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i Suprema năzuință
I a revoluției socialiste:

OMUL !
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în Editura politica a apârut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere cu privire la Progra

mul P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii și 
educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
listo ți eomuniste.

3 noiembrie 1971

FROLETÂRT BIN TOATE ȚARÎLF, VN1ȚÎ-VM.
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ZIAR ABODNSIMMLtll NATIONALFEftTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

CU 7 ZILE ÎNAINTEA REGHINUL„Avem de rezolvat restabilirea Intre

amenii muncii, întregul nostru popor au urmărit cu un excep
țional interes lucrările Plenarei C.C. al P.C.R., consacrată pro
blemelor activității politico-ideologice, ridicării nivelului gene
ral al cunoașterii și educației socialiste a maselor, așezări: 
relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii ți 
echității socialiste și comuniste.

Bogăția de idei, fundamentată științific și argumentată însuflețitor 
— ce caracterizează expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului — pornește de la importanța primor
dială acordată factorului uman, în amplul proces de edificare a socie
tății socialiste, multilateral dezvoltate. Așa cum s-a subliniat în 
Plenară, elementul determinant în construcția noii societăți este omul, 
gradul său de pregătire și de conștiință, profilul său politic ți etic.

Prin această prismă, nu credem să existe vreun fenomen al vieții 
economice, politice, sociale, culturale și sportive, care să nu aibă inci
dență cu lucrările Plenarei, cu importanta Hotărîre adoptată cu acest 
prilej. Sportul, de pildă, ca fenomen social de prim ordin, prin răs
punderile sale formative și educaționale, se regăsește pe deplin atunci 
cînd documentele recentei Plenare cer forurilor de resort să cuprindă 
masele, în special tineretul, în activități vii, atractive, astfel încît 
oamenii muncii să-și poată petrece timpul liber cît mai plăcut ți, în 
acelați timp, educativ. In acest sens, toate organizațiile cu atribuții 
în domeniul educației fizice și sportului trebuie să pună în centrul 
preocupărilor lor, imediate și de perspectivă, formarea unui f---- *
robust, sănătos, moral, devotat trup și suflet cauzei socialismului.__
trebuie prețuit succesul facil, de suarafață, uneori poleit ți nu trebuie 
admis sub pretextul performanței încercarea de a trăi fără muncă, 
fără obligații sociale. Trebuie combătute cu toată fermitatea tendin
țele de a se crea avantaje nemerifate, de a cere totul de la socie
tate și de a nu oferi nimic în schimb. Pe toți cei care răspund nemijlo
cit de problemele sportului românesc trebuie să-i intereseze, înainte de 
toate, finalitatea actului formativ ți educațional al tinerei generații. 
Numai dintr-un asemenea teren fertil pot apare performerii de mîine, 
valorile certe în arena mondială ți totodată cetățeni de nădejde ai 
României socialiste.

Măsurîndu-ne permanent cu alții, învățînd ți preluînd din expe- 
ie alte meleaguri, să așezăm, însă, la 
iuția școlii românești de sport, care, 
ia drumul de la pionieratul unor ani

matori izolați, la cel larg, puternic susținut material ți moral de statul 
socialist, s-a străduit să-ți găsească locul potrivit în realitatea țării. I 

„Mare este acel popor care se străduiește sâ dea cel mai mult | 
civilizației și cauzei păcii în lume' — ,a spus în expunerea sa, secre
tarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Sportivii români, exponenți ai idealurilor , poporului nostru, îți | 
consacră energia ți talentul unor asemenea mărețe țeluri I
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gului potențial de joc. Preconizăm
o tactică generală în spirit ofensiv,
dar și o strategie specială. Solicităm
un nou certificat de încredere tuturor

iubitorilor fotbalului nostru"

O INIMA

PARTIDEI DE FOTBAL
ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

INDUSTRIALA 
A MIȘCĂRII

SPORTIVE
Reghinul tși datorează o marei 

parte din prestigiul său industrial, 
fabricației de materiale și echi» 
pament sportiv. Faima Reghinului 
se întinde lin, pe ape, purtată de 
ambarcațiile sale, urcă munții și 
dealurile o dată cu sutele de mii 
de schiuri și săniuțe, invadează 
terenurile prin grațioase și suple 
rachete și crose și mai ales măr
șăluiește zilnic (adesea fără să sa 
cunoască producătorul!) în pasul 
sutelor de mii de turiști. De aceea, 
cine vine la Reghin,, intenționat 
sau tn trecere, nu poate ocoli cele 
două cetăți de industrie I Combi» 
natul de industrializare a lemnu» 
lui și Întreprinderea de material 
sportiv. Despre prima am mai vor
bit, de curfnd. Astăzi, intenționăm 
să vă spunem cîte ceva tn legă» 
tură cu a doua.

Fabrica — nu prea mare — îm» 
pinge zilnic, săptămânal, lunar, în 
ritmuri precise, măsurate, produc» 
ția sa spre eșaloanele de sportivi 
care o așteaptă pe pîrtiile schiu» 
lui, pe drumurile turismului, pe 
piste și patinoare.

Directorul, loan Peter ș! șeful 
producției, Eduard Weber, ne-au 
primit cu amabilitate, ne-au con
dus și ne-atl explicat procesele de 
creație de-â lungul liniilor tehno» 
logice. Din cele auzite ca și din 
ceea ce am văzut, am constatat că 
fabricația, trăiește un anotimp — 
uneori chiar două — înainte. Afară 
era surprinzător de cald, dar în 
ateliere iama intrase de mult în 
drepturi depline de producție.

Mașini, conduse de mîini pri» 
cepute, scoteau șiruri neîntrerupte 
de ghete (albe și negre) de patinaj 
artistic, ghete pentru hochei, bo
canci . pentru turism, ghete de ci»

cate în „U“-le de la Copenhaga au 
adus dereglarea unui angrenaj pus 
la punct cu multă trudă și verifi
cat în numeroase partide interna
ționale.

Nu trebuie să uităm, apoi, un alt

de 
de 
nu

Și

Exact cm e săpămînă înainte de 
confruntarea cu reprezentativa Ce
hoslovaciei — pe care o considerăm 
decisivă pentru obținerea calificării 
tn campionatul Europei interțări 
— împreună cu colegul meu Titus 
Ozon avem de rezolvat multiple 
probleme, atît pe latura unei pre
gătiri optime a întregului lot, cît, 
mai ales, pentru selecționarea ce
lui mai puternic „11“ românesc.

Meciurile de pînă acum din ca
drul grupei I, ca și ultima partidă 
cu Țara Galilor, au avut darul să 
ne arate valoarea echipei Ceho
slovaciei. Faptul că a obținut o 
victorie la limită a ușurat întru
câtva sarcina echipei noastre în 
aceste două meciuri, de la 14 și 24 
noiembrie. Nu mai avem nevoie 
de un golaveraj mare, ci numai 
de două victorii, chiar la diferențe 
minime, pentru a cuceri locul I în 
grupa respectivă. Aceasta însă nu 
diminuează cu nimic responsabili-

tatea selecționerilor și nici nu ușu
rează munca de pregătire pentru 
lotul ce-1 avem la dispoziție. Nu 
trebuie să uităm că mai toți com- 
ponenții acestui lot s-au aflat an
grenați, în ultimul timp, în afara

de mijloc, ca și pentru linia 
înaintași a naționalei, ele sînt 
natură să provoace insomnii 
numai antrenorilor lotului, ci 
milioanelor de iubitori ai fotbalu
lui nostru, care s-au... transformat

riența pozitivă a sportului de pi 
temelia sportului nostru contribi 
de-a lungul deceniilor, parcurgîm

Steaua și Constructorul victorioase componența lotului reprezentativ, pentru meciul cu Cehoslovacia? 
Capitală, prilej și pentru instanța-
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Foto I
D. NEAGU

in uvertura etapei
campionatelor de volei
> Constructorul, la primul său succes 
O Steaua t-a impus in finalurile
seturilor, in fafa unui adversar incomod

Carmen
Puiu 
(Constructorul) 
încearcă
să depășească 
blocajul 
jucătoarelor 
de la C.P-B.

CU PRILEJUL „TROFEULUI CARPAȚI"

HANDBALIȘT11 ROMÂNI

Aseară, în sala Giulești, au fost 
programate — în cadrul campiona
telor divizionare A de volei — 
două întâlniri interesante, după cum 
urmează:

C.P B. — CONSTRUCTORUL (!) 
1—3 (-11, 8, —4, —11). Tinerele 
jucătoare de ia Constructorul au 
obținut prima lor victorie în actua
lul campionat, în urma unui meci 
spectaculos, cu faze lungi, în care 
întreaga echipă a luptat admirabil. 
După ce, la începutul primului set, 
voleibalistele de la C.P.B. au con
dus cu 3—2. 4—2 și 5—4, ele au 
cedat Inițiativa, pierzînd, în cele 
din urmă, la 11. încurajate de a- 
ceastă primă reușită, elevele antre
norului S. Chiriță, debutează bine 
în cel de al doilea set, conduc cu 
6—1, dar se relaxează prea devre
me. permițînd adversarelor să re
monteze și chiar să cîștige. De aici 
încolo, însă, echipierele Construc
torului sînt decise să nu mai facă 
nici o concesie și ajutate de o con
diție fizică, evident, mal bună, își 
adjudecă următoarele seturi. S-au 
evidențiat: întreaga formație Con
structorul (D. Stoian, P. Cazangiu, 
M. Marlca, Puiu Carmen, II. Teo- 
dorescu, D. Steriade, V. Caranda. 
G. Russi și EL Pisică), respectiv A. 
Ionescu și II. Covaci-Corbeanu. Au 
arbitrat corect V. Voicu și V. Vră- 
jescu, ambii din București.

Răspunzînd convocării antrenorilor lor, 
s-au reunit ieri, la amiază, la sediul F. Ii. Fotbal. După o scurtă escală în 
neul de față, selecționabilii au plecat cu un autocar la Poiana Brașov 
meoiurilor din campionatul intern, 
și în durele întîlniri internaționale 
din cele două tururi ale „cupelor 
europene".

O primă obligație pe care o avem 
este aceea de a restabili întregul 
potențial de joc al celor ce au fă
cut o mare risipă de energie în 
partidele susținute de echipele lor 
de club. Sîntem datori ca pentru 
întîlnirea cu R. S. Cehoslovacă să 
înlăturăm nu numai efectele obo
selii acumulate de ei în ultimele 
săptămîni, dar și urmările gripei 
care, fatal, au debilitat pe mulți 
jucători de bază ai echipei națio
nale. De aceea, săptămînă ce ne 
mai desparte de meciul de Ia 
București, trebuie s-o dedicăm, în 
special, odihnei și refacerii fizice 
a tuturor jucătorilor.

în aceste condiții, și acțiunea de 
selecție — în mod obișnuit atît de 
ingrată — devine acum mai difi
cilă decît oricînd. Unii jucători 
acuză de mai mult timp o scă
dere a formei sportive (Radu Nur.- 
weiller, Neagu, Mocan», Florian 
Dumitrescu). Alții, dimpotrivă, de
notă o îmbucurătoare revenire Ia 
nivelul valoros de odinioară (De- 
leanu, Dobrin, Domide). Dacă în 
compartimentul defensiv, grijile 
sînt oarecum atenuate, pentru linia

în tot atîția selecționeri implaca
bili, avînd fiecare o formulă de 
echipă în buzunar.

înțelegem însă că atît lotul, cît 
și nucleul de bază al echipei să fie 
alcătuite fără nici o preferință 
pentru anumite persoane sau anu
mite cluburi, selectîndu-le exclusiv 
în funcție de valoarea fiecărui ju
cător și, mai ales, de virtualitățile 
de integrare a acestuia în jocul de 
ansamblu al naționalei.

Profilul acesteia a fost definit — 
și ca formație și ca joc — în focul 
atîtor bătălii date pe plan mondial 
și european și el nu poate fi din- 
tr-o dată șters cu buretele, sub 
pretext că alți jucători au făcut un 
meci bun în ultima săptămînă. 
Schimbările care pot fi operate 
privesc, bineînțeles, unele „piese" 
cu un grad mai mare de uzură și 
care urmează a fi înlocuite numai 
în măsura în care altele noi se pot 
încadra perfect în angrenajul echi
pei. Omogenizarea capătă o pon
dere mai mare decît orice alte cal
cule și sugestii de ultimă oră. Orice 
jucător nou — se știe — are ne
voie de o perioadă de aclimatizare, 
de adaptare la particularitățile de 
joc, puse în lumină pînă acum de 
către un mecanism bine rodat. S-a 
văzut că înseși modificările încer-

fapt esențial: decalajul existent în
tre nivelul jocului din campiona
tul intern și cel din partidele inter
naționale. Confruntările din „cu
pele europene" n-au putut decît să 
scoată și mai mult în relief acest 
decalaj. Nu mai departe decît ieri, 
un jucător talentat, Iordănescu, îmi 
mărturisea fără nici o reticență i 
„Ne-am convins că în Jocurile cu 
echipele străine, angajamentul fl-

prof. ANGELO NICULESCU 
antrenorul lotului național

(Continuare tn pag. a 8-a)
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Mihai BIRA

i (Continuare tn pag. a 3-a)
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SPRE JOCURILE OLIMPICE...
Treptat, începînd cu O amicală 

partidă disputată în compania 
selecționatei franceze, aflată în 
țara noastră într-un stagiu de pre
gătire și continuînd cu un joc ceva 
mai aspru, susținut, nu de mult, 
la Galați cu reprezentativa Bul
gariei, handbaliștii români au' făcut 
primii pași din lunga cursă olim
pică în care — sperăm — se vor 
angaja cu cunoscuta lor ambiție 
pentru a-și onora excelentul pal
mares internațional. Acum, ei se 
află înaintea uneia dintre cele mai 
serioase verificări din acest se
zon și anume cea de a Xll-a edi
ție a „Trofeului Carpați" Ia care 
— după cum se știe — și-au anun
țat participarea selecționatele na
ționale ale Iugoslaviei (locul III 
la C.M.), R.F. a Germaniei (locul 
V la C.M.), Franței, Ungariei (lo
cul VIII la G.M.), Norvegiei ți 
Spaniei.

Este, după cum se vede, 6 „in
trare" serioasă în bogatul sezon 
ce se întinde înaintea handbaliș- 
tilor noștri fruntași și la capătul 
căruia îi așteaptă turneul de la 
Jocurile Olimpice. Justificat, 
pe deplin, interesul cu care 
întîmpinată competiția de 
Galați și, firește total 
tificată atenția cu care 
doi antrenori ai lotului reprezenta
tiv Nicolae Nedef și Eugen Trofin 
supraveghează pregătirile celor 15 
jucători, reuniți pentru' a apăra 
culorile handbalului nostru.

