificilă este situa
ția comunelor înconjurătoare care 
vin și se oferă în cupele și cam
pionatele orășenești, solicitări căro
ra nu Ie putem răspunde integral 
favorabil pentru că nu avem baze 
care să cuprindă toată activitatea. 
Iată de ce consider că „Cupa tine
retului de la sate" trebuie să ca
pete altă formă pentru că, cu o 
activitate ce se consumă, la nivelul 
comunei, într-o singură duminică, 
nu s-a rezolvat mai nimic.

Iată activități care, deși lipsite 
de strălucire și nerecompensate c« 
lauri, nu sînt deloc mai simple și 
■mai iertate de responsabilități de
cît „sportul mare**, iată acțiuni în 
care se cer tot atâta atenție și 
preocupare cît revendică acele 
centre unde funcționează echipe 
din primele divizii.

Iată mărturii sigure că Dejul și 
Gherla — „ea atâtea alte municipii 
și orașe care n-au intrat, încă, în 
marea circulație" — nu se vor nici
decum cantonate în „locuri unde 
nu se înpîmplă nimic".

Nușa DEMIAN

STILUL MODERN, iN VITEZĂ, CARACTERIZEAZĂ

SEDIUL : Timișoara, bd. Republicii 2, tel. 22971
CULORILE CLUBULUI : mov-alb
SALA: Olimpia, str. Eroilor 34.
CĂPITANUL ECHIPEI : Miliai Coste
ANTRENORI : Nicolae Mihăilescu, Cornel Turcu.
LOTUL : Miliai Coste, Iosif Weiss, Nicolae Armion, 

Mihai Tănăsescu, Nicolae Lințu, Ladislau Mathe. Dr>- 
rel Neghină, Gheorghe Seiceanu, Dan Gîrleanu, Dorin 
Herlo, Ilie Bugarschi, Augustin Cîrnu.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Aurel Hoancă.

SEDIUL : Bacău, «tr. Oituz 10, tel. 15031.
CULORILE CLUBULUI I vlșinlu-bleu.
SALA : Tineretului, str. Banca Națională 18. 
CĂPITANUL ECHIPEI : Ion Ciuhureanu. 
ANTRENOR : Vasile Petrișor.
LOTUL : Dan Bărbulescu, Nicolae Burclu, Cornelia 

Chlfu, Ion Clunureanu, Dan Gavrllâ, Vlrgil lonescu, 
Miliai Leporda, Mllea Paraschiv, Florin Robcluc, Plncu 
Sternbaum, Mihai Timofte, Adrian Zvollnschl.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Dumitru Cojocaru.

SEDIUL : București, str. Maior Ene 12, sectorul 6, 
telefon 31.58.81 j tramvaie : 7, 8, 2, 20

CULORILE CLUBULUI : galben-albastru.
SALA : Glutești, calea Giulcști 18, tramvaie 3,

10. 24, trolelbus 86, 87. autobuze 38 și 105. 
CĂPITANUL ECHIPEI : Tudor Popescu. 
ANTRENOR : Ștefan Stroie.
LOTUL : Tudor Popescu, Daniel lonescu, Radu 

drea, Adrian Arbuzov, cristian Iancu, Nicolae 
Petricâ Stancu, Marin Păștean, Anton Săsăraii, 
Mânu, Mihail Bînda, Teofil Chiș.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Nicolae Murala.

11, 6.

UNIVERSITATEA Cluj

lian- 
Pop,
Dan

SEDIUL : Cluj, str. Andrei Mureșan 17, tel. 12610
CULORILE CLUBULUI : alb-negru
SALA SPORTURILOR, aleea Tineretului 4, tel. 21615 
CĂPITANUL ECHIPEI : Ioan Binda
ANTRENOR s Constantin Bengeanu.
LOTUL t Viorel Bălaș, Ioan Binda, Ioan Ohio, Lu

cian Bonțfdeanu, Vasile Măcicășan, Codru Mateescu, 
Nicolae Dobre, Emil Bâgălanu, Llviu Răcășan, Alexan
dru Man, Felician Vaida, Sorin Macavel, Emil Petri
șor, Ștefan Andronic, Eugen Laposl.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Crăciun Tudorache.

SEDIUL : București, sir. Dr. Staicovicl 42, telefon 
37.07.77 și 37.18.49.

CULORILE CLUBULUI : bleu-atbastru.
SALA : Progresul, str. Dr. Staicovicl 42 
CĂPITANUL ECHIPEI : Dorin Poroșnicu. 
ANTRENOR : I-Iorațiu Nicolau.
LOTUL : Virgil Dumitrescu, Cristian Ștefănescu, ion 

Papugiu, Constante Vasiliu, Gelu Smerecinschi, Paul 
Iliescu. Nicolae Picu, Dorin Poroșnicu, Lucian Dumi
trescu, Tudor Lipan. Adrian Hupoiu, Nicolae Cașvan, 
Nicolae Șandru Viorel Ozun, Ștefan Wasilko.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Alexandru Oprea.

CAMPIONATUL MASCULIN A IEȘIT

ECHIPA R.D.G

SEDIUL : Brăila, șoseaua Vlzlru km 10, tel. 16100. 
CULORILE CLUBULUI : alb-roșu-albastru.
SALA DE SPORT, «tr. Carantinei 9.
CĂPITANUL ECHIPEI : Traian Brandenburg.
ANTRENOR : Traian Brandenburg.
LOTUL : Gheorghe Bratu, Traian Brandenburg, 

Gheorghe Dumitru, Adrian Siuleanu, Cornel Popescu, 
Constantin Clbu, Jean Preda, Dumitru Anghel.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Gheorghe Borhan.

SEDIUL : Craiova, str. Săvlnești 10, tel. 11213.
SALA Sporturilor, bd. 23 August 7
CULORILE CLUBULUI s alb-negru.
CĂPITANUL ECHIPEI : Nicolae Braun.
ANTRENOR : Radu Zamfirescu.
LOTUL : Dinu Alexandrescu, Mitu Bojan, Nicolae 

Braun, Dan Curteanu, Alexandru Dlndelegan, Dorin 
Drăgan, Romulus Dumbrăveanu, Aurel Enuca, Adrian 
Găvozdea, Mircea Găvozdea, Constantin Grigore.

PREȘEDINTELE SECȚIEI : Eugen Dobrescu.

• Jucătorii sublimați au fost promovați sau transferați de ourînd.

DIN ZODIA UNUI
După ce am dat........Cezarului ce-1 al

Cezarului", acordind prioritate, in mod 
absolut, problemelor legate de alcătu
irea și perspectivele lotului olimpic 
de handbal, ne reîntoarcem, cu acest 
prilej, la campionat. O facem cu plă
cere, deoarece această ediție, cea mai 
agitată de pjnă acum din scurta istorie 
a campionatului masculin de handbal, 
ne-a adus totuși satisfacții. Despre u- 
nele dintre acestea am mai amintit. 
Altele, poate mal puțin convingătoare 
decit primele, .merită șl eie a fi sub
liniate, pentru că — orice s-ar spune
— campionatul tinde, din ce in ce mai 
evident, să devină motorul principal de 
propulsie al handbalului nostru mascu
lin in arena internațională.

Reducind discuția strict la disputa ce
lor 10 formații, cele mal bune (cel puțin 
teoretic...) din handbalul nostru, să ne 
oprim asupra ultimelor lor; confruntări, 
prilejuite de cel de al IV-iea turneu al 
întrecerii, găzduit nu de mult de sala 
Floreasca din Capitală, și această rundă, 
Ultima în care echipele s-au aflat 
față-n față în acest an, a fost dominata 
de lupta pentru evadarea din zona in
ferioară a clasamentului, zonă unde se 
află nu mai puțin de șase formații, 
deci mal bine de 50 la sută din numă
rul participantelor. Orientând discuția 
spre acest subiect, descoperim chiar de 
la bun început că standardul valoric 
al disputei este mult mai ridicat in 
acest sezon decit In anii trecuțl. In pri
mul rind, prin promovarea în prima di
vizie a unor echipe (Independența Si
biu și Trotușul Or. Gh. Gheorghiu-Dej) 
eare nu s-au mulțumit cu rolul de 
„cenușărese" ale competiției, ci s-au 
înscris chiar de la primele etape, cu 
autoritate, printre „personalitățile" în
trecerii, evoluind nesperat de bine și 
acumulînd multe puncte. Acest fapt a 
complicat lupta și a determinat ca e- 
vitarea retrogradării să nu mai fie o 
problemă doar cu 2—3 necunoscute.

In al doilea rjnd ,— și cel mai impor
tant — noua formulă de disputare a 
campionatului nu a mai permis tran
șarea rivalității doar pe temeiul forței, 
al avantajului terenului propriu, în 
care nu de puține ori îngăduința arbi
trilor avea un rol decisiv în conturarea 
unei victorii. Obligate să-și măsoare 
forțele corect, In limitele sportivității și 
ale regulamentului, formațiile respecti
ve s-au pregătit în consecință cu aten
ție, valorlflcindu-și calitățile la maxi
mum și reducind defecțiunile de func
ționare în atac și apărare cît mal mult.

Pe aceste temeiuri, nivelul jocurilor 
a fost cu totul altul, mal ridicat, mai 
interesam. De pildă, in cadrul turneu
lui de la București cine a avut prilejul 
să asiste la jocurile Universitatea Cluj
— Politehnica Galați (în care gâlățenli 
au realizat o senzațională revenire de la 
12—18 în mln. 52 la 20—201), Universitatea 
București — Politehnica Timișoara 

(13—13), Dinamo Brașov — S.C. Bacău

SINGUR DERBY!
<17—17), Dinamo București — 
ca Timișoara (15—17, după un 
matic, in care timișorenii au 
vada marilor lor posibilități)___ _____
versitatea Cluj — Trotușul (15—13, cînd 
clujenii au avut victoria certă abia la 
fluierul final), nu poate să nu fie de 
acord eă handbalul nostru masculin a 
început să Însemne șl altceva decît e- 
ternul derby Steaua — Dinamo Bucu
rești, ieșind deci din zodia unul singur 
și monoton derby. Este un început, 
poate timid, dar promițător. Un în
ceput care, legaț de apariția unor tineri 
și talentațl handbaliști la diferite echi
pe, ne face să descoperim și noi valen
țe la unii dintre jucătorii cu care ne 
obișnuisem să-1 socotim plafonați. Im
portant ni se pare că acest suflu nou se 
repercutează chiar și în componența 
lotului reprezentativ, unde au ’ 
numeroase nume noi.

Esențial pentru stadiul actual 
trecerii este, insă, faptul că ea 
Întreruptă din rațiuni legate de 
tanța obiectivelor ce stau in fața echi
pei naționale și nu va fi reluată decit 
în martie anul viitor. Deci un răgaz mai 
mult decît suficient pentru ca echipele 
noastre fruntașe — chiar Steaua și 
Dinamo București care dau majorita
tea componenților celor două loturi șl 
se află, cu efectivele serios descom
pletate — să-și accelereze ritmul pregă
tirilor, să acumuleze forțele fizice, teh
nice șl tactice absolut necesare pentru 
apriga încleștare din rundele următoare 
ale întrecerii, clasamentul stă mărturie 
în acest sens...

CLASAMENT

Politehni- 
mecl dra- 
tăcut do- 
sau Uni-

apărut

al ln- 
a fost 
impor-

Colin ANTONESCU

1. STEAUA 12 12 0 0 242—152924
2. Dinamo Buc. 12 10 0 2 232—160 20
3. Univ. Buc. 12 8 1 3 193—167 17
4. Univ. Cluj 12 6 2 4 201—214 14
5. Trotușul Gh.-Dej 12 4 1 7 183—193 9
6. S. C. Bacău 12 4 1 7 182—208 9
7. Independența Sib. 12 4 0 8 184—224 3
8. Dinamo Brașov 12 3 1 8 177—211 7
9. Politeh. Timiș. 12 2 2 8 179—205 6

10. Politeh. Galați 12 1 4 7 167—201 6

Zilele trecute s-au încheiat, la 
Berlin. întrecerile tradițipnalului tur
neu internațional de box, organizat 
de' federația de specialitate din R.D. 
Germană. însoțind pe pugiliștil ro
mâni. participanți la această com
petiție. antrenorul emerit Ion Popa 
a avut prilejul să vadă în ring o 
serie de boxeri bine cotați din 10 
țări europene șl din Cuba. In același 
timp, antrenorul lotului național a 
putut urmări evoluțiile fruntașilor 
boxului din R. D. Germană șl .să 
facă unele constatări deosebit de in
teresante acum, în preajma meciului 
dintre reprezentativa țării noastre și 
cea a R.D.G. (în 12 noiembrie). înapo
iat în țară, antrenorul Ion Popa a 
răspuns cu amabilitate întrebărilor 
noastre în legătură cu evenimentul 
sportiv la care a participat.

