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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Miercuri, 3 noiembrie, au început 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Plenara are la ordinea de zi : 
Programul P.C.R. pentru îmbună
tățirea activității ’ ideologice, ridi
carea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a mase
lor pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste și 
comuniste.

La lucrările plenarei iau parte 
ea invitați — șefi de secții la Co
mitetul Central, membri ai Cole
giului Central de Partid, miniștri, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, cadre din conducerile 
Frontului Unității Socialiste, Uni
unii 
Uniunii 
velor 
Uniunii 
Consiliului 
meilor, ale 
muncii de 
și germană, 
de propagandă ai comitetelor jude
țene de partid, conducerile Acade
miei de științe sociale și politice 
și Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de con
ducere a activității de partid, so- 
eial-politice, economice și adminis
trației de stat, rectori ai institu
țiilor de învățămînt superior, din 
Capitală și din țară, conducători 
ai Consiliului Culturii și Educației 
socialiste, ai Ministerului învăță-

Generale a 
Naționale a 

Agricole de 
Tineretului 

Național 
consiliilor 
naționalitate 
secretarii cu

Sindicatelor, 
Cooperati- 
Producție, 
Comunist, 
al Fe- 

oamenilor 
maghiară 
probleme

mîntului, ai unor instituții de artă 
și cultură, ai uniunilor de creație, 
directori de teatre, scriitori, muzi
cieni, artiști plastici, oameni de 
știință, redactori șefi ai presei cen
trale, ai presei literar-artistice, di
rectori de edituri, lucrători în do
meniul cinematografiei și radio- 
televiziunii.

A fost aprobată componența Co
misiei pentru elaborarea proiectu
lui de hotărîre a plenarei, consti
tuită din tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Miu Dobrescu, 
Iosif Uglar, Vasile Potop, Zaharia 
Stancu, Ștefan Voicu.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a prezentat Expu
nerea cu privire la Programul 
Partidului Comunist Român pen
tru îmbunătățirea activității ideolo
gice, ridicarea nivelului general ai 
cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socia
liste și comuniste.

în cursul după-amiezii 
ceput dezbaterile pe 
expunerii prezentate de 
general al

Au luat 
Bodnaraș, 
Executiv,
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului,

Gheorghe Blaj, prim-secretar ai Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.K., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Aurel Baranga, dramaturg, 
Ilie Rădulescu, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Constantin Dăscălescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Galați 
al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., Valter Roman, 
directorul Editurii Politice, Mihaî 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. 
continuă.
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ZIAR All. CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

0 frumoasă realizare a echipelor noastre de fotbal

STEAUA, U.T.A. ȘI RAPID

STEAUA 2 (3)
C. F. BARCELONA 1 di
U.T.A. 2 (3)
ZAGLEBIE 1 (2)
RAPID 0 (4)
LEGIA 2 (2)

DINAMO 0 (0)
FEIJENOORD 2 (5)

(Intre paranteze : sc:oru ge-
neral tur-retur).

au în- 
marginea 
secretarul

partidului.
cuvîntul tovarășii Emil 
membru al Comitetului 
al Prezidiului Perma-

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ „SPORTUL

HANDBALUL FEMININ
ARE DREPTUL 

SĂ INTRE ÎN MAREA 
FAMILIE OLIMPICĂ!

0 R. D. Germană - prima șansă la campionatele mondiale 0 în disputa 
pentru medalii se mai află: România, Ungaria, Iugoslavia și Danemarca 
0 Echipa noastră trebuie să muncească serios pentru eliminarea carențelor

Cum era și firesc, a XII-a ediție a competiției internaționale de hand
bal feminin „Trofeul Carpați", desfășurată între 26 și 31 octombrie la 
Cluj, a reunit nu numai echipe de vază, ci și tehnicieni de elită. Profitînd 
de prezența lor în Sala sporturilor, am întreprins o anchetă internațio
nală. Astfel, am adresat antrenorilor HANS BECKER (R. D. GERMANĂ), 
JO GERRIS (OLANDA), BODO t0r0K (UNGARIA) și GABRIEL ZU- 
GRAVESCU (ROMÂNIA) următoarele întrebări i

• SOCOTIT! CA HANDBALUL FEMININ A AJUNS LA NIVELUL 
VALORIC Șl DE DEZVOLTARE CARE SĂ-I PERMITĂ ACCESUL 
TN ARENA OLIMPICA ?

• CE ECHIPE SE VOR CLASA, DUPĂ OPINIA DV., PE PRIMELE 
TREI LOCURI LA CAMPIONATUL MONDIAL DIN OLANDA?

• CE V-A PLĂCUT Șl CE NU V-A PLĂCUT ÎN JOCUL ECHIPEI 
ROMÂNIEI ?

Citiți în pag. a 3-a răspunsurile la această anchetă.

In etapa intermediară, la volei

DOUĂ MARI SURPRIZE:
RAPID Șl POLITEHNICA GALAȚI, ÎNVINSE!
PROGRESUL — RAPID (3—0). Deși 

nu porneau favoriți. voleibaliștii din 
str. dr. Staicovici au produs aseară cea 
mai mare surpriză a campionatului, în- 
vlngînd sec pe... neînvinsa pină acum, 
Rapid 1 Începutul jocului nu prevestea 
mare surpriză. Giuleștenii s-au detașat 
relativ ușor printr-o suită de acțiuni 
Izbutite la fileu și 'au condus cu 6—1, 
7—2, 8—4, dar bancarii nu s-au pierdut,

REZULTATE : Progresul — Rapid 
3—0 (12, 8, 6), Politehnica Galați — 
I.E.F.S. 1—3 (9, —6, —13, —8). „U“
Cluj — Steaua 0—3 (—13, —6, —3), Po
litehnica Timișoara — Unirea Tri
color Brăila 3—0 (7, 6, 7). Viitorul 
Bacău — Dinamo 0—3 (—9, —3, —6), 

" Craiova — Tractorul Brașov 3—0 
9. 12).

CLASAMENT
DINAMO 
Steaua 
Rapid 
I.E.F.S. 
Progresul 
Politehnica Gl. 
Tractorul 
„U" Cluj 
Viitorul 
Unirea Tricolor 
Politehnica Tlm. 
Univ. Craiova

„u- 
(2,

remarcat Costa de la Politehnica și Bran- 
demburg de la Unirea Tricolor. Bun 
arbitrajul lui I. Nicoară (Arad) șl Gh. 
Borghide (Timișoara). (C. CREȚU — co- 
resp.)

VIITORUL — DINAMO (0—3). Tinerii 
de la Viitorul, care au luat locul unor 
titulari bolnavi, nu au putut rezista 
decit 47 de minute. Totuși, ei au me
ritul că nu s-au considerat de la început 
învinși, luptind cu ardoare. Oaspeții, se- 
sizind punctele slabe ale adversarilor, au 
jucat degajat, forțind doar cînd jocul 
o impunea. Au condus corect C. Pitaru 
(Sibiu) și V. Dumitriu (Bacău). (ILIE 
IANCU — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — TRAC
TORUL BRAȘOV (3—0). Joc de bună 
factură tehnică, în care formația cra- 
loveană s-a întrecut pe sine, evoluînd 
foarte bine in linia a doua și avînd 
un blocaj precis, mai ales, în primele 
două seturi. Brașovenii au opus o slabă 
rezistență. S-au evidențiat Braun. Dum- 
>răveanu și Bojan de la gazde, Rednic 
și Banca de la oaspeți. Au arbitrat bine 
I. Covaci și N. Găleșanu, ambii din 
București.

BUCUREȘTENII (MINAȚI
E foarte greu să scrii despre acest 

meci. Mai întîi, fiindcă pînă la pa
uză a fost sărac în evenimente și 
lipsit de febră. Știam că mulți din
tre jucătorii bucureșteni fuseseră 
zilele acestea bolnavi de gripă și 
ne așteptam ca faptul să aibă con
secințe asupra capacității echipei. 
Și a avut. Steaua a jucat un fotbal 
oarecare, compus din acțiuni lipsite 
și de energie și de încărcătură tac
tică. In terenul adversarului, bucu- 
reștenii n-au creat în prima re
priză nici o combinație care să im
pacienteze pe cineva. în 45 de mi
nute, ei nu expediaseră decît trei șu
turi moi și în afara porții. Spaniolii, 
în schimb, s-au manifestat de la 
început ca o echipă robustă, avînd 
o serie de fotbaliști remarcabili 
prin tehnică și simț de orientare. 
Erau mai buni, dar parcă nu cre
deau în șansa lor în ziua aceasta 
nefavorabilă jucătorilor noștri, și, 
de aceea, superioritatea evidentă a 
oaspeților nu căpăta expresii peri-

STEAUA — C. F. BARCELONA 2—1
Stadion ,.23 August", teren bun, timp frumos, 

5 000. Au înscris NASTASE (min. 52 — din lovitură de 
și ASENSI (min. 50).

Raport de șuturi la poartă : 6—18 (dintre care 
Raport de cornere : 1—10.

STEAUA : .Haidu 8 -
8,"Vigil 6, Naom 8, I

(0-0)
spectatori aproximativ 
la 11 m — și min. 60)

pe spațiul porții 3—5).

STEAUA : .Haidu 8 — Sătmăreanu 7, Smarandache 7, Negrea 8, Cris- 
tache 8, 'Vigu 6, Naom 8, Pantea 5 (min. 68 Ștefănescu 7), Năstase 8, Iordă- 
nescu 7, Marca 6.

C. F. BARCELONA : Reina — Rife, Gallego, Torres, 
Asensi, Alfonseda, Marcial, Rexach, Fuste (min. 46. Derenasz).

A arbitrat K. PIUS satisfăcător, .............. ’ ~
toți din Elveția.

Eladlo, Costas,

ajutat la linie de E. Giiignat și C. Mas,

culoase. O singură dată, Marcial a 
șutat în bară (min. 15), după exe
cutarea unui corner. Și cu toate 
manevrele lui Rexăch, un înaintaș 
hărăzit cu multe din virtuțile ju
cătorilor mari, care și-a condus 
coechipierii cu destulă abilitate, cu 
toate infiltrările extremelor Fuste 
și Alfonseda, cei din Barcelona n-au 
realizat nimic palpabil, deoarece au 
ales în ultimă instanță soluția pa-

In sala „Semănătoarea"

sei lungi și înalte, acolo, în spațiul 
unde portarul Haidu ignora orice 
concurență cu statura lui de gi
rafă. De fapt, în această partidă s-au 
înfruntat două grupuri de forțe. 
Atacul lor și apărarea noastră au 
fost compartimentele puternice. A- 
tacul nostru și apărarea oaspeților au 
fost dispozitivele secundare. Un echi
libru în punctele extreme bune și 
rele, din care Steaua a ieșit avanta
jată. Fiindcă defensiva sa a rezistat 
unei presiuni îndelungate și dificile, 
iar înaintașii lui Valentin Stănescu 
au izbutit să deruteze și să dezechi
libreze de două ori un sistem de

Romulus BALABAN

GALA DE VERIFICARE
A LOTULUI NATIONAL DE BOX
Astăzi după-amiază, cu începere 

de la ora 16,30, va avea loc în 
sala „Semănătoarea" o atractivă 
reuniune pugilistică în cadrul că
reia vor evolua mai mulți boxeri 
din lotul național- oare se pregătesc 
în vederea confruntării cu echipa

R.D. Germane. Dintre cele 10 par
tide se desprind întilnirile: Ștefan 
Băiatu — Gheorghe Cristea, Gheor- 
ghe Ciochină — Gheorghe Popa, 
Ion Hodoșân — Valeriu Prodan și 
Petre Cimpeanu — Ilie Dascălu.

Cu ocazia loviturii de 
la 11 m, Năstase îl face 
ve portarul Reina să 
apuce pe un... drum 
greșit.

IFrumos, pentru că a fost greu!
rei echipe românești în optimile și sferturile de finală ale cupe- 
i__ |a fofba) Realizare integrală, dacă ținem seamalor europene io fotbal. Realizare integrală, dacă ținem seama 
de faptul că Feijenoord a cîștigat bătălia de la București. Steaua, 

Rapid și U.T.A. în turul al lll-lea al celor mai bune echipe continen
tale de club, cu eliminarea lui A. C. Napoli, Legia și C. F. Barcelona. 

Frumos, însă greu I Poate că-i mai frumos tocmai pentru că a fost 
atît de greu. Mai ales ieri, cînd în toate cele trei partide, spectatorii, 
dar mai ales telespectatorii care au beneficiat integral de cele trei 
partide, au avut emoții mari pînă cînd au văzut echipele favorite ca
lificate. Și la București, și la Arad, mai cu seamă la Varșovia, unde, 
cele două goluri primite de Răducanu în primele cinci minute ale 
revanșei, puneau sub semnul întrebării avantajul substanțial de patru 
goluri luat de Rapid pe stadionul „23 Augus*". Noroc că și alții imită 
pe fotbaliștii noștri care, atunci cînd dau prea repede goluri, fie se 
opresc, fie obosesc. Asaltul Legiei la care ne așteptam cu toții a fost 
pînă la urmă concretizat numai pe jumătate în fața unei echipe ra- 
pidiste mult mai puțin impozante ca la București, totuși ambițioasă 
pînă în cele din urmă, culegînd bucuria calificării în pofida unei evo
luții în scădere și a eșecului la zero.

Adăugind circumstanțele de îmbolnăvire a unor jucători de Io 
Steaua și văzînd jocul sub nivelul arătat de U.T.A. in meciul cu Di
namo, constatăm că obținerea acestor calificări la limită poate avea 
unele explicații. Important este însă că echipele și-au atins obiec
tivele și acum au un scurt răgaz (Rapid și U.T.A.) și foarte mult timp, 
pînă la primăvară (Steaua), să prepare viitoarele întîlmri din turul al 
lll-lea. Cu grijă, pentru a se ieși din impasul în care se află actual
mente activitatea noastră fotbalistică, depășită într-o măsură de canti
tatea paralelismului și tăria competițiilor internaționale.

Prezența multiplă â fotbalului nostru în concernul internațional con
tinental este lăudabilă, chiar dacă ea descoperă și slăbiciuni. Nici o 
grădină din fotbalul internațional nu-i mereu înflorită. Deocamdată 
grădina noastră are cîteva răsaduri și flori frumoase. Să le privim 
întîi pe acestea, să le cultivăm mai departe, să ne bucurăm I

Aurel NEAGU

(Continuare In pog. a 4-a)

CÎTE EMOȚII PENTRU 0 CALIFICARE 
CE PĂREA 0 SIMPLĂ FORMALITATE!

au echilibrat locul șl, 
au redus handicapul. Blocajul lor 
funcționat din ce in ce mai 7 
bombele puternice ale Iul Horațlu 
eolau, Poroșnlcu șl Dumitrescu, atacuri
le variate ale Iul Ozun și-au găsit cu 
regularitate ținta, in timp ce rapidlștll 
au început să se pripească în ofensivă, 
astfel incit Progresul și-a adjudecat se
tul. In următorul, Rapid a acționat din 
ce in ce mai confuz, iar Progresul 
a mal avut dificultăți, conducted 
manent la diferență confortabilă, 
părea că băieții iul Drăgan vor 
toarce soarta partidei. El și-au 
cu ușurință, la Început, un avantaj de 
4 puncte. Insă avea să fie un foc de 
paie. Preluările erau defectuoase, pa
sele Inutilizabile. Și, cu același calm 
și slrguință. elevii lui Horațiu Ni-
colau au pus stăptnire pe joc reallzind 
15 puncte, față de numai două ale giu- 
leștenilor, cărora nu le-a reușit mai 
nimic în ’ acest meci, deși Drăgan a în
cercat să repună echipa pe picioare, 
prin schimbări disperate. O mare sur
priză șl o promisiune a Progresului de 
a... încurca socotelile multora In acest 
campionat. (A. B.)
POLITEHNICA GALAȚI — I.E.F.S. 

(1—3). Studenții gălățeni au fost de ne
recunoscut în această partidă, în care 
au greșit nepermis de mult, în toate 
compartimentele. La această infringere o 
contribuție însemnată și-au adus tră
gătorii Dumitrescu șl Păduraru, a căror 
evoluție a fost mai mult decît peni
bilă. Oaspeții, cu excepția primului set, ----- ---------..-----

A 
Ar- 
co-

I
acțlonlnd cu calm, ----------- ... a 

prompt, 
Nl-

proape toată lumea o vedea învin să

I
I

CU CANDIDAȚII OLIMPICI! i
icreat

I
I
I

Pe ce criterii s-a făcut 
selecționarea ?