Ceea ce trebuie subliniat de la 
început (după ce am discutat, am 
urmărit cîteva antrenamente și am 
asistat la cele două partide inter
naționale cuprinse în calendarul 
de activitate de pînă acum), este 
faptul că atît conducătorii tehnici 
ai formației, cît și componenții lo
tului nu privesc „Trofeul Carpați" 
ca pe un scop în sine, nu subor
donează, așadar, antrenamentele 
din această perioadă obiectivului 

âȘ Barțicinafea la • întrecerea

de la Galați, ci țintesc departe, 
spre luna august a anului viitor, 
cînd la MiinChen se va desfășura 
cea de a XX-a ediție a J.O. Pen
tru aceasta încă din primele zile 
după încheierea celui de al IV-lea 
turneu al' campionatului . național, 
s-a alcătuit un amplu plan de pre
gătire și — fapt mai important i— 
s-a acceptat de către toată lumea 
ideea de a se proceda Ia o infuzie 
de elemente tinere în prima gar
nitură, operație absolut necesară 
dacă vrem ca la marea întrecere 
olimpică, selecționata României să 
adauge cunoscutelor sale calități 
de ordin tehnic și tactic o notă

Călin ANTONESCU

(Oontlnuare tn pag. a t-a)

STEAUA — PROGRESUL, (m)
3— 0 (11, 12, 11). Cel de al doilea 
meci a dat naștere la o luptă epui
zantă, pe alocuri dramatică, din în
cleștarea celor două echipe rezul- 
tînd un joc foarte bun, mult gus
tat de public. Echipa campioană a 
întâmpinat în Progresul un adver
sar incomod care, pe parcursul me
ciului, l-a ridicat serioase proble
me. Steaua s-a impus clar abia 
spre sfîpșitul seturilor, avînd o for
ță mai mare în atâc și o apărare 
mai bună. Dar iată cum a evoluat 
«corul : setul I — 2—0, 2—2, 4—2,
4— 5, 6—5, 6—6, 9—6, 9—10, 14—10,
14—11, 15—11 ; setul II — 1—0,
1—5, 2—5, 2—6, 4—6, 4—7, 7—7, 
7—9, 10-9, 10—12, 15—12 ; setul III 
— 3—0, 3—2, 7—2, 7—3, 11—3,
12—4, 12—10, 14—10, 14—11, 15—11. 
Remarcări : Bartha, Iorga, Cristiani 
și Rauch de la Steaua, Poroșnicu 
și Nieolau de la Progresul. A arbi
trat slab cuplul bucureștean V. 
Săndulescu—I. Covaci.

Bumitru NEGREA 
Iulian COSTINIU

Jocurile de baschet disputate ieri 
în cadrul campionatelor republica
ne s-au încheiat cu următoarele re
zultate :

MASCULIN
DINAMO — POLITEHNICA

91—73 (38—38)
Timp de 33 de minute totul pre

vestea un final palpitant. Avantajul 
alternase permanent la diferență de 
2—3 puncte, ambele echipe, stăpinite 
evident de importanța partidei, prac
ticau un joo fără riscuri, lăsînd im- - • - în

ce 
Dar, 

ostili- 
de

presia că se păstrează, ca 
ultimele minute să dea tot 
pot pentru succesul final, 
în acel amintit minut 33, 
tățile au fost net dominate 
campionii țării. Aceștia, după o sui
tă de 6 coșuri înscrise de Albu și de 
alte puncte marcate de Diaconescu. 
au depășit net un adversar, care s-a 
stins ca o luminare.

Bravo dinamoviștilor pentru victoria 
lor netă, pe deplin meritată chiar 
la această diferență. Dar ce s-a pe
trecut cu Politehnica, formație tină- 
ră de la care numeroșii ei simpati
zant! așteptau mult mai mult ? A 
fost evidentă „restanța" studenților 
în ceea ce privește rezistența, sin
gura explicație a căderii fizice, con
cretizată, de pildă, prin două ra
tări de sub «oș șl două aruncări

libere, de asemenea, ratate de Popa 
intr-un moment decisiv (minutul 
32 : 63—60 pentru Dinamo). Eloc
vent a fost și modul în care a fost 
aplicată apărarea om la om (după 
35 de minute de zonă), fără vlagă, 
așteptînd greșeala adversarului în loc 
să o provoace.

Așa se face că Dinamo a cîștigat 
la o diferență de 18 p, repetăm me
ritată, deoarece formația profesoru
lui Dan Niculescu a fost mai com
bativă, mai incisivă și a știut să in
siste din momentul în care studen
ții dădeau semne de oboseală. în ge
neral, pînă în perioada în care s-a 
produs distanțarea dinamoviștilor, 
meciul a fost interesant, prin dîrze- 
nia cu care s-a luptat și prin evo
luția scorului j dar a fost deficitar 
din cauza reținerii cu care s-a ac
ționat în ambele tabere și a nume
roaselor greșeli de tehnică, mult prea 
multe pentru un derby al diviziei A.

Au marcat Diaconescu (32). Albu

Cernea il depășește pe Wroacă și va înscrie. Fază din meciul 
Politehnica

Foto I DRAGOȘ NEAGU
Dinamo

(18), Cernea . (10). Hanes (2), Chivu» 
lescu (2), Săuca (9), Novac (11), Dra- 
gomiresou (7) pentru Dinamo, res
pectiv — Georgescu (24), Pîrșu (20), 
Cernat (5), Dudescu (5), Anastasiu 
(4), Rusu (2), Troacă (7), Popa (6). 
Arbitrii G. Dutka (Oradea) și M. Ri- 
zea (București) au avut o misiune 
foarte dificilă de sare s-au achitat 
cu succes.

bune, o surpriză de proporții, in- 
' vingînd echipa clasată pe locul 4 in 
campionatul trecut.

D, STANCULE5CU

I.E.F.S, — I.C.H.F. 56—53 (28—29),
Studenții au realizat, datorită formei

STEAUA — RAPID
73—62 (43—28)

FEMININ
Partida dintre formațiile bucure?» 

tene Politehnica ?i Constructorul, dis» 
putată în sala Constructorul din 
Capitală, s-a încheiat ou victoria 
categorică a primei echipe cu sco
rul de 7»—44 (44—18).

f V V A w w

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
CAMPIONATUL DE HOCHEI

deci, 
este 

la 
jus- 
cei

Dunărea
înaintea

GALAȚI 6 (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

în ziua a doua a campionatului 
republican de hochei grupa 
tru locurile 5—8) au fost 
trate rezultatele i

DUNĂREA — AVÎNTUL 
(1—0, 2—0, 0—1)

B(pen- 
înregis-

3—1

Începută, din vina organizatori
lor, cu o întîrziere de o jumă
tate de oră, partida inaugurală a 
cuplajului de sîmbătă a fost de 
un modest nivel tehnic și specta
cular. Gălățenii n-au mai prestat 
jocul combativ din partida- cu 
-TiinâYa iar hMheistii din Gheor-

se menține 
meciului cu 
ghieni n-au evoluat nici ei Ia va
loarea cunoscută. In primele două 
reprize jocul a fost liniștit, fără 
durități, cele trei goluri ale gaz
delor fiind înscrise pe neașteptate, 
în ultima treime a partidei, Avîn- 
tul a intrat pe gheață decisă să 
refacă terenul pierdut. Forțînd 
ritmul jocului, agățîndu-se pur și 
simplu de adversar și luptînd pen
tru fiecare puc, hocheiștii din 
Gheorghieni au izbutit să înscrie 
unicul lor gol atunci cînd se a- 
flau în inferioritate numerică. Din 
păcate, în această parte a partidei 
oaspeții nu și-au putut stăpîni ner
vii, au. jucat extrem de dur. motiv 
oeafru cate au fost sancționați cu

neînvinsă
I.P.G.G.

nu mai puțin de... 27 de minute 
de eliminare, iar la terminarea me
ciului, jucătorul Szasz a fost pe
nalizat cu 10 mfn. pentru nespor- 
tivitate 1

Cele patru puncte au fost reali
zate de : Trăușan, Corduban și Bă- 
lăneanu pentru Dunărea, respectiv, 
Todor pentru Avîntul. Au condus 
foarte bine : Gh.

Gh. MureșanuȘi
I.P.G.G. -
1—6 (1—2,

Tasnadi (M. Ciuc) 
(București).

TÎRNAVA
0—3, 0—1)

Duminică este programată pa, 
da Dunărea — I.P.G.G.

T, SIRIOPOL

Toamnă prelungită pentru e- 
chipele românești de club 
în conipeti(iile europene I 

O nouă miercuri s-a scurs — ce 
bine ar fi să nu le mai ținem 
minte numărul, pînă prin fazele 
finale I — și trei din cele patru 
combatante au trecut peste am
buscadele Barcelonei, Legiei și 
Zaglebiei. S-au publicat statistici 
flotante, care ne situează, deo
camdată, pe un loc fruntaș ca 
prezență în actualul stadiu al cu
pelor continentale, dar s-au afir
mat și niște adevăruri care re
duceau dimensiunile euforiei. 
Este, însă, în afară de orice du
biu — și rezultatele rămîn, în
totdeauna, în picioare, indiferent 
de tezele explicative care le 
înalță sau coboară — că nicio
dată, pînâ în această toamnă, 
n-am avut trei echipe 
principalele competiții ale bâtrî- 
nului continent. U.T.A. și Rapid 
își vor continua cursa în „Cupa 
U.E.F.A.", fără răgaz, pînă spre 
sfîrșitul sezonului (luna decem
brie), avînd de înfruntat două re
prezentante ale unor școli fot
balistice de prim rang în lume : 
Vitoria Setubal și Tottenham

râmase în

Hotspur, în timp ce Steaua, be
neficiind de un mult așteptat an
tract, va aborda turul III al „Cu
pei cupelor", în pȚimăvara vi
itoare.

Toamnă prelungită și pentru 
tricolori (și să nu uităm că mulți 
dintre ei se recrutează dintre ju
cătorii formațiilor susamintite). Și 
cum, de regulă, în fotbal „pre
lungirile" sînt decisive, iată că 
fotbaliștii loturilor reprezentative, 
angrenați în campionatul euro
pean, au de susținut în a doua 
parte a lunii în curs meciurile cu 
echipele Cehoslovaciei și Țării 
Galilor, care vor hotărî cine se 
va califica în sferturile de fi
nală. Cele două loturi au intrat 
din această săptămînă de între
rupere a diviziei naționale A, în 
etapa finală a pregătirilor. Se 
vorbește des de oboseala jucă
torilor noștri fruntași, solicitați 
mai mult ca în alte sezoane, 
gripa și indisponibilitățile sînt la 
ordinea zilei. Dar, faptul că am
bele meciuri ale primei reprezen
tative se dispută la București, face 
ca accentele îndoielii să capete 
surdină și să revină pe prim 
plan optimismul. Că uneori opti-

mismul se transformă în certitu
dine a calificării, că devine si
nonim cu sarcina victoriei (ca și 
cum adversarii n-ar avea și ei 
dreptul la replică...), aceasta este 
altceva. Tn fond, singurul lucru 
pe care trebuie să-l cerem pur
tătorilor tricourilor naționale, ca 
și tuturor fotbaliștilor care ne re
prezintă, este acela de a-și apăra 
șansa cu dăruire și luciditate, fără 
a-și drămui efortul. Numai în 
asemenea condiții talentul te 
poate servi, elementul de con
junctură poate fi depășit, rezul
tatul — indiferent dacă e victo
rie sau nu I — poate fi apreciat.

DE LA
„CUPA SATELOR VRINCENE" 

LA CAMPIONATUL NATIONAL 
DE CROS

Deși situate la o distanță apre
ciabilă unul de celălalt, între 
Focșani și Sibiu s-a așternut în 
săptâmîna trecută o trăsătură de

Paul SLAVESCU

(Oontinuare tn pag. a 8-a)
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CINE ȘTIE BOX... CIȘTIGA I

FAGAȘURS
ÎN APUSENI

De la primul pas pe plaiurile 
Apusenilor, tulnicul se auzi ae- 
vea\ Uimit, roteam privirea. De 
unde ?... Âscuns in cuta mun
telui, buciuipul da glas stră
bunului obicei. Ia început, oprit 
în loc, cu gîtul întins, căutam să 
pr ud zvonul pămîntului. Peste 
cu mi și văi am găsit dezlega
re . Per. v.n tăpșan, băietanul în 
alo și negru își. rostea vpăsul, 
din fibra seculară, it?i oriunde 
aș fi fost,. mă ajungea . chema
re "~i gravii, cu,note pocnite din 
sc ir fa naturii.':

iă strccuram tn \ măftintalele 
pl mtntului. Acolo, ! în tidîncuri 
fără afund, ace de gheață îmi 
luminau călea..Adăstani înde- 
lu g la Scărișoara și parcă Bach 
vibra din tuburi uriașe.

Drumuri fără popas. ZăOOZi 
blajini la stine primitoare.

... Din buza crăpată a stincii 
țîșnea șuvoiul viu. Asistam 
lîr.gă izbucni Ponor, la nașterea 
apă. In salturi gălăgioase, se 
rostogolea fără maluri, li urma 
firul luminos, pierzindu-mă in 
căutări. Dispărea fără veste, ne
finind seama de canoane. Așa 
am descoperit scorburile. I.ocuri 
nevăzute; știute de nimeni.

Ajuns crucea zilei, urcam 
grohotișul dur al dolinelor și 
perefii aproape verticali. Imen
sul portal sculptat în forme ha- 
luz nante deschidea poteci urzi
te in milenarul fenomen carstic. 
Ferestre naturale, peșteri rată- 
cite-n beznă, bolți monumentale.

Nu departe, ' trepte cioplite 
îna 'ins duceau in grota cu nu
me de faclă. Pe limba de gheață 
zvîrlită spre cer se înnodau curcu
bee. Uriașa ștaltigmită ne cîn- 
tărea uimireti. Eram in peștera 
Fo ul Viu cu brîu de ferestre, 
nai c.rale. Seara, la pălălaia 

i.scuri încropită în grabă, 
t se frigea în vilvătăi 
tre. ■ \ 
e undeva, din străfundul 
.tului, rădăcini adinei ridicau 

rhdndru spre poarta tăcerl- 
(jurTnlât.r.pv; . .l ':.
^s trăjuia neclin tit t'n feti in •

vr. 
ni' 
ba

din 
slă- 
al-

pa-
JTl't
'rK ''
lui . ‘h.iMidi lu!
H( ■■‘iaiairi:jitia neclin'it t'n feum- 
pă' d'f vr^rnTlf'îpeste țrrdța de 
ve 'A a lui AiWflm lancu.