— Față de nivelul întrecerilor la 
turneul de la Berlin, cum apreciați 
comportarea boxerilor români 7

— în general, băieții noștri s-au 
prezentat bine. Faptul că doi dintre 
ei (Dobrescu si Boboc) s-au clasat pe 
primul loc într-o companie selectă 
este o performanță apreciabilă. Din
tre cei ce nu au reușit să urce pe 
podium, merită _........... _
lui Tudor Nicolae (a boxat din punct 
de vedere tehnic bine în toate me
ciurile în care l-am văzut) și Vasile 
Ivan.

— Ce impresie v-au lăsat boxerii 
din R.D.G., viitori adversari ai se- 
lecționabililor pe care îi veți pregăti?

— Excelentă ! Deși în rîndul celor 
22 de pugiliști înscriși n-au figurat 
cunoscuțil Beyer, Wolke, Schlegel sau 
Brauske. concurenții din tara gazdă, 
multi dintre ei tineri, s-au dovedit 
adversari redutabili pentru ceilalți 
participanți la întreceri. Ceea ce se 
evidențiază la toți boxerii din R.D.G. 
este pregătirea lor fizică excepționa
lă și, pornind de la această bază, 
boxul activ-ofensiv, într-un ritm cres
cut pe parcursul celor trei reprize 

luptă. Referindu-mă cu precădere 
pregătirea lor fizică, n-aș vrea să 
creadă că viitorii noștri adversari 
posedă suficientă tehnică. Dim

potrivă. N-am observat la nici unul 
manifestări de stil rudimentar de

subliniată evoluția

luptă. Rainer Blum (muscă). Banfeld 
(cocoș). Giinter Radowski (semiușoa- 
ră). Kaizer șl Peter Spiiski (semi- 
mijlocie), Knut Anders (grea) sînt 
pugiliști cu o tehnică superioară, care 
practică un box în viteză, modern. 
Semiușorul Radowski este un tînăr 
pe care l-am văzut acum pentru pri
ma oară. El posedă o mare viteză 
de execuție și lovește prin sur
prindere, periculos de tare. în plus, 
are o excelentă rezistentă de concurs. 
La categoria mijlocie a concurat Pe
ter Tiepold, boxer bine cunoscut pen
tru forța și rezistenta sa. Semigreul 
Fischer (stîngaci) 
ofensiv (în stilul 
vește foarte tare.

— în concluzie,
ne despre meciul__ ____  ___
dintre boxerii români șl cei din 
R.D.G. 7

— întâlnirea va fi foarte dificilă.' 
R. D. Germană dispune de un lot 
valoros din oare poate alcătui o re
prezentativă redutabilă.

mea la acest turneu a 
bine venită. Văzînd stilul 
viitorilor noștri adversari

seama de maniera în care 
pregătiți boxerii români in 
acestui meci și de tactica pe 
trebuie să o adopte în func-

este deosebit de 
lui Beyer) și lo-
ce ne putetl spu- 

din luna noiembrie

Deplasarea 
fost foarte 
de luptă al 
mi-am pu-

BRAȘOVIA" ÎN PRAGUL NOULUI SEZON DE IARNĂ
O O școală care reanimează probele de fond și 

sărituri, dar vrea să se ocupe și de biatlon

• Citeva proiecte și... griji materiale
Școala sportivă „Brașovia”. uni

tate școlară înființată pe lingă șco
lile profesionale și liceele tehnice de 
specialitate brașovene, a împlinit de 
curind trei ani de existență, 
marea sa pe planul sportului 
performantă și de masă a fost 
de categorică, de impresionantă, 
cit ne-a îndemnat s-o privim 
îndeaproape. Nu este momentul 
deși ar exista suficiente argumente 
— să prezentăm global succesele a- 
cestei școli. Apropierea iernii ne 
sugerează să vorbim mai curind 
de secțiile de schi, a căror dezvol
tare este semnificativă. Ar fi sufi
cient să spunem că numai îu anul 
1971 secțiile de schi Brașovia (alpi
ne. fond, sărituri) au obținut 39 de 
locuri I. 39 locuri II și 24 locuri III 
in campionatele și concursurile re
publicane de schi ; că numeroși com
ponent! ai secțiilor au fost selecțio
nați în Ioturile republicane de juni
ori ; că — in primul an al 
confruntări internaționale — 

obtinut rezultate promițătoare.
Dar direcțiunea școlii, corpul 

profesoral, nu se mulțumesc 
atit. Se consideră că este numai 
început și ca organizare și ca per 

ne- a
VUL-

Afir- 
de 

atit 
în

moi

unor 
s-au

său 
cu 
un

formanițe obținute. Iată ce 
spus în acest sens, prof. I. 
CÂNEANU, directorul școlii :

— Școlile profesionale și 
tehnice reprezintă un uriaș 
vor de talente, oe trebuie reîmpros
pătat anual. Grija noastră a fost 
să asigurăm instruirea sportivă la 
modul optim, prin angajarea unor 
reputați specialiști. La schi, de pil-

cele 
rezer-

tut da 
trebuie 
vederea 
care ei
tie de parteneri.

Mihai TRANCA

LUPTA DlRZĂ PENTRU CUCERIREA
TITLURILOR DE CAMPIONI LA MOTOCRCS

dă. Ilona Micloș, 
Mihai Sulică, Ion 
nu, foști campioni _ _ _
loturilor republicane sînt actualmen
te profesorii noștri. Nu ne-am re
zumat la școlile profesionale. Ne-am 
gîndit să creștem elemente, chiar 
din școlile generale. Am înființat 

de schi pentru co- 
unde este angajat 
Olteanu și un alt 

la Săcele.

Aurel Munteanu, 
Pitea, Ion Oltea- 
și componenți ai

astfel un centru 
pii la Fundata, 
ca profesor losif 
centru de copii 
tot eu antrenor.

— Ce s-a întâmplat cu 
promoție de absolvenți ai 
sportive 7

— Majoritatea dintre ei 
pletat efectivele secțiilor 
brașovene Steagul roșu, 
Dinamo. Important este și faptul 
că inițiativa noastră a stimulat și 
pe alții care se preocupă mai mult 
de tineret, astfel că activitatea ju
niorilor — chiar la schi — cunoaște 
un reviriment considerabil.

— Care este situația materialelor 
și echipamentului 7

— Costume de antrenament și de 
concurs, bocanci, etc. avem. Mai slab 
stăm la capitolul schi, legături, bas
toane pentru performanță, unde in
ventarul nostru nu este nici la cota 
valorică, nici la cea cantitativă nece
sară. Așteptam și un sprijin mai sub
stanțial al federației de schi, mai 
ales in dotarea cu arme și muniții 
pentru biatlon, dar nu l-am primit. 
Am fi putut regenera și biatlonul, 
așa cum cred că am pornit cu fondul.

— Care este stadiul pregătirilor 
pentru sezon 7

încadrat
prima 

școlii
au eom- 
de schi 

Tractorul,

— în vacanță cei mai buni sportivi 
schiori au profitat de 2 tabere de 
pregătire : una la mare (20 persoa
ne) și alta (35 schiori) Ia Cîmpulung 
Muscel. De la începerea școlii, pre
gătirea s-a generalizat, efectuînchj-se. 
pe grupe, cîte 5—6 antrenamente săp- 
tămînal. iar la centrele de care am 
amintit, de trei ori săptăminal.

— Rezultatele dv au în vedere și 
noutăți metodice, de instruire 7

— An de an încercăm să amelio
răm calitatea pregătirii. De pildă, 
pentru schi folosim toamna în pre
gătire patine cu role, alergare imi
tativă pe patine de lemn pe iarbă. 
Intenționăm să folosim Ia centrele 
de copii trotinete și schiuri scurte 
montate pe role (rulmenți).

— Dar inițiativa dv de anul tre
cut. concursul de biatlon pe uscat 7

— O menținem bineînțeles. Con
cursul este programat în primele zile 
ale Iui noiembrie. Am fi dorit să fim 
urmați în această idee și de alte 
cluburi și asociații spre a alcătui — 
așa cum este obiceiul în alte țări. — 
un calendar pregătitor, cu concursuri 
de control specifice. Dar... 
dată așteptăm.

— Aveți nume deosebite 
nalat atenției federației 7

— Da ! Multe ! Dar cu 
Pe fondistul 
nior mic, pe 
tre cele mai 
din ultimul 
de mari rezultate. Are nevoie de 
material de calitate, de adversari mai 
puternici, de un calendar

— Alte sugestii 7
— Organizarea separată 

lor (fond) pentru juniorii 
să nu fie obligați să 
în același concurs și clasament, con- 
curenți de 14 cu cei de 18, 19 și 
chiar 20 de ani.

Am încheiat convorbirea cu direc
torul Școlii sportive Brașovia, găsind 
in pasiunea, priceperea și seriozitatea 
expunerii, multe din explicațiile fru
moaselor rezultate obținute de aceas
tă instituție și, mai ales, garanția 
dezvoltării sale viitoare.

Mihai BTRĂ

deocam-

de sem-

deosebire 
încă' ju-Foriko Ferenc. ___ „

care-1 consider unul din- 
mari talente ale fundului 
deceniu. El este capabil

mai bogat

a ștafete- 
mici. Incit 

participe

VAGONUL ARADVOINȚA CLUJ

ÎN CEL MAI IMPORTANT MECI AL ETAPEI
sint programate la 
partidele celei de a 
din returul campio- 
polo. Dinamo și Ra

pid București își vor continua cursa pe 
planuri diferite : campionii joacă la Cluj 
cu Voința și Vagonul, in timp ce fero
viarii evoluează in Capitală, intîlnmd 
pe Progresul și Crișul Oradea. Pentru 
cele două competitoare la titlu este ul
tima etapă înaintea meciului decisiv, 
care va avea loc duminica viitoare (24 
octombrie).

O partidă foarte importantă este pro
gramată la Cluj, șl ea pune față în față 
echipele Voința și Vagonul. In primul 
meci (desfășurat in două ediții) au în
vins arădenii cu 5—3, dar de data aceas
ta, Voința pornește cu șanse mari de 
clștig. O victorie a clujenilor ar însemna 
totodată șl o importantă opțiune pentru 
un loc în turneul final.

Astăzi și mîine 
București și Cluj 
doua etape-turneu 
natului național de

Programul complet al Întrecerilor 
BUCUREȘTI — ștrandul Tineretului. 
Simbătă de la ora 16 : I.E.F.S. — Poli
tehnica Cluj șl Progresul — Rapid ; Du
minică de la ora 10 : C.S.M. — Politeh
nica și Rapid — Crișul; Duminică de la 
ora 16 : C.S.M. — I.E.F.S. și Progresul
— Crișul.

La cluj : Vagonul — Voința, Dinamo
— Voința șl Vagonul — Dinamo.

Campionatul republican de motocros a 
ajuns la ultima fază și in ‘ ’ 
viduale de seniori cursa 
rirea mult rîvnltelor titluri 
ca la Început. Dar, pentru _ _ 
bine seama de incertitudinea care plu
tește deasupra întrecerilor finale, să ce
dam clasamentele după 7 etape : 
cmc : ' '
rești) 
pina) 
pina) 
(St. r. Brașov) 40 p, 2. Cristian Dovids 
(Metalul București) 39 p, 3—4. Tr. Moașa 
și P. Lucaci (ambii de la St. r. Brașov) 
19 p. Cum punctajul în etapă se atribuie 
in ordinea sosirilor, după cum urmează 
8 p, 6 p, 4 p, 3 p, 2 o și 1 p, tricourile 
de campioni și le dispută cu șanse 
aproape egale Otto Ștefani șl Cristian 
Dovids, în clasa cincisutiștilor. Iar în cea
laltă probă Aurel lonescu și Ștefan 
Chițu. Prin urmare, pe traseul din Mo- 
reni, vor avea loc miine Întreceri deo
sebit de dîrze.