Foto i
Vasile BAGEAC

Vnul dintre se
lecționații olim
pici : Ion Horto- 
pan, Za antrena

ment

FEDERAȚIA DE HALTERE- 
PREA PUTIN PRETENȚIOASĂ

ARAD, 3 (prin telefon, de Ia trimisul nostru).
Cite emoții pentru ca U.T.A. să elimine in prelungiri o echipă pe care a- 

‘ 'l la scor. Cîte emoții și cîtă 
șansă în final, în acel minut 117 cînd 
numai bara a putut pâra șutul Iul 
Odstraczyl, șut care practic însem
na eliminarea textiliștilor.

înainte de meci, antrenorul Dumi
trescu repetase pînă la obsesie că, în 
pofida aparențelor, partida va fi 
foarte dificilă, că pericolul supra- 
optimismului afișat de public pla
nează asupra echipei, dar parcă ni
meni n-a vrut să creadă așa ceva.

Și U.T.A., contaminată de iluzii
le spectatorilor, s-a trezit chinuin-

ORIZONT
OUMPIC I

I

oameni, care a surprins intențiile 
destul de nesigure ale textiliștilor șl 
le-a măcinat. Zaglebie a jucat în 
forță și U.T.A.-el nu i-a convenit 
acest joc fizic, obositor pentru „ll“-le 
său. Dar să jucăm cu cărțile ade
vărului pe față și să recunoaștem că 
dincolo de replica lui Zaglebie, 
U.T.A. s-a prezentat sub valoarea sa, 
lipsită de acel stil metodic, eficace, 
cu care a traversat triumfal această 
toamnă. La început, cînd oaspeții s-au 
năpustit spre careul arădean, mulți 
au crezut că va fi un obișnuit foc de 
paie, și că U.T.A. „tace" din pru
dență și maturitate. Â mai venit cu-

I
penl- 

au jucat excelent, remareîndu-se in mod 
deosebit Mânu, Handrea șl Stancu. 
arbitrat bine cuplul brașovean V. 
hire — V. Stoica. (T. SIRIOPOL — 
resp.)

UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA 
(5—3). Gazdele au dat o replică palidă 
stellștllor, care s-au detașat net. Me
ciul s-a desfășurat într-un ritm lent, 
fără faze spectaculoase. S-au remarcat: 
Enescu, Stamate și Bartha, toți de la 
Steaua. Au arbitrat corect ploleștenii S. 
Dumitrescu șl C. Șovăială, (M. L PO- 
COL — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — UNI
REA TRICOLOR BRAILA (3—0). Reușind 
■ă presteze un joc de mare regularita
te, timișorenii, care au acționat mal bine 
la blocaj, ș! cu o mai mare fantezie 
în atac, au descumpănit deseori adver
sarii, obtinînd o victorie meritată. S-au

I
I
I
I
I
I
I

Recent, membrii Biroului C.N.E.F.S., împreună cu reprezentanți oi 
Comitetului Olimpic Român, au analizat posibilitățile de par
ticipare a halterofililor români la Jocurile Olimpice de la 

Miinchen.
Informarea prezentată de Biroul Federației române de haltere 

a prilejuit participanților o amplă analiză, din care s-au desprins sar
cini în vederea unei cit mai bune pregătiri a sportivilor incluși în lotul 
olimpic.

Fără îndoială că, de rezultatele pe care au datoria să le con
firme halterofilii olimpici, va depinde și participarea lor la marea 
confruntare de la Miinchen. Aceste performanțe se cer obținute în 
etapele de verificare, dintre care cea mai importantă este aceea din
aintea Olimpiadei : campionatul european de la Constanța (13—21 
mai 1972). Dar întrucît în acest plan de muncă a fost rezervat și un 
prim control — Balcaniada de haltere de la Atena, între timp contra
mandată de organizatori — Biroul federației noastre de haltere va 
trebui să ofere membrilor iotului național o altă posibilitate de verifi
care. într-un concurs important. Considerăm că acest prilej ar putea 
fi „Cupa Federației" ce se va organiza în a doua jumătate a lunii, 
la Timișoara, unde toți „olimpicii" trebuie să fie prezenți, dovedind 
prin rezultatele lor că alegerea a fost bine gînditâ.

Vom avea 5 halterofili la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen ? Nu 
sîntem în măsură să dăm acum un 
răspuns cert, pentru că prezența 
sportivilor români la „olimpiada 
de haltere" este în funcție — în 
primul rînd — de îndeplinirea și 
repetarea unor rezultate pe care 
cei în cauză urmează să le reali
zeze — în diferite etape — pină 
(și, inclusiv) la campionatele euro
pene de anul viitor, de la Con
stanța. Deci, în primul rind, răs
punsul îl vor putea da cei 5 se
lecționați în lotul olimpic i Zoro 
FIAT, Ion HORTOPAN (cat. mus
că), Victor RUSU, Marian GRIGO- 
RAȘ (cat. cocoș) și Vasile BÂDES- 
CU (cat. pană), care trebuie să con
firme în mai multe concursuri în 
deplinirea normelor.

Apreciem propunerea federație’ 
de specialitate (aprobată, de altfel, 
de Biroul C.N.E.F.S. și C.O.R.) de 
a oferi posibilitate celor mai buni 
halterofili ai țârii noastre să do
vedească necesitatea prezenței lor 
la marea întrecere de la MOnchen.

Este un lucru cunoscut că halte
rofilii noștri de categorie mică 
(muscă, cocoș, pană) pot figura pe 
primele 10 locuri în ierarhia mon
dială, bineînțeles, dacă fiecare 
țară prezintă doar un singur con
curent, așa cum se procedează 
de obicei. Comparînd rezultatele 
obținute pe plan mondial cu cele 
realizate de sportivii noștri, se 
pot acorda oarecare șanse haltero
fililor români de a se clasa chiar 
pe primele șase locuri. Iată un ta
bel al celor mai bune performanțe 
mondiale din acest an I

CATEGORIA MUSCA
io

335
327.5 Greatov (U.R.S.S.)
322.5 Horikoshl (Japonia)
317.5 Pak Ton Kyn (R.P.D. Coreean*)

Smalcerz (Polonia) 
Holczrelter (Ungaria)

Ion OCHSENFELD

(Continuare In pag. a 3-a)
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unei victorii mult mai dificileKun II fi Domide, autorii golurilor
decit ne așteptam 

du-se în fața unui adversar nu 
mai incomod, dar tenace și încre: 
în unica sa șansă, atacul.

Cel puțin, în repriza secundă, cînd 
U.T.A., obosită și fără cadență, a 
căzut, calificarea ce părea o forma
litate devine o problemă, căci oas
peții au semănat prin vigoare și in
sistență atîtea neliniști în careul 
lui Vidac.

A fost foarte greu pentru U.T.A., 
neașteptat de greu. A fost greu 120 
de minute, 
dovedit mai 
buni decît 
aproape tot 
el au opus 
harnică, un

i nu-
dar tenace și încrezător

Pentru că oaspeții s-au 
activi, mal ambițioși, mai 
îi credeam. Ei au fost 
timpul primii la minge, 
o linie mediană foarte

adevărat carusel de trei

rînd, în min. 14, și golul lui DOMIDE 
(superbă execuție ; șut plasat de Ia 
marginea careului mare in coltul din 
stingă lui Szeja) și U.T.A. părea lip
sită de griji. Oaspeții, itnsă, nu se 
resemnaseră, nu renunțaseră la apă
rarea lor forte și la vigoarea con
traatacului și, spre surprinderea 
generală, au fost gata-gata să ega
leze. De două ori Stachula (min. 22 
șl 23) șl o dată Novak (min. 42), au 
tras un semnal de alarmă pentru vii
torul imediat. Desigur, dacă Kun ar

Mircea M. IONESCU

(Continuare In pag. a 4-a(
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MARTOR LA NAȘTEREA NOILOR 
TIPURI DE SCHIURI ROMÂNEȘTI

® în sfirșit, minischiuri © Schiuri cu canturi și suprafețe cu folii de plastic 
pentru copii ® Grelele drumuri ale calității

nou Reghinul, 
bineînțeles,

Cu ani în urmă, se construiau 
experimental clteva perechi de schi
uri. Astăzi, cînd vizitezi fabrica da 
schiuri a Combinatului de industri
alizarea lemnului din Reghin, clnd 
asiști — urmărind liniile tehnolo
gice — la ivirea din forme brute, 
de lemn și plastic, a siluetelor su
ple, elegante ale schiurilor, cînd 
magaziile sau coloanele statistice 
ele cifrelor îți dezvăluie producții 
anuale de zeci de mii de schiuri, 
sute de mii de săniuțe, mii de crose 
de hochei, rachete de tenis, bețe de 
schi etc., ai dintr-o dată viziunea 
uriașului efort realizat și prefigu
rezi dimensiunile viitoare.

Am Vizitat din
acum cîteva zile, și, 
fabrica de schiuri. Am regăsit ace
iași oameni (nu prea mulți) con
stanți în dragostea și strădania lor. 
(Producția de schiuri cere statornicie 
și afecțiune : cere pricepere, exac
titate ; metodică inginerească du
blată de suflet și fantezie de artist 
Ne-am lăsat conduși de ghizii noștri, 
ing. Andrei Ghenci, maistrul Ludo
vic Szasz și tehnologul Ioan Polen 
și am refăcut împreună toată isto
ria nașterii unui schiu. De la debi
tarea riglelor, la uscare, rindeluire, 
încheiere, frezare, montarea cantu
rilor, vopsitorie, lăcuire, la probele 
de încercări mecanice pentru mă
surarea elasticității, torsiunii, trepi
dațiilor, pentru determinarea defor- 
mațiilor, pentru stabilirea diagra
melor de revenire etc. Reghinul, 
ca și alte cetăți industriale, are o 
producție curentă și o alta în pre
gătire. A doua ne interesa în mod 
deosebit și asupra ei am cerut in
formații.

*— Producția anului 1972, ne spu
ne ing. A. Ghenci, va fi incompa
rabil superioară sub raportul diver
sificării și calității. De pildă, pe 
lingă tipurile cunoscute de schiuri 
(TURIST, SUPER, CAMPION, COMBI - --------- - ------------
care 
tie. 
le noi : RUBIN, CRISTAL și DIA
MANT, fiecare model avînd trei ti
puri specializate pentru slalom, sla
lom uriaș și coborîre. Primele două 
modele (Rubin și Cristal) sînt din 
fibră de sticlă cu cant de metal ela
stic și un altul de protecție tot din 

.metal pe suprafața superioară, iar 
al treilea este un schi metalic.

— Dar pentru schiul de fond ?
: — Pentru producția anului 1972,

avem două 
gare, pe 
fabricației 
ZĂPEZII".
„TURIST" ( 
suprafețele 
și un model mai ușor, pentru per
formanță.

— Dar schiurile pentru copii, atît 
de neatrfigătoare si de sărace ca 
modele pină în prezent ?

— De la 1 ianuarie 1972 vom li
vra schiul Turist în 5 dimensiuni — 
60—70—80—90—100 cm și vom in
troduce și modele SUPER și COM
BI R, adică schiuri cu cant meta
lic și folii de plastic la dimensiu
nile de la 100 la 160 cm,

— Alte noutăți ?
— în sfirșit, rețeaua comercială 

internă ne-a comandat și vom li
vra (deși în număr destul de mic) 
minischitiri de dimensiunile 65 cm 
—100—-130 și de 180 cm. De ase
menea, in planul tehnic, pregătim 
și producția viitoare de schi-bo- 
buri.

— Care credeți că va fi princi
pala caracteristică a viitorului an de 
producție ?

— CALITATEA!!
— Pe ce argumente?

R. COMBI E, RAZANT) 
vor răinîne în fabrira- 

vom introduce trei mode-

i tipuri noi spre omolo- 
lingă CONTINUAREA 

schiului „SAGEATA 
Este vorba de un model 
cu folie de plastic pa 
inferioară și superioară

— în primul rînd, noua utilare 
cu mașini automate care pune in 
funcție o nouă linie de producției 
apoi colaborarea cu C.I.L, Pipera In 
ceea ce privește ornamentația prin 
fotocopiere; culori și nuanțe dife
rite care vor ameliora aspectul co
mercial ; crearea unor spații noi de 
producție cum sînt: camere de a- 
climatizare’, camere de lăcuire cu 
peliculă prin turnare etc., și, în sfîr- 
șit, dezvoltarea sectorului de cerce
tare, măsurători și experimentări.

— Cine se va bucura cel mai mult 
de noile dv preocupări ?

— Toți amatorii de schi, dar în 
mod special copiii prin variația și 
atractivitatea noilor modele și schi
uri de performnață (alpine și fond), 
prin calitatea și tipurile din care 
vor putea alege. Bineînțeles, efor
turile de ameliorare calitativă le 
vom extinde Ia toată fabricația.

Ca unul din martorii începuturi
lor și actualei sale dezvoltări, tre
buie să mărturisesc că eforturile 
colectivului de la Reghin ne-a dat 
siguranța în succesele viitoare. Deși 
drumurile calității nu sînt nici sim
ple, nici ușoare...

Mihai BÎRA

VINERI LA BRAȘOV

SIMPOZIONUL GENERAȚIILOR

l JL l ■ „Trofeul Carpafi" — masculin
idlldual^

GALAȚIUL ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
Marele oraș de la Dunăre tră

iește în aceste zile efervescența 
specifică dinaintea întrecerilor spor
tive de mare anvergură. începînd 
cu organele sportive și terminînd 
cu administrația hotelurilor Turist 
și Dunărea, care vor găzdui oaspe
ții, peste tot domnește o atmosferă 
de febrile pregătiri în vederea a- 
propiatei ediții a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal masculin. Gazdele, 
de Ia mic la mare, vor să arate că 
cinstea ce ]i s-a acordat de a or
ganiza această competiție de am
ploare este justificată. Și așa cum 
decurg, pînă în prezent, prepara
tivele, nu ne îndoim că renumita 
ospitalitate gălățeană nu va fi nici 
de această dată dezmințită.

Pentru a informa cititorii despre 
pregătirile ce se fac în aceste ulti-

m« zile, ne-am adresat președinte
lui CJEFS Galați, lng. Teodor O- 
prica, totodată vicepreședinta 
comisiei 
puns cu 
noastre.

— Vă

al 
de organizare, care a răs- 

amabilitate Întrebărilor

De astăzi.

PE MICUL ECRAN
Ca și la ediția feminină a acestei 

mari competiții — „Trofeul Car- 
pați“ — disputele formațiilor mas
culine, ce vor fi găzduite de noua 
și moderna sală de sport din Ga
lați, vor putea fi urmărite, în parte 
firește, de iubitorii handbalului din 
întreaga țară. Studioul de televiziu
ne va transmite zilnic, în direct, in 
jurul orei 17,25, repriza secundă a 
celui de al doilea meci al etapei 
și in jurul orei 20 tot repriza se
cundă a ultimului joc al zilei, 
care în etapa preliminară va fi, în 
mod sigur, cel al echipei României, 
în etapa finală, vor fi transmise 
în direct reprizele secunde ale me
ciurilor semifinale (sîmbătă 13 no
iembrie) iar duminică integral par
tida finală (în jurul orei 19,45).

rugăm sS ne spuneți eum 
a fost primită vestea organizării 
„Trofeului CarpațP la Galați.

— Oficialitățile locale au primit 
această veste cu multă satisfacție. $1 
este firesc să fie așa. Sportul, în 
general, și marile competiții, în 
special, se bucură de o largă ade
ziune, de un sprijin total din par
tea tuturor factorilor de răspunde
re. Marile construcții sportive rea
lizate în ultimii ani. care au cul
minat cu acest frumos Palat al 
Sporturilor, recent dat în folosință, 
dovedesc preocuparea, grija perma
nentă a organelor locale pentru dez
voltarea continuă a sportului găiă- 
țean.

—- Ce măsuri organizatorice au 
fost luate 7

— înainte de toate, pentru asigu
rarea unei popularizări eficiente, 
comisia de organizare a luat măsuri 
pentru tipărirea a 1 000 de afișe 
mari, și 500 de fluturași și pentru' 
confecționarea a 4 panouri uriașe. 
S-au editat programe. La Palatul 
Sporturilor s-au efectuat operațiile 
meni ie să asigure competiției 
diții optime de desfășurare, 
refer la amenajarea de spații 
tru perioadele de încălzire, a
torilor, la revopsirea vestiarelor și 
a pardoselii. Cazarea sportivilor, ar
bitrilor, delegaților, se va face 1®

noul hotel Turist, amplasat în mo
dernul cartier al Țiglinei și care 
este de pe acum pregătit să-și pri
mească oaspeții,

— După cum probabil știți, la 
Galați vor fi prezenți numeroși ga
zetari străini șl români. Ce condiții 
de lucru vor avea reprezentanții 
presei, radioului și televiziunii 7

— Aș vrea să menționez că în 
ziua deschiderii hotelului Turist ei 
vor fi invitați la o conferință de pre
să. A fost, de asemenea, organi
zat un birou de presă. Transmisiile 
de ia Palatul Sporturilor vor fi asi
gurate prin linii telefonice inter
naționale și interurbane directe, iar 
„filmul" jocurilor, multiplicat me
canic, va intra operativ în posesia 
ziariștilor. Am luat măsuri să fie 
asigurate și pentru ziariști mijloace
le de transport necesare deplasări
lor.