'* iSUșriindu^se îh curba-'Văzdu- 
hu -ii, săge.ttitorul despică o mi- 
nu l cttyma îtanoptării.

Șl la ceas ttrziu, a căzut o 
stea...

A. GHEORGHIU
........ 1 ............. HI !■ ..........

Impresionistul Degas, prieten cu Zola, este unul din primii pictori mo
derni care se simt atrași de lumea stadioanelor și hipodromurilor. 

Edgar Degas (1834 — 1917) „LA CURSE"

* EMILE ZOLA
Șl REACȚIA ÎMPOTRIVA SEDENTARISMULUI

mare

în ideea popularizării boxului în 
rîndurile tineretului și, în special, 
al elevilor din școlile profesionale, 
Comitetul județean Sibiu al U.T.C., 
în colaborare cu Comisia județeană 
de box de pe lîngă C.J.E.F-S. Si
biu, a organizat la cinematograful 
„Pacea" un concurs cinematogra
fic cu tema t „Boxul românesc de-a 
lungul anilor". Au fost prezentate 
secvențe din întîlnirile internațio
nale susținute de pugiliștii noștri, 
concurenții trebuind să arate ce știu 
în legătură cu meciurile și boxerii 
respectivi.

Au fost de față peste 500 de e- 
levi. Cinci dintre ei au intrat în 
concurs, dovedind temeinice cuno
ștințe în materie de box.

Tn final, ordinea 
clasați a fost i 
Gabriel Cristea 
vian Goga"), 
2. florin Șerb 
U.P.A.) 195 p. 
(Grupul școlar

Un concurs 
desfășura și la Mediaș, după care 
va avea loco întrecere între cîști- 
gătorii celor două concursuri.

Ilie IONESCU, coresp.

primilor trei 
următoarea : 1:
(Liceul „Octa- 

- 200 de puncte, 
(Școala profesională 
3. Vater Moldovan 

Independența) 175 p. 
asemănător se va

REFLECȚII... ASTRONOMICE
• Să aperi în condiții de impon

derabilitate, trebuie să fii portar, 
nu glumă ! In orice caz, superior 
unuia care nu-i în stare să apere 
în condiții... terestre.

• Ce decizii ar putea să dea un 
arbitru pe Lună, cînd nici pe 
Terra nu-i cu picioarele pe pă- 
mînt ?

DIN ULTIMUL MINUT...

greu cu 
înfocată, 
acum. .. 
urechile

Duminică mohorită de toamnă.
PORTARUL, plin de noroi din cap 

pînă-n picioare, își furișa privirile 
spre cronometrul stadionului. Mai 
rămăseseră doar cinci minute de joc, 
și echipa lui, luptînd din 
terenul străin și galeria 
reușise să evite golul, pină

Vîntul șuiera Pe lingă
sale, stropii reci de ploaie il izbeau 
peste față, dar PORTARUL rezista 
pe poziții ca o barieră neînduplecată. 
Frecîndu-și pumnii înghețați striga 
spre apărătorii săi : „Luați, omul !“ 
Apărase formidabil, uluind stadionul 
și exasperîndu-i pe Înaintașii echipei 
gazdă, cu intervențiile sale. Acum, ba
lonul plutea din nou ca o pasăre de 
pradă peste carbul tați, pîndit mereu 
de atacanți furioși, dornici să-l vadă 
in plasă... PORTARUL se 
din nosoi și cu un salt ager respin
se din nou. Apoi, răsuflă ușurat. 
Echipa sa pornise la contraatac. Cit 

fi pină la sfîrșit ? Privi din 
ceasul : trei minute, numai 

strigă ei din 
intimpine o 

se rostogolea 
clipa urmă- 

ca o panteră

smuci

o măi
nou ceasul ; trei 
trei........ Curaj, băieți I”
nou, pregătindu-se să 
altă șarjă. Tăvălugul 
iarăși spre el, dar in 
toarc, PORTARUL țișni 
„suflind” mingea din fața atacantu
lui central. Auzi serișnetul măselelor 
sale, îi întîlni privirile înnegurate de 
furie și disperare, dar. surd la vaie- 
tul tribunelor, degajă lung. ..

Și, parcă, întrezări prin ploaia 
deasă sfirșit.ul. . . Fluierul final, stri
gătele de mulțumire ale colegilor 

echipă, epuizați și ei de crîncena

încleștare, și apoi momentul clnd 
se contopi și el cu ei in grămada aceea 
de trupuri pline de noroi, care se 
rostogolea pe gazonul stadionului...

Dar pină atunci mal rămăsese un 
minut !... Și iată, balonul se în
drepta iarăși spre el. urmărit de o 
grămadă de tricouri... 
ce se-ntîmplă ? Tonca, 
acela e liber. ..“ Dar strigătul ii 
îngheță Pe buze. într-o clipită, min
gea ajunsese exact in locul acela de 
care se TEMUSE el. Mai zări chi
pul îndîrjit al atacantului, auzi o 
plesnitură si înțelese că balonul por
nise ca din tun, de la șapte metri, 
tocmai acolo... ah. de ce tocmai aco
lo ? Țișni disperat ca să-l ajungă. 
Dar balonul TRECUSE. .. De mult... 
Se prăvăli in noroi și 
vis. urletul uriaș de 
stadionului...

îl zări pe coechipieri prăbu.șlndu-se 
ca secerați de gloanțele disperării în 
iarba udă. înțelese totul. Balonul vi
clean se află în plasă ! O lacrimă se 
amestecă cu noroiul și ploaia turbată 
care-1 improșca parcă cu stropii ei, 
drept în inimă.. . Era o lacrimă mi
cuță. .. dar ce mare tristețe aduna 
în ea... Iar această lacrimă curată 
a portarului Vasile Suciu căzuse exact 
pe locul, uncie cu o săptămină mai 
înainte, un alt portar, Constantinescu; 
de la Dinamo, lăsase o altă lacrimă ’ 
de tristețe. ..

Ambii portari fuseseră învinși in 
ultimul minut, la Constanța...

M. GEORGE

„Hei, băieți, 
Tonca, omul

auzi ca prin 
satisfacție al

CEL MAI 
COMPLICAT 
CAMPIONAT
DE FOTBAL 
DIN LUME

voie și nesi-

Barbu ALEXANDRU

Eugen POPITĂ

că la o 
timpul...

de a nu fi 
sub... cram-

o echipă 
fi și pe 

„Pă-

FOTBALUL FEMININ

• Nu înțeleg. Sînt două echipe 
din aceeași categorie și, totuși, în
tîlnirile lor înregistrează scoruri 
astronomice !

• Ce n-ar da fotbaliștii să șe 
poată corecta traiectoria 
navă spațială I Poate cu 
Cine știe I

• A existat pe pămînt 
CU numele „Venus”. o 
Venus o echipă cu numele 
tnînt“ ?

Neîndoielnic, Brazilia este țara nu
mărul unu a fotbalului mondial din 
ultimul deceniu, atît prin forța echi
pei naționale, triplă campioană mon
dială în ultimele patru ediții, cit 
și prin numărul mare de echipe de 
club cotate la cel mai înalt nivel 
valoric in soccerul internațional. Pot 
fi amintite. în acest sens, numele 
unor formații renumite, arhicunoscu
te pe toate meridianele globului. O 
ierarhie internă a acestor mari echi
pe nu a putut fi stabilită niciodată, 
obiectiv, Brazilia neavînd pină acum
— paradoxal, dar adevărat — un 
campionat național I

Anul acesta, forurile conducătoare 
ale activității fotbalistice au hotărit 
organizarea primului campionat na
țional al Braziliei. Măsură normală, 
in esență, dar cu o modalitate de 
realizare cu totul proprie, foarte com
plicată. vecină cu bizarul. Confede
rația sportului brazilian a stabilit
— alegînd numai echipe care pose
dă stadioane mari și garantează ob
ținerea unor rețete substanțiale — 
cele 20 de cluburi care vor concura 
la titlu. / 
în două serii — 
ceput în august - 
să se intilnească —___
(tur). Primele trei echipe din fie
care serie se califică pentru etapa 
următoare. Din cele 7 echipe rămase 
In flecare grupă, primele două care 
au obținut cele mai mari încasări 
se califică, la rindul lor. mal de
parte, numărul combatantelor rămase 
în dispută ajungind astfel ia 10. 
Aceste echipe vor ti din nou Împărțite 
în două serii de cite 5. în cadrul 
cărora se vor întîlni intre ele după 
sistemul tur-retur. Primele două din 
fiecare serie vor forma grupa, celor 
patru finaliste care se vor întrece 
intre ele o singură dată, titlul le 
campioană revenind echipei cu nu
mărul cel mai mare de puncte obți
nute în această ultimă fază.

După cum se vede, spectatori! vor 
participa în mod direct la lupta 
pentru titlu, cel puțin in prima eta
pă a competiției. Ideea pare inse- 
hiOasă, întrucît bănuim cit puhiit”!l 
nu se va înghesui pe stadion In ca
zul că echipa favorită va fi ciuca 
bătăilor, intre numărul de pumle 
cîștigate Si’ numărul plătitorilor tre
buind să existe un raport direct.

Iată. în Încheiere, cele 20 de echi
pe angajate in primul campionat bra
zilian, echipe care aliniază la startul 
unei competiții interne cea mai sită- 
lucitoare constelație de vedete : gru
pa A : Cruzeiro (Bello Horizonte). 
Corinthians (Sao Paolo), 
Gama (Rio), Santa Cruz, 
(Sao Paolo), Curitiba, Ceara, 
nacional (Porto Alegre). Flumineuse 
(Rio), Portuguesa (Sao Paolo) ; gru
pa B : Gremio (Porto Alegre). Sui
tes, Bahia, Sport Recife. Flamengo 
(Rio). America (Rio). Atletico (Minas 
Gerais), America (Minas Gerais), 
Sao Paolo. Botafogo (Rio).

Fotbalul le-a făcut pe femei mai înțelepte !,..
Timp de o oră plus 10 minute pauză, nu sînt invidioase pe modelele 
de îmbrăcăminte purtate de colege...
Fetele ar putea .juca bărbătește, ilar, nu vor...
Și nu vor, pentru că nu pot renunța la gîndul măritișului.
Femeile sînt mai puțin afectate că stau pe banca rezervelor, 
înseamnă că sînt considerate mai... tinere.
Nu înseamnă că dacă o fotbalistă evoluează pe post de „libero", 
trebuie neapărat să fie... nemăritată.
Federația de fotbal va avea dureri de cap în legătură cu transferul 
fetelor de la o echipă la alta, pentru că :
Nu poate folosi paragraful cu... „satisfacerea stagiului militar"... Ori
cum, va trebui să recurgă la formula : „consimți de bună 
lită de nimeni ?!...“
In concluzie :
Bărbați ! însurați-vă cu fotbaliste ! Veți avea avantajul 
umiliți „că trăițl sub papuc", Ci admirați „că rezistați 
poane".Tn articolul pe care-1 publică la 

Paris în 1879 — „La littcrature et 
•a gymnastique" — el face un as
pru rechizitoriu atitudinii quasi-ge- 
nerâle de moleșeală, de sedenta
rism, în care se complăceau intelec
tualii francezi, în marea lor ma
joritate.

După el, rapida dezvoltare a ma- 
șinismului, civilizația industrială 
deci, a dus la neglijarea aproape 
totală a cultivării corpului uman. 
„Boala progresului", cum o numeș
te Zola — a cuprins generația sa 
și o subminează irevocabil. „Ner
vii se dezvoltă in detrimentul 
mușchilor — spune el — și aceștia 
slăbiți nu mai pot susține mașină
ria umană. Echilibrul dintre corp 
și spirit s-a distrus. Ar fi bine să 
ne mal gîndim și la acest biet corp, 
pină mai este timp".

Iată soluția pe care o vede Zola : 
„Ar fi de dorit ctț întregul Paris, 
lă'fcl ca și vecheai' SpârtA, să iasă 
pe Cîmpul iui Marte și să execute 
alergări, aruncări de suliță și disc".

r„Fran|a cunoscuse cu Amoros și 
Clias o perioadă de interes pentru 
educația fizică și chiar de efer
vescentă în acest domeniu. După 
dispariția lor, intervine o
pauză, cînd interesul pentru educa
ția fizică scade pină aproape de 
anihilare".

Acest citat din C. Kirițescu (Pa- 
lestrica, partea a IV-a, cap. IV, 
pag. 345) mi se pare semnificativ 
pentru a-mi începe rîndurile aces
tea dedicate într-un anumit fel șe
fului naturalismului în 
Emile Zola.

într-adevăr, mijlocul 
XIX-lea, în Franța, nu 
favorabil preocupărilor 
tivarea corpului. Clasele 
țării subapreciau mișcarea, educa
ția fizică și sporturile.

Emile Zola- (1840—1902), este 
printre puținii care s-au ridicat îm- 
potriva siării de. lucru existențe. 
Aprig adversar al superbei izolări 
care era specifică literaților con
temporani Iul, Zola ss aruncă Țn _ , .........._ ______t________
t iltouea Ir.'imînțȘrilor spcișle, aia- pe asemenea, spune eî,‘‘trebuiesă

„^„„4 se ja pOpOr> ca acesta să
inunde sălile de gimnastică și sta
dioanele. Concluzia la care ajunge 
Zola este sintetică : „Exercițiile 
zice sînt o necesitate".

Peste puțină vreme, printr-o 
ricită coincidență sau printr-o 
gică firească, tot un francez, Pierre 
de Coubertin, reînvie ideea olim- 
pianismului în lume.

în 1900 Parisul va organiza a 
doua ediție a Jocurilor Olimpice 
moderne. într-un fel ideile lui Zola 
se împlineau : flacăra aprinsă în 
vechea Eladă se aprindea din nou 
și poate pentru totdeauna în lume.

Dorin ALMAȘAN
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literatură,

secolului al 
este deloc 
pentru cul- 
mijlocii ale

cînd cu Vehemență, pledînd cu ar
doare. Episodul procesului Dreyfus 
este bine cunoscut, la fel ca bătă
lia pe care a dus-o Zola pentru 
apărarea pictorilor damnați. Mal 
puțin cunoscută este atitudinea pe 
care a luat-o el față de educația 
fizică.

Acestea au fost Împărțita 
campionatul a in- 
- echipele urmind 

o singură dată

A :

LECȚIA DE FOTBAL.