In celelalte probe conduc cu autori
tate P. Oprea (St. r. Brașov) la 70 cmc, 
Gh. Voicu (St. r. Brașov) la juniori. șl 
Steagul roșu pe echipe, locurile lor ne- 
maiputînd fi amenințate de nimeni.
• In ultima sa ședință, biroul federal 

a hotărît să suspende pe o perioadă de 
2 anj pe vitezlstul V. Szabo (Metalul 
București), pentru grave injurii aduse 
forului de resort și pentru repetate acte 
de indisciplină și incorectitudine în cam
pionatul pe anul 1971,

probele lndl- 
pentru cuce- 
se află exact 
a Vă da mal

250
1. Aurel lonescu (Metalul Bueu- 

41 p, 2. Ștefan Chițu (Poiana Cim- 
37 p, 3. Mlhal Banu (Poiana Cini- 
22 p, 500 cmc : 1. Otto Ștefani

SPORTUL UNIVERSITAR LA ÎNCEPUT DE AN
(Urmare din pag. lț

(Urmare din pag. 1)

ții critice prilejuite de concursurile 
sezonului care se încheie ?

— Cu toate ca după finala de Ia 
Botoșani nu avem motive 
mulțumiți, spun totuși că deși oină e 
frumoasă, ea are nevoie ' ~ ’
jutor substanțial. Se știe că tot ceea 
ce s-a realizat pină in prezent, mă 
refer la activitatea din cadrul aso
ciațiilor sportive, s-a făcut cu prețul 
eforturilor individuale ale unor pa
sionați ai oinei. S-a resimțit, in 
schimb, lipsa sprijinului material al 
unor conduceri ale C.A.P. și I.A.S. 
Numai astfel se explică absența unor 
echipe de la fazele de zonă ale cam
pionatului republican și „Cupei Ro
mâniei", precum și evoluția extrem 
de slabă a multor formații sătești. 
Mai dureros e faptul că la ora ac
tuală sînt județe fără nici o echipă 
de oină. Iată de ce consider că a 
venit timpul, dacă vrem să renască 
oină în județele respective, ca toți 
factorii interesați să creeze printr-o 
contribuție modestă baza materială 
strict necesară desfășurării activită
ții competiționale. Jocurile finale de

să fim ne-

incă de a-

Ia Botoșani au beneficiat de o at
mosferă deosebită, de care cu toții 
ne-am bucurat prea mult, ca să ne 
dezamăgească viitorul. Invitații noș
tri ne-au promis că vom merge îm
preună mai departe.

— Am putea extinde discuția și la 
experimentul oinei reduse ?

— Jocul în 6 a obținut de mult 
adez-iunea specialiștilor. E plăcut și 
se poate practica de școlari tot tim
pul. Iarna poate adăposti pe jucă
tori în săli. Păcat că federația a ne
glijat această problemă.

— Nu știm ce efect a produs fil
mul de televiziune, realizat la Sinaia 
de regizorul american Joe Caraciola, 
fost campion mondial de baseball. 
Oaspetele a fost încWitat, considerînd 
jocul de oină strămoșul baseball-ului.

— Nu avem încă vești de Ia regi
zorul străin. Variante ale oinei în- 
tîlnim însă și în țări vecine sau mai 
îndepărtate, Sînt informat că organi
zatorii Olimpiadei de la Miinchen au 
invitat pe participanții la tabăra in
ternațională de tineret să prezinte, pe 
lingă programul cultural, și demon
strații ale sporturilor naționale. Este 
o bună ocazie să facem cunoscută 
oină pe plan internațional.

unor catedre, ale unor asociații stu
dențești, puse în slujba dezvoltării 
turismului de masă, prin dotări eu 
corturi și materiale adecvate.

Turismul, cel de agrement sau com- 
petițional, va rămîne puternic anco
rat în viața studenților noștri în tot 
cursul anului, dar mai ales în pe
rioada vacanțelor. Intenția celor cu 
responsabilități în acest domeniu este 
aceea de a determina un permanent 
curent de opinie pentru turism in 
fiecare facultate și de a face ca 
TOȚI studenții să cunoască frumu
sețile patriei, realizările clasei mun
citoare, și altfel decît prin interme
diul lecturii sau al peliculei cinema
tografice. Taberele organizate de Mi
nisterul Invățămîntului, de U.A.S.R., 
pe serii, cu studențl din toate cen
trele universitare,, 
mijlocit realizarea 
obiectiv, de o mare 
cială.

Mai trebuie arătat 
există pentru o tot 
ziune a studenților pentru sport, ca
tedrele de specialitate vor organiza 
cercuri de inițiere și de perfecționare. 
In același timp, programe complexe 
de activități sportive vor fi afișate ' 

centru universitar, 
fel de ghid pus 

interesați.
★

performanța este 
structura organizato-

vor urmări ne- 
unui asemenea 
însemnătate so-
că în grija care 
mai largă ade

nivelul fiecărui 
institutelor. Un 
dispoziția celor

la 
al 
la

de ,Cît privește 
apreciat că în . „_____
rică a cluburilor sportive studențești 
a intervenit o consolidare puternică. 
S-a creat astfel calea pentru trece-

rea Ia o etapă nouă. Ea presupune 
modernizarea procesului de pregă
tire, sporirea exigenței, pentru ca să 
nu mai existe cluburi în care vo
lumul și intensitatea antrenamente
lor să fie limitate fapt care influen
țează negativ rezultatele. Se va a- 
vea în vedere încadrarea secțiilor 
cluburilor cu elemente dintre eele 
mai valoroase, depistate pe baza 
unor concursuri de selecție mal ri
guroase. In același timp se tinde 
către crearea unei legături mai via
bile între școlile sportive și liceele 
cu program de educație fizică pe de 
o parte și centrele universitare. res- 
pectiv cluburile studențești pe de 
altă parte, în ideea fericită de a se 
realiza o continuitate în sistemul de 
pregătire, în concepție. încadrarea 
secțiilor cu profesori și antrenori din
tre cei mai competenți rămîne în conti
nuare o cerință stringentă. In fine sem
nalăm faptul că la cluburile univer
sitare de categoria I se vor consti
tui cabinete metodice, care vor fi 
dotate cu aparatură corespunzătoare, 
astfel ca acestea să fie în măsură să 
realizeze, ori de cîte orj va fi nevoie, 
testări fundamentate științific.

★
In atenția organelor de resort ale 

Ministerului Invățămîntului se va 
afla și problema perfecționării conti
nue a conducerii învățămîntului de 
educație fizică, pentru înțelegerea de
plină a rolului acestei discipline la 
formarea și educarea tinerei genera
ții. ta pregătirea ei pentru viață și 
muncă, la nivelul multiplelor cerin
țe impuse de societatea noastră so
cialistă.
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RAPID 0(0) TRADIȚIA NU SE DEZMINTE
Replica feroviarilor a fost foarte ștearsă

O ETAPĂ DIN BUCĂȚI
Două jocuri ieri, două jocuri azi, 

patru jocuri mîine. Am văzut ce 
s-a întîmplat ieri, cam intuim ce 
va fi astăzi la Arad și București, 
iar mîine n-ar exista decît un 
meci de 1, X, 2, derby-ul echipelor 
amărîte ce se joacă la Cluj. Să nu 
uităm, a fost o pauză în campionat.

NuV. STĂNESCU către BONE: 
crezi că e cazul să-i respectăm pe 
frații mai mari ?...

simplă. Nici U.T.A. (tot logic) nu 
are de ce să cedeze vreun punct 
piteștenilor. Pentru că se gîndește 
la Zaglebie, dar privește și clasa
mentul cu ochi atenți. Numai dacă 
băieții din Trivale au reușit în zi
lele de răgaz să-și omogenizeze cît 
de cît eforturile și 'talentul, atunci 
ne mai putem gîndi la un eventual 
echilibru pe Mureș. Altfel, numai 
eu numele lui Dobrin nu pot fi în
curcate planurile textiliștilor.

Etapa cea mare, de mîine. 
etapa echipelor mici, are și 
ambițiile sale. Crișul și Jiul tj>r 
încerca, acasă, prima victorie. Dar 
Steagul roșu și mai ales S. C. Ba
cău n-au plecat la drum fără iluzii. 
Misiunea mai grea pare să o aibă 
antrenorul Proca. O entorsă de la 
Copenhaga l-a pus pe tușă, toată 
săptămîna, pe marele strateg al 
echipei, Pescaru. Dar în primul rînd 
grijile brașovenilor vin dinspre 
gîndurile de renaștere ale echipei 
gazdă. Pentru că. ‘ ~ ■
după ce a rezistat

din acest campionat n-a reușit încă 
să erupă.

Și, în sfîrșit, derby-ul de pe So
meș. Cine pierde mîine iși ma)

(meciul va fi televizat) dacă nu
mai întîmplarea sau alte cauze au 
dus o corabie cu lanul, Cuperman, 
Moldoveanu, Marica și Simionaș 
la timonă la numai cîteva mile de 
naufragiu. Dr. Rădulescu, însă, 
cunoaște prea bine efectul razelor 
Rontgen ce vin dinspre „lanternă" 
și va forța victoria prin hărnicia 
băieților săi, cei care, zic tot mai 
mulți, nu joacă de loc rău. Cu gîn- 
dul la izbîndă. mai mult ca sigur 
că ambii tehnicieni, vor miza 
atacurile atît de năvalnice în 
ciurile amicale. Și chiar dacă 
viarii, ca gazde ce Sînt. au
multe șanse de partea lor, e greu 
de precizat cine se va stinge mîine 
în „derby-ul lanternei".

Două jocuri ieri, două jocuri azi. 
, patru jocuri... Mîine seară după ce 

vom aduna toate acestea, vom ve
dea cît de simplă sau de complicată 
a fost etapa. Și apoi, ne vom re
întoarce cu emoții 
cele patru meciuri 
repene.

pe 
me- 

fero- 
m'aî

Ștefan Coidum, 
furtunii în care

MARDARASCU l: Am impresia 
că aceste puncte le pot spori nu
mai prin metoda... concasării.

Desene de Al. CLENCIU

In umbra Jocului de la Copenhaga 
și a apropierii cupelor europene, 
s-au făcut, în acest Interval, pre
gătiri serioase (vrem să credem l) 
pentru marea competiție autohtonă. 
Aproape fiecare antrenor s-a gîndit 
cum să dea „lovitura etapei11. S-a 
gîndit Gil Mărdărăscu, s-a gîndit 

s-a gîndit tînărul Ha-Bone,
lagian s-a gîndit... dar cine nu s-a 
gîndit. înseamnă că nu va fi o 
etapă chiar atât de simplă. Cel pu
țin din punct de vedere logic...

Avem și astăzi o mini-etapă. 
Echipele noastre din cupele euro
pene care joacă miercuri prima 
manșă în deplasare, Steaua și 
U.T.A., fac ultimele repetiții, astăzi, 
acasă. Logic, Steaua nu poate 
pierde nici măcar un punct în fața 
noii promovate A.S.A. Tg. Mureș. 
Fie numai și din rațiuni psiholo
gice acum, după ce băieții lui Va
lentin Stănescu au fost o... stea, 
cam strînsă în fața neîndemînati- 
ciior cavaleri de Malta și vor să 
fie (cum vrem și noi) o Stea de 
aur în fața experților (în fotbal) 
de la Barcelona. Bone știe, însă, că 
și-a mai învins fosta echipă la 
București, atacul său a dovedit 
tupeu și în deplasare, așa încît 
ecuația nu apare chiar atît de

TONCA: Jiul a ajuns la 
siune maximă, Ghtță I

pre-

s-au distrus cîteva prejudecăți 
compromisuri, e hotărît să recîștige 
ceva din timpul risipit cu prea 
multă generozitate de elevii săi. 
Și Crișul are șanse de izbîndâ. To
tul va depinde și de replica lui 
Adamache. Una din partidele du
minicii, cea de la Ploiești dintre 
Petrolul și Farul, ar fi fost altă 
dată o simplă formalitate pentru 
gazde. In campionatul trecut, însă, 
marinarii au frînt tradiția eșecului 
și vor spera și mîine cel puțin în- 
tr-o remiză. Mal ales că Petrolul

Și

atîrnă o piatră de gît. Și nimeni 
nu vrea să se înece. Gil Mărdă- 
răscu are șansa să arate iubitori
lor fotbalului din întreaga țară Mircea

Și 
din

M.

speranță la 
cupele eu-

IONESCU

CRAIOVA, 15 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru).

Așadar, în privința partidelor 
dintre Universitatea Craiova și Ra
pid, disputate în Cetatea Băniei, 
tradiția se respectă. Formația gaz
dă a întrecut și de această dată pe 
rapidiști, satisfăcîndu-i, prin rezul
tat, pe cei peste 35 000 de suporteri 
care au tixit astăzi fn.r. ieri) tribu
nele și peluzele marelui stadion din 
localitate.