— Cum tși vor petrece delegațiile 
timpul liber ?

— Și la acest lucru ne-am gîndit 
și am luat măsuri în consecință. în 
ziua de 11 noiembrie se va efectua 
un tur ai orașului, cu care prilej 
oaspeții vor putea vizita principale
le monumente și obiective industri
ale și sociai-culturale ale Galaților. 
Mai sînt prevăzute plimbări pe Du
năre și un spectacol de gală oferit 
de Teatrul muzical.

con-
Mă

pen- 
jucă-

Telemac SIRIOPOL
corespondent județean

ECHIPA FEMININĂ
A ROMÂNIEI

JOACĂ ÎN R.F.G.

Apariția primei monografii spor
tive a județului Brașov — docu
mentar valoros — este marcată de 
organizarea simpozionului genera
țiilor, denumit sugestiv, după titula
tura monografiei „Sportul brașo
vean 1944—1970“ care va avea loc 
vineri de la ora 17, la Palatul Cul
turii din Brașov. Vor lua cuvîntul 
și vor schița cele mai caracteristice 
aspecte, printre alții antrenor prof. 
D. Popescu-Colibași. fostul campion 
mondial universitar la schi Mihai 
Bîră, multipla campioană națională 
Ana Sălăjan și binecunoscutul biat- 
loniet Gh, Vilmoș. Cu același 
prilej, maestrul emerit al sportului 
Emilian Cristea va prezenta diapo
zitivele panoramice „Munții noștri", 
se va proiecta filmul color despre 
schi „Zborul alb", programul fiind

încheiat printr-un concert de mu
zică ușoară dat de orchestra stu
denților Casei de cultură din loca
litate, la care brașovenii speră să-l 
aibă ca solist pe Marcel Roșea.

în cadrul acestui simpozion, vor 
fi acordate de către Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
și C.J.E.F.S. Brașov diplome unui 
important număr de sprijinitori ai 
mișcării sportive cu îndelungată ac
tivitate pe meleagurile brașovene.'

G, GRUIA, 
coresp.

PROGRAMUL
comisia de organizare a celei de a 

Xll-a ediții a „Troțeulul Carpați", re
zervat seiecțlona+elor masculine, a alcă
tuit. din vreme programul de desfășurare 
a jocurilor, comunicarea Iul nu s-a fă
cut. insă, declt după ce s-au primit con
firmările din partea tuturor federațiilor 
naționale care și-au anunțat participarea 
selecționatelor respective la această 
competiție.

Astăzi sintem In măsură să Informăm 
Cititorii noștri că acest program este de
finitiv și că el are următoarea Înfățișare:

MARȚI, 9 XI : ora 15.30: Iugoslavia — 
România II; ora 16.45: R.F. a Germaniei 
— Franța ; ora 18: Ungaria — Spania ; 
ora 10.15: România I — Norvegia.

MIERCURI, 10 XI (aceleași ore): Unga
ria — România II; Iugoslavia — Spania; 
R.F. a Germaniei — Norvegia; România 
I — Franța.

JOCURILOR
JOI, 11 XI (aceleași ore) s Franța — 

Norvegia; România II — Spania; Iugo
slavia — Ungaria; România I — R.F. a 
Germaniei,

VINERI, 12 XI este zl ăc pauză.
SîMBAtA, 13 XI (aceleași ore): locul 

III seria A — locul IV seria B: locul IV 
seria A — locul III seria B; locui II se
ria A — locul I seria b; locul I seria A 
— locul li seria B.

DUMINICA, h xi s ora îs: tocul IV 
seria A — locui IV seria B: or» 16.1S: 
locul III seria A — locul III seria B; ora 
17.30: locul II seria A — locul II seria 
B: ora 18.45: locul I seria A — locul I 
seria B; ora 20: Festivitatea de premiere.

Reamintim cititorilor că cele două serii 
au următoarea componență: seria A s 
România I, R.F. a Germaniei. Franța, 
Norvegia; seria B: Iugoslavia, Ungaria, 
Spania, România n.

Așa după cum am mal anunțat, 
echipa feminină de handbal a Ro
mâniei participă, între 5 și 7 no
iembrie, la un turneu internațional 
în R.F. a Germaniei. La Karlsruhe 
și în împrejurimi, reprezentativa 
noastră va juca Ia 5 noiembrie cu 
Danemarca, la 6 noiembrie cu Iu
goslavia și la 7 noiembrie cu R.F. a 
Germaniei. Lotul jucătoarelor ro
mânce pleacă astăzi dimineață spre 
Karlsruhe. Din echipă vor face par
te : Irina Climovschi, Doina Băicoia- 
nu, Simona Arghir, Doina Furcoi, 
Rozalia Șoș, Terezia Popa, Irene 
Oancea ș.a.

Începe disputa
„SECUNZILOR"

Hocheiul revine pe prima scenă 
sportivă a țării. De astăzi, pe pa
tinoarul artificial' din Galați, în
cepe primul din cele cinci tururi 
ale competiției republicane care 
reunește formațiile din eșalonul se
cund al diviziei naționale: I.P.G.3, 
București, Dunărea Galați, Tîrnava 
Odorhei și Avînttil Gheorghieni.

Competiția stîrnește Interes chiar 
dacă rezultatele ei nu vor influența 
lupta pentru titlul de campioană, 
ci doar configurația locurilor 5—8 
ale clasamentului. Și stîrnește in
teresul prin rivalitățile și ambiți
ile pe care le promovează, aug
mentate de echilibrul valoric din
tre participante, din dorința lor de 
a infirma unele eșecuri înregistra
te în turneele preliminare ale cam
pionatului. de a obține confirmarea 
publică a unui loc între cele mai 
bune. ,

Este evident că cele cinci întîl
niri directe (pe care fiecare dintre 
competitoare urmează să le susți
nă cu adversarele sale) reprezintă 
absolut de ajuns pentru a stabili 
o ierarhie reală, excluzînd 
șansei sau al hazardului.

Prin prisma evoluției din 
minării, formația studenților 
logi buctireșteni pare superioară 
(tehnic, tactic și ca volum de ex
periență) adversarelor sale. Dar. a- 
ceasta este, desigur, o simplă im
presie, pentru că Dunărea Galați 
(beneficiind de cîteva individuali
tăți remarcabile) a depășit tracul 
debutului și, în plus, este reduta
bilă pe teren propriu. Iar tinerele 
formații din Gheorghieni și Odor
hei sînt hotărîte să apere cu străș
nicie reputația unor locuri care au 
fost odinioară leagănul hocheiului 
românesc și se află acum, după 
amenajarea patinoarului artificial 
acoperit din Miercurea Ciuc, în 
plin marș pentru recucerirea fai
mei.

Tată dar că întrecerea hocheîsti- 
că națională a sezonului ’71/72 în
cepe sub auspicii favorabile.

Așteptăm o dispută aprigă, băr
bătească, dar corectă în același 
timp, care să marcheze pasul spre 
calitate în hocheiul românesc, gra
tulat pe zi ce trece cu o bază ma- ' 
terială tot mai amplă și mai mo
dernă. (v. ch.)

jocul

preli- 
geo-

volei au luat 
împărțite în 
care primele 

în turneul fi-

și-a desem-
— campionii

SINT GATA PISTELE

PENTRU

prima divizie acti- 
din Moscova. Tbilisi, 
Kiev. Ultima clasată 
în divizia secundă.

TERENUL METALO-CHIMICA 
A DISPĂRUT...

La Tîrgoviște, prin munca vo
luntară a tineretului și cu aju
torul material al Consiliului ju
dețean pentru Educație Fizică 
și Sport — care a distribuit 
peste 70 000 lei pentru împrej
muirea din prefabricate și ri
dicarea gardului din plasă — 
s-a amenajat în urmă cu puțin 
timp terenul de fotbal Metalo- 
Chimica, fost „Ciocanul".

în urmă cu cîteva luni, însă, 
terenul de fotbal, la care se 
făcuseră investiții considerabile, 
a fost transformat într-un ...șan
tier. de construcții, servind la 
extinderea fabrici! de sticlă din 
localitate.

Nu este de competența noas
tră să judecăm dacă fabrica de 
sticlă trebuia extinsă sau nu, 
dar ne întrebăm dacă — cu- 
noseîndu-se, desigur, necesitatea 
de extindere a fabricii — nu 
cumva fondurile consumate la 
reconstrucția stadionului au fost 
aruncate pe apa sîmbetei ?

Unde vor face sport tinerii a- 
sociației Metalo-Chimica din 
Tîrgoviște ?

Cine răspunde de fondurile 
risipite ?

Cum a fost respectată Legea 
nr. 29 cu privire la dezvoltarea 
educației fizice și sportului, cum 
au fost respectate H.C.M. 629 
și articolul 12 cu privire la 
desființarea bazelor sportive ? 

tot atîtea întrebări a- 
forurilor tîrgoviștene în

t.ițla din acest an a cuprins în
treceri de volei, fotbal, șah, te
nis de masă și tir, voleiul fiind 
primul sport care 
nat — de curînd 
combinatului.

în întrecerea de 
parte 16 echipe, 
patru serii, dintre 
patru s-au întîlnit 
nai, încheiat cu următorul cla
sament : 1. Laminorul de tablă 
groasă 6 p, 2. Aglomerare 5 p,
3. Control tehnic de calitate
4. Transport auto 3 p.

Campioana Combinatului 
derurgic Galați, antrenată 
instructorul voluntar, I. 
tei, a folosit următorul 
de voleibaliști : Gh. 
Mustață, Gh. Sava, M. 
M. Moraru, L. Băraru, 
nică, I. Grosu.

Bicoi, 
Matei, 

G. Io-

„CUPA TEXTILISTULUI” 
JUDEȚUL MUREȘ

IN

— iată 
dresate 
drept.

Mișu AVANU, coresp.

CAMPIONATUL CLUBULUI 
OTELUL GALAȚI

O-în cadrul clubului sportiv 
țelul din Galați —- ne. informea
ză corespondentul nostru V, Ște- 
făncscu — se desfășoară în mod 
regulat un campionat Intern, cu 
caracter de masă, antrenînd în 
diferitele competiții un număr 
mare de salariați, de toate vira
tele.

Organizată la ramuri de sport 
pentru care există condiții ma
teriale și baze

„CUPA
LIBERTATEA" 

LA TENIS
După cum ne 

informează prof. 
Petru Liess, re
cent a luat sfîr- 
șit la Sibiu pri
ma ediție a con
cursului de tenis 
rezervat copiilor, 
dotat cu „Cupa 
Libertatea", pusă 
în joc de asocia
ția sportivă cu 
același nume.

Concursul, con
stituind un bun 
prilej de propa
gandă a tenisului 
biu, s-a desfășurat după siste
mul turneu, împărțind copiii în 
două categorii de vîrstă (11— 
12 ani și 13—14).

în urma unor partide dispu
tate, clasamentul final se pre
zintă astfel : cat. 11—12 ani —

în județul Mureș. întrecerile 
sportive organizate pe ramuri de 
producție se bucură de un suc
ces deosebit. Astfel, „Cupa fa
bricilor de zahăr" și „Cupa Fo
restierului", desfășurate nu de 
mult, s-au încheiat cu rezultate 
și participări remarcabile, iar 
„Cupa Textilistului", terminată 
zilele trecute, a constituit un 
îmbucurător succes organizato
ric.

Finala „Cupei Textilistului" 
s-a desfășurat la patru ramuri 
sportive, tur-retur, între echi
pele asociațiilor Tîrnava Sighi
șoara și Mureșul Confecții Tg. 
Mureș. Trofeul, acordat de că
tre Consiliul județean al sindi
catelor, a revenit sportivilor din 
Tg. Mureș : rezultat final, prin 
cumularea punctelor Ja fotbal, 
handbal, șah, tenis de masă: 
22—14.

De 
avea 
nala 
noul
producție, menită să mobilizeze 
disponibilitățile sportive ale sa
lariați lor iubitori de mișcare și 
exercițiu.

loan FĂUȘ-coresp.

remarcat că, în curînd, 
loc in județul Mure» 
„Cupei Ceferistului", 

competiție pe ramură

va 
fi- 

o 
de

Se apropie iarna, anotimpul în
trecerilor tinerești pe luciul gheții. 
V-ați gîndit la viitorii performeri 
ai „inelelor de gheață" ? Ce s-a în
treprins pentru toți cel care vor să 
se relaxeze pe patinoare ? Ce li se 
pune la dispoziție ? Iată justifica
rea sondajului pe care l-am între
prins.

DIN NOU PE CIȘMIGIU!

Unde vom patina în după-amie- 
zele libere ? Deocamdată, pină la 
venirea înghețului, toate drumurile 
duc la patinoarele artificiale „23 Au
gust" și Floreasca, mult îmbunătă
țite față de anii trecuți, ultimul 
fiind destinat în exclusivitate ini
țierii în patinaj și activității de a- 
grement. Se depun la ora actuală 
eforturi pentru ca o serie de baze 
sportive de vară să fie transfor
mate în terenuri de gheață în aer 
liber. Astfel, pistele de atletism ale 
stadioanelor Constructorul și Dinamo 
(cluburi le-gazdă avînd și secții de 
performanță) Vor deveni patinoare 
naturale atunci cînd temperatura va 
fi propice. Se vor relua concursurile 
populare pe lacul Cișmiglu, amena- 
jîndu-se și aici o mini-pistă. In sfîr* 
șit, C.S. Școlarul, clubul Construc
torul și A.Ș.C.P.MjB. vor organiza 
centre de inițiere.
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SPRINTERII GHEȚII?
dresat tov. Carol Bicsâk, directorul 
I.B.C., cu următoarea

— Ce veți pune la 
tinatoriior de viteză 
sezon ?

— In primul rînd,

După toate probabilitățile, „ine
lul de gheață" din Tușnad-Băi 
va fl mărit la dimensiuni olim
pice. Iată un aspect de la un 
concurs de seniori, desfășurat 

aici in sezonul trecut

ÎN PERSPECTIVA - ÎNTÎLNIRI CU SPORTIVII SOVIETICI 
Antrenorul federal prof. Alexandru TEOFILOVICI a condus un curs de antrenori la Moscora

Zilele trecute, prof. Alexandru 
Teofilovici, antrenor federal la 
rugby, a fost invitatul federației 
de specialitate din Uniunea Sovie
tică. în această calitate, el a con
dus — la Moscova — un curs cu 
participarea a 70 de tehnicieni — 
instructori și antrenori — care ac
tivează pe lîngă federația de re
sort a țării gazdă.

La înapoiere, prof. Teofilovici 
a ținut să ne prezinte unele as
pecte legate de desfășurarea aces
tui curs, precum și noutăți din 
rugbyul sovietic. „Aș dori să fac o 
primă subliniere : prezența unui 
antrenor român în Uniunea Sovie
tică, în calitate de lector la un 
curs de specialitate, apare ca deo
sebit de onorantă. Gazdele, în 
toate ocaziile, au dorit să releve 
valoarea rugbyului românesc, vir
tuțile sale, apreciind că în țara 
noastră există realmente o școală 
în materie. Este, de aceea, ușor de 
imaginat cu cit interes au fost pri
mite cursul, filmele și cărțile pre
zentate, cîtă atenție li s-a acordat".

Profesorul Teofilovici consideră 
că tehnicienii care se ocupă de 
pregătirea echipelor de rugby so
vietice posedă temeinice cunoștin
țe t „Personal, știam cite ceva des
pre modul de lucru al antrenorilor 
sovietici. în 1957, cu prilejul Fes
tivalului mondial al tineretului și 
Studenților, făcusem un foarte u- 
til schimb de experiență cu cițiva 
dintre cei care astăzi sînt specia
liști în materie, Timoșeenko, Ale
xeevich Danilov, Mihailovici, cu 
mulți alții. Ei acordă multă atenție 
selecției jucătorilor, (in seama de 
gabaritul lor, de calitățile fizice. 
Am notat faptul că jucătorii pen
tru posturile din linia de treisfer* 
turi sînt Ia origine atleți, în timp 
Ce aspiranții Ia posturi din com
partimentul înaintării au practicat 
gimnastica, luptele sau halterele".