Vladimir MORARU

inimile 
pe sta- 
Bucuria

Vasco da 
Palmeiras 

inter-
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■INU CRĂCIUN, COMUNA BARA- 
0.1 NUL. împărtășesc părerea dv. că 
fotbalul feminin', va lua o dezvoltare 
puternică. Șl palate că fetele noastre 
ne vor face să uităm, prin perfor
manțele lor, decepțiile pe care ni le 
provoacă, uneori, băieții. Totuși, ni 
se pare pgematur să înființăm ■ și 
pentru fete o rubrică intitulată AJu- 
câtoarea săptăinînll”. Fotbalul femi
nin nu dateiază dectt de dol-trel ani. 
Băieții au așteptat... 100 da ani șt 
mal bine. înființarea, unei astfel de 
rubrici I . -

V. ț’EPELUȘ .(-BUCUREȘTI. Același 
răspuns, atit la primă, cit. șl la a 
doua întrebare : nu. ...

ioan SOARE, PLOIEȘTI. Dumitru 
Niculae are drept de jod imediat la 
Dinamo El.; evoluează, :.'deocamdată, 
In echipa dft tlnerâf rezerva « dlna- movlștllor( urmind să-și facă ’ apari
ția In prima echipă, în funcție de 
necesitățile ei.‘: •’

MANY TOLEA; CIUPERCENI. (,ln 
campionatul județean II, la executa
rea unei lovituri de Ia 11 metri, clnd 
jv ătorul care a tras, a reluat min
gi . respinsă do portar, arbitrul a 
ai .ilat golul. Ce părere aveți 7” Că 
arbitrului respectiv ar trebui să 1 se 
anuleze viitoarele delegări, decizia 
dată llustrînd o crasă necunoaștere 
a regulamentului. Golul n-ar fi fost 
velabll, numai dacă mingea ar fi re
venit, din bară, la jucătorul care a 
executat lovitura de la 11 metri, iar
Vttllb, Ulii DcUd) Ici juvctiuiux vcu 
executat lovitura de la 11 metri,

ar fi tras din nou, Înscriind 
Dar oricare dintre ceilalți ju- 
are acest drept.

IOAN

ion schNÎkider, COMUNA RAI- 
I.EȘTI. Handballsta Slmona Arghir 
are 22 de ani. Primii pași spre afir
mare l-a făcut la Universitatea Ti
mișoara, sub conducerea antrenoru
lui Victor Chlța. Acum, joacă la 
Universitatea București șl, după cum 
ați văzut, și în echipa națională.

LUCIAN POPOVICI, BUCUREȘTI. 
Am citit cu Interes rîndurile dv. In 
esență, ele reprezintă noi sugestii 
pentru' alcătuirea echipei naționale 
de fotbal, știți cîțt jucători i-au fost 
recomandați lui Angelo Niculescu 7 
Aproape... 100, printre care, probabil 
că figurează șl jucătorul dv. prefe
rat, Gyurfi, de altfel foarte talentat. 
Dar ce te faci cu atltea sugestii, clnd 
cei care au Inventat jocul de fotbal 
au stabilit că o echipă nu poate avea 
mai mult de 1-1 jucători ?

ȘTEFAN PECHICI, BUCUREȘTI. 
Na este cel mai Înțelept lucru să 
culegcp informațiile sportive din 
„Contemporanul”, iar cele culturale 
din „Sportul” I Nu trebuie, deci, 

confundat turneul de la Wimbledon, 
ce se dispută in aer liber, pe gazon 
(înființat in 1877), cu cel de la 
Wembley, care are loc pe teren aco
perit. Cel din urmă n-are, de altfel, 
deeit o istorie de vreo zece ani, în
cepută o dată cu construirea 
respective, vecină cu faimosul 
dion de fotbal.

STELA POPESCU, COMUNA 
CHIL. „Pentru început, vreau 
prezint : Stela Popescu”. îmi 
bine. Ion Poștașu 1 Și-acum,
răspund la întrebare : fotbalistul dv. 
preferat, Ion Naom, de la Steaua, 
s-a născut in București, la 11 aprilie 
1951. . înainte de a fi legitimat la 
steaua, a jucat la Metalul București. 
Toate acestea și multe altele, le știu 
de la el. Numai înălțimea n-a vrut 
să mi-o spună 1

i
I
I
I
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acesta 
astfel, 
câtorl

IOSIF IOAN PAUL, COMUNA 
DRAUȘENI. 1) Ca vechi susținător al 
Politehnici! Timișoara, vreți să-l Îm
prospătați memoria lui Lereter, amin- 
tindu-1 că debutul în divizia A șl l-a 
făcut în anul 1956. pe Stadionul Re
publicii din Capitală, cînd studenții 
timișoreni au cîștigat cu 2—1, golul 
victoriei fiind înscris de... Lereter. In 
acea vreme — tempi passatl ! — „Poli” 
a obținut 6 victorii consecutive asu
pra echipei de aur a C.C.A.-ulul. 2) 
O infracțiune începută de un apără
tor în afara careului, dar continuată 
și in carfeu. trebuie penalizată cu o 
lovitură de la 11 metri, in cazul cînd, 
in prima fază, arbitrul apreciase că 
eia cazul aplicării legii avantajului șl 
nu fluierase nimic, lăsîndu-1 pe 
înaintaș să-și continua ' cursa. Eu v-am spus soluția tegulămentară, 
mal bine zis teoretică. In practică, 
de teama penaltyulul, arbitrii sancțio
nează prima fază a infracțiunii, a- 
cordtnd lovitură liberă din afară ca
reului. Așa a procedat și arbitrul dv. 
Nu era să facă tocmai el excepție 1

Dr. SZ. Z. CLUJ. Vreți să cunoaș- 
,tețl numele ,, corect al campionului

. J mondial de pentatlon ( modern. Onl- 
‘•-cenco, șl nu Onlșcerico, cum este
I anunțat uneori, fc ,Lm I.---- mm, .

consacrată ca

să mă 
pare 

să vă

Ilustrații : N. CLAUDIU

Poate că marile satisfacții care încălzesc 
antrenorilor nu sînt acelea pe care le culeg 
dioanele unde evoluează jucătorii fruntași, 
cea mai mare este a antrenorului descoperitor de 
talente, a aceluia care, inițiindu-i pe copii în tai-
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nele fotbalului, constată într-o zi că munca lui a dat 
roade, că unul sau mai mulți dintre prichindeii de 
astăzi anunță pe marele jucător de mîine.

Traian Ionescu a cunoscut, nu o dată, această sa
tisfacție. Și lată-1 lucrînd, în continuare, cu aceeași 
pasiune, în parcul Dinamo, cu copiii, fotbaliștii lui 
preferați. Sînt și cei mai ascultători...

prima ediție a

Norvegianul 7ORLr,IF

PRIMELE JOCURI OLIMPICE 
DE IARNA

Locul : Chamonix (Franța), al
titudine 1050 m.

Dat» : 25 ianuarie — 4 februarie 
1924.

Participant! : 294 sportivi din 17 
țări.

Sporturi in program : schi (18 
km, 50 km, sărituri, combinată 
nordică), patinaj viteza (500 m, 
1 50o m, 5 000 m, 10 000 tn, combi
nata pe patru probe), patinaj ar
tistic (bărbați, femei, perechi), 
bob (4—5 persoane), hochei pe 
gheată șl ca probe demonstrative: 
patrula militară și curling.

Cel mai populat start : schi
fond 18 km (47 concurenți din 12 
țări).

Participarea feminină a fost 
admisă doar la proba de patinaj 
artistic.

Sportivii români nu au partici
pat oficial. Doi boberl au mat 
insă startul in întrecerile preoțim- 
plce (lorgu Arsene șt Tita KăUu- 
lescu) șl au urmărit ca spectatori 
probele ofiela'e.

CAMPIONII EDIȚIEI
A daveni.t apreape regulă ca flecare ediție a Jocurilor Olimpice de vară 

sau de Iarnă să evidențieze un mare campion, tie prin numărul medaliilor 
cucerite, fie prin clasa excepțională demonstrată In proba respectivă.

Prima ediție a J.O. de iarnă a test dominată de doi mari campioni : 
schiorul norvegian Torleit lli tig și patinatorul finlandez Clas Tbunberg.

TORLEIF HAUG (Norvegia). Supranumit la Chamonix „regele schiorilor 
olimpici”, avea la data respectivă aproape 30 de ani (născut la 28 septembrie 
1894). El a luat startul la toate cele patru probe de schi Înscrise tn program, 
reușind (performanță unică pină astăzi) să cîștlge trei medalii de aur (la 
18 km, 50 km șl combinata nordică) șl o medalie de bronz (la sărituri); clasa 
sa excepțională este scoasă In evidență de faptul că in cursa de 50 km, plecind 
din start cu numărul 23, a reușit să sosească al 3-le«, depășind 20 de concu
renți. Timpul său (3h44:32,0) a fost superior cu 21 de minute celui obținut di 
cel mal bun schior suedez și cu 2h41 superior ultimului clasat.

CLAS THUNBERG (Finlanda), născut la 5 mal 1893, avea deci aproape 31 
de ani clnd a luat startul In cela patru probe de patinaj viteză de la Chamo
nix. Se antrenase insă la St. Moritz pentru a se acomoda cu altitudinea șl a 
reușit o sultă excepțională de rezultate : 3 medalii de aur (1 500, 5 000 m șl com
binata pe patru probe), o medalie de argint (10 000 m) șl o medalie de bronz 
(300 m). Acest „Nurmi al zăpezii” cum a fost supranumit, a adăugat acestui 
palmares excepțional încă 2 medalii da aur la J.O. din 1928 (50o șl 1 500 m), 
fiind pină astăzi sportivul care a cucerit cele mal multe medalii la J.O. de 
iarnă.

A1*-

JOCURILOR OLIMPICE ALBE
© Succesul Impresionant al

jjv 1 urnită chiar șl în timpul des- 
fășurării sale „săptămină spor
turilor de iarnă organizată cu 

ocazia celei de a VIII-a Olimpiade 
a erei moderne” și pusă sub înaltul 
patronaj al Comitetului Internațional 
Olimpic, prima mare manifestație a 
sporturilor de iarnă a fost găzduită 
de celebra stațiune franceză de la 
poalele Moat-Blancului, Chamonix. 
Candidaseră si alte stațiuni, dar Cha- 
monix-ul a fost preferat fiindcă la 
acea dată era singura care, prin alti
tudinea 
zăpezii, 
si bune 
acestea, 
Căldură 
țirile, cu cîteva zile Înainte de data 
fixată (25 ianuarie) patinoarul fiind 
un adevărat lac. Gtțrul a sosit insă 
la timp și. la 24 ianuarie, o sărbă
toare populară a marcat deschiderea 
„săptămînii". Coloana celor aproape 
300 de participant! s-a format în 
piață orașului și a avitt în frunte 
un grup al celebrilor ghizi din Cha
monix. ’

Probele de schi, care au adunat 
la stast peste o sută de participanti. 
au fost in centrul aleii* iei. La sări
turile de pe trambulină (dominate 
de norvegianul Jacob Tullin Thams) 
s-au 
roși ___ , _ .. .
rile de patinai, și au fost implteșio- 
nați 
nie 
anunță 
La hochei 
dienii au 
presionantă. 
meciuri c'..
88:0 (33—0 cu Cehoslovacia și 
ția si 22—0 cu Suedia).

Peste 100 000 de spectatori au fost 
înregistrați la această manifestație 
care, prin amploarea și propaganda 
care a făcut-o sporturilor de iarnă, 
a depășit net „jocurile nordice” și 
celebrele întreceri de la Holmen- 
kollen. Cifra, deosebită pentru data 
respectivă și, în general, succesul 
„săplăminil” de la Chamonix a fă
cut ca. in 1925, cu oeazia congresu
lui C.I.O. de la Praga. să se hoîă- 
rască instituirea jocurilor olimpice 
de iarnă ca o competiție de sine 
stătătoare, organizată in același an 
olimnic ca si cele de vară. Totodată,

„săptămină sporturilor de iarnă de 
la Chamonix" a fost recunoscută ca 
prima ediție a J.O. de iarnă, deschi- 
zînd ciclul olimpiadelor albe a căror 
amploare va spori continuu.

Gheorghe EPURAN

prlmel mari manifestări Interna
ționale a sporturilor de iarnă

DE NEUITAT...
lorgu Arsene, a adus 
un bob din Tranța, cu

sa (1050 m). garanta prezența 
avea un stadion de patinaj 
condiții de’ cazare. Cu toate 
puțin a lipsit ca un val de 

să zădărnicească toate prefă-

realizat salturi de 50 m. Nume- 
șpefetatorl au urmărit și intrecc-

de o
— ce 

d
norvegiancă — Sonja He- 
nu avea incă 12 ani, dm 
viitoare mare campioană. 
(8 echipe prezente) cana- 
făeut o demonstrație im- 

„<■, realizind in primele t.rci 
eliminatorii un golav,erai do 

Eive-

AMINTIRI
Un librar, 

încă din 1911 
care cîteva ierni a uimit lumea d.n 
Rîmnicu Vîtcca. Bobul era tras de 
cai pe străzile orașului, doar dupȘ 
1920 amenajindu-se un fel de pîrlie 
pe Dealul Capela. ..

Un al doilea bob, construit de lo
calnici. a prilejuit primele întreceri, 
fără cronometru (boburile plecau 

deodată). Am fost și eu printre Li
din Rîmnic, atrași de acest 
lorgu Arsene. remascindu-mă, 

Franța, la Chamo-

tut lua startul oficial (eram d >ar 
doi), dar am urmărit cu interes în
trecerile de bob si pe cele dș schi 
(eram și schior). M-a bucurat faptul 
că 
La 
la 
un

nerii 
sport, 
m-a luat cu el în 
nix.

Cdmpletîndu-ne 
brigadieri localnici 
remarcăm în concursurile preolimpi- 
Ce si ne am întors cu trei cupe, ex
puse de Arsent; in vitrina librăriei 
sale. La Jocurile Olimpice n-am pu-

echipajul cu trei 
am reușit să ne

atunci cînd începeau ctibml-ile 
bob, spectatorii renunțau chiar 

hochei și veneau tn jurul piritei, 
fel de șanț, lung de 1800 m 

9 viraje, care a provocat destule 
turnări.