Fotbaliștii craioveni n-au pres
tat un joc strălucit — să o spunem 
din capul locului, pe măsura sco
rului fixat pe tabelă —, dar victo
ria lor conturată destul de tîrziu 
(după mai bine de o oră de la pri
mul fluier de arbitru) n-a stat nici 
o clipă sub semnul îndoielii, n-a 
fost periclitată de loc, 
ștearsă a fost replica 
bucureșteni.

în afara surplusului de voință, 
manifestat în raport cu partenerii 
de întrecere, elevii lui Cernăianu 
ni s-au părut superiori și în ceea 
ce privește organizarea de ansam
blu în spațiul de joc. demonstrînd 
că și-au însușit cit de cit lecția 
învățată la cabină. în faza de apă
rare, Mincă a fost umbra lui Nea- 
gu, vîrful cel mai avansat al for
mației oaspe, coechipierii acestuia 
din sistemul defensiv craiovean 
și-au supravegheat și ei strict adver
sarii direcți. rămînîndu-i lui Deselni- 
cu (care ar trebuit să renunțe la une
le intrări mult prea dure) misiunea

de a „mătura", la nevoie, în zona 
periculoasă din fața porții lui 
Oprea. De altfel, și jucătorii apar- 
ținînd celorlalte linii au respectat, 
în această direcție, indicațiile pri
mite. ei nelăsînd rapidiștilor, decît 
arareori, spațiu liber 
nevrarea balonului.

Și dacă în situația 
mingii lucrurile n-au 
nat cu claritatea și 
dorit, trebuie, totuși,
jocul bun prestat de Decebal Nea- 
gu, Un „dispecer" inspirat șl neo
bosit, bine înfipt, în cîteva rîn- 
duri, și în zona de finalizare. De

pentru ma-

de posesie a 
mai funcțib- 
randamentul 
să subliniem

Răducanu n-au evoluat astăzi (n.r. 
ieri) pe măsura valorii lor. Cu ex
cepția lui Lupesni. bine plasat, sîs 
gur în intervenții, aproape toți cei
lalți au comis greșeli după greșeli, 
au ținut exagerat balonul la picior, 
au pasat lateral și fără adresă. In 
aceste condiții, eu transmiteri de
fectuoase și fără demarcări opor
tune, acțiunile rapidiștilor ceva 
mai „legate11, de 3—4 pase, au fost 
rarități, iar în ceea ce privește 
„un-doi“-urile, acestea au lipsit cu 
desăvîrșire. Concludentă în această 
privință este și o mică statistică i 
doar 9 șuturi spre poarta lui Oprea,

într-atît de 
feroviarilor

Stadion Central ; timp splendid ; teren bun ; spectatori — peste 35 000. 
Au marcat : ȚARALUNGA (min. 25). NEAGU (min. 66) șl OBLEMENCO (min. 
77). Raportul șuturilor la poartă t 10—9 (pe spațiul porții : 5—2). Raport de 
cornere : " "

UNIV. CRAIOVA : Oprea 7 — Niculescu 7, Mincă 7. Deselnicu 6 (l-am 
scăzut două puncte pentru joc dur), Lepădatu 5 (min. 24 Velea 7), Strîmbea- 
nu 7. Ivan 7, Martinovici 7, Neagu 9 (min. 72 Niță 7), Oblemenco 6, Țară- 
lungă 7.

RAPID : Răducanu 4 — Pop 6, Boc 5. Lupescu 8. Codrea 5, Dinu 6, 
Dumitru 6 (min. 82 M. Stellan). Năsturescu 6. Ene Daniel 5, Neagu 5 (min. 
66 Codreanu). Angelescu 6.

A arbitrat IOAN RUS (Tg. Mureș) ++++, ajutat la linie de Nicolae 
Barna (Tîrnăveni) și Stelian Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tlneret-rezerve : Univ.

5—7.

Craiova — Rapid 0—0.

au-
el,

CAMPIONII LE-AU SMULS CLUJENILOR VICTORIA
(Urmare din pag. 1)

ideală a lui Lucescu), urmează, 
un fond de joc liniștit, elegant, 
o ținută tehnică ridicată, o „bară" 
semnată de Fl. Dumitrescu (min- 
20 — șut frumos, din întoarcere, 
de la aproximativ 16 m). Două mi
nute mai tîrziu, Anca trimite peste 
poartă din situație excelentă, creată 
de acest autentic talent care se nu
mește Lică. în min. 25 are loc un 
eveniment care va avea o influ
ență puternică asupra atmosferei jo
cului. Avertizat de arbitrul Popovici 
pentru un gest nesportiv, Dumitra- 
che recidivează verbal („m-a înju
rat" — ne declara la pauză con
ducătorul jocului) și este eliminat 
de pe teren. Decizie firească, urma
tă însă de un lung cortegiu de ho- 
tărîri arbitrare (majoritatea în fa
voarea dinamoviștilor), prin care 
arbitrul a dovedit dorința de a-și 
răscumpăra „vina" unei hotărîr» 
inatacabile.

pe 
cu

Stadion Dinamo ; timp splendid ; teren bun ; aproximativ 16 000 de 
spectatori. Au marcat : SALCEANU (min. 58 și 78), LUCESCU (min, 85 din 
11 m) pentru Dinamo, respectiv ANCA (min. 43) și ADAM (min. 57, din 11 m). 
Raport de șuturi la poartă : 16—14 (pe spațiul porții : 10—7). Raport de cor
nere : 15—4.

DINAMO : Andrei 7 — Cheran 7, Nunweiller III 7, Sandu Gabriel 8 
(min. 75 Sătmrtreanu II), Deleanu 7. Dinu 8. Sălceanu 8. Lucescu 8, Nun
weiller VI 8 (min. 75 Doru Popescu). Dumitrache, Fl. Dumitrescu 7.

„U“ CLUJ : Ștefan 9 — Cretu 8, Pexa 7. Solomon 7. Mihfiilâ 8. Fanea 
Lazăr 7. Anca 9, Uifăleanu 6, Barbu 7 (min 73 tordache). Adam 7, Lică 8.

A arbitrat CU. POPOVICI ajutat la linie de C. Dinulescu și C.
Niculescu — toți din București.

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-rezerve : Dinamo — „U“ Cluj 0—0.

CU ANTRENORUL HAPPEL,
PE STADIONUL DINAMO

Ernst Happel, antrenorul echi
pei Feijenoord, se dovedește foarte 
preocupat de viitorii adversari. Du
minică a urmărit la Copenhaga 
evoluția dinamoviștilor selecționați 
în echipa olimpică a României, iar 
vineri iată-1 la București prezent la 
meciul Dinamo—Universitatea Cluj.

Fostul internațional austriac (de 
51 de ori selecționat în echipa na
țională) — jucător la Rapid Viena, 
apoi la Racing Paris, iar de cîțlva 
ani antrenor la Feijenoord — a 
avut o experiență tristă anul tre
cut, cînd formația sa a fost elimi
nată de U.T.A. Chiar el recunoaște: 
„Am învățat să fiu mai precaut și 
mai exigent cu viitorii mei adver
sari. De aceea, am făcut tot posibi
lul pentru a-mi cunoaște partene
rii".

L-am însoțit în tribuna stadio
nului Dinamo. Happel a fost ex
trem de atent la fiecare fază, a um
plut cu observații un caiet de no
tițe și, uneori, nu s-a putut reține, 
exclamînd : „Ce noroc a avut Di
namo (la faza în care Andrei a 
părăsit careul) sau „Pedeapsă prea 
aspră pentru clujeni" (cînd arbitrul 
a acordat lovitura de la 11 m în

favoarea gazdelor). în timpul parti
dei. Happel a comentat favorabil 
ritmul impus de Dinamo în partea 
a doua a meciului : „Gazdele au 
toate meritele in obținerea unei vic
torii în 10 oameni. Dacă Dumitra- 
che — așa cum am aflat — a înju
rat arbitrul, eliminarea sa este co
rectă. tn rest, arbitrul a făcut multe 
greșeli".

După Joc, Happel ne-a declarat 
că i-au plăcut Dinu, pentru comba
tivitatea sa, Sălceanu, Lucescu, Săt- 
măreanu II și Doru Popescu. „Di
namo va fi pentru noi un adversar 
cu mult mai greu decît U.T.A.", 
— spunea Happel.

în încheiere, interlocutorul nostru 
ne-a informat că extrema stingă, 
Moulijn nu va face, probabil, de
plasarea la București, deoarece a 
fost înștiințat telefonic că jucătorul 
său a suferit un grav accident de 
mașină și este internat în spital, 
înainte de a-și lua la revedere 
pînă luni fn.r. azi dimineață a 
plecat la Roterdam 
toarce luni la ora 14,30 împreună 
cu echipa sa) 
consultat ceasul.

Happel și-a 
„Peste o oră 

— ne-a spus el — va începe an
trenamentul băieților mei sub Iu-

SÎMBATA

August", 
Armata 

ora 
(div. 
TMB

ATLETISM î Stadionul Tineretului, 
de la ora 14 : Concursul internațio
nal „Cupa Dunării".

BOX : Sala Floreasca, de la ora 19: 
.Cupa Mercur".

BASCHET : Sala Dinamo, de la 
ora 16.30 : Ruda Hvezda — Spartak 
-Levski, Dinamo București — Am- 
rokcan, Dinamo Moscova — Gwar
dia, meciuri in cadrul „Dlnamovia- 
dei"; sala Politehnica, de Ia ora 17 : 
Slavia Kosica — Universitatea Timi
șoara, A.S.Z. — Politehnica Bucu
rești, turneu amical.

FOTBAL : Stadionul „23 
ora 13.30 : Steaua — A.S.
Tg, Mureș (tineret-rezerve) ; 
15.30 : Steaua — A.S. Armata 
A) : terenul T.M.B. ora 15.30 : ' 
— Tehnometal (divizia C).

POLO : Ștrandul Tineretului.
16 : I.E.F.S. — Politehnica Cluj.
17 : Progresul — Rapid.

POPICE : Arena Constructorul, de 
la ora 15 : semifinalele campionatului 
individual și perechi (senioare Șl ju
nioare). Participă reprezentantele ju
dețelor Brăila, Ilfov. Prahova. Con
stanța, Sibiu. Brașov. Dolj și Ialo
mița.

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
9 : campionatul republican de talere 
al vînătorilor (skeet și șanț).

RUGBY : Terenul Tineretului, ora 
16 : A.S.E. — Arhitectura (div. B).

VOLEI : Sala Constructorul,

ora 
ora

ora

ora
17 : C.P.B. — Rapid (f.A). Construc
torul — I.E.F.S. (f.A); teren Banat, 
ora 15.30 : Electra — Medicina Buc. 
(m.B), teren 23 August, ora 15.30 : 
Viitorul Buc.
BUC.
15.30 
Buc.

I.T.B.
(f .B). teren Flacăra 
: Flacăra roșie — 
(f.B).

Informația 
roșie, ora 
Progresul

DUMINICA
BASCHET. Sala Dinamo, 

‘ Hvezda —
j de la ora 

16.30 : Ruda Hvezda — Amrokcan, 
Dinamo București — Dinamo Mosco
va, Spartak-Levskl — Gwardia, 
meciuri In cadrul Dinamovladei ; sala 
Floreasca, de la ora 9.30 : Slavia Ko
sice — Politehnica București, A.S.Z. 
— Universitatea Timișoara.

CICLISM : Șoseaua Pipera (In ju
rul stadionului Voința) ora 10 : con
curs de ciclocros.

FOTBAL : stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul — Metalul Tîrgovfște 
(div. B); terenul Voința, ora 11: Vo
ința — Autobuzul (divizia C); terenul 
F.R.B.. ora 11 : Mașini unelte — Di
namo Obor (divizia C); terenul Elec
tronica. ora 11 : Electronica — Flacă
ra roșie (divizia C); terenul taro- 
met, ora 11 : Laromet — Unirea Tri
color (divizia C); stadionul Metalul, 
ora 9.30 : Metalul — Steaua „23 Au
gust" (juniori); stadionul Politehnica, 
ora, 13 : Sportul studențesc — Auto
mobilul Focșani (juniori).

HANDBAL : Terenul 
ora 11 : Constructorul 
Politehnica Galați (B.

YACHTING : Lacul 
la ora 10 : Întreceri în cadrul sCu- 
pe! Sindicatelor".

LUPTE : Sala Progresul, de la ora 
10 : campionatul pe echipe (Dinamo 
Buc. — Progresul — Pescarul Tulcea); 
sala Giuleștî, de la ora 10 : Steagul 
roșu Brașov — Rapid — A.S.A. Ba
cău: sala Centrului sportiv „23 Au
gust", de la ora 10: Olimpia Satu 
Mare — Metalul București — Crișul 
Oradea.