Cu prilejul șederii la Moscova, 
prof. Teofilovici a putut viziona și 
un meci din cadrul diviziei A a 
campionatului Uniunii Sovietice, 
cel dintre echipele Filj și Institu
tului politehnic, ambele din capita
la Uniunii Sovietice, lată opiniile 
sale despre acest meci t „S-a jucat 
in permanență deschis, s-a acționat 
mult cu liniile de treisferturi, o- 
fensiv, percutant. Rugbyștii sovie
tici rni-au lăsat impresia că urmă

resc mult latura spectaculară a 
Jocului, înscrierea de încercări. 
Mai puțină atenție dovedesc în 
apărare. Se repliază lent, lăsînd 
unele spații libere prin care ini
țiatorii acțiunilor de atac pătrund 
relativ ușor. Și un âlt aspect im
portant : echipele se conduc după 
legile fair-play-ului. Deși evoluau 
într-un meci cu miză, cum se spu
ne, n-a existat nici o accidentare 
sau eliminare din teren. Specta
torii cunosc regulamentul, aplaudă 
acțiunile reușite, cele care deter
mină înscrierea de încercări".

Interlocutorul nostru ne-a oferii 
și cîteva date de ordin organiza
toric ! „Campionatul Uniunii Sovie
tice se dispută cu participarea 3 
8 echipe în divizia A și 12 în di
vizia B. în 
vează echipe 
Leningrad și 
retrogradează 
în această divizie există 3 serii a 
cîte 4 echipe. Primele două clasate 
în fiecare serie participă la un 
turneu final. Cîștigătoarea pro
movează în prima divizie. In 
U.R.S.S. există peste 200 de echipe, 
iar federația unională de rugby va 
sărbători în 1973 o Jumătate de 
secol de existență. Primul cam
pionat unional a avut loc în anul 
1935".

Cit privește perspectiva unor a- 
propiate întîlniri între rugbyștii 
români și cei sovietici, prof. Teofi
lovici a ținut să ne spună i „Pină 
acum, exceptînd meciurile de 
rugby din cadrul Festivalului mon
dial al tineretului și studenților, 
din 1957, sportivii sovietici n-au 
mai avut contacte de anvergură. 
Reprezentanții federației, ai unor 
cluburi sînt însă dornici să rea
lizeze întîlniri cu echipe străine și 
cu cele românești, bineînțeles. Am 
fost rugat să transmit asemenea 

. invitații unor echipe de club de Ia 
noi sau să trimitem în U R.S.S. se
lecționate de cluburi. Am în vede
re asemenea invitații primite de 
Ia echipe de club din Moscova, din 
R.S.S. Gruzină, R.S.S. Ucraineană 
și R.S.S. Letonă. Cît privește va
loarea de ansamblu a echipelor 
sovietice de club, ele se prezintă 
la un nivel superior de pregătire 
celor din Polonia, Cehoslovacia sau 
R. D. Germană".

T. BRADEȚEANU

în ultimii doi ani. Cum Palatul de 
gheață se află în stadiu de finisare, 
comisia de specialitate din locali
tate s-a gîndit să reamenajeze pista 
și s-o dea folosință In actualul 
sezon. Cu două luni în urmă, se 
lucra de zor la curățirea și nive
larea Culoarelor. Dar pentru cine 
ar privi-o în aceste zile, pista i-ar 
lăsa o neplăcută impresie, deoarece 
a rămas în aceeași stare ca acum 
două luni f Nu este vorba de o de
ficiență a comisiei locale de specia
litate și nici măcar de vreo negli
jență a celorlalte organe sportive 
interesate. Durerea de cap o dă 
lipsa unui buldozer, necesar pentru 
tasarCa pămîntului de pe turnante... 
tntreblnou-l pe tov. 
van, vicepreședinte 
Harghita, cînd vor fi reluate lucră
rile, dînsul nu ne-a putut da un 
răspuns precis, deoarece întreprin
derea specializată amînă trimiterea 
unui astfel de utilaj, solicitat ca 
un sprijin pentru sport! Prin ur
mare, pista din Miercurea Ciuc ră
mîne încă o problemă deschisă. 
Credem totuși că In săptăminile vii
toare var fi depuse toate eforturile 
mcît și această pistă să fie gata la 
ora startului în concursurile ofi
ciale.

întrebare : 
dispoziția pa- 
în apropiatul

_  r____ ___ , le vom oferi 
o gheață de bună calitate, întrucit 
lacul a fost curățat de ierburi cu 
ajutorul CîtOTVa tone de... pești, 
care n-au mai lăsat nici un fir de 
verdeață. Apoi, vom renunța la sala 
mică a restaurantului „Ciucaș" și 
o vom transforma în vestiare. La 
nevoie, in acest scop vom folosi și 
o altă încăpere din holul cinema
tografului. In acest sezon, sportivi) 
vor fi găzduițt in noul hotel, cu 
confort de categoria I și o capaci
tate de 150 de locuri. Mai intențio
năm (și sperăm să fim sprijiniți) 
să extindem pista de la 333,33 m la 
dimensiuni olimpice (n.rl. 400 m). 
RAmhie ca specialiștii federației să 
se deplaseze la fața locului și îm
preună să perfectăm treburile. Cred 
că, în cel mult două săptămîni, vom 
efectua lucrările de rigoare,

Toate amănuntele organizatorice 
de care ni s-a vorbit, in afară de 
mărirea pistei, sînt în curs de rea
lizare. Sperăm că cei chemați să 
impulsioneze efectiv amenajarea 
pistei de 400 m își vor da contri
buția cuvenită, astfel ea viteziștii 
să-și dispute lnttietat.ro, după o 
lungă Întrerupere, pe o pîrtie de 
dimensiuni olimpice 1
LA MIERCUREA CIUC LUCRĂRILE 

AU STAGNAT

Mihai Moldo- 
al C.J.E.F.S.

★ ,
Sondajul nostru continuă. In zi

lele următoare vom vizita orașele 
Brașov, Cluj, Tg. Mureș, Galați și 
Sibiu, alte puternice centre ale pa
tinajului viteză din țara noastră.

Traian IOANITESCU
De eîțivâ ani, lacul Cluca» din 

gtoreasca stațiune montană Tușnad- 
ăi găzduiește marile competiții de 

patinaj-viteză. Știind că îri fiecare 
an conducerea stațiunii rezervă sur
prize plăcute oaspeților, ne-am a-

Se știe că, din cauza construcției 
noului patinoar artificial acoperit 
din localitate, pista de viteză aflată 

vecinătate n-a mal funcționat

d» pescuit st«țlon»t șcupa prieteniei" 
cu participarea reprezentativelor țărilor 
BOdallste, care va avea loc in țara noa
stră în 1972. La cea de a VlI-a ediție a 
acestei întreceri, care a avut loc anul 
aresta 1» XUlfia (Cehoslovacia) selecțio
nata noastră ș-a clasat pe locul II, iar 
cu un an înainte, pe locul L

Recent, s-a înapoiat din Uniunea So- 
vieucâ 6 delegație a Vlnătorilor și pes
carilor sportivi români care ■ făcut un- 
schimb de experiență cu Asociația vlnâ- 
torllor și pescarilor sportivi din 
K.S.F.S.R, Delegația noastră a vizitat 
mai multe fonduri de vînătoare și pes
cuit sportiv din ținutul Kraiu-Ktasno- 
dar și mai îîiuîte asociații vînătorești 
raionale. Cu acest prilej s-a constatat 
că tirul vînătoresc reprezintă o activi
tate extrem de intensă (foarte multe 
concursuri de tir la toate nivelele), ceea
ce explică șl performanțele trăgătorilor 
sovietici în competițiile internaționale. 
Un sprijin consistent este acordat vînâ- 
torii de către sindicate; rețeaua comer
cială privind articolele vlnătorești este 
toarte bogată șl bine aprovizionată; 
toate cluburile sportive au șl o secție " 
vînătoare; aproape toți vînătorli sînt 
pescari sportivi.

pregătiri 
„CUPA PRIETENIEI’

pregătirile pentru Organi- 
a VlII-a ediții a întrecerii

VERIFICAREA LOTURILOR REPUBLICANE
NU SE FACE PE PISTE UȘOARE I

sportive, compe-

în orașul Si- Dieter Martini; cat. 13—14 ani 
— Ioan Grozav Cei doi cîștigă- 
tori —• pe care îi vedeți în ima
ginea alăturată au primit 
din partea organizatorilor fru
moase premii.

SCHIMB DB EXPERIENȚA

PENTRU

Au tnceput 
zarea celei de

de

VInAtOAHE de mistreți

Asociația vânătorilor și pescarilor spor
tivi a sectorului V din capitală organi
zează duminică o vînătoare colectivă 
de mistreți, în pădurea Ceganl (Fetești). 
Plecarea vinătorilot va avea loc slmOâtă. 
Informații și înscrierea pentru partici
pare la sediul asociației, tel. 13.15.73.

VÎNATORI colective 
LA VULPI

Filialele de vînătoare șl pescuit sportiv 
Vadu-Lat șl Cocora organizează dumi
nică vînători colective Ia vulpi, tn tere
nurile Grădinari — Malul Spart și res
pectiv Cocora. Informații și înscrieri 
pentru participare — la sediul Asociației 
sectorului I, București, str. Biserica Enel 
i, tei. 15.74.57.

Specialiștii federației au convo
cat loturile feminine și masculine 
de popice la primul concurs de 
verificare a stadiului pregătirilor 
efectuate în vederea marii compe
tiții internaționale „Cupa orașului 
București" (programată la începutul
lunii decembrie în Capitală) și a 
campionatelor mondiale (Split-1972). 
întrecerile Selecționabililor s-âu 
desfășurat pe arena Voința din Ca
pitală, jucîndu-se tur-retur, lă pro
bele clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați.

Bilanțul este pozitiv pentru a- 
proape toată lumea, marea majo
ritate a jucătoarelor și jucătorilor 
realîzînd cifre de valoare mondială. 
Am putea spune chiar că în unele 
cazuri — în special la băieți — 
performanțele depășesc așteptările, 
dar trebuie să recunoaștem că ele 
au fost facilitate, tntr-o măsură 
mai mică sau mai mare, de avanta
jul pistelor de joc. Verificarea, în 
asemenea condiții, nu ni se pare con
cludentă șî ne întrebăm, pe bună 
dreptate, cui folosesc asemenea

trialuri care dau rezultate viciate? 
De ce îngăduie federația astfel de 
practici?

Cu toate acestea Margareta Sze- 
many, Margareta Bordei, Erica Szasz, 
Ildiko Zsizsik și Ion Păgideanu au 
obținut rezultate sub nivelul posi
bilităților lor reale. în general, se- 
lecționabilii s au dovedit deficitari 
în manșele de „izolate", unde au 
irosit bile prețioase și au rezolvat

cu mare greutate diversele figuri.
Clasamentele: feminin — 1. E- 

lena Cernat (Rapid Buc.) 853 
(429+429), 2. Cornelia Petrușcă (Vo
ința Buc.) 852 (434 + 418), 3. Ana Pe
trescu (Gloria Buc.) 848 (420+428)1 
masculin — 1. I. Tismănaru (Constr. 
Galați) 1948 (959+989), 2. I. Băiaș 
(Constr. Galați) 1932 (954+978), 3. 
Dumitru C. Dumitru (Petrolul PI.) 
1840 (934 + 906).

ANUNȚ
Direcția de poștă și difuzarea presei din Departamentul 

poștelor și telecomunicațiilor anunță că au început contrac
tările de abonamente pentru anul 1972 la toate publicațiile 
cuprinse în catalogul PRESEI ROMÂNE, recent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene 
și periodice de informare generală, precum și la publica
țiile tehnico-științifice cuprinse în catalogul PRESEI EXTERNE 
1972.
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HANDBALUL FEMININ ARE DREPTUL

Cei patra Interlocutori 
Ia întrebările adresate de

au răspuns cu amabilitate 
redacția noastră.

Sportul
TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
AU TERMINAT VICTORIOȘI

LA BELGRAD

II.

La 
sântă 
lupte greco-romane,VUgfn lume

HANS BECKER
(R. D. Germană)

De multă vreme hand
balul feminin merita să 
se afle pe programul
(Tocurilor Olimpice. Un 
Sport care antrenează
mase largi de tinere, un 
joc frumos, spectaculos, 
handbalul feminin este pe 
cale de a se răspîndi în 
toată lumea și includerea 
sa în programul 
n-ar face decît să-i 
liteze pătrunderea în 
te țările lumii. F.I.H. 
eforturi, dar cred că 

intensificate, 
pînă în 1980 
feminin să fia 

acceptat.
o ediție a cam- 
mondial n-au 

existat a ti tea favorite de 
valori egale. După părerea 
mea vom asista la o fi
nală Ungaria — România, 
Ungaria — R.D. Germană 
sau Ungaria — Iugoslavia.

Echipa României joacă 
handbalul viitorului, hand
balul modern : în viteză, 
spectaculos. Am văzut

★

ar trebui 
astfel ca 
handbalul 
agreat și

La nici 
pionatului

J.O. 
faci* 
toa- 
face 

ele

în-

să în meciul cu Ungaria 
că poate fi ușor scoasă 
din ritm dacă un adversar 
acționează „rece", adică 
nu se lasă prins în vîrtej. 
Cred că handbalistele dv. 
înregistrează prea ușor 
căderi psihice. Aceasta 
este — după opinia mea 
— problema cea mai im
portantă pe care antreno
rii Gabriel Zugrăvescu și 
Pompiliu Simion o au de 
rezolvat pînă la turneul 
final al campionatului 
mondial.

W ★

ANCHETA SpOI-tl*l
INTERNAȚIONALĂ

locuri luptă cu șanse re
prezentativele Iugoslaviei, 
Ungariei și României.

Ați avut o echipă suda
tă, de valoare indiscuta
bilă. Lipsa celor două 
excelente jucătoare 
— Metzenrath și Du- 
mitru-Uie — este foar
te greu de suplinit. Cred 
că ar fi necesar ca ro
mâncele să alterneze mai 
bine ritmurile, să forțeze 
atunai cînd este cazul, să 
mențină un tempo lent 
cînd jocul impune aceas
ta. Oricum, echipa Româ
niei este și rămîne una 
dintre fruntașele handba
lului mondial.

GABRIEL 
ZUGRAVESCU

(România)

Trimisul nostru special, Constantin COMARNISCHI, transmite:

Probele pe echipe inaugurează internaționalele
de tenis de masă ale Iugoslaviei

JO GERRIS
(Olanda)

femî-
Dacă 
elas-

Consider că handbalul 
feminin și-a cucerit drep
tul de a participa la J.O. 
El o demonstrează perma
nent. Amploarea compe
tițiilor, răspîndirea hand
balului feminin într-un 
mare număr de țări (peste 
30 din 3 continente) fru
musețea jocului — toate 
acestea atestă dreptul de 
a fi programat la J.O.

în cercurile antrenorilor 
se discută de multă Vre
me că handbalul feminin 
ă atins nivelul exigențelor 
impuse de prezența. în a- 
rena olimpică și de aceea 
— ații eu cît șî colegii 
mei — sîntem dezamăgiți 
de faptul că Ia Miinchen 
na-și vor disputa întîieta
tea și 8 echipe naționale 
teminin». Aceasta este,

ft
î fcODO TORUK 

(Ungaria) j

An

primul rînd, o chestiune 
a F.I.H. care are datoria 
să lupte pînă cînd hand
balul feminin va fi primit 
în marea familie olimpi
că.

Clasamentul final Ia 
C.M. va arăta — cred eu 
— astfel: 1. R. D. Germa
nă, 2. România, 3—4. Un
garia și Iugoslavia.

Aveți un handbal 
ftift foarte bun. 
echipa dv. va juca
tic, mobil, dacă Irina Cli- 
movschi va fi în formă 
în perioada desfășurării 
campionatului mondial 
veți putea obține chiar 
mai mult decît locul 11... 
Totuși, dacă aș fi în lo
cul antrenorului Gabriel 
Zugrăvescu m-aș întreba i 
ce aș face în cazul cînd 
Simona Arghir ar fi ținu
tă „om la om" ? în orice 
raz, vă asigur că jocul 
spectaculos al româncelor 
va fi pe placul compătrio- 
ților mei, că — datorită 
acestui lucru — la C.M. 
veți avea susținători entu
ziaști.

*

Ar fi fost bine ca
Mttnchen să fi fost pro
gramată o întrecere mas
culină cu 12 echipe și alta 
feminină cu 8 formații. 
Sau, în cel mai rău caz, 
8+8. Federația internațio
nală trebuie să lupte pen
tru ca în 1976 sau măcar 
în 1980 handbalul feminin 
să-și ocupe locul pe care-1 
merită la J.O.