Am urmărit 
bele de schi și 
rin ța cu Care 
și, în special, 
Haug fără discuție 
concursurilor, 
undeva — o 
percampion. 
de puternice, 
astăzi bobul 
pasiunea nr.

cu mult interes 
m-a Impresionat 
au învins 

marele lor 
marea 

de

t-j 
răs

P ro
tiși i- 

noPvegitîriil 
campl ii 

vedîMti » 
Am de altfel — r>e 

fotografie cu acest • 
Impresiile au fost ; 
incit de atunci șt iu 
a rămas pentru tn 
1.

TITA RADULESCU
antrenor

ai lotului național de lin r t

finlandezul CBAS THUNBEDG (în dreapta)
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HANDBALIȘTII ROMANI CUPA DIANA

ȚINTESC, DE FAPT,
SPRE JOCURILE OLIMPICE...

(Urmare din pag. 1)

. în plus de prospețime fizică, de 
forță și de viteză. Astfel s-a trecut 
la o remaniere, acordîndu-se cre
dit unor tineri jucători (Voinea, 
Stef, Dan Marin, Bota, Cosma și 
Schobel) care în ciuda anilor pu
țini pe care-i numără (20—22) sînt 
destul de cunoscuțl și beneficiază 
cie o suficientă experiență Interna
țională.

Totuși, încă de Ia examenul dat 
în compania handbaliștilor bul
gari s-a putut observa că echipa 
noastră reprezentativă nu este încă 
„așezată", dacă putem spune așa. 
Atît Voinea cît și Stef, chemați la 
lot pentru a juca în centru, atunci 
cinci formația atacă, nu au mani
festat o prea mare siguranță și 
autoritate în dirijarea acțiunilor 
ofensive și nici o deosebită varie
tate în combinarea lor. Prezența 
lui Gațu, în repriza secundă, pe 
acest post a schimbat cursul jo
cului, multitudinea de scheme în
cercate, viteza lor și, mai ales, si
guranța cu care se angajau jucă
torii, dezorientînd, în cele din ur
mă, masiva și puternica defensivă 
bulgară. Desigur, a fost o soluție. 
Poate nu ultima, dar în orice caz, 
urmărind acest meci am avut cer
titudinea că echipa noastră se 
află încă pe drumul căutărilor, 
ceea ce i-a scăzut și ceva din omo
genitatea ei caracteristică.

Pe de altă parte, am văzut că 
preponderența — ca număr —- în 
lot a jucătorilor înalți (Gruia, 
Kicsid, Schobel, Dan Marin, Bir- 
talan -și, dacă va fi cazul, Gunesch) 
influențează în mare măsură stilul 
general în care acționează echipa 
în sensul că sînt preferate acțiu
nile care au drept scop punerea

în valoare a forței de șut a aces
tor handbaliști, în dauna celor 
care duc la finalizări prin pivoți 
sau de pe extreme. Nu încape în
doială că nu este rău așa, în spe
cial atunci cînd 1 formație bene
ficiază de aportul unor trăgători 
la poartă ca cei de mai sus. Pe
ricolul se află în altă parte. Și 
anume în tendința de a șabloniza 
jocul, de a căuta cu persistență 
numai această rezolvare, situație 
cînd — lesne de închipuit — apă
rarea adversă avansează și reu
șește să anihileze mai bine, une
ori cu un succes nebănuit, atacu
rile reprezentanților noștri.

Cert este că nu ne aflăm în 
fața unor situații definitiv com
promise. Nici vorbă de așa ceva. 
Maturitatea și experiența antreno
rilor noștri, valoarea generală a 
Iotului reprezentativ, varietatea <le 
mijloace ce stau la dispoziția lo
tului — toate Ia un loc — vor 
conferi în mod sigur acestui har
nic și priceput colectiv posibili
tăți să onoreze— așa cum a făcut-o 
întotdeauna — excelenta sa carte 
de vizită. Aceasta chiar dacă în 
cadrul. „Trofeului Carpați" jocul 
echipei nu' va atinge poate acel 
nivela spectacular și eficiența care 
au făcut, nu cu mult timp în urmă, 
deliciul spectatorilor, nu numai 
la noi în țară. Urmărind pe hand- 
baliștii români la Galați nu tre
buie să uităm nici o clipă că ei 
țintesc spre J.O., că echipa a acu
mulat, ]a această oră, doar pregă
tirea fizică necesară, și că își de
finitivează încă formulele de atac 
și apărare. înțelegînd toate aceste 
lucruri să acordăm în continuare 
credit — așa cum am făcut-o me- 

acestor excelenți sportivi.

A PRINTRE CULOARE

• Foarte tînărul mărșăluitor di- 
namovist Iulian Călineață (junior 
III) demonstrează remarcabile cali
tăți. Recent, el a înregistrat 
nou record republican, pentru 
tegoria sa de vîrstă, în proba 
3 km cu 14:19,4. Este al 14-lea 
cord republican stabilit în 1971 
acest atlet, elev al antrenorului
lexandru Stoenescu care vede în el 
un viitor performer de valoare in
ternațională. (N. D. Nicolae, 
resp.)

un 
ca
de 
re
de 
A-

• Profitînd de vremea favorabilă 
din ultimele zile, Școala sportivă 
experimentală Viitorul a organizat 
un nou concurs de atletism, care s-a 
bucurat de 
participare, 
că tineretul 
reze, numai 
acest prilej 
două noi recorduri republicane. La 
ciocan (6 kg) Nicolae Bindar (Viito
rul) a obținut cu 50,76 m un nou 
record pentru juniori III, iar la 
2 km marș Nicolae lonescu (Viito
rul) a realizat 11:23,6 — record 
copii I.

• Sezonul oficial de concursuri 
al anului 1971 se încheie astăzi cu 
desfășurarea campionatului repu
blican de maraten. întrecerea este 
programată la Roman, în orașul 
campionului țării din 1970. — Mi
hai Pădurarii. La start vor fi pre- 
zenți cei mai buni alergători din 
țară specialiști ai acestei dificile 
curse.

un frumos succes de 
fapt care dovedește 
este dornic să concu- 
competiții să fie! Cu 
au fost înregistrate

(Urmare din pag. J)
IULIAN CALINEATA

• In mai multe orașe din țară 
se pun la punct ultimele amănunte 
legate de pregătirea sălilor care 
vor adăposti, nu peste multă vre
me, concursuri pe teren acoperit. 
Ar fi de dorit ca gospodarii să nu 
uite nici un detaliu, astfel ca a- 
propiatul sezon să se poată des
fășura în cele mai bune condi- 
țiuni.

re-
?i

ora

ATLETISM 1 Teren Tineretului, 
ora 10 : „Cupa Flacăra” la marș

BOX : Sala uzinei Semănătoarea, 
de la ora 10 : „Cupa Metalul” (gala 
a Il-a)

CICLOCROS : Baza sportivă Me
talul (șoseaua Pantelimon). de la 
ora 9,30 : Campionatul municipiu
lui București

GIMNASTICĂ MODERNA : Sala 
Tineretului, de la ora 8,30 — Faza 
Pe București a campionatului 
publican (categ. a Il-a, I 
maestre)

FOTBAL : Teren Politehnica.
11 : Sportul studențesc — Metalul 
Plopenl (div. B) ; teren Metalul, 
ora 11 : Metalul Buc. — Progresul 
Buc. (div. B) : teren Dinamo I : 
ora 11 : Dinamo Obor — T.M.B. 
(div. C) ; teren Laromet, ora 11 : 
Laromet — Celuloza Călărași (di*r. 
C) ; teren Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — Sirena ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Olimpia Giurgiu ; teren Elec
tronica. ora 11 : Electronica — Uni
rea Tricolor (div. C) : teren FR-B,. 
ora 11 : Mașini Unelte — Tehno- 
metal (div. C)

LUPTE : Sala Progresul, de la 
ora 10, reuniunea de lupte libere 
in cadrul campionatului diviziei A 
Se întîlnesc echipele Progresul Buc 
— Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Vulturii Textila Lugoj

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 10 : Industria Linii Timișoara 

Olimpia Oradea (baraj (div. A)
POPICE : Arena Constructorul : 
nstructorul Buc. — Rapid Buc. ; 

arena Voiuța : Voința Buc. — Me
talul Plopeni ; arena Gloria : Glo
ria București — Rulmentul Brașov, 
meciuri în cadrul campionatului 
masculin, divizia A. Partidele sînt 
programate începînd de la ora 8

RUGBY ; Teren Gloria, ora 9,30 ; 
Gloria — C.S.M. Sibiu ; ora 11 : 
Sportul studențesc — Farul Con
stanta ; stadionul Dinamo, ora 14 : 
Dlnamo — Grivița Roșie (meciuri 
In cadrul etapei a X-a a campio
natului diviziei A)

VOLEI t Sala Ciulești, de la 
ora 8,30 : I.E.F.S. — Farul Con
stanța (f.A) Rapid — Ceahlăul 
P Neamț (f.A), Rapid — Politeh
nica Galați (m. A) ; sala Dlnamo, 
ora 9 : Medicina Buc. — Unlversi- 
tate^Timlșoara^LA)^

FINALELE LA TENIS DE MASĂ
Vineri s-au încheiat în sala Ca

sei de cultură a sectorului 5 și în
trecerile finale ale celei de a doua 
probe din cadrul „Cupei Diana"i 
tenisul de masă. Mai mult de 40 
de concurente calificate în urma 
concursurilor pe asociații sportive 
ale intreprinderilcr și pe -sectoare, 
s-au întîlnit ca adversare în fața 
meselor, pentru a-și disputa pri
mele locuri, la individual și pe re
prezentative ale sectoarelor. Ne-a

doar cîteva salariate mai jucau cu 
totul neorganizat tenis de masă, 
acum, aproximativ 25 de fete se 
pregătesc, după ce au descifrat de 
curînd primele taine ale acestui 
sport, și-și desăvîrșesc cunoștințele 
tehnice și pregătirea sub conduce
rea și îndrumarea profesoarei Ma- 
rieta POPARAD. Iată ți cîteva nu
me ale noilor prietene ale tenisu
lui de masă din întreprindere: 
Ileana Iliescu, Georgeta Dumitru,

Mariana Preda (stingă) și Elena Gheorghe i la cîteva săptămîni de cînd 
au descifrat tainele tenisului de masă, participă, acum, la finalele pe 

Foto t Theo MACARSCHIMunicipiu ale „Cupei Diana" 
impresionat plăcut maniera aprigă 
de disputare a meciurilor, dorința 
de a cîștiga și interesul depus de 
fete — multe dintre ele Ia prima 
lor întrecere oficială — pentru a-și 
adjudeca fiecare minge a seturilor. 
Mai puțin plăcute ne-au apărut 
unele deficiențe ale organizării 
concursului și care — normal — 
au nemulțumit. Dar asupra acestor 
lucruri vom mai reveni.

Am dorit să cunoaștem 
proape cîteva aspecte ivite 
cursul desfășurării întregii 
tiții și pentru a ne realiza 
am recurs Ia părerea unora dintre 
cei care s-au aflat permanent în 
vecinătatea ei. Iată o primă pă
rere, cea a președintelui asociației 
sportive „Republica-blănuri", Va
sile lordache :

— In întreprinderea noastră, pri
ma și cea mai notabilă realizare a 
fost aceea a înființării — cu oca
zia participării la întrecerile „Cu
pei Diana' — a unui adevărat club 
de tenis de masă. Dacă înainte.

îndea- 
pe par- 
compe- 

dorința,

Elisabeta Dan, Georgeta lonescu.
Am primit din partea interlocu

torului informația — și o notăm 
cu plăcere — că la înființarea clu
bului, substanțial a fost și aportul 
sindicatului și al conducerii între
prinderii.

Mariana Georgescu este și com
ponentă a echipei de fotbal din în
treprinderea „Țesătoriile reunite". 
Au venit, s-o încurajeze, la aceste 
finale, mai multe colege. înainte 
de a nota ocupantele primelor 
locuri, să-i dăm și ei cuvîntu! :

— De vreo două luni am desco
perit 
acest 
siuni 
îmbin 
cere.

Rezultatei 1. Valeria Măderău 
(Proiectantul), 2 Mariana Preda (Da
cia), 3 Mariana Georgescu, 4. Geor
geta lonescu, 5. Georgeta dumitru 
(ambele de la „Republica-blănuri").

ji satisfacția de a cunoaște 
sport. Acum, am două pa- 
sportive pe care sper să te 
și fn viitor, cu aceeași, plă-

Radu TIMOFTE

REGHINUL-0 INIMĂ INDUSTRIALA 
A MIȘCĂRII SPORTIVE

(Urmare din pag .)

clism cu căptușeală de tricot sau 
cu bftină și nesfîfșitiil cdf.tăgiu' al 
bqctincilor de schi. Z^ți (ie rnii de 
exemplare din tipul' '■'„Popular", 
tipul- „Poiana" sau tipurile mai 
pretențioase, pentru competiție, 
„Campion" și bocancul cu stra- 
mere. Aceasta era producția mo
mentului, pentru că aceeași între
prindere, în alte anotimpuri, rea
lizează încălțăminte pentru alte 
sporturi. Unele modele sînt atît de 
căutate îneît dacă nu ie vedeam în 
biroul conducerii nu aș fi luat cu
noștință de ele. De ce ? Din două 
motive — ne spune directorul i 1) 
Contractarea întregului necesar de 
material sportiv a! mișcării spor
tive se face prin I.C.R.T.I. care nu

de 
și bocancul de schi fond 

nu s-a comandat de loc). A- 
stare <!e lucruri a făcut, de 
ca pentru anul 1972 din ca-

SAPTAMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
V»

cunoaște suficient de bine ponde
rea de sortimente: 2) anumite sor
timente — deși căutate pe piață — 
dar necunoscut? de I C.R.T.l. sînt 
comandate în serii mici care se 
epuizează de îndată. Exemple : în 
anul 1970 gheata de patinaj artis
tic și bocancul de schi fond (300 
perechi). In anul 1971, gheata 
fotbal 
(care 
ceeași 
pildă,
pacitatea de producție la bocanci 
(schi-(urism) să rămină necontrac- 
tată cantitatea de 30 000 perechi. 
Fabrica nu rămîne descoperită, 
pentru că contractează producție 
obișnuită, dar mișcarea sportivă 
pe ansamblul său, va avea de su
ferit Ia anumite sortimente. Ceea 
ce, desigur, nu s-ar întîmpla dacă 
producția de materiale sportive ar 
fi dirijată ca altădată de 
prin 1.D.M.S,

Colectivul de la Reghin 
nic, metodic și studios.

SPERANȚA...ORADENII N-AU PIERDUT
Oradea, peste care, ani de-â rîn- 

dul, a strălucit steaua de aur a 
fotbalului românesc, a fost cam po
somorită în ultima vreme.