PATINAJ : Patinoarul „23 August", 
de la ora 15.30 : deschiderea festivă 
a noului sezon.

POLO : Ștrandul Tineretului, ora 
10 : C.S.M. Cluj — Politehnica Cluj, 
ora 11 : Rapid — Crișul Oradea, era 
16 : C.S.M. Cluj — I.E.F.S., ora 17 : 
Progresul — Crișul Oradea.

POPICE : Arena Constructorul, de 
Ia ora 8. semifinalele campionatului 
Individual și perechi (senioare șl ju
nioare) .

RUGBY : Terenul Parcul Copilului, 
ora 9 : lotul A — Iotul B (juniori), 
ora 10.30 : lotul A — lotul B (seniori)
— meciuri de trial ; terenul Con
structorul, ora 9.30 : Constructorul
— Vulcan, teren Giuleștî, ora 9: Rapid
— Portul Constanța, teren Olimpia, 
ora 10.30: Olimpia — Farul Con
stanța (meciuri in cadrul div. B).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
8 : campionatul republican de talere 
al vînătorilor (sheet și șanț).

VOLEI : Teren Sănătatea, de la ora 
10 : Locomotiva Buc. — Voința Buc. 
(m.B), Aurora Buc. — Farul Constan
ta (m.B). teren Medicina, ora 11 : 
A.S.E. Buc. — Universitatea Iași 
(f-B).

Constructorul, 
București — 
fem.).

Herăstrău, de

mina noilor reflectoare de pe sta
dionul Feijcnoord, iar mîine vom 
juca în campionat cu Telstar".

Ion OCHSENFELD

In 10 oameni, dinamoviștii evo 
luează — paradox aparent — mull 
mai avîntat. mult mai incisiv, dar 
unii dintre fotbaliștii bucureșteni 
(Dinu — în principal, Sălceanu 
Nunweiller III, Deleanu — în se
cundar) cad în păcatul jocului dur 
pe alocuri foarte dur. Arbitrul Po
povici ..înghite" tot, semnalînd a- 
proape exclusiv replicile antispor 
tive ale unor fotbaliști clujeni, re 
plici mult mai puțin vinovate însă 
decît ale „dinamoviștilor furioși" 
Iar furia gazdelor este sancționată 
pe tabela de marcaj. Anca deschid» 
scorul printr-un gol splendid (min 
43), iar Adam îl majorează, trans 
formînd un penalty la un fault al 
lui Dinu asupra lui Uifăleanu 
(min. 51). La 2—0 meciul pare 
jucat. O neatenție i 
lor centrali clujeni 
exploatată imediat de 
care, la numai un
duce scorul. Urmează < 
urmărire de un rar 
Opț-nouă dinamoviști ; 
tinuu. 11 clujeni se apără cu dinții

Jocul e încins. Dinu își trage toată 
echipa în atac (din păcate, însă, 
faultează repetat). „U“ crede în ero
ism și uită raționamentele fotba
lului (contraatacă foarte rar) și va 
fi egalată de Sălceanu în min. 78 
(excelent deschis de Doru Popescu). 
Dinamoviștii vor teribil victoria, iar 
..infernala" lor dominare (admira
bilă pe planul voinței, al sacrifi
ciului unor jucători ; criticabilă 
sub raportul unor repetate momen
te antifotbal) va fi încununată de 
succes. Dinu, faultat în careu, îi va 
prilejui lui Lucescu penaltyul vic
toriei în min. 85, după ce, cu cî
teva secunde înainte, Uifăleanu 
marcase dintr-un ofsaid văzut de 
foarte puțini, printre care și tușie- 
rul Niculescu.

altfel, e] se numără șl printre1 
toriî de goluri, cel înscris de 
din volâ, fiind însoțit de aplauze 
la scenă deschisă. Din păcate, co
legii lui din linia de atac nu i-au 
înțeles întotdeauna intențiile ȘÎ 
așa se explică — repetăm, în pofi 
da scorului categoric — puținele 
acțiuni (doar 10 șuturi, dintre care 
numai 5 pe spațiul porții lui Ră
ducanu) neirosite în apropierea ca
reului mare.

Așteptată la Craiova cu viu inte
res. învingătoarea lui A. C. Napoli 
a evoluat în maniera din jocul cu... 
S- C. Bacău, adică lent, confuz, de
zarticulat. fără personalitatea la 
care f-ar da dreptul prestigioasele 
nume din formație. Tonul jocului în- 
cîlcit l-a dat Răducanu, care, fără 
nici o excepție, a degajat totul la 
întîmplare, oferindu-le astfel fotba
liștilor craioveni posibilitatea de a 
intra, fără prea mare efort, în po
sesia mingii. Dar nici colegii lui

în 90 de minute, Intre care numai 
două cu oarecare precizie 1

★
Pe scurt, fată cum s-au înscris 

cele trei goluri ale meciului.
în min. 25, Codrea „lasă" să cadă 

balonul, Ivan, care insistase, intră 
în posesia lui, centrează 
poarta spre Țarălungă și 
troduce mingea în plasă 
metri. în min. 66 este 
Pop să gafeze. El ezită 
balonul, Oblemenco i-1 „fură" și îl 
trimite lui Țarălungă, care prelun
gește mai departe, în careu. Iul 
Decebal Neagu; aflat complet sin
gur ; un șut precis, din voi A și 
mingea poposește jos, la colț. în 
dreapta lui Răducanu. în min. 77. 
Niță îl deposedează de minge ne 
Dumitru în apropierea carehti mto 
(!), centrează lui Oblemenco, care 
nemarcat, la 7—8 metri. înscrie în 
poarta părăsită de Răducanu.

G. NICOLAESCU

A APĂRUT
0 NOUĂ MALADIE ?

paralel cu 
acesta în

de la 4—5 
rîndul lut 
să paseze

a fundași- 
este, <'jnsă. 

> Sălceanu. 
minut, re- 

o cursă de 
dramatism, 

atacă con-

DE LA COLEGIUL
CENTRAL

AL ARBITRILOR

și se va reîn-

Ernst Happel (în mijloc), antrenorul Feijenoordului, prezent ieri în 
tribunele stadionului Dinamo pentru a-și studia adversarii de miercuri.

DUMITRU NICOLAE PRONOSTICUL NOSTRU
LA DINAMO, LA CONCURSUL

TAMAȘ LA CRIȘUL
In cursul zilei de ieri, serviciul 

de legitimări al Federației române 
de fotbal a efectuat formele de 
transferare a jucătorilor Dumitru Ni
colae, de la Sportul studențesc 
București, la Dinamo, și Tamaș, de 
la Metalurgistul Cugir, la Crișul 
Oradea.

Ambii fotbaliști, încadrihdu-se, 
în • prevederile regulamentare, au 
drept de joc imediat.

PRONOSPORT NR. 42
i.

ii.
ni. 
IV.
V.

iPetrolul — Farul
C.F.R. Cluj—Politehnica 1,-X 
Jiul—Sport Club Bacău 1
Crișul—Steagul roșu 1
Corvinul—C.S.M. Reșița 1,X,2 

VI. Atalanta—Cagliari 
VII. Bologna—Varese 

VIII. Catanzaro—Inter
IX. Milan—Fiorentina
X. Napoli—Mantova

XI. Roma—Sampdoria 
XII. Torino—Lanerossi 

XIII. Verona—Juventus

1,2
1
2
1
1
1

1 X
X, 2

Cplegiul central al arbitri
lor, analizîntl arbitrajul pres
tat, la jocul Dinamo București 
— Universitatea Cluj din 15 
oct. 1971, de către Popovici 
Gheorghe a hotărît sancționa
rea sa cu suspendarea pe timp 
de 3 luni pentru :

„Aplicarea eronată a regu
lamentului de joc. fără Influen
țarea rezultatului partidei și 
lipsă de autoritate manifestată 
la conducerea partidei, cu con
secințe asupra desfășurării jo
cului”.

De rsemenea, a fost înlocuit 
din brigada de arbitri desem
nați a conduce jocul interna
țional O.F.K. Beograd — Karl 
Zeiss Jena din 20.X.1971.

Taurului — Se Știe — nu-1 place 
culoarea roșie. I-o arăți, se Înfurie. 
La fel — deși nu tot atît de peri
culos — curcanul. Dar. de ce să 
vorbesc numai de animale șl Păsări? 
Nlcj oamenilor nu Ie plac multe. 
Unii, de pildă, Îndată ce văd ciu
percile, fac alergie, altora le repu
gnă să fie gldiiațl, mie nu-m| place 
să mi se strănute în față ș.a.m.d. 
Dar. fiindcă tot vorbim de oameni, 
vreau să mă refer la o nouă ma
ladie apărută ia ei. Nu-1 scarlatlnă, 
nu-| pojar sau erizipel, ci altceva. 
Este o senzație de iritare, de ener
vare deosebită — cam ca la tauri — 
care se declanșează la unii suporteri 
de fotbal în momentul cînd văd... 
steagurile echipei adverse I Iată șl 
simptomele. Au apărut — se pare — 
prima dată pe la Constanta. Niște 
suporteri al echipei brașovene de 
fotbal Steagul roșu veniti dimineața 
aici — formația lor utma să joace 
cu Farul — au început să se plimbe 
prin oraș. Clnd, ce credeți că au 
văzut ? Steaguri alb-albastre ale clu
bului gazdă. Erau ele frtimoase, dar 
nu le-au putut suporta, așa că s-au 
Înfuriat. Au Început să le scoată 
din locul lor, să le rupă sau să le 
pună tn bernă. Ce să faci î Boala... 
Clnd s-au dus însă după-amlază la 
stadion, au dat peste niște constăn- 
țenl, atinși șl el de aceeași maladie, 
care, cum au văzut steagurile bra
șovenilor, au Început să-1 fugărească 
pe purtătorii acestora de la tribuna 
a II-a la peluză, de la peluză la... 
Ce mal ? Pînă la urmă cei de la

poalele Tîmpel s-au refugiat 
Pe terenul de joc. Degeaba. 
Pînă n-au distrus steagurile, 
le nu s-au lăsat.

Se pare, insă, că maladia s-a . în
tins și prin alte părtl. Niște petroșă- 
neni venlți la meciul dintre echipa 
lor. Jiul, și U.T.A.. ajunși la Intra
rea in stadion, nu le-a venit 
creadă ochilor. Aici era arborat 
șirag mare — adus de suporterii 
răden! — alb cu galben, tn Ioc 
vadă trei litere aurii U.T.A., el 
văzut — ați ghicit — roșu... înain
tea ochilor. Nervoși peste poate. s-Btt 
repezit la steag. — era prea de tot 
să-l suporte — și. ca la un „ospăț", 
eu toții, l-au rupt — plnză șl băț — 
bucățele, bucățele. După care 
l-au aruncat satisfăcuțl In spatele 
tribunei. Au plecat seara suporterii 
arădeni, tar steagul lor a rămas 
„să Pltngă undeva acolo pe lingă 
Jil", cum ne scrie Viliam Wegemann 
din Arad (str. Războlenl, bloc O. ap. 
70).

Ce să mai spun eu ? Cam asta-1. 
Apropo, Milne dimineață merg pe 
terenul' Laromet. Tot e duminică ș) 
poate pun steaguri la poartă. Dacă 
le găsesc... ce-ar fi să rup șl eu 
vreo două?

Modesto FERRARINI

J

® Și alte cauze, în afara neșansei • „Tn sistemul nostru de joc, 
observăm mai limpede greșelile săvîrșite" • Cînd nu există „pepi

nieră" puternică

chiar 
insă, 

gazde-

să 
un 
a- 
să 
au

P.S. Sau cear fi daca s-ar lua 
măsuri exemplare împotriva huli
ganilor care sflvlrșesc asemenea fap
te 7 7

JUCAȚI LA CONCURSUL
Reamintim particlpanților la concursul 

Pronosport, nr. 42 de milne. duminică 
17 octombrie 1971, că meciul V. Dinamo 
București — Universitatea Cluj se înlo
cuiește cu meciul V. Corvlnul Hune
doara — C.S.M. Reșița.

Pentru a veni In sprijinul celor care 
vor să joace Ia acest concurs, publicăm 
mai Jos programul complet : I : Petrolul
— Farul ț II : C.F.R. Cluj — Politehnica 
Iași ; III : Jiul — S. C. Bacău : IV : Cri
șul — Steagul roșu ; V : Corvinul Hu
nedoara — C.S.M. Reșița ; VI : Atalanta
— Cagliari ; VII : Bologna — Varese : 
VHI r Catanzaro — Internazionale; IX : 
Milan — Fiorentina ; X : Napoli — Man
tova ; XI : Roma — Sampdoria ; XII : 
Torino — Lanerossi ; XIII : Verona — 
Juventus.