Primul loc la C.M. este 
ca și... vîndut. Echipa 
R. D. Germane este cea 
care va primi cununa de 
lauri. Pentru celelalte

Ia

Regret că Ia Cluj n-an 
Rsistat Ia desfășurarea 
»,Trofeului Carpați" și con
ducătorii F.I.H. Ar fi pu
tut Să vadă că publicul 

Robește handbalul feminin 
pentru că este spectacu
los, frumos, pentru că 
oferă faze dinamice, de 
luptă. Față de nivelul a- 
tins, apare curios făptui 
că nu se află pe progra
mul Jocurilor Olimpice.

Pentru primul loc în 
lume candidează cu mari 
șanse formația R. D. Ger
mane. In funcție de re
zultatele din grupe, se a- 
flă în disputa pentru me
dalii și 
Ungariei, 
slaviei și

Prefer 
nu mi-a 
României. în primul rînd 
lipsa de colaborare dintre 
liniile de la 9 m și semi
cerc, apoi lipsa de omo
genitate în apărare și im
posibilitatea jucătoarelor 
mele de a se redresa, ma
nifestată în meciul 
gariă. Atunci au 
cădere îri primele 
și nu și-au mai 
toată repriza. Aș mai sem
nala inconstanța jucătoa
relor de la 9 m și faptul 
că nu au suficientă în
credere în forțele lor. Cu- 
noscînd toate acestea, vom 
lupta —■ mă refer la mine 
și la colegul meu Pompi- 
liu Simion, la jucătoarele 
din lot — pentru elimina
rea carențelor, astfel ca 
la turneul final al cam
pionatului mondial 
să se comporte la 
rea sa reală.

reprezentativele 
României, lugo- 
Danemarcei. 
să vă spun ce 
plăcut la echipa

cu Un- 
avut o 
minute 
revenit

echipa 
valoa-

★ ★

Din răspunsurile p: 
concluzii. PRIMA

cîtevaDin răspunsurile primite se desprind clar 
concluzii. PRIMA este aceea că HANDBALUL 
FEMININ a ajuns la maturitate, Ia un nivel 

tehnic și tactic, Ia o dezvoltare si răspîndire 
care îi permit SA ASPIRE LA INTRAREA IN MA
REA FAMILIE A SPORTURILOR OLIMPICE. Este, 
deci, de datoria tuturor celor care iubesc handbalul 
și, în primul rînd, a Federației Internaționale de 
Handbal să lupte cu toate forțele pentru a-1 impune. 
Un nou sport feminin — unul dintre cele mai fru
moase — ar avea astfel acces în arena olimpică și 
aceasta ar fi în fo’osiul mișcării sportive mondiale.

A DOUA concluzie: cele mai mari șanse de a 
cuceri titlul suprem la cea de a IV-a ediție a cam
pionatului mondial (turneul final se dispută în 
Olanda, între 11 și 19 decembrie) le are reprezenta
tiva R, D. Germane. Este și firesc. Această formație, 
care domină arena internațională de mai bine de 
doi ani, manifestă o formă constantă, o valoare deo
sebită atît în atac cît și în apărare. Cu șanse la 
medalii vor concura formațiile României, Ungariei, 
Iugoslaviei și Danemarcei.

In sflrșit. cea de a TREIA concluzie : echipa Româ
niei practică un joc frumos, modem,' dar manifestă 
carențe în apărare (lipsă de omogenitate) și în atac 
(inconstanța principalelor realizatoare, lipsă de co-

FEDERAȚIA DE HALTERE
PREA PUTIN PRETENȚIOASĂ

laborare între linia de la 9 m și 
cea de la semicerc) ce pot fi în
lăturate printr-o asiduă muncă de 
pregătire pe parcursul celor aproa
pe 40 de zile care au mai rămas 
pînă la turneul final al campiona
tului mondial.

Hristache NAUM

CU CANDIDAU! OLIMPICI!
(Urmare din pag, 1)

315 Mustafov (Bulgaria)

315 Fiat (România)
312.5 HortOpâu (Romania)

CATEGORIA COCOȘ

375 cetin (U.R.S.S.)
367.5 Fdldi (Ungaria)
367.5 Trebickl (Polonia)
360 Năssiri (Iran)
352.5 Klrov (Bulgaria)

347.5 Rusu (România)
340 Grigoraș (România)

cat. fana

400 Golubzov (U.R.S.S.)
397.5 Wojnowsky (Poloni*)’
300 Benedek (Ungaria)
387.5 Y. Miyake (Japonia)
382.5 Kucev (Bulgaria)
370 Bfldescu (România)

s t

I

1971

Cifra trecută în dreptul sporti
vilor români este cea planificată 
pentru J. O., urmînd ca ea să fie 
realizată bineînțeles pînă în au
gust 1972 — eventual 
inte, la campionatele 
la Constanța.

Din discuțiile care 
în ședința de analiză 
C.N.E.F.S. a reieșit că aceste nor
me de participare ar trebui să fie 
și mai mari, pentru ca locurile 
vizate Ia J. O. (IV—X) să poată fi 
ameliorate.

Intr-adevăr, urmărind planul de 
perspectivă al celor 5 sportivi (plan 
ce va trebui realizat), 
seama că progresele 
destul de mici. Iată 
exprimă normele ce 
plinite i

1972

și mai Ina- 
europene de

au avut loc 
a Biroului

ne dăm 
prevăzute sînt 
tabloul care 
trebuie Înde-

Hortopan 
Fiat 
Grigoraș 
Rusii 
Bădescu

305
.310
325
335
360

307,5
310
335
340
365

310
312.5
340
347.5
370

rie neînțeles de ce.este
unor sportivi li se cere

Firește, 
de pildă, 
Un progres minim sau o stagnare 
între rezultatele de la C. E, (pen
ultima coloană) și cele de la J. O. 
(ultima coloană). Colegiul de an
trenori ar trebui să dea explica
țiile necesare !

bună pre

Muncă mukă pentru atingerea
obiectivelor

în analiza făcută, S-a arătat că 
una dintre condițiile esențiale pen
tru a se atinge țelurile propuse 
o constituie pregătirea intensivă. 
Numai o pregătire metodică mi
nuțioasă. împletită cu cel mai 
înalt grad de conștiinciozitate, 
poate asigura succesele scontate.

în acest scop, Biroul C.N.E.F.S. 
și C.O.R. vor oferi cele mai bune 
condiții de pregătire lotului olim
pic, care va fi condus de antreno
rul Nicolae Bărbulescu și coordo
nat de secretarul general al fede
rației, Lazăr Baroga.

Tn afară de o cît mai 
gătire tehnică, credem că o atenție 
deosebită va trebui acordată ali
mentației. în sportul halterelor 
(și cu precădere pentru sportivii de 
la categoriile mioi), alimentația
(bogată în proteine Și glucide — 
eliminînd pe cît se poate lichidele 
din meniuri) are un rol hotărîtor 
în dezvoltarea musculaturii și 
în creșterea forței, în menținerea 
greutății.

în încheierea analizei, în con
cluziile prezentate, tovarășul An
gliei Alexe, președintele C.N.E.F.S., 
a arătat printre altele: „Optimis
mul de care sînt animați haltero
filii noștri ne determină să cre
dem că pregătirea lor se va des
fășura la cel mai înalt nivel me
todic și științific. Ei vor avea la 
dispoziție cele mai bune condiții 
de antrenament și, firește, aștep
tăm realizarea speranțelor pe care 
le punem în ei. Muncind cu pa
siune și cu o mare conștiinciozi
tate, rezultatele nu vor întîrzia 
să apară".

NOVI SAD, 3 (prin telex).
Unul dintre orașele cu frumoasă 

tradiție sportivă, Novi Sad, găz
duiește cu începere de joi cea de 
a XX-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. Prin numărul mare de 
participant!, ca și prin valoarea ri
dicată a concurenților, întrecerea 
de aici, care va dura trei zile, se 
anunță ca una dintre cele mai Im
portante de nînă acum. Cu foarte 
puține excepții, la Novi Sad se află 
în aceste zile cele mai bune palete 
continentale. în frunte cu campio
nul lumii Stellan Bengtsson, iugo
slavul Dragutin Surbek (locul III în 
ultimul clasament mondial), ma
ghiarul Tibor Klampar. De aseme
nea, întrecerile feminine se bucură 
de prezența unor jucătoare de re
nume, cum sînt cehoslovaca Ilona 
Vostova, românca Maria Alexan
dru sau sovietica Svetlana Grin
berg. Alături de așii europeni ai 
paletei vor concura și redutabilii 
reprezentanți ai R.P. Chineze, ceea 
ce mărește considerabil interesul

avea
ame-

Belgrad a avut loc o intere- 
competiție Internațională de 

_ ■ „Turneul tine
retului” iugoslav", la care, alături 
de sportivii țării gazdă, au partici
pat luptători din Bulgaria și Româ
nia (un lot din județul Timiș).

La competiție, organizată după 
un sistem original (turneu pe ca
tegorii de greutate, meciuri de trei 
reprize a două minute, victorii Ia 
tuș după două fixări pe spate etc), 
sportivii români au avut o com
portare bună. R. Codreanu (cat. 
+100 kg), T. Horvath (62 kg) și M. 
Boțilă (57 kg) au ocupat locul I 
la categoriile respective, iar Gh. 
Stroe (52 kg) și Z. Silac (100 kg) — 
locurile secunde. Pe locul III s-au 
clasat O. Nilaș (90 kg) și A. Dincă 
(62 kg).

concursurilor. Intîlnîrlle vor 
loc într-una din halele special 
hajate din cadrul complexului de 
construcții, acolo unde sînt organi
zate, de obicei, diferitele tîrguri din 
capitala Vojvodinei. In sala, care 
are o capacitate de 4 000 de locuri, 
au fost instalate 12 mese. Progra
mul se anunță a fi foarte încărcat 
dacă ne gîndim că în trei zile se 
vor disputa partide la toate cele 7 
probe clasice pe echipe și indivi
duale.

Pînă la ora cînd transmit au so
sit selecționatele Cehoslovaciei, Un
gariei, Olandei. Franței, 
R.P. Chineze, Greciei, 
U.R.S.S., .........................
niei.
Cri șan, Serban 
Gheorghe sînt. 
serii la fel ca 
Danemarcei și 
adaugă și formația tării gazdă. La 
întreceri vor lua parte sportivi și 
sportive din 16 țări. Prima zl va fi 
inaugurată cu partidele probelor 
pe echipe. De menționat, că aici se

Suediei,
Bulgariei,

.. Italiei, Angliei Și' Romfi- 
Maria Alexandru,

Doboși Și 
așteptați tn cursul 
și echipele Austriei. 
Turciei, la care se

Carmen 
Teodor

IA PEKIN, DESCHIDERE FESTIVA 
ÎN TURNEUL AFRO-ASIATIC IA TENIS Of MASĂ
■PEKIN, 3 (prin telex de la co

respondentul 
nu). în sala 
din Pekin a 
deschiderii 
afro-asiatice la tenis de masă. Au 
fost prezenți Ie Zie-in, vicepreșe
dinte al Comisiei militare din ca
drul C.C; al P. C. Chinez, Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari pe în
treaga Chină și alte persoane 
oficiale.

La actualul turneu participă de
legații sportive din 51 de țări șl 
regiuni din Asta și Africa. Sînt 
invitate, de asemene», oficialități 
ale Federației internaționale de te
nis de masă, ale Consiliului Supe
rior de sport din Africa, ale Fede
rației africane de tenis de masă, 
ale Confederației de- tenis de masă 
din America de Sud și ale unor 
asociații de tenis de masă din unele 
țări latino-americane. La festivi
tatea de deschidere au asistat peste 
18 000 de spectatori.

După defilarea sportivilor, Uan 
Men, președintele Comitetului de

Agerpres I, Gălățea- 
sporturilor „Capitala" 
avut loc festivitatea 

Turneului prieteniei

organizare, a rostit un cuvînt de 
salut exprimîndu-si convingerea că 
turneul se va bucura de succes și 
va avea un roi pozitiv în 
prieteniei între popoarele 
tivii țărilor afro-asiatice.

O jucătoare din Nepal 
jurămîntul sportivilor în 
spune, printre altele: *
jăm să ne in trecem in toa te pro
bele turneului in spiritul unității, 
ajutorului reciproc și al prieteniei 
și să facem tot ce ne stă în pu
tință pentru întărirea prieteniei în
tre popoarele și sportivii afro-asia- 
tici".

A urmat un spectacol prezentat 
de un colectiv al artiștilor din 
Pekin.

întărirea 
ți spor-

a rostit 
care se 

•Ne anga-

In

NASTASE SI TIRIAC
5 »

CONTINUA
Eliminat din proba de simplu a open- 

ului, de la Stockholm. Ilie Năstase con
tinuă să se afirme la dublu. Perechea 
Năstase (România) 
edia) 
Jieni, 
6—4, 
cânii
6—4 _ _  ____
(R.S.A.).

La Aberavon (Țara Galilor) 
ceput un nou turneu de tenis pentru 
.Cupa Dewar"! tn primul tur. Ion Țl- 
riac l-a eliminat pe englezul Sivlter : 
6—1. 6—2.

Lundquist (Su- 
a Învins un cuplu de ași austra- 
pe Rod Laver și Roy Emerson : 
6—4. Intr-o altă partidă, ameri- 
Ashe șl Lutz au Întrecut cu 6—0, 
pe Bowrey (Australia) — Ryan

a tn-

va juca atît la fete cît și la băieți 
după sistemul Cupei Corbillon, adi
că patru simpluri și un dublu. 
Programul de joi al reprezentati
velor României este următorul : fe
mei — turul I — cu Grecia, iar în 
caz de victorie cu învingătoarea 
meciului Franța — Iugoslavia II ; 
băieți ■— turul I — cu Iugoslavia 
II. cîștigătoarea acestei întîlniri ur- 
mind să primească replica puterni
cei reprezentative a U.R.S.S. Tot 
joi vor începe și partidele de sim
plu femei. Româncele sînt califica
te direct în turul al II-lea. Seara 
sînt programate semifinalele pe 
echipe.

Ilona Gusenbauer încearcă
sa-și îmbunătățească 

recordul mondial
Actuala deținătoare » recordului mon

dial la săritura în înălțime, austriaca 
Bona Gusenbauer a declarat presei că 
intenționează să îmbunătățească recor
dul (1,92 m) chiar înainte de sîîrțitul 
anului. Ea va lua parte, la 12 și 13 no
iembrie. la două concursuri tn R. F. a 
Germaniei, la Neumilnster ți la Kiel.

TELEX TELEX
Tradiționalul concurs Internațional 
feminin de patinaj artistic, dotat cu 
„Trofeul Richmond", a revenit în acest 
an patinatoarei Christine Errath (R. D. 
Germană) cu un total de 1 640.7 puncte, 
învingătoare» a avut o evoluție mult 
aplaudată în cadrul programului de fi
guri libere. Pe locurile următoare 
clasat Cathy Irwin (Canada) 
1604,7 puncte, Kazuml Yamashlta 
ponla) — 1 586.5 puncte, Charlotte 
ter (Elveția) — 1584,7 puncte ți 
Scoți (Anglia) — 1 564,9 puncte.

<ja- 
Wal- 
Jean

Proțedlnțit celor două foruri Interna
ționale ale boxului profesionist (WBA 
și WBC) se vor întilnl la mijlocul 
lunii decembrie la New Orleans. în 
cadrul discuțiilor se Va propune uni
ficarea celor două 
singur care să dirijeze 
rilor profesioniști.

foruri Intr-unuJ 
activitatea boxe-

International
a fost cîțtlgat
Manuel Orantes. El l-a învins

de tenis de la 
de Jucătorul

Turneul
Malaga 
spaniol _______  _______ _ .. .
tn tlnalf cu S--6. 6—4 pe compatriotul 
său Manuel Santana. Susan Alexan
der a cîștigat proba feminină tn urma 
victoriei repurtate cu 9—7, 1—6, 7—5 în 
fata colegei sale Jenny Road.

Selecționatele <Jc hochei pe glîeață
«le Franței șt Italiei au susținut un 

Jocul s-a In
egalitate: 2—3.

nou meet de verificare, 
ehei at cu un rezultat ele

Selecționata de hochei 
Japoniei, care se află
U.R.S.S., a Jucat la Novosibirsk 
echipa locală „r" 
tat victoria cu 
3—0, 1—3).

pe gheață a 
în turneu în 

cu 
,Sibir". Gazdele au repur- 
i scorul de 7—3 (3—0.

decembrie, la Paris

UN „TURNEU AL CAMPIONILOR" TENISULUI
de tenis seSezonul internațional 

apropie de sflrșit. In afara cîtorva 
turnee „indoor" fără deosebită im
portanță, rum este și acela care se 
desfășoară în aceste zile la Stock
holm, mai așteptăm O singură pro
bă majoră — campionatele interna
ționale ale Americii de Sud (20—28 
noiembrie). Va fi ultimul turneu 
din Marele Premiu-FILT, stabilind 
clasamentul final al pasionantului 
maraton tenisistic, care a 
aproape un an întreg.