Echipa avusese un start slab, și, 
deprimați, „matadorii" de altă 
dată, care făceau cu mingea ce 
vroiau, ocoleau stadionul. Spiel
man își vedea liniștit de vopsito- 
rie, la „înfrățirea", așteptând ieși
rea la pensie, Bodo se scuza că-i 
ocupat pînă peste cap cu treburile, 
Ion Vasile, inginer șef la Uzina 
Electrică, nici nu mai vroia să 
audă de fotbal, iar Băcuț I și Ser- 
fozo, unii dintre cei mai buni mij
locași pe care i-a dat Oradea, își 
trăiau liniștiți viața, fără să se sin
chisească de frămîntările prin care 
trece echipa orașului...

Iată, însă, că ultimele rezultate 
— egalul de la Bacău și victoria 
de la Oarei — au marcat reviri
mentul așteptat de atîta vreme. 
Speranțele în echipă au renăscut, 
cu toate că se știe că drumul e 
blocat încă de obstacole dificile. 
Principalul este însă că în acest 
moment echipa lui Coidum și-a 
regăsit calmul și încrederea după 
care alergase mai bine de șapte 
etape...

tn vechiul oraș de pe Criș, au 
mai rămas destui inimoși care sînt 
trup și suflet alături de echipa lor, 
pe orice furtună... „Bătrînii" Ju- 
hasz și Cociș — jucători celebri pe 
vremuri — se ocupă acum de copiii 
orădeni la Centrul de antrenament. 
Anton Ferenczi e tot la „creșă", 
cum îi place lui să glumească, iar 
Vlad, Tomeș și Torjoc sînt gata 
oricînd să pună umărul pentru clu
bul lor drag, care i-a crescut și i-a 
impus în fotbalul românesc.

Am căutat să vorbim cu acești 
oameni apropiati clubului lor, să 
deslușim, în speranțele și îndoie
lile lor, drumul viitor ăl „Crișu-

în

din 
ne- 
re-

lui", în perspectiva viitoarelor 
confruntări.

Le-am consemnat gîndurile 
rîndurile care urmează i

JUIIASZ : ...Cele trei puncte 
ultimele două partide ne erau 
cesare ca apa și aerul. Cred în
virimentul echipei, dar țin să atrag 
atenția că actualmente noi creștem 
copii pentru fotbal, fără să ne pre
ocupăm de juniori, 
„schimbul de 
asigurat peste 
copiii de azi 
Și pînă atunci

FERENCZI: 
disensiuni, 
Acum, lucrurile s-au aplanat. Se 
simte o altă atmosferă, mai destin
să, propice pentru realizări. Pe
rioada de întrerupere trebuie fo
losită cu maximum de eficiență 
pentru „sudarea" echipei.

COCIȘ : Poate una din cauzele 
insucceselor de pînă acum a fost 
schimbarea formației de la o etapă 
la alta. în prezent echipa pare că 
s-a cristalizat. Omogenizarea ei este 
legea de bază a fotbalului! Pe 
vremea cînd jucam fotbal, pentru 
nimic în lume n-am fi schimbat 
linia de atac! (n.n. Și încă ce li
nie ! Glasman, Covaci, Ronay, Bo- 
dola, Cociș I).

VLAD: Sînt bucuros să văd
iarăși zîmbetul pe chipurile oame
nilor din Oradea, cînd vorbesc 
despre fotbal. Dar, să nu uităm, 
ne așteaptă confruntări foarte di
ficile. în etapa următoare Jucăm 
cu Rapid Ia noi, acasă, și apoi 
Dinamo la București I

TORJOC: Important este că 
chipa e de.., nerecunoscut în 
privește potențialul de luptă.

Practic, deci, 
mîine" îl vom avea 
(rei-patru ani cînd 

vor deveni juniori... 
ce vom face ?
Au existat, se știe, 

între jucătorii Crișuîui.

Jucătorii au înțeles, tn sfîrșit, ce în
seamnă dăruirea totală intr-o par
tidă de fotbal!

COCIȘ s ...Sint mereu ședințe 
de analiză cu echipa. Dar pe noi, 
„bătrînii" nu ne prea invită ni
meni ! S-a uitat, oare, că, poate, 
am avea și noi un sfat de dat 7 
S-a uitat că am purtat atila vreme 
bocancii de fotbal în picioare ? 
(Și, adăugăm noi, cu mult folos I).

TOMEȘ: Dorim ca acest reviri
ment să constituie temelia viitoare
lor succese. Căci Oradea, fără un 
fotbal de valoare, e de neconceput... 
Iar inimile noastre bat numai pen
tru această echipă...

George MIHALACHE

TRICOLORII AU PLECAT IERI 
LA POIANA BRAȘOV

Letul național de fotbal s-a re
unit ieri (la București) pentru a se 
pregăti în vederea partidei cu re
prezentativa Cehoslevaciei, din ca
drul Campionatului european.

In vremea prînzului, lotul a ple
cat, cu autocarul, la Poiana Brașov, 
unde va rămîne pînă luni după-a- 
miază. Apoi, tricolorii își vor con-*, 
tinua pregătirile la Snagov.

cu

e- 
ce 

_________ . La 
Bacău și Ia Cărei băieții s-au bătut 
pentru fiecare minge. Acest lucru 
este foarte important. înseamnă că

RAPID PROPUNE DATELE 
JOCURILOR CU 

HOTSPURTOTTENHAM

1 decembrie la Londra
la București

de

Cu 7 zile înaintea partidei
ROMANI ACEHOSLOV ACI A

șl 8 decembrie
In cursul zilei 

a trimis o telegramă clubului 
Tottenham Hotspur 
propune ca meciurile 
„Cupei U.E.F.A." să 
la următoarele date : 
tur la 1 decembrie 
iar cea retur la 8 decembrie la 
București.

ieri, Rapid

prin care 
din cadrul 
se dispute 
partida — 

la Londra,

(Urmare din pag. 1) nebănuite

unire. Urbea vrînceanâ a fost gaz
da finalei „Cupei satelor' de pe 
aceste meleaguri, care a reunit în 
decursul lunii octombrie peste 2 500 
de tineri' și tinere la atletism, fot
bal, handbal, volei și trînfă. Iar stră
vechiul centru ardelean, Sibiul, a 
fost, la rîndu-i, gazda primitoare a 
ediției 1971 a campionatelor națio
nale de cros, care încunună fazele 
preliminarii animate de zeci de mii 
de practicanți ai acestei populare 
discipline sportive, ce nu ține cont 
de vîrstă. Și trăsătura de unire ni 
se pare a fi tocmai drumul parcurs 
de la baza de masă a sportului, la 
performanță. Este semnificativă, în 
acest sens, prezența la Focșani a 
tuturor șefilor 
de masă de la 
educație fizică 
de experiență 
ca și prezența 
sportivi de la 
munal, cel din

De la inițiativă la competiție și 
de aici la o experiență generalizată, 
pentru ca activitatea să se diversi
fice, să atragă masele la sport și 
sănătate.

comisiilor de sport 
consiliile județene de 
și sport, 
inițiat de 
la Sibiu a 
un centru
Brebu (jud. Prahova).

ca schimb 
C.N.E.F.S., 

unor tineri 
atletic co

ȘTAFETA 
„TROFEULUI CARPAȚI"

Pe itinerarul Cluj — Galați, șta
feta celei mai prestigioase compe
tiții internaționale de handbal a 
acestui sezon poartă în aceste săp- 
fămîni rodul organizatoric recunos
cut al federației de specialitate, al 
tuturor factorilor locali care, cu en
tuziasm, asigură un cadru adecvat 
„Trofeului Carpați".

ta Cluj — fetele, la Galați — bă
ieții, „Trofeul Carpați" a prilejuit 
săptămina trecută și va prilejui săp- 
tămîna ce vine o confruntare pe 
plan european în vederea unor vi
itoare competiții de anvergură : 
C.M. feminine din Olanda, (la sfîr- 
șitul acestui an) și Olimpiada de la 
Munchen, unde vor evolua în vara 
viitoare și handbalișfîi români, cam
pioni ai lumii.

Poate că acum, în febra fotbalu
lui, handbalul să nu pară multora 
demn de prim plan. Este nemeritat 
pentru că această mare lume mică 
a handbalului românesc are virtuți 
spectaculare și puternică „valoare 
de schimb" în lumea sportivă inter
națională. Cînd frigul și zăpada vor 
alunga în vacanță fotbaliștii, hand
balul de solă va sta, cu siguranță, 
in fotoliile de orchestră. De ce să 
așteptăm însă pînă atunci și să nu 
i-l acordăm de acum ?

este har- 
. ____  . . ___ Mărturie
stau permanentele eforturi de ame
liorare calitativă a echipamentului 
Ia sugestiile federațiilor, ale spe
cialiștilor. Ca întreaga industrie 
românească, și capacitățile acestei 
întreprinderi sînt prevăzute pen
tru extinderi, pentru înzestrare teh- 
nico-materială. Deocamdată, se lu
crează în piele și talpă. Dar se va 
lucra și cu plastic. Se vor confec
ționa și bocancj de schi cu talpă 
injectată, obținîndu-se diversitatea 
de forme și colori existentă la 
Scara competiției calitative mon
diale. Succesele sînt remarcabile 
și totnși se poate face și mai mult. 
Pe linia 
adaptării 
modelele 
siguri că

calității, a finisărilor, a 
rapide, din mers, spre 

căutate pe piață. Sîntem 
se va face.

Astăzi pe ,,micul ecran"

BOGAT PROGRAM FOTBALISTIC
Evoluează și...

Bogat program fotbalistic — as
tăzi pe... micul ecran. Consecventă 
preocupărilor din ultima vreme, 
secția de sport a Radioteleviziunii 
Române va prezenta, începînd de 
la ora 15,45, telespectatorilor a- 
matori de fotbal, rezumate filmate 
de la opt meciuri disputate săp- 
tămîna aceasta în competițiile eu
ropene intercluburi. Rînd pe rînd, 
vor fi derulate secvențe din timpul 
partidelor Austria Viena — Torino

Vitoria Setubal
(0—0). Standard Liăge — T.S.K.A. 
Moscova (2—0), Sporting Lisabona 
— Glasgow Rangers (4—3), Ajax 
Amsterdam — Olimpique Marseille 
(4—1), Feijenoord — Dinamo (2—0), 
Eindhoven — Real Madrid (2—0), 
Internazionale Milano — Borussia 
Monchengladbach (4—2) șl Vitoria 
Setubal — Spartak Moscova (4—0).

Fotbaliști ai U.T.A.-el i urmăriți 
cu atenție pe Vitoria Setubal I

MECIUL DE RUGBY DINAMO - GRIVIȚA ROȘIE VA Fl TELEVIZAT
Derby-ul etapei a X-a a cam

pionatului diviziei A de rugby, 
meciul dintre Dinamo și Grivița 
Roșie care se joacă astăzi pe sta-

dionul Dinamo, va fi televizat în 
întregime, începînd dc la ora 14. 
Crainic reporter, maestrul sportu
lui Anton Groman.

Azi, in campionatul feminin 
VENUS - RAPID, 

în (IcrDijul etapei a X-a
„Capul de afiș" al etapei a X-a 

a campionatului municipiului Bucu
rești la fotbal feminin este deținut 
de meciul Venus (locul I în cla
sament, cu 16 p) — Rapid (locul 
II, 15 p). Tntîlnirea se va disputa 
azi pe stadionul Dihamoț de la ora 
9,30. Programul etapei mai cuprinde 
următoarele partide: Juventus — 
Dacia (teren B. Văcărescu, ora 10), 
Diana — Doina (teren Constructo
rul, ora 9), Unirea Tricolor — Mio
rița (teren Constructorul, ora 10.3'1), 
Luceafărul — Minerva (teren F.R.B., 
ora 12,30), Băneasa — Tinerețea 
(teren I.C.M.A., ora 10), Speranța— 
Carmen (teren Veseliei, ora 10), 
Voința — Traviata (teren Voința, 
ora 10,30).

om 
de-

zic 
ne 
cit

su-

și strictețea marcajului la 
cer eforturi infinit mai mari 
cele din partidele interne".

Sîntem încredințați că toate 
gestiile ce ni se fac sînt pornite
din cele mai bune intenții. . Dar, 
neputînd împărți răspunderea se
lecției. fr-u mi ițe de propunători ai 
celor mai diverse formule, ^lici
tăm tuturor 'un nou certificat de 
încredere și pentru ultimele două 
mari tiptobh "‘de foc*, la care"cste 
chemat fotbalul românesc în aceas
tă lună. După jocurile de verificare 
pe care le va susține lotul în a- 
ceste zile, vom putea definitiva și 
echipa, ca fruct al unei mai înde
lungate comportări bune a fiecă
ruia dintre jucătorii vizați.

Pentru a cuceri primul loc în 
grupă, vom trasa, în afara tacticii 
generale, axată pe joc în spirit 
ofensiv, și o strategie specială pen
tru anihilarea punctelor forte ale 
echipei cehoslovace. Vom căuta 
să consolidăm dispozitivul defen
siv, fără a neglija nici forța de 
atac, care numai prin acțiuni în 
viteză, poate surprinde apărarea 
adversă. Aceasta reclamă însă din 
partea jucătorilor noștri un poten
tial maxim de luptă, o totală dă
ruire în Joc, grefate amîndouă pe 
suportul unei excepționale rezis-

Azi, la Oradea
CRIȘUL - C. F. R. CLUJ

Stadionul Crișul, din Oradea, va 
găzdui azi, începînd de la ora 15, 
partida amicală dintre formațiile 
divizionare A Crișul și C.F.R. Cluj. 
In deschidere, echipa de tineret 
Crișul va întîlni Selecționata de 
tineret a județului Bihor.

I. GHISA — coresp.

depunem 
refacerea

tențe fizice și al unor 
rezerve de ordin psihic.

Pînă la 14 noiembrie, 
eforturi susținute pentru
completă a lui Sătmăreanu, Dinu, 
Lucescu, Năstase, Iordănescu, iar 
cu aportul nou al lui Dobrin, cu 

. resursele de energie ale lui Lupes- 
cu și Deleanu, cu puterea de ma
nevrare a lui. Dumitru și Dem- 
brpvschi. sperăm să reedităm me
ciul de anul trecut, de la Guada
lajara, împotriva aceleiași repre
zentative a Cehoslovaciei, de astă 
dată în fața propriului nostru pu
blic.

De aceea, avem nevoie de încre
derea tuturor celor ce iubesc cu 
adevărat fotbalul nostru. Vrem 
simțim pe spectatorii de pe „23 
gust" lingă inimile jucătorilor, 
brînd pentru lupta și victoria 
colorilor.