înainte de a vă fixa pronosticurile dv. 
pentru acest interesant concurs, conside
răm că este bine să consultați „Progra
mul Loto-Pronosport" de marți 13 oc
tombrie a.c. care cuprinde amănunte 
asupra meciurilor incluse în programul 
de concurs.

PRONOSPORT DE MÎINEI
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA DIN 15 OCTOMBRIE 1971

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
1.179.182 lei.

EXTRAGEREA I: 78 24 82 57 7 
42 44 32 13

Fond de cîștiguri : 564.952 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 89 62 

14 45 31 16.
Fond de cîștiguri : 614.230 lei.
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 23 octombrie pînă la 29 
noiembrie ; în țară de la 26 octom
brie pînă la 29 noiembrie 1971 in
clusiv.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

54

Anunțat în mai toate declarațiile 
și interviurile referitoare la C.F.R. 
Cluj, care au apărut în timpul pre- 
parativelor pentru noul campionat, 
REVIRIMENTUL — pe planul re
zultatelor propriu-zise — nu s-a 
produs. Dimpotrivă.

„Recunosc că ne-am salvat mira
culos, grație șansei, în ceasul al 12- 
lea al trecutei ediții — ni se des
tăinuia recent rinul dintre mereu 
neconsolații suporteri ai echipei. 
Acum însă — poate îmi veți da și 
dv. dreptate — de cînd echipa a 
început să Joace mai mult fotbal, 
este urmărită, etapă de etapă (la 
Pitești, la Sibiu, la Arad, chiar și 
la Cluj) de un nemaipomenit ghi
nion 1...

Sincer mărturisind, pe moment, 
am înțeles, „suferința" pasionatului 
suporter al feroviarilor clujeni- Un 
ceas mai tîrziu, însă, l-am fi vrut 
alături de „idolii" lui, la scurta șe
dință de analiză, care, acolo, în- 
tr-unul din vestiarele Stadionului 
municipal, a precedat lecția de an
trenament. Să fi auzit el, cu ure
chile lui, și alte cîteva cauze care 
generaseră lanțul de insuccese. îi 
reproduc aproape întocmai i Soo i 
„Este drept, șansa ne-a ocolit, nu 
o dată, în partidele disputate pînă 
în prezent. Putem, însă, atribui ghi
nionului toate necazurile noastre ? 
Oare noi, înaintașii, de pildă, nu 
sîntem vinovați de numeroasele ra
tări de la 5—6 metri, din poziție 
excelentă de șut ?“ Cojocaru: „Port 
Pe conștiință cîteva din golurile 
primite de echipa noastră. Unul, 
acasă, cu Jiul, altul, în deplasare, 
cu Universitatea Craiova, cînd, în 
dorința de a rezolva prin „artificii 
ieftine", am luftat nepermis. Și, 
după cum se știe, golul greșeala 
așteaptă”.

In același spirit de sinceritate și de 
corectitudine au vorbit și alți fot
baliști, ca Dragotnir, Totoianu și 
Marius Breton, noul căpitan, al 
echipei.

„Cu mici și trecătoare excepții, 
am băieți buni, în sensul că sînt 
disciplinați, ascultători. Dau dovadă 
de modestie, nu emit pretenții ab
surde, așa cum știți și dv. că se 
mai întîmplă pe Ia alte echipe, ne 
spunea dr. Constantin Rădulescu. 
Altele sînt necazurile, la ora ac
tuală, ne mărturisea, în continuare, 
consilierul tehnic al C.F.R.-ului din 
Cluj. Nu mă voi referi aici Ia cele 
de ordin organizatoric și financiar 
— care sper că-și vor găsi o rezol
vare cît de curind —, ci Ia insu
ficiențele fotbalistice, ca să le nu
mesc astfel, adevărate cauze obiec
tive care grevează asupra compor
tării de ansamblu a echipei, asupra 
rezultatelor obținute". Și dr. Rădu
lescu s-a referit, în primul rînd, la 
nivelul valoric al lotului, mai scă
zut decît în campionatul anterior, 
la pierderile suferite prin plecarea 
lui Fanea Lazăr („un stîlp al sis
temului defensiv"), a lui Octavian 
Ionescu („coordonatorul echipei și 
unul din principalii realizatori"), 
prin accidentarea lui Petrescu, în 
sfîrșit, prin retragerea lui Soos din 
activitatea competițională.

în continuare, dr. Rădulescu ne-a 
vorbit despre flagrantele erori co
mise la fazele fixe, de ineficacita
tea liniei de atac, subliniind, în 
acest sens, faptul că patru dintre 
cele cinci goluri înscrise pînă în 
prezent de către C.F.R. Cluj sînt 
opera mijlocașilor (Sos 3, M. Bre- 
tan 1). „Să sperăm — ne-a mai 
spus, în încheiere, consilierul teh
nic al echipei clujene — că prin
tr-o muncă serioasă, vom reuși să

înlăturăm o bună' parfe din actua
lele deficiențe. în activitatea de re
dresare a formației, mai contez pe 
revenirea lui Oct. Ionescu, 
un fapt cert, precum și pe transfe
rul lui Donicl, un tînăr și talen
tat vîrf de atac care a activat in 
divizia C, la Arieșul Turda".

Puține minute mai tîrziu, pe ga
zonul Stadionului municipal, îl ur
măream la lucru pe Donici, într e 
formulă de atac cu Straț și Țegean. 
Privind la „experiment”, oricum • 
soluție in extremis, ne gîndeam că 
alta ar fi fost situația echipei fero
viare dacă ea ar fi beneficiat și 
de o pepinieră puternică.

Interesîndu-ne la fața locului de 
spinoasa problemă a creșterii tine
relor cadre, am aflat că C.F.R. Cluj 
a solicitat, în cîteva rînduri, fede
rației înființarea unui centru de ju
niori și copii, după modelul celui 
care ființează la „U“. Se pare, însă, 
că, deocamdată, la Cluj, federația 
n-a putut finanța decît un singur 
centru. Pe cei de la C.F-R., fede
rația de specialitate i-a ajutat cu 
îndrumare metodică, cunoscînd că 
din punct de vedere material aso
ciația feroviară este sprijinită 
de Uniunea Generală a Sindica
telor. '

Apropo de situația asociației spor
tive C.F.R. Cluj. Mai toți acei cu 
care am discutat despre acest lu
cru (cu tov- ing. Ion Donea, pre
ședintele secției, cu tov. loan L6- 
rincz, vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
etc.) ne-au semnalat greutățile fi
nanciare prin care trece C.F.R.-ul 
clujean și în momentul de față. 
„Vom face tot ceea ce ne stă în 
putință ca, printr-o serie de mă
suri organizatorice, să ieșim, cit 
de curind, din impas — ne spunea 
tov- ing. I. Donea. Dar, despre o 
situație materială radical schim
bată în bine se va putea vorbi, 
după părerea mea, abia în momen
tul In care și asociația noastră își 
va avea stadionul ei".

G. N.



SCORUL SE MENȚINE EGAL 
ÎNTRE PETROSIAN SI FISCHER

DUPĂ 5 RUNDE: 2U - 2y»

Și a 5-a partidă a meciului din
tre Fischer și Petrosian s-a încheiat 
remiză, la mutarea a 38-a. Astfel, 
după 5 partide scorul este egal 
(2>/2—2V2). Partida a 6-a se va 
disputa duminică 17 octombrie.

PARTIDA RUSA

Alb :
R. Fischer

Negru :
T. Petrosian

l.el e5 2.Cf3 Cf6 (Apărarea rusă, 
sau Petrov, se joacă destul de rar 
deoarece nu oferă negrului per
spective de joc activ. Din punctul 
de vedere al apărării este însă 
foarte solidă) 3C:e5d6 4. Cf3 C:e4 
5. d4 Cf6 (Continuarea clasică este 
5...dă 6 Nd3 Ne7) 6. Nd3 Ne7 7,h3

Belgianul Louis Verreydt este ciștigătorul ediției din acest an a cursei 
cicliste, dotată cu „Marele premiu al ziarului Deutsches Sportecho". lată 
o imagine din timpul întrecerii, plutonul fiind condus de germanul 

Fiedler.

BOXERII FARULUI CONSTANȚA

ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIA
Echipa de box a clubului spor

tiv Farul Constanța a evoluat 
la Reggio Emilia, unde a întîlnit 
o selecționată locală. După o dis
pută echilibrată, pugiliștii constăn- 
țeni, dovedindu-se mai bine pre
gătiți, au obținut victoria cu sco
rul de 5—3

Foarte bine a evoluat Marin 
Dumitrașcu, învingător în fața cam
pionului Italiei la categoria pană,

Pe terenurile de hochei

ÎN C.C.E.: NOVY TÂRG—
VAALERENGEN 9-3

OSLO, 15 (Agerpres). — în med retur 
pentru „Cupa campionilor europeni44 la 
hochej pe gheață, la Oslo, echipa polo
neză „Novy Targ“, a învins cu scorul 
de 9—3 (5—1, 2—2, 2—0) formația norve
giană Vaalerengen. învingători șl în pri
mul joc cu 5—3, hocheiștii polonezi s-au 
calificat pentru turul următor al com
petiției.

Cicliștii francezi domină 

„Cupa stelelor"

PARIS, 15 (Agerpres). — Com
petiția ciclistă internațională, 
„Cupa Stelelor", a programat la 
Clermont Ferrand o etapă contra- 
cronometru (de munte) pe distanța 
de 12.500 km. Victoria a revenit 
francezului Bernard Thevenet, cro
nometrat în 39:39. Compatriotul său, 
Genty, care conduce în clasamentul 
general după două etape, a sosit al 
doilea cu timpul de 39 :41, iar da
nezul Mortensen s-a clasat pe locul 
trei. Poulidor (Franța), unul din 
favoriții cursei, se află pe locul 5.

ULTIMELE VEȘTI DIN CUPELE

EUROPENE
'• Meciul dintre C.F. Barcelona 

și Steaua din Cupa cupelor, pro
gramat miercuri la Barcelona, va 
începe la ora 21,45 (ora României).

Cu prilejul unei gale de box desfășurate 
în Berlinul occidental, campionul mon
dial la categoria semigrea, Vincente Paul 
Rondon, (Venezuela) l-a învins la puncte 
în 10 reprize pe Conny Velensek (RFG), 
campion european.■
Cunoscutul boxer argentinian de cat. 
mijlocie, Jose Luis Chirino, învingător 
înainte de limită în partida cu Italianul 
Benvenutl, a acceptat să-1 întilneaseă 
în meci amical pe campionul european, 
francezul Jean Claude Bouttier. Meciul 
va avea loo la 8 noiembrie la Paria.■
Dup* 30 de runde, în campionatul URSS 
de șah, conduce Savon cu 131/, p (1), 
urmat de Smîslov 13 p, Karpov 12 p, 
(1), Tal 11 (3). Rezultate din runda a 
tO-a : Vaganlan — Platonov 1—0; Stein 

0—0 8.0—0 c6 9. Tel CbdT 10.NÎ4 
(Efectul surprizei și-a spus cuvân
tul : pentru primele 10 mutări 
Fischer a gîndit 25 minute, Petro- 
sain numai 10) 10...Te8 11. c4 Cf8 
12. Cc3 «6 13. Db3 Ce6 14. Nh2 Nf8 
(Ambele părți fac manevre pregă
titoare) 15. Te2 b5 16. Dc2 Nb7 
17. Tael g6 18. b4 I (Un foarte inte
resant sacrificiu de pion, pe care 
Petrosian nu-l acceptă. într-adevăr, 
după 18... b:c4 19. N:c4 d5 20. Nd3 
Nb4 21. Tbl pentru pionul în mi
nus Albul ar fi obținut o iniția
tivă puternică) 18... b:c4 19. N:c4 
Cc7 20. Nb3 T:e2 21.T:e2 C7d5 
22. a3 a5 I (începutul unei acțiuni 
îndrăznețe pe flancul damei) 
23 C:d5 c:d5 I (Acum Albul capătă 
un pion liber, aparent foarte tare) 
24. b5 a4 ! (Foarte frumos. Dacă 
25 N:a4 atunci Da5 și Negrul re-

Sergio Emili ; s-au mai remarcat 
Traian Cerchia, Petre Manole, Au
rel Iliescu și Valeriu Filip, autorii 
unor frumoase victorii. Neașteptat 
de slab s-a comportat campionul 
țării Aurel Mihai, care în limitele 
categoriei muscă a fost trimis la 
podea de către fostul vicecampion 
european (la semimuscă), Franco 
Udella, în fața căruia a pierdut la 
puncte.