Pentru noi, acest ultim act 
petitions! este deosebit de 
resant, deoarece Ilie Năstase (152 p) 
mai are, teoretic, șanse valabile de 
a-1 întrece pe Stan Smith (177 p), 
actualul lider. Pentru turneul de la 
Buenos Aires, cotat la categoria B, 
bonificațiile de puncte prevăzute 
sînt, în ordine: 30—20—10—5—3.,

Dar închiderea actualei stagiuni 
mai prevede și un „supliment" no-

durat

com- 
inte-

tabil. într-adevfir, primii șase cla
sați în Marele Premiu vor fi din 
nou reuniți, într-o întrecere CU ca
racter festiv, programată între 4 și 
12 decembrie la Paris, în sala 
Pierre de Coubertin. Pentru acest 
„Turneu al campionilor" și-au a- 
sigurat pînă acum participarea doar 
trei tenismeni și anume Stan Smith, 
Ilie Năstase și Jan Nodes. care nu 
mai pot fi depășiți în clasament. 
Următoarele locuri vor fi ocupate 
însă numai după disputarea turneu
lui de la Buenos Aires. Candidează 
eu șanse apreciabile australianul J- 
Newcombe, iugoslavul Z. Franulo- 
viei și americanul C. Richey, cei 
mai apropiați ca punctaj.

Mai este totuși previzibilă și 
participarea unui al șaptelea con
curent, francezul Pierre Barthes, pe 
care organizatorii îl 
turneu, indiferent de 
rezultate.

vor invita la 
ultimele sale

# # & # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

INCORUPTIBILII
Roger Bambuck, celebrul sprinter francez, s-a pomenit, de curînd, în 

fața unui agent de circulație (care îi dresase un triplu proces verbal pen
tru infracțiuni produse pe șosea de discutabilul său talent de conducător 
auto). Popularul atlet l-a întrebat pe agent dacă îl cunoaște, iar acesta 
i-a răspuns afirmativ, adăugind chiar că e unul din admiratorii ispră
vilor sale sportive. Atunci Bambuck i-a oferit o fotografie cu autograf, 
pe care agentul a primit-o cu mare plăcere, solicitind emoționat încă una 
pentru fiul său. Iarăși zîmbete, iarăși autograf... După care agentul i-a 
întins cuvenitul 
celebră, dar cu

proces verbal de contravenție, cu o semnătură mai puțin 
consecințe financiare imediate. hegea-i lege.

SPARTACHIADA
oameni aparținîndTrei mit de 

flotei sovietice din Nord șl-au di
sputat, la Murmansk, una din în
trecerile de zonă ale Spartachiadei 
marinărești.

întrecerile sportive în rîndul ma
rinarilor au o veche tradiție, care 
merge în istorie pînă la matrozii 
lui Fetru I. Urmașii acestora se pot 
mîndri, azi. cu rezultate dintre cele 
mai frumoase. Astfel, echipajul va
sului de transport „Rionghes" a 
Susținut peste 40 de meciuri de fot
bal cu echipajele unor vase din 15 
țări fără a suferi vre-o înfrîngere. 
La „Săptămîna marinărească" de la 
Montreal (Canada) mateloții vasu-

MARINARILOR
lui sovietic „Juta Bondarevski" au 
cucerit zece medalii de aur.

întrecerile actualei Spartachiade 
a marinarilor sovietici au fost do
minate, în prima fază, de echipajul 
vasului „Donskoi" care s-a afirmat, 
îndeosebi, în probele de atletism.

UN SPORT DE VIITOR I

In orașul elvețian St. Gallen a 
avut loc un mare concurs inter
national de tracțiune cu 
Și-au disputat întîietatea 
prilej opt echipe de club 
glia, Olanda, Suedia și

SUSAN
VREA SA JOACE

ȘAH

Cea de-a 5-a etapă a turului ciclist 
al Mexicului disputată contracronome- 
tru pe distanța de 40 km a revenit 
olandezului plet Van Stralen. crono
metrat cu timpul de 50:13,0. în clasa
mentul general individual

Fedor de
eoftduce 

olandezul Fedor de Hertog cu 
15 h 39:54,0. urinat de ltallanul_ Franco 
Baroni 
Matei»
■
Echipa
« r. n. ...
cu reprezentativa Norvegiei, 
oaspeți au obținut victoria _ 
tie 6—2 (1—2. 1—0. 4—0). Noack
Nickel, Novy, Patschlnskt ți Bielas au 
fost autorii punctelor echipei R. 
Germane.

— 15 h 43:38 șl de Giusepp» 
(Italia) 15 h 43:40.

selecționată de hochei 
i. Germane a Jucat la

pe gheață 
Stavanger 
Hochelștli 
Cu Scorul 

(2).

D.

Tn cadrul turneului Internațional mas
culin de volei de la Avignon s-au ln- 
tîlnit formațiile Avignon șl Atletico 
Madrid. Voleibaliștii francezi an obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (4—15, 
16—14, 15—13).■
Desfășurată la 
tionălă de șah 
Budapesta șt 
Zname s-a încheiat eu un rezultat de 
egalitate : 10—10 puncte. în primul tur 
au cîștigat oaspeți) cu 5’,'j—4>/t puncte, 
iar în cel de-al doilea victoria a reve
nit gazdelor eu același scor.

Sofia, tntttnlrea intema- 
dlntre echipele Honved 

ȚSKA Septemvrlske

SCHIORII VOR FI (totuși) 
PREZENȚl LA SAPPORO

frînghia. 
cu acest 
din An- 
Elveția. 

Fiecare echipă a avut în compo
nența sa opt oameni „voinici'1 
talizînd între 720 și 800 kg.

întrecerea s-a bucurat de 
neașteptat interes din partea 
blicului și i-a determinat pe ț 
ticipanți să pună la cale organi
zarea primului campionat euro
pean. Acesta urmează să aibă loc 
în anul 1973. Iată, așadar, străve
chea întrecere devenind un sport 
de... viitor.

to-

un 
pu- 

par-

Fără cuvinte
(„Sport Ilustrierte")

Intransigenta președintelui A- 
very Brundage, cu privire la 
respectarea regulii 26 privind 
amatorismul sportivilor olimpici, 
părea la un moment dat ca va 
produce o ruptură între Federa
ția internațională de schi și Co
mitetul Internațional Olimpic. 
Drept consecință, se întrevedea 
eventuală absență a schiorilor la 
a Xl-a Olimpiadă albă, ca și 
organizarea, la aceeași dată și la 
concurență a unor campionate 
mondiale de schi.

tn ultimele săptămîni, diver
gența de păreri a provocat noi 
discuții și declarații. Ele confir
mă că cele două tabere nu și-au 
schimbat pozițiile de principiu, 
C.I.O. nefiind dispus să facă nici 
o derogare de la regula 26, iar 
F.I.S. Susținînd necesitatea — 
pentru schi — a unei reglemen
tări proprii. Pe de altă parte 
F.I.S., cu ocazia congresului din 
primăvară, de la Opatija, a ve
nit în întîmpinarea dorințelor 
C.I.O. și a modificat regulile, 
prea libere, stabilite cu doi ani 
în urmă și datorită cărora schiul 
a primit un mare sprijin mate
rial din partea fabricilor de ma
teriale. Se spera că această 
schimbare va face să se treacă 
cu buretele peste vina unor 
schiori fruntași care — în fond 
— s-au încadrat în regulile sta
bilite de federația lor interna
țională. Cum președintele C.I.O. 
nu este dispus să uite nimic și 
nici să facă excepții, F.I.S. se 
vede în situația de a lua o hc- 
tărîre. Ea va fi cunoscută ofi
cial săptămîna viitoare, dar se 
poate spune de pe acum că 
schiul nu va lipsi din progra- • 
mul J.O. de la Sapporo.
Intr-adevăr, F.I.S. nu dorește o 

ruptură cu C.I.O. — a declarat-o 
clar președintele acestui for. 
Marc Hodler — pe de o parte 
fiindcă în rîndurile federațiilor 
naționale nu există o majoritate 
în favoarea acestei rupturi (sau 
a unei retrageri parțiale), pe de 
altă parte fiindcă F.I.S. nu vrea 
să piardă participarea la impor
tanta rețetă ce îi revine din 
plata drepturilor de televizare 
cu prilejul Focurilor Olimpice.

Deci, indiferent de descalifica
rea unor schiori, acest sport va 
fi prezent la J.O., fiind destul 
de numeroși și valoroși cei ce 
nu au contravenit regulilor ama
torismului olimpic. F.I.S. se gîn- 
dește totuși să organizeze în ' 
1972 campionatele sale mondiale, 
în cazul că numărul celor des
calificați va fi mai mare... Dar 
aceste campionate nu se vor 
.suprapune în nici un caz Jocu
rilor Olimpice, ci vor avea loc 
tn luna martie.

Iată deci că organizatorii ja
ponezi pot fi liniștiți. Schiorii 
vor lua startul la Sapporo, chiar 
dacă de data asta titlurile de 
campioni olimpici nu vor fi 
blate — ca pînă acum — de 
de campioni mondiali.

x*z \>z x*z v*< *•/ x’ t ''■* %’«r \»Z X*/ X*Z 
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Această școlăriță din 
Chicago, în vîrstă de 
15 ani, Susan Solomon, 
nu poate figura in e- 

. chipa de șah a școlii 
sale, deși este pasio
nată de jocul pe 64 
patrate. Rezultatele o 
recomandă suficient 
pentru aceasta, dar se 
opune legislația mare
lui oraș american, care 
interzice fetelor să par
ticipe la competițiile 
interșcolare alături de 
băieți. Susan nu 
descurajează, însă, 
a dat în judecată co
legiul Van Steuven — 
unde studiază — ca ?i organizația superioară de învățămînt din Chicago 
In așteptarea deciziei judecătorești, iat-o pozînd fotoreporterilor, în 
unui șah uriaș, oferit de un magazin de articole sportive, în 
de reclamă.

se
Ea

fața. 
scop

O SPORTIVA
în lumea sporturilor de iarnă a 

început să se impună, în ultima 
vreme, un nou nume. Este vorba 
despre suedeza Marie Bodelid, vi
itoare concurentă olimpică și reali
zatoarea unor promițătoare perfor
manțe în schiul de fond. Ceea ce 
îi surprinde mai mult pe specia
liști la această sportivă este 
aspectul său fragil căci ea are 1,51 
m înălțime și doar 45 de kg.

Este interesant de știut, apoi, 
și faptul că, în afara schiului, Bo-

TN MINIATURA
delid practică — chiar cu mult 
ces —- și ciclismul. Nu de mult, 
partieipînd la campionatele femi
nine ale Suediei, ea a terminat pe 
un loc fruntaș cursa de 50 km. Zia
rele finlandeze s-au ocupat pe larg 
de succesul... gingașei sportive de
oarece, de fapt, ea este originară 
din „țara celor o mie de lacuri".

suc-

du
cele

Gh. E.

MARATON PE SCHIURI
sportiv Lokomotiv din Liberec (Cehoslovacia) a luat inițiativa 
unui maraton pe schiuri deschis tuturor categoriilor de con-

Clubul
organizării „ . _____  ___ „_  _____  ___o____ „
curenți. întrecerea a fost programată pentru data de 30 ianuarie 1972 și 
se va disputa pe distanța de 50 km.

Organizatorii scontează pe participarea a peste 1 000 de concurenți 
printre care și o serie de invitați din țările vecine.

DOI SPORTIVI ROMANI IAU STARTUL 

ÎN „CUPA MONDIALA" LA GOLF
In localitatea Palm Beach Gar

dens (Florida) se vor desfășura în
tre 11 și 14 noiembrie întrecerile 
„Cupei Mondiale" la golf, compe
tiție care reunește 92 de jucători

amatori, reprezentînd 46 de țări. 
La această întrecere, România va 
fi reprezentată de jucătorii Pavel 
Tomiță și Gheorghe Munteanu.



A

STEAUA, U. T. A. Șl RAPID AU RĂMAS MAI DEPARTE IN CUPELE EUROPENE
RAPID BLOCHEAZĂ SCORUL LA 0-2

I
i

LEGIA — RAPID 2-0 (2—0)
Stadion Legia, teren alunecos, vreme umedă, cețoasă, spectatori — a- 

proxlmativ 15 000. Au Înscris : NOWAK (mln. 1) și BLAUT I (min. 6). Ra
portul șuturilor la poartă : 14—10 (pe spațiul porții : 8—0). Raport de cor
nere : 7—3.

LEGIA : Mowlik — Stachurskl, Blaut II, Zygmund, Traszkowski, Blaut 
I. Deyna, Cmikiewicz, Nowak, Brychzy, Cypka.

RAPID : Răducanu 6 — Pop 7, Boc 8, Lupescu 8. Codrea 6, Dinu 7, 
Dumitru 8, Năsturescu 5 (min. 46 Mușat 7), Neagu 5, Ene 5, Codreanu 5.

A arbitrat, foarte bine, o brigadă din Ungaria, avlnd la centru pe 
GYULA EMSBERGER, iar Ia linie pe ‘ ~ —A. Vadas șl Z. Magyar.

f Rapid e groggy puțin după înce
perea meciului : în min. 6 era 2—0 
pentru Legia ! Echipa varșoviană a 
dezlănțuit de la fluierul arbitrului 

' Emsberger o adevărată furtună pe 
extreme, încercînd parcă să facă 

i uitat handicapul de 0—4 și absența 
internaționalului Gadocha, Și ast
fel, chiar în primul minut extrema 
dreaptă Nowak deschide scorul, în
cheind fericit o cursă impetuoasă, 
dar fiind și beneficiarul ieșirii ne
inspirate din poartă a lui Răduca- 
nu. Apoi în min. 6, Blaut I — con
ducătorul de joc al echipei Legia 
•— șutează sec din interiorul su
prafeței de pedeapsă rapidiste și

LUPESCU

Mowlik. Două minute mai tîrziu, 
Cypka are o acțiune prelungită pe 
aripa stingă, dar centrarea sa pe 
partea opusă a terenului este res
pinsă de Codrea în corner din fața 
unui grup de atacanți polonezi. în 
min. 28 Neagu nu găsește rezolva
rea pozitivă la o bună i 
fața buturilor adverse, . 
pe portar. Rapid și-a 1 
ultima parte a reprizei, 
au devenit mai deciși, 
au reușit să păstreze 
mingea, finalul reprizei 
chiar în atac pe jucătorii 
teni. Astfel, Neagu are o 
țiune (min. 40), dar șutul 
pe lingă poartă.

Ocazia ratată de Ene Daniel la 
două minute după reluarea jocului 
(șut în plasa laterală, dintr-un 
unghi bun) a arătat că echipa fe
roviară se va lăsa mult mai greu 
depășită decît înainte. Este edifi
cator faptul că primul șut pericu
los al Legiei la poarta lui Rădu- 
canu în repriza secundă l-am în
registrat abia în min. 58. în min. 
60, speranțe de gol în tabăra giu- 
leșteană : Dumitru urmează să exe
cute o lovitură de la aproximativ 
20 m. De această dată. însă, șutul 
internaționalului rapidist a fost 
defectuos. La fel, de altfel, ca și 
cel expediat de fundașul Stachur- 
ski (min. 62). în min. 68 Ene Da
niel și Neagu se complică în preaj
ma careului advers, în loc să a- 
leagă calea șutului.

în ultimul sfert de ceas, Rapi
dul plimbă mingea, mulțumită, în 
timp ce Legia este nevoită să se 
consoleze cu o victorie platonică.

Este adevărat că Legia a avut 
un început de meci extraordinar. 
Este la fel de adevărat faptul că 
gazdele au beneficiat și de șansa 
greșelilor lui Răducanu și Codrea, 
care au concurat ca tabela de mar
caj să arate după numai șase mi
nute de joc scorul de 2—0 pentru 
echipa locală. Dar nu putem să 
omitem ceea ce ni se pare de fapt, 
esențial, în desfășurarea primei părți 
a partidei : Rapidul, mizînd exclusiv 
pe apărare, a cedat, sine die, ini-

LUPESCU

Răducanu, după ce a ezitat, a lăsat 
balonul pe sub el, în gol : 
Două șuturi pe poartă, două 
luri !

Abia în min. 14 înregistrăm 
ma încercare — timidă — de
a feroviarilor încheiată de Neagu 
printr-un șut pe lingă poarta lui

2—0. 
go-

prl- 
atac

situație în 
faultindu-1 
revenit în 
apărătorii 
mijlocașii 

mai mult 
găsind 

bucureș- 
bună ac- 
său trece

țiativa. Și n-a lipsit mult ca sco
rul să devină 3—0, la o interven
ție in extremis a lui Codrea care 

, se putea transforma într-un auto
gol.