GONG
• Zilele trecute a avut Ioc în sala 

I.M.F. din Tg. Mureș întîlnirea ami
cală de box dintre echipele A.S.A. 
Tg. Mureș și Minerul Lupeni. Au 
ciștigat sportivii localnici cu scorul 
de 18—8. Cele mai frumoase meciuri 
le-au oferit : Iosif Toasu — V. Po
pescu, Mircea Roman — Constantin 
Luca, Marin Păunită — Adrian Mo- 
raru în care primii _boxeri 
vins la puncte. 
respondent)

• între 25 și 
grad, va avea 
internațional de 
petiție, țara noastră va fl reprezen
tată de Ion Nicolau (muscă), Gh. 
Ciochină (semiușoară). Ion Ciocoi 
(cocoș) și Ion Petrea (mijlocie).

• După cum s-a mai anunțat, Ia 
12 șl 14 noiembrie, la București șl, 
respectiv. Brăila, va avea loc dubla

(Șt. ROMAN
au în-
— co-

la Bel-
tumeu

29 noiembrie, 
loc un mare 
box. La această com-

întîlnlre internațională de box dintre 
echipele României șt R.D. Germane. 
S-a stabilit ca judecător neutru la 
ambele întâlniri să funcționeze ir
landezul R. Thompson.

• Meciul de box România — Po
lonia va avea loc la 19 decembrie la 

secunde ale celor 
întîlni, în aceeași

Varșovia. Echipele 
două țări se vor 
zi. la Galați.

• într-un recent
pa reprezentativă _ ___ - _____
niei a întrecut selecționata Franței 
cu 7,5—2,5.

• Zilele trecute, la Copenhaga, 
selecționata Danemarcei a întrecut 
o selecționată irlandeză cu 9—2. A- 
tractia galei a constituit-o meciul 
dintre doi veterani, danezul Tage 
Nielsen (29 de ani) și Irlandezul OIlie 
Byrne (47 de ani), In care victoria 
a revenit la puncte celui mal tlnăr.

meci amical, echi- 
a R.F. a Germa-

INOATAANCA GROZA

METRI!.DEZILNIC 10 000
cu volum și intensitate spo- 
efectuate mai ales în iarna

primă eta- 
posibilități. 

sale recor- 
evolufie la

campioană națională 
multiplă recordmană 

dificile probe 
Anca Grozâ a 

un imoresio- 
concretizât prin- 

pertormanțe apre- 
care au

Cvâdruplă 
și balcanică, 
a țării în cele mai 
(delfin și mixt), 
realizat în acest an 
nant salt valoric, 
tr-a serie de 
ciabiie pe plan european, 
impus-o în atenția selecționerilor 
lotului olimpic. „Copilul minune" 

acum cîțiVa ani și-a văzut ast- 
materializate. într-o 
talentul și marile 
numai prin noile

de 
fel 
pă, 
nu 
duri, dar și prin buna 
„europenele" de juniori (de două 
ori finalistă), la Balcaniadă și Di- 
namoviadă (unde a învins o serie 
de valoroase specialiste ale delfi
nului din R.D. Germană. U.R.S.S., 
Ungaria, Bulgaria și Iugoslavia).

Progresul ei spectaculos reiese 
clar dacă vom compara cele mai 
bune rezultate ale 
viste (15 ani) din

tinerei
1970 și

dinamo- 
1971 :

19711970
100 m liber i 67,2 65,1
100 m delfin : 72,3 68,6
200 m delfin i 2:40,0 2:31,9
200 m mixt i 2:43,4 2:36,3
400 m mixt i 5:41,0 5:32,0

Anca GrozaActualmente,
în mod Indiscutabil cea mai 
roasă înotătoare din țară și din 
Balcani. Ca urmare a antrenamen-

este 
valo-

telor 
rite, 
trecută, ea a atins un nivel supe
rior și și-a creat o bază bună de 
lansare spre performanțele de va
loare mondială. încurajată de reu
șita din acest sezon, bucureșteanca 
a pornit în noul ciclu de pregăti
re, deosebit de important pentru 
evoluțiile ei viitoare, cu un elan 
și o dorință de afirmare demne dc 
subliniat. Cu antrenamente însu- 
mînd aproximativ 10 kilometri pe 
zi antrenorii ei, Magda Negrea și 
Cristian Vlăduță urmăresc, în pri
mul rînd, îmbunătățirea rezisten
ței și desele „reprize" de 1000 m 
delfin (!) pe care ea le efectuează 
cu multă ușurință, reprezintă unul 
din mijloacele folosite. Paralel, o 
mare atenție este acordată exer- 
cițiilor speciale pe uscat (gimnas
tică și haltere), ce au 
mărirea forței brațelor 
re lor.

Antrenamentele vizînd 
rea vitezei, esențiale In
spre vlrful piramidei, vor constitui 
obiectul preocupărilor pentru cel 
de al doilea ciclu de pregătire, 
cînd accentul va cădea pe un nu
măr cît mai mare de repetări de 
mare intensitate, cu pauze cît mai 
scurte.

Ce șanse are multi' 'a noastră 
campioană de a-și îmi ătăți per
formanțele în sezonul viitor, de a 
se aje-opla și mai mult de recor-

ca scop 
și țdcioa-

dezvolta- 
drumul

durile continentale ? Să-i 
(și să-i acordăm credit) 
rulul C. Vlăduță:

„Anca este o sportivă 
biiă, conștiinciozitatea și 
tatea ei neputînd- fi puse 
cuție nici, un moment. Robustețea 

continuă de 
ales talentul 
în favoarea 
le pregătim 
Cifrele ob-

ascultăm 
antreno-

admira- 
serioai- 
in dis-

organismului, dorința 
autodepășire și mai 
ei pledează suficient 
rezultatelor pe care 
pentru sezonul viitor, 
ținute în acest an nu exprimă va
loarea maximă, șl în spatele Iov

au rămas încă mari rezerve. Ea 
a fost antrenată pentru a „merge" 
sub 68,0 pe „sută" și 2:28,0 Ia 
200 m delfin, dar multiplele star
turi luate în luna august au îm- 
piedicat-o să-și valorifice pe de
plin posibilitățile. Pentru anul 
olimpic ne-am propus rezultate 
(66,0 șl 2:25,0) careja prima vedere 
pot să pară prea optimiste. Noi 
cunoaștem însă ambiția șl talentul 
Ancăl..."

\ A, VASILIU



ț,Cupa 
la

României"

III

câlârîe

SPRINTEAZĂ
SPRE TITLU

JbLTJJ, 6 (prin telefon),
/ziuă a tfoua a întrecerilor din 

j&drui „Cupei României* progra- 
Jnat probe de obstacole — ștafetă 
’doi călăreți, categoria ușoară, ba- 
rema B. Incluzînd proba de viteză 
bu schimbarea cravașei între ob
stacolele 12 și 1, parcursul s-a do
vedit destul de dificil deși el a 
!ost presărat cu obstacole cu oînăl- 
ime maximă de 1,20 m.
Dovedindu-și îndemînarea 

luarea turnantelor, dinamovistul 
Constantin Vlad cu calul Jac, bine 
dublat de fiul său Nicolae Vlad, 
ț:u Sondor a obținut cel mai bun 
timp (2:02,6) clasîndu-se pe pri
mul loc. Lor le-a urmat ștafeta 
hr. 2 a clubului Petrolul Ploiești 
compusă din Gheorghe Nicolae, cu 
Bicaz și Aurelian Stoica, cu Spu
mos (2:11,7) și ștafeta nr. 2 a clu
bului Dinamo alcătuită din Eugen 
lonescu, cu Gama și Gheorghe 
frloiseanu, cu Jantuan (2:17,5).

Tn clasamentul general după două 
File conduce Dinamo cu 171 p. 
Urmează Steaua — 144 p, Petro
lul — 97 p, A.S.A. Cluj — 85 p, 
C S.M. Iași — 84 p și C. C. Bucu
rești — 75 p.

în afară de concurs s-a desfă
șurat o probă de obstacole catego
ria ușoară, barema A, la cronome
tru, rezervată cailor în afară de 
toncurs. Din cei 7 concurenți care 
hu abordat proba, doi steliști — 
Dumitru Loneanu, cu Atlas și 
Vasile Tudor, cu Brad — au înre
gistrat același timp (49 s) și 0 
puncte, penalizare, ocupînd locul I.

Ultima zi a „Cupei României" 
programează proba de obstacole, 
pe echipa categoria ușoară în două 
jaanșe.

în

I

I
I
I
I
I
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CEA DE A 54-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

MARIA ALEXANDRU PENTRU A 4-a OARA
i
i
| Campioana țării noastre a clștîgat, împreună cu iugoslavul A. Stipancici, și proba de dublu mixt

Beatrix

CAMPIOANA INTERNAȚIONALĂ A IUGOSLAVIEI

INSTITUTUL CENTRAI DE CULTURA FIZICA DIN U.R.S. S.

Nușa DEMIAN

SCOR NEDECIS 1-1 
In prima manșă 

A BARAJULUI
PENTRU DIVIZIA A

LA POLO

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

0—1, 1—0, |
avut iniția- I

pen-ln prima manșă a barajului 
tru divizia A la polo, pe care și-l 
dispută Industria linii Timișoara 
§i Olimpia Oradea, scorul a fost 

‘jiedecis i 1—1 (0—0, C 
®—0). Timișorenii au 
jtiva în cea mal mare parte a me
ciului, au beneficiat de două arun
cări de la 4 metri (Bernstein, Ku- 
gel) și de 4 situații de „om în 
plus", dar au ratat incredibil. Nu 
este mai puțin adevărat că porta
rul Biro a fost un adevărat înger 
păzitor pentru orădeni, interven
țiile sale fiind de cele mai multe 
ori salutare. Golurile au fost rea
lizate de Lengyel (Olimpia) și 
Roth (Ind. linii). Astăzi dimineață, 
la bazinul Floreasca (ora 40) are 
loc partida I revanșă.

Finalele campionatului național 
de juniori pe echipe la Judo

NOVISAD, 6 (prin telex, d# la tri
misul nostru special).

Seria celor cinci finale de sîm
bătă după-amiază a fost deschisă 
cu întrecerea pentru titlul feminin 
de simplu dintre românca Maria A- 
lexandru și maghiara
Kishazi. Au fost necesare mai bine 
de 60 de minute pentru ca jucă
toarea noastră să înfrîngă rezis 
tența dîrză a adversarei sale. Me
ciul, fără să fie spectaculos, a ți
nut trează atenția publicului prin 
ardoarea cu care cele două com
petitoare și-au jucat șansele. 
După ce Kishazi și-a adjudecat pri
mul set (în momentul aplicării re
gulii activizării ea 
16—7), în cel de al doilea, 
a atins o tensiune 
ghiara are avantaj i 13—9, dar ro
mânca recuperează și preia con
ducerea cu 17—15. Scorul devine 
apoi egal la 19 și Kishazi are trei 
setboluri consecutive, dar nu reu
șește să concretizeze. Este rîndul 
Măriei să aibă două avantaje, fina- 
lizîndu-1 pe ultimul. Kishazi nu ce
dează, însă, și înscriind o revenire 
puternică, cîștigă setul al 4-lea. O 
dată pauza încheiată, campioana 
României pare mai înviorată. Ea 
acționează cu mai multă siguran
ță, se impune tot mai evident și 
învinge.

Publicul o aplaudă. Este pentru 
a patra oară cînd Maria Alexan
dru cucerește titlul internațional de 
simplu feminin la campionatele Iu
goslaviei (1967 i Karlovac, 1968 i

conducea cu 
lupta 

extremă. Ma-

Belg/r.-d, 1969 i Sarajevo, 1971 i No- 
visad). Cu această ocazie sportiva 
noastră a stabilit și un record i 
este singura jucătoare care a Iz
butit performanța obținerii celor 
patru titluri în cele 20 de ediții 
ale competiției.

Primele finale ale „Internaționa
lelor" de tenis de masă ale Iugo
slaviei, cele pe echipe, încheiate vi
neri aproape de miezul nopții au 
luat sfîrșit cu victoria reprezenta 
tivelor U.R.S.S. la fete și Suediei 
la băieți.

Partida decisivă pentru titlul f» 
minin, care a adus la masa de joc 
selecționatele U.R.S.S. și R.P. Ch! 
neze s-a încheiat cu un scor la ii 
mită în favoarea primei formații i 
3—2. Rezultatul a fost determinat 
de victoria cuplului sovietic și de 
excelenta comportare la simplu a 
tinerei Gedraitite. A fost o luptă 
plină de ardoare în care învinsele 
s-au situat deseori la nivelul 
tigătoarelor.

Cu un Bengtsson în vervă, 
dia a dispus de Ungaria, din 
rei formație a corespuns 
Klamper.

Ultima zi, cea de sîmbătă, 
ceput ou semifinalele de 
femei. Intîlnind pe tenacea 
ti vă poloneză Danuta 
Maria Alexandru a ieșit învingă
toare la capătul unei partide de 
uzură. In setul întfi, la scorul de 
14—7 pentru româncă, s-a aplicat 
regula activizării. Maria a acțio
nat destul de sigur în jocul 
mijloc, însă nu a fost într-o 
poziție prea bună de atac.

ales în ultimele două seturi, evo
luția scorului a fost foarte strînsă, 
Alexandru fiind mai decisă în fi
nal uri.

Și cealaltă semifinală, Kishazi- 
Crișan, a oferit o întîlnire mai 
mult de așteptare (din setul 1, la 
7—5 pentru jucătoarea maghiară a 
Intrat în funcțiune regula activi
zării). In general, în prima parte 
a seturilor, situația s-a menținut 
egală, după care reprezentanta 
noastră s-a grăbit și a atacat pe 
mingi mai puțin pregătite. Kis- 
hazi a apărat bine, iar în momen
tele importante a tras precis 
foarte nuternic.