La Augsburg, In „Cupa Alpilor" for
mația vest-germană EV Augsburg a dis
pus cu scorul de 7—3 (2—1, 3—2, 2—0) 
de echipa austriacă AC Klagenfurt.

★
In campionatul de hochei pe gheață 

al U.R.S.S., s-a disputat, ieri, un singur 
meci. Jucînd foarte bine, hocheiștii de 
la „Aripile Sovietelor1' din MoscoVa au 
învins cu scorul de 6—2 (4—1, 1—1, 1—0) 
pe Spartak Moscova.

PATERKA (Polonia)
RECORD MONDIAL

LA HALTERE
într-un concurs desfășurat la 

Bydgoszcz, halterofilul polonez 
Czeslaw Paterka a stabilit un nou 
record mondial la categoria mijlo
cie, stilul smuls, cu o performanță 
de 177 kg. Vechiul record al lumii 
(176 kg) aparținea sportivului sue
dez Hans Bettenburg.

LA FOTBAL
• Partida retur dintre U.T.A. șl 

Zaglebie Walbrzych va fi condusă 
de o brigadă austriacă: Franz 
Wohrer — la centru ; Johann Stas- 
ser și Giinther Holzer (linie).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
— Tal 1—0; Smîslov — Tukmakov 1—0; 
Savon — Samkovlc! 1—0; Gheller — Po- 
lugaevskl remiză; Krogius — Karasev 
1—0.■
Peste 30 000 de spectatori au urmărit la 
Lvov meciul Internațional de fotbal din
tre selecționatele olimpice ale U.R.S.S. 
și Austriei. Fotbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu scorul de 4—0 (2—0).

Cunoscuțll atlețl belgieni Emile Putte- 
mans, recordman mondial, și Karel Lls- 
mont au acceptat invitația oficialităților 
braziliene de a participa la tradiționalul 
cros internațional de la Sao Paulo. 
După cum se știe, această competiție ae 
desfășoară în fiecare an, în «eara zilei 
de 31 decembrie, pe străzile orașului Sao 
Paulo. 

cîștigă materialul cu poziție bună) 
25. Na2 Db6 26. Dbl Ta5 (Lupta 
se dă în jurul pionului b5) 27. Tb2 
Ce4 I (Piesele negre sînt acum 
foarte active. Amenințarea Cc3 îl 
obligă pe Fischer Ia o manevră de 
apărare) 28. Nf4 Cc3 29. Dc2 T :b5 
30. T:b5 C:b5 31. D:a4 (Pentru pio
nul b5, Albul a obținut pionul a4. 
Din păcate, pionul de la a3 nu 
poate fi păstrat) 31„.Da6 I 32. D:a6 
N:a6 33. Ne3 (La 33 Ncl ar fi ur
mat Cc3 amenințînd nebunul a2 
și Ce2+) 33... C:a3 31. N:d5 (Aci 
Petrosian a propus remiză, dar 
Fischer a refuzat) 34... Nc4 35. NcG 
Cc2 36. Nd2 Ne2 37. Ne4 N:f3 
38. N:c2. Remiză.

O partidă foarte disputată, în 
care atacul și apărarea au stat în 
echilibru.

S. SAMARIAN

I.E.F.S. A CÎȘTIGAT

, TURNEUL 

INTERNATIONAL

DE BASCHET FEMININ

Ieri, în sala Constructorul, au a- 
vut loc ultimele partide din ca
drul turneului internațional de 
baschet feminin organizat de clubul
1. E.F.S, Această competiție, frumoa
să inițiativă a clubului bucureș- 
tean, a constituit o utilă verificare 
a stadiului pregătirilor celor trei 
divizionare A, înaintea începerii 
noului campionat.

A.S.A. CLUJ — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 48—27 (23—7). 
Meci de factură tehnică scăzută, 
datorită, în special, jucătoarelor de 
la Constructorul care au evoluat 
slab. în atari condiții clujencele 
au .avut de îndeplinit o simplă for
malitate.

I.E.F.S. — EMPOR BERLIN 56— 
43 (26—12). Și în această partidă, 
studentele au avut jocul la discre
ție, arătînd că au fost cele mai 
bine pregătite dintre toate partici
pantele.

Clasamentul final : 1. I.E.F.S. 6 p,
2. A.S.A. Cluj 5 p, 3. Empor Ber
lin 4 p, 4. Constructorul București 
3 p.

„DINAMOVIADA
(Urmare din pag 1)

clubului într-o competiție de aseme
nea amploare. Au înscris Doicinov 
22, Ogneanov 2, Dimov 8, I. Spa- 
sov 18, Kosev 16, S. Spasov 13, Ma- 
takev 2, Boiagev 2 pentru Spartak- 
Levski, respectiv Cernea 14, Haneș 
10, Chivulescu 10, Săuca 3, Zisu 2, 
Diaconescu 2, Novac 3, Visner 2, 
Dragomirescu 21. Au arbitrat foarte 
bine A. Kokorev (U.R.S.S.) și Kim 
Cel (R.P.D. Coreeană).

Dinamo Moscova — Amrokcan 
Phenian 98—63 (42—26). Ul
timul meci din ziua a treia a Dina- 
moviadei de baschet a fost progra
mat la concurență cu partida de 
fotbal de divizia A Dinamo — „U“ 
Cluj. în această situație, în sala 
din șoseaua Ștefan cel Mare au fost 
?rezenți doar jucătorii șt. oficialii, 
ntîlnirea a debutat furtunos, dar, 

surprinzător, cei care au accelerat 
la maximum ritmul acțiunilor fiind 
baschetbaliștii sovietici, care au 
vrut de la început să evite orice 
surpriză. Experiența, înălțimea și 
pregătirea tactică superioară a 
moscoviților au fost evidente pe tot 
parcursul disputei, astfel că la sfîr- 
șitul celor 40 de minute Dinamo 
Moscova a înregistrat o victorie Ia 
un scor categoric. Au marcat 1 
Sologub 12, Balașov 9, Șokolov 14, 
Blik 18, Harcenkov 4, Zastuhov 13, 
Tînman 6, Sediakin 14, Karalev 8, 
respectiv, O-Dong Zin 22, O-Hung 
Lon 17, La-Bong Man 7, Kim-Mu

Manșa a treia a campionatului mondial 
de yachting clasa „Snlpe“, desfășurată 
la Rio de Janeiro, a revenit america
nului Elms, care a terminat învingător 
cu un avans de aproape 500 m asupra 
celui de-al doilea clasat, brazilianul Con
rad.■
In optimile de final* ale turneului In
ternațional de tenis (jucători profesio
niști) de la Kdln, au fost înregistrate 
rezultatele : Laver — Dent 6—4, 6—1 ; 
Glmeno — Rlessen 3—6, 7—6, 6—2; Okker
— T. Ulrleh 6—3, 6—4; Lutz — Emerson 
7—6, 6—3 ; Cox — Ashe 6—0, 6—3; Ro- 
«ewaU — Passarell 6—1, 6—3; Borowlak
— Stolle 6—4, 6—3.■
Federația american* de atletism a anun
țat c* echipa care va participa la Jocu

A hCIPIII A Vili-a EDIȚIE
A CE. EMINE BE GIMNASTICĂ

MINSK, 15 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

într-un cadru sărbătoresc, vineri 
seara a avut loc, în Sala sporturi
lor din Minsk, deschiderea oficială 
a celei de a VIII-a ediții a Cam
pionatelor europene feminine de 
gimnastică. încă înainte ca sporti
vele să-și fi început evoluțiile, a- 
ceastă ediție deținea deja două re
corduri : primul este numărul țări
lor prezente — 21 — iar cel de 
al doilea se referă la durata com
petiției. într-adevăr, pentru prima 
dată în istoria lor, campionatele 
europene se desfășoară de-a lungul 
a 3 zile, prima fiind rezervată în 
exclusivitate festivității de deschi
dere, căreia organizatorii i-au asi
gurat un fast și o ținută remarca
bile. Prin mobilizarea unor forțe 
sportive și artistice locale de primă 
mînă, printr-un montaj viu și an
trenant, inaugurarea campionate
lor s-a transformat într-un ade
vărat spectacol, în care sportul și 
arta s-au îmbinat armonios, deve
nind o vibrantă pledoarie pentru 
mișcare, sănătate și frumusețe.

La ora 19 un grup de trompeți, 
anunță începerea solemnității. In 
sală intră mai întîi purtătorii stea 
gurilor țărilor participante, apoi 
frumoase fete îmbrăcate în rochițe 
de mătase confecționate în culorile 
steagurilor țărilor participante, Ie 
însoțesc pe gimnaste pe podium. în 
aplauzele sălii arhipline, prin fața 
tribunelor trec, rînd pe rînd, cele 
42 maestre ale gimnasticii, care vor 
începe sîmbătă lupta pentru meda
lii. Apoi, antrenoarea echipei R. D. 
Germane predă Cupa Challenge, 
cucerită acum doi ani, de Karin 
Janz, doamnei Berthe Villancher. 
președinta Comisiei tehnice femi
nine a F.I.G. Cuvinte de salut sînt 
adresate concurentelor de M. V.
Kovalev, primarul orașului Minsk, 
N. Pohov, vicepreședinte a] F.I.G., 
și doamna Berthe Villancher. Re- 
numiți maeștri emeriți ai sportu
lui din Bielorusiă urează succes 
gimnastelor. Răsună pentru prima 
dată Imnul campionatelor euro
pene. întrecerile sînt declarate 
deschise.

Un montaj de film și exerciții 
executate de sportivi pe podium 
oglindesc — prin imagini și expresii 
de maximă plasticitate — dezvol
tarea sportului și gimnasticii din 
cele mai vechi timpuri și pînă în

PROIECT DE LEGE

IN ITALIA

PENTRU INTERZICEREA 

DOPINGULUI

ROMA, 15 (Agerpres). — Comi
sia pentru sănătate a Senatului 
italian a aprobat un proiect de 
lege prin care se interzice folosirea 
dopingului în sport. Proiectul pre
vede, între altele, alocarea unei 
sume de 340 milioane de lire în 
scopul aplicării legii ,a combaterii 
practicii dăunătoare a folosirii de 
către sportivi a unor medicamente 
stimulatoare nocive

" DE BASCHET
Mengi 5, O-Meng Sam . 6, Kim- 
lang Kan 4 și Se-Bong Be 2. Au 
condus bine P. SiskoV (Bulgaria) și 
L. Suhar (Cehoslovacia).

Clasament : 1. Dinamo Moscova 
6 p, 2—3. Gwardia și Spartak-Lev- 
ski 5 p, 4—5. Amrokcan și Dinamo 
București 4 p, 6. Ruda Hvezda 3 p.

Programul de -zi • sala Dinamo, 
de Ia ora 16,30 : Ruda Hvezda — 
Spartak-Levski, Dinamo Bucu
rești — Amrokcan, Dinamo Mos
cova — Gwardia.

TURNEU INTERNATIONAL 
DE BASCHET

ÎN SALA POLITEHNICA
Un nou turneu internațional 

vine să completeze seria întrece
rilor organizate în scopul verifică
rii potențialului divizionarelor A. 
Este vorba de competiția organi
zată de clubul sportiv Politehnica 
București, cu participarea echipe
lor masculine Slavia Kosice, A.S.Z. 
Varșovia, Universitatea Timișoara 
și, bineînțeles, reprezentanta viito
rilor ingineri. Primele meciuri se 
dispută chiar azi, de Ia ora 17, în 
sala Politehnica : Slavia — Uni
versitatea și A.S.Z. — Politehnica.

rile Olimpice de la Mllnchen va fi selec* 
ționată In urma concursului de la Ore
gon. Acest concurs este programat la 
începutul lunii Iulie 1372 șl va £i rezer
vat atlețllor care au obținut norma o- 
llrnpică. Primii trei clasați din flecare 
probă vor fi selecționați în echipa 
olimpică.■
Cursa ciclist* de mare fond a U.R.S.S. 
s-a încheiat la Lvov cu victoria tînăru- 
lul rutier Iurl Dmitriev, care a parcurs 
1882 km (16 etape) în 44h 52:51. Pe locui 
doi, la numai 39,8, s-a clasat N. Dml- 
trluk, iar pe locul trei, Ia 42,0, I. Lavruș- 
kln. Pe echipe locul întîl a fost cucerit 
de formația asociației „Trud“, din care 
a făcut parte șl învingătorul cursei. 

zilele noastre. Artiști, balerini, a- 
crobați de circ, renumite ansam
bluri de dansuri populare bieloruse, 
grupuri de sportivi au completat, 
prin execuții de înaltă ținută, acest 
spectacol unic pe care-1 poate oferi 
sportul și arta.