Ce 
butul 
gia ? 
către 
nu se dezlipească de ei, mijlocașii 
au uitat că mai au și sarcini ofen
sive și, dacă ne gîndim mai bine, 
ne întrebăm pe cine ar fi putut să 
sprijine în atac mijlocașii feroviari 
cînd nimeni din propriul compar
timent ofensiv nu se afla în preaj
ma buturilor echipei adverse... în 
acest interval de timp, Legia s-a 
desfășurat în voie, atacul său — 
criticat în ultima vreme — n-a 
fost jenat prin marcaj strict, iar 
aripa dreaptă Nowak trăgea toată 
echipa după el.

Intrînd 
al primei 
jul Legiei 
proporția 
spectatori 
jucători varșovieni, giuieștenii și-au 
regăsit calmul și au reușit să iasă 
din cleștele dominării în care, în 
bună măsură, au intrat singuri. Și 
atunci cînd toți așteptau califica
rea echipei gazdă, respectiv după 
pauză, Rapid a făcut, la indicația 
antrenorului Bazil Marian, cîteva 
„mutări" inteligentet în primul 
rînd Mușat (introdus în locul lui 
Năsturescu) a evoluat cu decizie 
și vigoare în fața fundașilor cen
trali, dîndu-i posibilitatea lui Du
mitru să-și asume, în sfîrșit, rolul 
constructiv ; în al doilea rînd, ju
cătorii feroviari fără nici o excep
ție, au trecut la presing pe tot te
renul, contribuind și 
la 
lui 
în 
la

s-a întîmplat, de fapt, la de- 
partidei de pe stadionul Le- 
Dumitru a fost chemat de 
cei doi fundași centrali să

în ultimul sfert de oră 
reprize fără ca avanta- 
să se mai mărească la 
scontată de miile 
și, bineînțeles, de cei 11

de

în acest fel 
a potențialu-
A fost clar, 

că jucînd de

scăderea treptată 
de joc al Legiei.

asemenea condiții,
egal la egal la mijlocul terenu

lui, Rapid nu va mai ceda iniția
tiva, cu atît mai mult cu cît ofen
siva echipei gazdă nu mai avea 
vivacitatea și coerența din prima 
parte a partidei.

Chiar dacă incriminăm tactica 
ce a mizat numai pe apărare, a- 
doptată la începutul partidei de 
către feroviari, nu putem să nu 
remarcăm evoluția bună a cuplu
lui de fundași 
pescu. Și acum, 
lor două manșe 
pid în turul doi 
esențialul constă 
chipei din Ciulești.

centrali Boc-Lu- 
după finalul ce- 
susținute de Ra- 

al Cupei U.E.F.A., 
în calificarea e-

Marius POPESCU

„Joc epuizant, al nervilor \"

BAZIL MARIAN : „Legia ne-a luat 
foarte repede. Dintr-o greșeală colec
tivă, in care principalul vinovat a fost 
Răducanu, am primit un gol cu efect, 
psihologic. Echipa a reușit să echilibreze 
jocul abia prin minutul 20. Văzînd că 
Dumitru joacă pe aceeași linie cu fun
dașii, am introdus în repriza a dona 
pe Mușat, om de siguranță, de inter
venție înaintea apărătorilor imediați, 
dîndu-1 lui Dumitru sarcina să iasă la 
mijlocul terenului. Remarc evoluția fun
dașilor, a lui Dumitru și a lui Dinu".

LUPESCU : „Joc epuizant al nervi
lor. Doream să obținem un rezultat e- 
gal, dar scopul nostru a fost să ne ca
lificăm. Șl ne-am calificat".

RĂDUCANU : „Asta e, a Ieșit bine, 
totuși. La golul doi n-am văzut nimic".

DUMITRU : „Pauza dinaintea meciu
lui cu Cehoslovacia e foarte binevenită

Di-pentru mine. Ca și Dinu, de la 
namo, și eu mă simt obosit".

Antrenorul TADEUSZ CHRUSCINSKI : 
„Sint mulțumit de jocul echipei mele, 
Rapid a evoluat tactic bine. După în
ceputul partidei, cînd echipa mea a ob
ținut foarte rapid cele două goluri, fot
baliștii bucureșteni au 
în ce mai mult să ne 
mijlocul terenului, și au

GYULA EMSBERGER :
2—0, că voi asista la o 
Dar Rapid a renăscut, s-a 
meci și a reușit să-și revină” pe par
curs. Deși nu mi-a făcut o impresie he- 
favorabilă, echipa Rapid este mai bună, 
cred, decît s-a arătat astă-seară. Am mai 
arLitrat pe Rapid la Torino, în meciul 
cu Juventus de acum clțiva ani, și știu 

că este o echipă omogenă, puternică, 
căreia îl urez succese în continuare".

căutat din 
strice jocul 
reușit". 
„Am crezut, 
mare surpriză.

.agățat" de

ce 
la

Ia

țJK

Brațe ridicate de bucuria califică rii; Steaua a sărit încă o treaptă 
în „Cupa Cupelor".

ceea ce n-a izbutit la București
ROTTERDAM, 3 (prin telefon, da 

la trimisul nostru special).
Pe stadionul Feijenoord, la fluie

rul arbitrului englez J. Burten- 
shaw s-Eui aliniat următoarele for
mații :

Feijenoord : Geilman — Schneider, 
Israel, Laseroms, van Duivenbode, 
Hasil, Jansen, van Hanegem, 
wald, Boskamp, Wery.

Mai-

Dinamo : Constantinescu — 
ran, Nunweiller III, Sandu 
briei, Deleanu, Dinu, Sătmăreanu 
II. Doru Popescu, Nunweiller VI, 
Dumitrache, Fl. Dumitrescu.

Che- 
Ga-

După pauză, în formația olande
ză a apărut Schoenmacker în lo
cul lui Boskamp. Gazdele reușesc 
să obțină în min. 47 o lovitură de 
colț, ca apoi, după 6 minute, să 
asistăm la deschiderea scorului. 
Nunweiller III, care pînă în acest 
minut a evoluat foarte bine, a dat 
„acasă", cu capul, balonul, dar Con
stantinescu era ieșit din poartă și 
n-a mai putut interveni. în minutul 
58, Dumitrache a avut posibilitatea 
să restabilească egalitatea, dar el a 
întîrziat să șuteze 
posedat. Ofensiva 
te din ce în ce 
min. 65, scorul a 
o minge pierdută
a pasat lui Schoenmacker, și aces
ta a trecut de S. Gabriel și a șu
tat în poartă din apropiere. în 
min. 69. Dumitrache a fost înlocuit 
cu Mustățea. Jucătorii 
morați, și demoralizați 
gol, nu reușesc decît 
pună în pericol poarta
în penultimul minut de joc, Mai- 
wald șutează în bară și astfel sco
rul a rămas 2—0 pentru Feijenoord, 
după un joc sub valoarea celui de 
la București.

și Israel l-a de- 
gazdelor sporeș- 
mai mult, și în 
devenit 2—0 ; la 
de Cheran, Wery

început cu un 
olandeze, care 
a pus la grea 

dinamovistă.

Cu toate că timpul a fost noros, 
excelenta iluminație ne-a dat im
presia că jocul se desfășoară la lu
mina zilei. Jocul a 
iureș al formației 
timp de 5 minute 
încercare apărarea
Apoi o bună perioadă de timp, ra
portul de forțe s-a echilibrat. încu
rajările suporterilor lui Feijenoord 
dau un nou impuls olandezilor, care 
prin Jansen (min. 21 și 27) și Israel 
(min. 26) au încercat vigilența lui 
Constantinescu. Pînă la sfîrșitul pri
mei reprize, bucureștenii au făcut 
un bun joc în 
toate acțiunile 
rilor olandezi.

români, tâ- 
după auto- 
rareori să 

olandezilor.

apărare, destrămînd 
ofensive ale jucăto-

C. FIRANESCU

Bucureștenii au reușit să elimine IN CABINE,
(Urmare din pag. 1)

apărare aproximativ, neglijent 
vulnerabil, tocmai pentru că 
arăta cam prea orgolios. Această 
distribuție a calităților și a defec
telor celor două echipe a devenit 
mai pregnantă și hotărîtoare în re
priza secundă. Steaua avea să rea
lizeze acum trei faze bine lucrate. 
Singurele faze bune din toată par
tida. Dar în urma lor, bucureștenii 
au realizat două goluri, în fața unei 
apărări cu mult sub nivelul gene
ral al echipei antrenată de olande
zul Michels. în min. 47, Marcu a 
pătruns și centrarea sa i-a oferit lui 
lordănescu o mare ocazie de gol. 
Cinci minute mai tîrziu, tot Marcu 
a ajuns aproape de linia de corner 
și Gallego l-a faultat așa ca să fie, 
nu fiindcă situația ar fi fost dispe
rată. Lovitura de la 11 m trimisă 
de Năstase a fost necruțătoare. A 
urmat apoi plecarea lui Sătmăreanu 
în atac (min. 60) și centrarea aces
tuia ajunsă la Năstase. Tînărul a- 
cesta șiret ca o vulpe bătrînă a pă
călit adversarii care îl împresura
seră și a trimis un șut teribil, pe 
care Reina n-a fost în stare să-l 
pareze. în toată repriza a doua, 
spaniolii au dominat mult, au fă
cut lucruri excelente la mijlocul te
renului, au pătruns și s-au bătut 
aspru în careul lui Haidu, dar n-au 
îngenunchiat ultima noastră linie 
de apărare (crîncenă și solid angre
nată) decît o singură dată (min. 50), 
cînd Asensi a fentat fulgerător și a 
șutat cu violență.

C.F. Barcelona este o formație de 
anvergură. Ea a evoluat la Bucu
rești mai bine decît Steaua. O 
atestă și datele obiective, adică nu
mărul de șuturi și de cornere. Dar a

Și 
se

pierdut din cauza neșansei, a ri
gorii apărătorilor bucureșteni, pre
cum și datorită fragilității ei defen ■ 
sive. Văzînd C.F. Barcelona, sporește 
pentru noi dimensiunea victoriei pe 
care Steaua a obținut-o acum două 
sâptămîni în deplasare. Rezultatul 
acela destul de greu de înțeles, este 
extrem de onorant, pentru Sătmă- 
ieanu, Naom, Vigu și toți ceilalți. 
Steaua ajunge în sferturile de fina
lă ale „Cupei Cupelor", adică acolo 
unde nu e dat să ajungă oricui. 
Rezultatul este superior manierei în 
care a fost obținut (amintiți-vă și 
comportarea din meciul cu echipa 
malteză), dar, în ultimă instanță, el 
este elementul durabil. Năstase a

fost, de fapt, omul prim al acestei 
duble întîlniri cu echipa spaniolă, 
fiindcă ea a murit datorită celor trei 
goluri realizate de către el. După 
opinia noastră, arbitrul Pius a dez
avantajat ambele echipe cu cîte o 
lovitură de la 11 m. Pe spanioli în 
min. 8 și pe români în min. 52.

Pînă la primăvară, Steaua are 
timp să mai crească și să se mai în
tărească. Fiindcă în „Cupa Cupelor" 
au rămas numai formații de elită și 
in fața lor trebuie luptat cu arme 
fine și sigure.

Spectatori cît la un meci de B. 
Normal, dacă televiziunea transmi
te patru ore și jumătate de fotbal.

CUE EfflJII PENTRU 0 CALIFICARE
(Urmare din pag. 1)

reușit să fructifice poziția exce-fi reușit să fructifice poziția exce
lentă din min. 39, alta ar fi fost isto
ria partidei. Așa, însă, repriza se
cundă a devenit un calvar pentru pu
blic și pentru U.T.A.

în această repriză secundă, după 
cîteva ocazii bune, fotbaliștii polo
nezi egalează. Pawlowski îl depășește 
ușor pe Popovici, centrează, mingea 
șutată de un coechipier în blocajul 
din fața lui Vidac revine Ia același

U.T.A. ZAGLEBIE 2—1 (1-0,
1-1, 1-1)

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE REPREZENTATIVE A SI DE TINERET 
ÎN VEDEREA MECIURILOR CU SELECȚIONATELE SIMILARE ALE CEHOSLOVACIEI

• 19 jucători In lotul A, 13 tn cel de tineret
• Tricolorii se vor pregăti la Poiana Brașov și Snagov,

Capitalăiar ,,Tineretul" ln
alcătuite loturile repre- 
A și de tineret, ale țării

Au fost 
zentative, 
noastre în vederea întîlnirilor de la 
14 noiembrie cu selecționatele simi
lare ale Cehoslovaciei.

Pentru meciul de la București, 
antrenorii Angelo Niculescu șl Ti-

--------------------------------------------------------------------------

Restantă In divizia B, seria a ll-a
Numai aproximativ 100 de spectatori 

»- prin lipsa de interes a clubului Poli
tehnica, care n-a încercat să programeze 
partida restanță intr-o altă zi — au asis
tat la jocul dintre studenții timișoreni 
șl cei de la Olimpia Satu Mare. A În
vins Poli cu 5—0 (1—0).

rf, LOTO-PRONOSPORT

J TRAGERE EXCEPȚIONALĂ 
‘ FRONOEXPRES

! Doar trei zile mal aveți la dispo
ziție pentru a vă putea procura bi
letele la interesanta și atractiva tra
gere excepțională Pronoexpre» din 
T noiembrie ac. Sîmbătă, 6 noiem
brie a.c., este ultima zi pentru procu
rarea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA TRA. 
GEREA PRONOEXPRES NR. 44 DIN 

3 NOIEMBRI 1971

tus Ozon au convocat 19 jucători. 
Iată-i : portari — RĂDUCANU (Ra
pid), GHIȚĂ (S.C. Bac.); fundași — 
SĂTMĂREANU (Steaua), LUPESCU 
(Rapid) DINU (Dinamo), VLAD 
(F.C. Argeș), DELEANU (Dinamo), 
MOCANU (Petrolul) ; mijlocași — 
DUMITRU (Rapid), ANCA („U“ 
Cluj). RADU NUNWEILLER (Di
namo), VIGU (Steaua) ; înaintași 
— LUCESCU (Dinamo), DEMBROV- 
SCHI (S.C. Bacău), DOBRIN (F.C. 
Argeș), IORDĂNESCU (Steaua), DO
MIDE (U.T.A.), NEAGU (Rapid), 
NĂSTASE (Steaua).

Companențil lotului se var tntîlni 
sîmbătă la București, după care se 
vor deplasa la Poiana Brașov, unde 
vor petrece trei zile de odihnă și

deconectare. Luni seara, selecționa- 
bilii vor sosi la Snagov, unde vor 
pregăti partida cu Cehoslovacia.

în programul tricolorilor mai fi
gurează și un sever control medical, 
marți dimineața la Centrul medi- 
co-sportiv „23 August".

Lotul de tineret, alcătuit de an
trenorii Gh. Ola și Gh. Constantin, 
cuprinde 16 jucători : portari — 
ȘTEFAN („U“ Cluj), VIDAC 
(U.T.A.) ; fundași — NICULESCU 
(Univ. Craiova), SĂTMĂREANU II 
(Dinamo), OLTEANU (Steagul roșu),

POPOVICI (U.T.A.), SMARANDA- 
CHE (Steaua). HAJNAL (A.S.A. Tg. 
Mureș) ; mijlocași — CADAR (Stea
gul roșu), SIMIONAȘ (Politehnica 
Iași), BOLONY (A.S.A. Tg. Mureș); 
înaintași — SIMA (U.T.A.), 
(„U“ Cluj), KUN (U.T.A.), 
ȘOVSCHI (U.T.A.), MARCU 
ua).

Lotul de tineret se va reuni 
în Capitală, unde va rămîne 
de o săptămînă. mai precis pînă în 
ziua de 12 noiembrie, cînd este pre
văzută plecarea spre Praga.

Stadion U.T.A. ; timp friguros ■ 
teren bun ; spectatori — circa 
8 000. Au marcat : DOMIDE (min. 

14). PAWLOWSKI (min. 66) șl KUN 
(min. 112). Raportul șuturilor la 
poartă : 28—24 (pe ‘ * “* '
9—13). Raport de

U.T.A. : Vidac 8 
reter 7, Pojonl 8, Popovici 5, Pe- 
tescu 7, Domide 8. Sima 5 (min. 
58 Calinln 6), Kun 7, Broșovschi 7, 
Both 6.

ZAGLEBIE WALBRZYCH : Szeja 
— Pietraszewskl, Pazdior, Cieszko- 
wlec, Szlykowiecz, Galas, Gluch 
(min. 46 Pawlowski), Stachula, No
vak, Odsterczyl, Kwiatkowski.

A arbitrat corect, cu excepția fa
zei din min. 96 (etnd r 
a fost faultat în careu)

WOHRER, ajutat la linie de 
Holzer și Johann Strasser 
din Austria.

spațiul 
cornere : 
— Blrău

Broșovschi
FRANZ 
Gunther 
— toți

MECIUL

LICĂ 
BRO- 
(Stea-

vineri 
timp

DE TINERET ROMANIA - CEHOSLOVACIA
LA PRAGASE DISPUTĂ

tineret a României va 
ziua de 14 noiembrie 
similară a Cehoslova- 

european).

șut pla
in

PAWLOWSKI și, după un . 
sat, la semiînălțime, s-a oprit 
dreapta portarului arădean, mascat. 
In acel minut 66, egalul de la Wal
brzych nu mai putea conta pentru 
U.T.A. Și încep marile emoții. Căci 
Zaglebie atacă cu forță, U.T.A. nu-și 
regăsește cadența, Iar Vidac trebuie 
să se întrebuințeze serios In min. 
68, 75, 76, 87. E drept, U.T.A. are 
două-trei ocazii (fiind televizată* par
tida, rețineți, credem, mai ales acel 
minut 82 cînd Szeja a scăpat balonul 
din mină în fața lui Kun șl Ciesz- 
koviec a respins în ultimă instanță), 
dar s-a aflat ifn fața unui adversar

Echipa de 
întâlni în 
selecționata 
ciei (în campionatul 
Meciul va avea loc la Praga.

De comun acord, cele două fe
derații de specialitate au hotărit 
ca întîlnirea să se dispute în cursul 
dimineții, la ora 10.

DIFERITE
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

4.841.842 lei din care 823.887 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 9 5 26 1 15 4. 
FOND DE CÎȘTIGURI: 1.350.563 lei 
din care 823.887 lei report categ. 1.

EXTRAGEREA a II-a : 41 30 13 8 
28. FOND DE CÎȘTIGURI. 491.279 lei.

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel :

In Capitală începînd de joi 11 no
iembrie pînă la 18 decembrie 1971 
inclusiv ; în țară începînd 
mativ luni 15 noiembrie 
deoembrie 1971, inclusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII

de aproxl-
pînă la 18

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
29 OCTOMBRIE 1971 

EXTRAGEREA I: Categ. 1 : 2 va
riante 10o/n a 43.478 lei | categ. 2 : 3 
variante 25% a 16.103 lei șl 6 va
riante 10o/, a 6.441 lei | categ. 3 : 19 
a 4.577 lei | categ. 4 : 33 a 2.635 lei 1 
categ. 5 : 284,65 a 305 lei • categ. 6: 
204,65 a 425 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. A I 
4 variante 10% a 17.463 lei î categ. 
B : 2 variante 25o/0 a 12.472 lei și 9 
variante 10% a 4.989 lei ) categ. C: 
10,20 a 6.848 lei ! categ. D : 20,45 a 
3.416 lei i categ. E : 32,70 a 2.136 lei j 
categ. F t 69,30 a 1.008 lei ] categ. Z: 
1531,80 a 100 lei.

Iată, în rîndurile care urmează, cî
teva reflecții după lectura rapoar
telor observatorilor federali și a foi
lor de arbitraj, de la etapa a 9-a 
a diviziei A :

■ Nu de puține ori, arbitrii con
tribuie la crearea unor stări de nervo
zitate în teren și în tribune, prin in
terpretarea diferită. în cursul ace
luiași meci, a acelorași faze de joc, 
dar, mai ales, prin felul cum sînt 
judecate unele întîmplări din tere
nul de joc, de către un arbitru sau 
altul. Mai precis : de lipsa unei uni
formități în aplicarea regulilor de 
joc. La Constanța. în meciul Farul 
— Jiul, Gheorghe Limona — după 
cum am citit în raportul său — a 
arătat cartonașul galben la nu mai 
puțin de ȘASE jucători, dintre care 
PATRU aparțineau formației gazdă. 
Este vorba de Stoica, Antonescu, 
Tănase, I. Constantinescu (Farul) și 
Dodu și Tonca (Jiul), avertizați 
pentru diverse încălcări ale regula
mentului : joc periculos, vociferări, 
proteste, atitudini nesportive față 
de adversari sau coechipieri. N-a 
fost trecută cu vederea nici abate
rea lui I. Constantinescu, care in
trase în joc, fără a-1 anunța în prea
labil pe arbitru. Pentru aceasta, și

Iul i-a arătat cartonașul galben. în 
schimb, la București, într-un meci 
cu destule neregularități, indepen
dent de factura lui tehnică, adesea 
remarcabilă, conducătorul partidei, 
Aurel Bentu, NU A RECURS NICI 
MĂCAR O SINGURĂ DATĂ LA 
CARTONAȘUL GALBEN, argumen
tând că „nu au fost cazuri de aver
tismente, jocul desfășurîndu-se în 
limitele regulamentului". Trebuie, 
deci, să conchidem, că atît atacul 
lui Dinu asupra lui Domide, cît și 
acel al lui Birău asupra lui Fl. Du
mitrescu, fostul său coleg de echipă, 
n-au depășit limitele regulamentu
lui. Așa să fie ?

■ Crainicul televiziunii și cronicarii 
ziarelor „Sportul", „Informația Bu- 
cureștiului" și „România liberă" au 
apreciat că arbitrul Bentu ar fi tre
buit să acorde penalty la atacul lui 
Sătmăreanu asupra lui Kun II, de 
la începutul meciului Dinamo — 
U.T.A. Observatorul federal Gh. 
Ola, considerînd că arbitrul „a gre
șit la judecarea unor situații de a- 
vantaj și a cîtorva faulturi fluie
rate cu întârziere", nu face însă nici 
o mențiune asupra acestei faze, 
ceea ce exprimă, de fapt, o părere 
contrarie celor ale comentatorilor 
d© mai sus. Dar, poate că aceste

rtnduri ar fi fost mai puțin... in
teresante, dacă și observatorul fede
ral ar fi avut și el aceeași părere. 
Monotonia ucide, uneori...

■ „Ca de obicei, publicul s-a arătat 
ostil oaspeților". Scriind acestea 
despre publicul din Bacău, observa^ 
torul federal C. Ardeleanu nu face 
decît să repete ceea ce au remarcat 
și alții > exagerat local-patrio
tism. manifestări necivilizate la unii 
spectatori din acest oraș. Nu mai 
interesează „Trofeul Petschovschi"? 
S-a banalizat t Să instituim altul 1

■ La Cluj, nota 10 la... purtare, 
din partea observatorului federal, 
Mihai Botez, atît jucătorilor de la 
Universitatea, cît și celor de la 
F.C. Argeș. La Cărei, de asemenea, 
trimisul Federației, Mircea Cru- 
țescu, a fost plăcut impresionat de 
maniera corectă de joc a echipelor 
Crișul și C.F.R. Cluj, în dramatica 
lor întîlnire de duminică. Ambele 
echipe au primit nota 9 la discipli
nă. în raport este elogiată șl atitu
dinea publicului, „care a avut un 
rol pozitiv în stimularea jucătorilor 
printr-o participare activă dar co
rectă Ia fazele de joc". Se poate, 
deci și așa ...

Jack BERARIU

mai proaspăt. Așa că prelungirile nu 
păreau prea roze pentru echipa de 
pe Mureș.

în cele 30 de minute de prelungiri, 
însă, U.T.A. și-a mai revenit și a 
început să forțeze rezultatul. în min. 
96, Broșovschi e faultat în careu de 
Pazdior, Insă arbitrul nu acordă pe- 
nalty-ul, destul de clar după păre
rea noastră. Se părea că U.T.A. nu 
va putea cîștiga, dar meritul arăde
nilor este că, deși dominați fizic, nu 
și-au pierdut încrederea în izbîndă. 
Și în min. 112, la o lovitură liberă 
executată de Both de la circa 17 ni, 
Szeja comite singura mare greșeală 
din acest meci, scapă balonul din 
miini, în săritură, și KUN înscrie, cu 
capul, golul calificării. Zarurile. însă, 
nu erau aruncate. Pentru că m acel 
minut 117 numai bara s-a opus eli
minării U.T.A.-ei. Meritul arădenilor 
este că 
lungiri 
izbîndă.

au forțat rezultatul în pre- 
și în final s-au bucurat de 
Dar cu prețul cîtor emoții I...

DUPĂ MECI
RINUS MICHELS, antrenorul echi

pei C.F. Barcelona : ,A existat, fără 
Îndoială, un momcnt-cheie a! jocului: 
penalty-ul acordat de arbitrul Ra
ber. Pînă atunci, noi fusesem cei care 
dominasem — am jucat indiscutabil 
mai bine în cîmp — și deschiderea 
scorului a fost conformă cursului 
jocului. După aceea însă, echipa dv. 
a renăscut parcă și a început să 
joace altfel. Acel 11 m. a dezorientat 
însă complet echipa pe care o con
duc, făcînd-o să-și piardă liniștea, să 
joace nervos. Meciul, de altfel, era 
jucat în acel moment...

MARCIAL î Steaua a cîstigat azi pe 
merit. Noi am pierdut calificarea încă 
din primul joc, cînd n-am reușit să 
luăm avantaj, iar echipa dv. —• care 
ne-a demonstrat că este o echipă pu
ternică — nu a ratat șansa ce î se 
oferea. Consider că arbitrul Kaber 
ne-a dezavantajat. Mi-au plăcut, din 
echipa Steaua, nr. 9 și 5 (n.n. Ior- 
dănescu și Naom).

PIUS KABER, conducătorul jocului: 
Nu a fost o partidă prea greu de 
arbitrat Dominarea spaniolilor a fost 
vizibilă numai Ia mijlocul terenului. 
A doua repriză a fost mai îndîrji- 
tă. dar, cred, nimeni nu poate 
să* aibă ceva de obiectat.

VALENTIN STANESCU: Deocamda
tă, ne-am îndeplinit scopul propus S 
sîntem calificați în turul trei. Ce-o 
fl maî departe, vom vedea... Pentru 
calificare, trebuie însă să-i mulțumim 
neapărat și doctorului Ghimpețeanu, 
care pur și simplu a avut sarcina să 
pună echipa pe picioare... Și a reu
șit.

GHEORGHE CONSTANTIN: Am
eliminat o echipă bună. Sîntem foarte 
bucuroși de calificare. Este și normal: 
Steaua este prima echipă românească 
care se califică în turul al treilea tn-, 
tr-una din competițiile de „vîrf*4 ale 
continentului — „Cupa campionilor4* 
sau „Cupa cupelor**. Poate am fi fă
cut și un bun spectacol, dar, nu ui
tați, am avut cinci convalescenți în 
echipă. <

NAOM : Greu, foarte greu. Spa
niolii au jucat atît de repede. Ne-am 
ținut, cred însă, bine de el ! Sînt 
atît de fericit incit nu știu ce să mai 
spun...

W

în vestiarele stadionului U. T. A
NICOLAE DUMITRESCU: „Un ad

versar dificil care a întrebuințat la 
maximum forța corporală. Zaglebie 
a jucat mal bine ca la Walbrzych. 
U.T.A. a jucat crispat, pentru că a in
trat, se pare, în atmosfera mult prea 
optimistă dinaintea meciului. Noi am 
greșit juctnd prea mult la centrul te
renului, datorită și faptului că astăzi 
extremele au fost foarte slabe. Spe
răm că pînă Ia meciurile din turul 
trei, prin pregătire, să ne asigurăm 
prospețimea necesară unei astfel de 
competiții".

NIEKEL (antrenorul formației Za
glebie Walbrzyich) : „A fost un meci 
interesant, un joc de luptă, de forțe 
egale. Cred că un rezultat egal ar fi 
fost mal firesc^ căci noi am jucat mai 
bine la Arad. Portarul Vidac a fost 
foarte bun, rezoivind cîteva situații 
dificile".

FRANZ WOHRER (arbitrul parti
dei) : „Așteptam mai mult de la 
U.T.A., cea care învinsese pe Austria 
Salzburg cu 4—1. Se spunea că ata. 
cui arădean macină tot ceea ce Întâl
nește in cale. Azi n-a arătat nimic, 
golul doi a fost ua gol norocos.

U.T.A. a fost mai tehnică dar lipsi
tă de voință. In repriza a doua, o 
dată cu căderea U.T.A.-ei, Zaglebie 
putea cîștiga partida. In prelungiri, 
însă, gazdele și-au revenit. A fost un 
meci de luptă, dar sportiv".

DOMIDE; „Am prins o zi proastă 
Iar adversarul o zi bună. Dacă Kun 
nu ’ . '
de mine, altfel am fi jucat. Așa însă^ 
am 
vers a făcut o singură greșeală, cea 
a golului calificării noastre".

PETESCU : „Ne-am calificat infi
nit mai greu decît ne așteptam, dato. 
rită entuziasmului exagerat generați 
de egalul de la 
na comportare

ȘTACIIULA : 
luptă. Noi am . 
Ia Walbrzylcb și am avut ocazii pen
tru o nesperată victorie, dar ne-a 
lipsit norocul",

BELOWSKI; „Credeam că U.T.A. 
va juca mult mai bine, dar ea s-a 
prezentat mai slab decît Ia Walbr
zyich. Cu mai multă concentrare și 
șansă am fi putut obține calificarea".

rata o ocazie după golul înscris
jucat fără extreme.. Portarul ad-

Walbrzyich și de bu- 
din campionat".
„A fost un meci de 
jucat mai bine decît

Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cu
pele europene la fotbal (optimile de finală în C.C.E. 
și „Cupa Cupelor". 16-lmile de finală !n „Capa 
.U.E.F.A.").

Tragerea la sorți a meciurilor din optimile de 
finală din Cupa U.E.F.A. va avea loc vineri, 5 noiem
brie, Ia Zurich, iar tragerea la sorți a meciurilor din 
sferturile de finală din C.C.E. și Cupa cupelor, se va 
efectua Ia 12 ianuarie 1972, într-un oraș care se va 
stabili ulterior.

Iată rezultatele pe care le-am primit pînă la închi
derea ediției. în paranteze, rezultatele din tur.

Echipele subliniate s-au calificat în turul următor.

Austria Viena 
Dinamo Moscova

— A. O, Torino

Chelsea
Eskisehir
Atvidaberg

0-0 (0-1)
1-0
1-1

următor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Ajax Amsterdam
Arsenal Londra
Sliema Wanderers
Standard Liege
Ujpesti Dozșa
Ț.S.K.A Sofia
Feijenoord
Interna zionale

Potrivit unei hotărîri a Comisiei de

— Olympique Marseille
— Grasshoppers Zurich 
—- Celtic Glasgow

Steaua București 
Bayern Mtinchen

—• C. F. Barcelona
—■ F. C. Liverpool

CUPA U.E.F.A.

2-1
3-1

Lierse S. K.
Legia Varșovia
F. C. Dundee

Rosenborg Trondheim
Rapid București
F. C. KOln

3-0
2-0
3-2

(i-«)
(0-0)
(1-0)
(0-0)

(1-4)
(0-4)
(1-2)
(3-1) 
(1-1)
(0-0)

4-1 (2-1)
3-0 (2-0)
1-2 (C-5)

(0-1)
(1-0)
(1-2)
(3-0)

Wolverhampton
A. C. Bologna
Tottenham

- A.D.O. Haga
- Zeleznicear Sarajevo

— Ț.S.K.A. Moscova
— F. C. Valencia
— Benfica Lisabona
— Dinamo București
— Borussia Monch.

2-0
2-1
0-0
2-0
4-2

disciplină a
U.E.F.A., rejucarea meciului tur dintre Borussia Mon- 
chengladbach și Inter din C.C.E. va avea ca Ioc 
«le desfășurare capitala elvețiană, Berna, 
echipe li s-a propus data de 1 decembrie.

CUPA CUPELOR
Steaua roșie Belgrad — Sparta Rotterdam 
Dynamo Berlin — A. C, Beerschot

Celor două

2-1 (1-1)
3-1 (3-1)

F. C. Nantes

4-0
2-2
1-0

Atletico Bilbao
Vasas Budapesta
Hertha
Carl Zeiss Jena
U.T.A.
Rapid Viena
P.S.V. Eindhoven
Panionios

Medal retur,

— Eintracht Braun.
F. C. Johnstone

•— Milan
-r O.F.K. Beograd 
-■Zaglebie Walbrzych
— Dinamo Zagreb
— Real Madrid
— Ferencvaros

Panionios — Ferencvaros

2-2
1-0
2-1
4-0
2-1
0-0
2-0

(1-2)
(0-2)
(2-4)
(1-1)
(1-1)
(2-2)
(1-3)
(0-6)

(Cupa
U.E.F.A) nu i-a jucat, echipa greacă fiind eliminată 
din competiție. -
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