Gimnastele s-au despărțit apoi, 
dîndu-și întîlnire pentru sîmbătă 
la ora 17, pentru un spectacol ce 
se anunță Ia fel de magnific, be
neficiind —• în plus — de acele ca
lități proprii numai întrecerilor de 
gimnastică : măiestrie desăvîrșită, 
dramatism, neprevăzut.

Iată și cîteva amănunte de ultim 
moment, comunicate aici la biroul 
de presă după sosirea tuturoi' dele
gațiilor. Puternic gripată, Karm 
Janz a fost înlocuită în echipa 
R.D. Germane cu tînăra Angelica 
Helman. în delegația Cehoslovaciei 
a fost inclusă o foarte tînără spor
tivă, în vîrstă de 14 ani, Zdena 
Dorniakova. Renumita Larisa La- 
tînina o vede printre favorite și pe 
gimnasta noastră, Elena Ceampelea, 
care o va avea ca coechipieră, așa 
cum era ușor de prevăzut, pe Alina 
Goreac- Dar să vedem ce ne va 
aduce ziua de mîine...

Constantin MACOVEI

JUNIORII BUCURESTENI l-AU ÎNTRECUT PE CEI
9

DIN VOJVODINA NOVISAD CU 6-4, LA LUPTE
Sala Centrului sportiv 23 August 

a găzduit ieri după-amiază întâlni
rea internațională de lupte greco- 
romane dintre selecționata de ju
niori Vojvodina Novisad și cea a 
Capitalei. La capătul unor întreceri 
echilibrate, juniorii bucureșteni au 
obținut victoria cu scorul de 6—4.

Echipa Bucureștiului, antrenată 
de Alexandru Ruszi și Ilie Gheor- 
ghe, a avut în componența sa o se
rie de sportivi din cluburile Dina
mo, Progresul, Steaua și Metalul, 
evidențiați cu ocazia campionatelor 
de juniori. Majoritatea tinerilor 
luptători ce au evoluat pe saltelele 
de la „23 August" și-au justificat 
prezența în selecționata Capitalei. 
Ei au dovedit o bună pregătire fi
zică și cunoștințe tehnice suficien
te pentru gradul lor de pregătire. 
Cînd afirmăm aceasta ne gîndim la 
sportivii Marian Tofan, Marian 
Stan, Arcadie Pantelimon, Daniel 
I.oga, care au realizat victorii clare, 
aplaudate de cei prezenți.

Selecționata Vojvodina Novisad a

BASCHETBALISTELE
DE LA RAPID

ÎNVINSE LA NOVISAD
într-una din partidele desfășu

rate ieri în cadrul turneului inter
național de baschet feminin, care 
are loc la Novisad, echipa locală 
Vojvodina a întrecut categoric pe 
Rapid București, cu scorul de 
95—65 (58—-26). Alte rezultate i
Partizan Belgrad — Bologna 69—56 
(33—20) și Wisla Krakovia — Zelez- 
niciar 82—51 (39—26).

J. AHEARNE SI HOCHEIUL CANADIAN

Aflat la Praga cu prilejul Con
gresului L.I.H.G.. J. Ahearne. pre
ședintele federației internaționale, a 
fost intervievat de o serie de ziariști 
cehoslovaci cu privire la soarta echi
pei Canadei și la eventuala partici
pare a acesteia în viitoarele compe
tiții oficiale.

într-un interviu apărut In publi
cația pragheză „CESKOSLOVENSKI 
SPORT”, dl. Ahearne precizează fără 
nici un fel de echivoc poziția L.I.H.G. 
față de atitudinea forului canadian: 
„Un lucru trebuie să fie clar pentru 
toată lumea. Canada nu va dicta 
niciodată propriile sale legi, ci va 
trebui să se supună unul regulament

EXPLICAȚIA UNUI SUCCES
Ziarul italian „CORRIERE DEL

LO SPORT" publică o interesantă 
analiză a campionatelor europene 
de baschet masculin terminate, 
recent, la Essen. în ceea ce pri
vește echipa cîștigătoare, repre
zentativa Uniunii Sovietice, comen
tatorul ziarului apreciază că acea
sta a beneficiat de următoarele 
atu-uri t

„1. Condiție fizică. — U.RSS 
a fost prima țară din Europa care 
a acordat multă atenție pregătirii 
atletice a jucătorilor. In afara lon- 
gilinului Andreev (în evident de
clin la Essen) ceilalți sînt cu toții 
niște tineri agili și puternici. Poli- 
voda, Boloșev ca și Zarmuhame- 
dov (care pare slăbuț și care este 
in schimb un pachet de mușchi) 
constituie exemple elocvente. An
trenorul Kondrașin a rechemat în 
lot și pe Sakandelidze, un adevă
rat atlet, care aleargă suta de me
tri în 10,6.

2. Disponibil de schimb. — E- 
chipa U.R.S.S. nu înseamnă nu
mai Paulauskas, cei doi Belov, 
Zarmuhamedov, Polivoda dar și 
Edeșko, Tamiste, Boloșev, Korkija,

ALINA GOREAC

constituit un partener de întrecere 
greu de depășit, cu sportivi bine 
pregătiți, hotărîți să realizeze un 
rezultat cît mai bun.

Cele mai spectaculoase meciuri au 
fost cele de la categoriile mici (48 kg, 
52 kg, 56 kg și 60 kg), în care comba
tanții au realizat acțiuni frumoase, 
în viteză, apreciate favorabil de ju
riu. La categoriile mari (cu excep
ția partidei Daniel Loga—Danilo 
Rodiei, cîștigată prin tuș de Loga), 
meciurile au fost mai puțin plăcu
te. acțiunile mai puțin clare, spor
tivii mulțumindu-se să nu fie în
vinși. T. MIHAI

Fază din meciul Arcadie Pantelimon (stingă) — Istvan Meszaros ter
minat cu victoria prin tuș a bucur» șteanului.

unic, foarte precis. Nu vom ceda nici 
unui fel de speculații, sau proteste 
de orice gen. Retrăgîndu-se din 
grupa A în 1970, această echipă a 
pierdut automat dreptul de a juca 
alături de formațiile fruntașe ale 
hocheiului mondial, iar neparticipa- 
rea în competiție și in anul urmă
tor i-a tăiat orice posibilitate de a 
mai juca și în grupa B. Dacă vor 
dori vreodată să reintre în circuitul 
întrecerilor mondiale, hocheiștii ca
nadieni vor trebui s-o la de la ca
păt, adică de la turneul rezervat 
formațiilor din grupa C. In ceea 
ce privește participarea sa la J.O. 
de la Sapporo nu vă pot da nici 
o lămurire. De ce T Foarte simplu, 
pentru că pină la această oră nu 
există o Înscriere oficială a canadie
nilor pentru turneul de hochei...*

Corricra d«n<> Spori
i

Tomson. Tututor, Kondrașin a 
știut să le insufle încredere; i-a 
adus în situația de a putea face 
față pe teren, înlocuind în mod 
onorabil cvintetul de bază. Forța 
echipei U.R.S.S. constă tocmai în 
faptul că poate efectua orice schim
bare de jucători fără ca randa
mentul său să scadă.

3. Bună ambianță de lucru. — 
Echipa U.R.S.S. este transformată 
din punct de vedere psihologic. 
Antrenorii precedenți erau foarte 
rigizi. Kondrașin, însă, a schimbat 
totul. Este un om dotat cu mult 
simț psihologic ceea ce a influen
țat randamentul echipei.

In sfîrșit, din punct de veder» 
tehnico-atletic se pare că echipa 
U.R.S.S. și-a îmbunătățit mult pre
cizia aruncărilor și viteza, docul 
său este acum atît de rapid îneît 
nu poți ghici schema tactică. Ea 
are o schemă, dar este realizată 
într-o viteză neobișnuită!".

JOCURILE MEDITERANEENE

NOI SURPRIZE
ÎN PROBELE

ATLETICE
Surprizele continuă în concursul 

de atletism din cadrul Jocurilor 
sportive mediteraneene de la Izmir. 
După eșecul italianului Arese, a 
fost rândul campionului olimpio 
Mohamed Gammoudi să părăsească 
învins pista stadionului.

Favorit al cursei de 5 000 m plat, 
Gammoudi a fost întrecut de spa
niolul Alvarez Salgado, cronome-i 
trat cu timpul de 13:37,2. Clasat pa 
locul doi, Gammoudi a realizat 
13:40,8. Pe locul trei a sosit maro
canul Jaddor 13:57,8. Alte rezulta
ta : disc : Simeon (Italia) 57,64 m ; 
50 km marș : Pamich (Italia) 4h 
21:24,8; 400 m (b) I Onissiforou
(Grecia) 46,9 ; 800 m (f) : Vera Ni- 
kolici (Iugoslavia) 2:02,2; Deca
tlon : Vassilios (Grecia) 7 223 p

Concursul ciclist pe velodrom a 
programat primele manșe la viteză, 
evidențiind forma bună a italieni
lor Marino . și Cardi, care vor fi 
opuși In semifinale libienilor Ah
met și Mohammaed.

în finala turneului de polo, echipa 
Iugoslaviei a dispus cu 5—4 de 
cea a Italiei. Pe locul 3 s-a clasat 
Spania.

Iată rezultatele : cat. 48 kg. M. 
Tofan b.p. (13—2) K. Iuhasz: cat. 
52 kg. M. Stan b.p. (6—2) K. Ra- 
koezi; cat. 56 kg. A. Pantelimon b. 
tuș (min. 7) I. Meszaroș; cat. 60 
kg. A. Șarjai b. tuș (min. 5) D. Mer- 
fu ; cat. 65 kg. M. Kiss b.p. (8—1)
I. Stan; cat. 70 kg. P. Gheorghe 
meci egal cu B. Titin ; cat. 75 kg.
I. Fiscuteanu meci egal cu Z. Ciger; 
cat. 81 kg. I. Anghel meci egal cu 
Z. Likici ; cat. 87 kg. D. Loga b. tuș 
(min. 1) D. Rodiei ; cat. +87 kg. M. 
Iordache meci egal cu B. Maticî.

POLOIȘTII 
DE LA PARTIZAN 
NU-ȘI POT APĂRA 

TROFEUL
Recenta tragere la sorți pentru 

cea de a IX-a ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" la polo a produs 
multă vîlvă în presa de speciali
tate din Iugoslavia. Se știe că Ia 
ultima sa întrunire, biroul E.W.P.S. 
din cadrul Ligii europene de natație 
a luat hotărîrea ca, la actuala ediție 
a marii competiții continentale, fie
care țară să nu poată înscrie decît 
o singură echipă. întîmplarea a fă
cut, Insă, ca In acest an, titlul de 
campioană a Iugoslaviei să revină 
echipei Mladast Zagreb, care și-a 
întrecut pe linia de sosire adversara, 
Partizan Belgrad, actuala deținătoa
re a trofeului. Cunoscînd noua ho- 
tărîre a E.W.P.S., conducerea clu
bului din Belgrad a trimis totuși 

' și înscrierea echipei sale In compe
tiție.

„Luînd, însă, o hotărîre cu totul 
arbitrară, și în nici un fel Justifica
tă — scrie ziarul „SPORT” din Bel
grad — comitetul E.W.P.S., reunit 

la Hvar în timpul întrecerilor „Tro
feului Jadran”, a ignorat pur și sim
plu cererea sportivă a clubului Par
tizan, deoarece echipa sa care are 
dreptul de a-și apăra trofeul cucerit 
anul trecut pentru a 4-a oară, și nu 
a admis decît înscrierea lui Mladost, 
actuala campioană. Mai mult decît 
curioasă apare și explicația furniza
tă de forul în cauză care, apreciind 
situația creată, a răspuns că doar 
congresul L-E.N. (care va avea loc 
In 1874!) poate reveni asupra unei 
hotărîri luată de comitetul E.W.P.S.!.., 
Șl, astfel, caz unic in istoria acestei 
mari competiții, deținătorii Cupei au 
fost puși in neplăcuta situație, care 
nu *re nimic comun cu etica spor
tivă, de a pierde prețiosul trofeu 
fără a fi cusținut măcar o singură 
partidă”.
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