C. COMARNISCHI

CÎS-

Su«- 
a că-
doar

a în- 
simplu 

spor 
Calinska,

de 
dis- 
Mai

!•
I
I
I
I
I
I
I

SURPRIZELOR I
0 EDIȚIE

A
Ieri au avut loc, în sala Dinamo I 

Hin Capitală, finalele campionatelor | 

pe. întrecerile au fost aprig dispu- I 
tate evidențiind nu numai o pregă- (

a pro- I 
edițiile I

naționale de Judo (juniori, pe echi-

tire fizică superioară ci și o îmbu
nătățire valorică generală a pro
cedeelor tehnice față de < 
interioare. Actuala ediție a cam
pionatelor a mai scos in evidență 
și faptul că multe dintre echipele 
din provincie au făcut salturi reu
șind de multe ori să producă sur
prize în partidele cu formațiile 
bucureștene care porneau favorite 
tn întrecere. Acesta a fost cazul, 
în special, al echipei de juniori 
mici a Sc. sp. Unirea din Iași, an
trenată de Constantin Bordea, 

care a reușit să ocupe primul loc al 
categoriei. Dar cea mai mare sur ■ 
priză a fost ocuparea doar a locu
lui 3 de către A.S.A. Șoimii Bu- 
eău, ai cărei componenți — cu 
reale veleități în cucerirea titlu
lui — s-au prezentat pe tatami 
'după numai 11 antrenamente. Cla
sament! juniori mari: 1. Rapid 
București (campioană națională), 2. 
Dinamo Brașov, 3. A.S.A. Șoimii 
Buzău, 4. Trotușul Or. Gh. Gheor
ghiu Dej; juniori mici: 1. Șc. sp. 1 
Unirea Iași — campioană naționa
lă- 2. Șc. sp. 2 București, 3. Șc. sp. 
1 București, 4. Dinamo Brașov.

Rd. T.

TINERII BOXERI ROMANI
ÎNVINGĂTORI PE RINGUL

DIN CUNEWALDE
Dinu Condurat cel mai tehnic pugilist al intilnirii
Sportivii noștri, au obfinut 5 victorii înainte
de limită

CUNEWALDE, 6 (prin telefon). 
Peste 1 000 de spectatori au asistat 
vineri seara tîrziu în sala clubului 
Albasctru din pitoreasca localitate 
Cunewalde, din apropierea orașului 
Dresda, la întilnirea internațională 
de box dintre reprezentativele de 
tineret ale R.D. Germane și Ro
mâniei. Spre surprinderea multor 
specialiști și spre deplina satis
facție a delegației noastre, victoria 
a revenit pugiliștilor români cu 
scorul de 14—8. Cadeții noștri au 
făcut cu acest prilej o bună pro 
pagandă boxului românesc, de- 
mostrînd încă o dată valoarea școlii 
pugilistice din țara noastră.

Dintre sportivii români o impre
sie deosebită au lăsat Dinu Con
durat (cat. muscă), cîștigător al 
unui premiu special acordat celui 
mai tehnic boxer al reuniunii, 
precum și Sandu Mihalcea (ușoară),

SANDU MIHALCEA

I
I
I

Simion Cuțov (pană), Vasile Croi
torii (mijlocie) și Marian Culineac 
(semigrea), care au fost aplaudați 
deseori la scenă deschisă pentru 
excelentele lor evoluții. Pugiliștii 
români au impresionat prin cali-

RUGBYȘTII DE LA CLUBUL SPORTIV

ȘCOLAR IN BULGARIA

REZULTATE TEHNICE. Echipe fe
mei, finală ! U.R.S.S. — R.P. Chineză 
3—2 (Gedraitite—Ciu Pao-cin 0—2 
Grinberg—Cian-li 2—1. Grinberg, Ge
draitite—Ciu Pao-cin, Cian-li 2—1. 
Grinberg-Ciu Pao-cin 1—2, Gedraitite
—Cian-lj 2—0). Echipe bărbați, finală: 
Suedia — Ungaria 3—1 (Persson— 

Bengtsson—Boerzsei 
Persson—Klampar, 

Bengtsson—Klampai

Suedia — U _ 
Klampar 0—2 
2—0, Bengtsson, 
Rozsas 2—0. 
2—0).

Simplu femei,___  semifinale : Maria 
Alexandru—Danuta Calinska (Polo
nia) 3—1 (10, —13, 20, 19) ; Beatrix 
Kishazi (Ungaria)—Carmen Crișan 
3—1 (14. —18. 15, 15) i finala : Maria 
Alexandru—Beatrix Kishazi 3—2 (—9 
23, —16, 11, 14).

Simplu bărbați, optimi de finală ■ 
Kolarovics (Cehoslovacia)—Karakase- 
viei (Iugoslavia) 3—0, Stipancici 
(Iugoslavia)—Weber (Franța) 3—0. 
Secretin (Franța)—Korpa (Iugoslavia! 
3—1 | sferturi de finală : Bengtsson 
(Suedia)—Kotarovics 3—0, Orlovski 
(Cehoslovacia)—Stipancici 3—1 Se
cretin—Klampar (Ungaria) 3—2 ; Van 
Ven.hua (R. P. Chineză)—Surbek 
(Iugoslavia) 3—2 ț semifinale: Bengts 
son—Orlovski 3-0 (9, 17, 8). Secretin 
—Van Ven-hua 3—1 (19, 15, —17,
11) I finala : Stellan Bengtsson (Sue 
dia)—Jacques Secretin (Franța) 3—I 
(9. 16. —22, 19).

Dublu bărbați, semifinale: Bengts
son, Persson—Korpa, Karakasevici 
3—2, Secretin, D’Hondt—Klampar 
Rozsas 0—3 i finala : Bengtsson, Pers
son (Suedia)—Klampar, Rozsas (Un
garia) 3—0 (24. 19, 20).

Dublu femei, finală : Grinberg,
Gedraitite (U.R.S.S.)—Alexandru, Cri- 
- ~ . ................. —15. 20, 20). în

nostru a avut
șan 3—2 (18. —17.' 
ultimul set. ouplul _____ „ ___
mecibol (20—19), dar Maria Alexan
dru a ratat, iar apoi la două topspi- 
nuri ale lui Grinberg, Crișan a tri
mis afară

Dublu mixt, sferturi de finală : M 
Alexandru. Stipancici — 
Bengtsson (Suedia) 3—2. 
Orlovski (CehoslQvacia) 
dru, Stipancici—Vostova, 
3—0, Resler. Surbek—Ciu 
Van Ven-iun 3—2» finala: M. .. 
lexandru, A. Stipancici (România — 
Iugoslavia) — Resler, Surbek (Iugo
slavia) 3—1 (10, —14, 16, 20)

în turneul de handbal feminin din R. F. G.

DANEMARCA CU 9-8
DINU. CONDURAT

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT

Andersson
Vostova.

- - ______ ,____ _ — Crișan,
Gheorghe 3—1 i semifinale : Alexan-

Orlovskl 
Pao-cin, 

. A-

tatea boxului prestat, ei reușind 
să obțină 5 victorii înainte de li
mită.

Surprinzătoare a apărut însă în- 
frîngerea la puncte a Iui Remus 
Cosma (cat. semimuscă) tn fața 
lui I. Roke, pe care românul îl 
învinsese ou prilejul altor par
tide.

Iată rezultatele (în ordinea cate
goriilor)! Remus Cosma p.p. I. 
Roke, Dinu Condurat b.p. I. Rainer, 
Constantin Stefanovici înv. ab. 2 
C. Zornov, Simion Cuțov b.p. ft, 
Gato, Adrian Guțu p.p. L. Heine. 
Sandu Mihalcea înv. k.o. 1 Z. Vo- 
gelreuter, Marcel Lupu p. ab. 3 H. 
Klotzsch, Florea Ștefan înv. ab. 2 
R. Abraham, Vasile Croitoru înv. 
ab. 2 M. Loeschke, Marian Culi- 
neac înv. ab. 1 D. Rieb, Ion Ruicu 
p. dese. 2 U. Reuter.

Duminică după amiază are loo 
meciul revanșă care se va disputa 
în orașul Bischofswerda.

OFTERSHEIM, 5 (prin telex). 
Vineri seara tîrziu s-a disputat în 
localitate meciul de handbal femi
nin dintre selecționatele României 
și Danemarcei. După cum se știe, 
el contează în cadrul turneului la 
care mai participă și formațiile 
Iugoslaviei și R.F. a Germaniei. 
Jucind foarte bine in prima re
priză, româncele au cucerit victoria

Gheorghe CIORANU

Clay va boxa cu Mathis
Fostul campion mondial la categoria 

grea, americanul de culoare Cassius 
Clay, jșl va face reintrarea, la 11 noiem
brie, la Houston. El îl va întîlni, într-un 
meci amical, pe Buster Mathis, care 
ca amator l-a învins la puncte pe ac
tualul campion al lumii, Joe Frazier 
Buster Mathis, cotat printre cel mal 
redutabili „grei" din lume, a declarat 
că anul acesta. în sportul american, 
s-au înregistrat numeroase surprize, dar 
cea mal mare surpriză o va realiza el. 
fiind ferm convins că-l va învinge pe 
Clay.

tn vederea acestei tntîlnlri, Cassius 
Clay a sosit la Houston și a efectuat 
primele antrenamente pe ringul ast.ro- 
dromulul care va găzdui âcest meci.

CUPA DEWAR- ÎNAINTEA FINALELOR

Echipa de rugby a Clubului
sportiv școlar, multiplă campioană
a țării la juniori, a plecat în Bul
garia pentru un turneu de mai
multe jocuri (după un program

care va fi fixat de comun acord 
cu organizatorii). Delegația rugby- 
Știlor bucureșteni este condusă de 
prof. Teodor Bolea, președintele 
clubului și de antrenorul principal, 
prof. Cornel Munteanu.

GLASGOW 6 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis de la 
Aberavon (Țara Galilor), contind 
pentru „Cupa Dewar" a programat 
primele partide semifinale, tn pro
ba de dublu bărbați, perechea sud- 
africană Hewitt — Seegers a în
vins cu 6—0, 6—4 cuplul I. Țiriac 
(România) — G. Goven (Franța). 
In cealaltă semifinală jucătorii en
glezi 3. Clifton și J. Paish au dis-

. pus cu 7—5, 6—2 de J. Fillol (Chi
le) și R. Moore (Republica Sud A- 
fricână).

Alte rezultate t simplu femei: 
Evonne Goolagong (Australia) — 
Julie Heldman (S.U.A.) 7—6, 6—4; 
simplu bărbați: G. Battrick (An
glia) — De Mendoza (Anglia) 6—4, 
6—3; dublu femei: Francoise Durr 
(Franța), Virginia Wade (Anglia)— 
Winnie Shaw (Anglia), Betty Sto
ve (Olanda) 6—0, 6—4.

Federația islandeză de șah a propus 
forului internațional (F.I.D.E.) Ca me
ciul pentru titlul mondial dintre Bo
ris Spasski (URSS) — actualul campion 
al lumii — șl șalgngerul său, Robert 
Fischer (SUA) să aibă loc la Reyk
javik. Urmează ca Federația Internațio
nală să se întrunească șl să discute 
această ofertă.
ia
Boxerul spaniol Pedro Carrasco este 
noul campion mondial (versiunea WBA) 
la categoria ușoară. In medul dispu
tat la Madrid, Carrasco l-a învins prin 
descalificare, în 
țlnătorul titlului

După disputarea a 8 etape, tn Turul 
ciclist al Mexicului continuă să con
ducă rutierul olandez Fedor den Her- 
tog, urmat de italianul Franco Baroni
— la 5:32,0, olandezul Win Keleners
— la 7:19,0, cubanezul Aldo Arenclbla — 
la 7:50,0 etc. Clasament general pe 
echipe : 1. Italia — 73h 44:02 ; 2. Olanda
— 7311 44:28 ; 3. Cuba — 73h 46:46 ; 4.

a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Slavla Praga.

In cadrul competiției europene Ia bas
chet masculin, dotată cu „Cupa cupe
lor"; s-au disputat mal multe locuri 
ale primului tur. Echipa belgiană R.C. 
Malines a obținut o victorie la scor 
pe teren propriu, CU 113—71 (58—39) In

repriza 
Mando

l-a Învins prin 
a 12-a, pe de- 
Ramog (SUA).

TELEX TELEX

pion australian Rod Laver : 4—6. 
7—6. Tînârul tenlsman australian 
Alexander l-a opus o rezistență 
sud-africanului Cliff Drysdale, tn 
căruia a cedat plnă Ia urmă cu . . 
6—4, 3—6. Intr-o altă partidă, spaniolul 
Andres Glmeno a dispus cu 6—3. 7—5 
de englezul Mark Cox In proba de du
blu bărbați, perechea australiană Ken 
Rosewail — Fred Stolle a întrecut eu 
6—7, 7—5, 6—4 cuplul Bob Maud (RSA) 
— Alan Stone (Australia).

La marginea Moscovei, în raionul 
Ismailovo, în apropierea bazei spor
tive a .asociației „Locomotiv", 
a apărut — nu do mult — si
lueta impunătoare a unei clădiri 
moderne: este corpul principal al 
sediului pentru Institutul Central 
de Cultură Fizică al U.R.S.S.

înființat în urmă cu peste cinci 
decenii, printr-un decret semnat de 
V. I. Lenin la 1 decembrie 1920, 
Institutul Central de Cultură Fi
zică și Sport din Moscova, cu ve
chi state și cu tradiții glorioase 
în formarea de cadre pentru spor
tul de masă și de performanță al 
Uniunii Sovietice, avea nevoie de o 
nouă bază materială, la nivelul 
celor mai înalte exigențe ale știin
ței sportive contemporane.

In felul acesta a apărut necesi
tatea realizării unui nou edificiu 
înzestrat cu tot ce este trebuincios 
pentru pregătirea specialiștilor cu 
înaltă calificare ca și a sportivi
lor de performanță.

Realizarea noului edificiu a fost 
planificată eșalonat, în două etape 
In prima etapă, abia încheiată, s-a 
dat în folosință corpul principal 
de clădiri, care cuprinde blocul 
administrativ, săli de cursuri și se- 
minarii, săli pentru sporturile in
dividuale, pentru jocurile sportive, 
precum și sala de atletism. In eta
pa a doua urmează a se construi 
bazinul 
pentru 
stadion 
coperit, 
tinaj viteză și alte anexe. Totul a 
fost conceput și realizat, folosin- 
du-se cele mai moderne soluții ar
hitectonice și tehnice.

O scurtă vizită la Institut ne-a 
edificat asupra dimensiunilor și ca
lităților noii și modernei baze spor
tive, care oferă condiții ideale de 
pregătire atît pentru studenți cit 
și pentru loturile reprezentative.

Tn incintă Institutului sînt con» 
struite complexe de săli — baze 
sportive in cel mai autentic sens 
al cuvîntului — pentru atletism,

baschet, gimnastică, haltere,
lupte, scrimă, tir, volei. Fiecare 
complex pentru aceste discipline 
sportive are în componența sa săli 
cu lumină naturală din belșug, 
construite în conformitate cu pre
vederile regulamentelor federații
lor internaționale, săli și instalații 
pentru lucrul individual, labora
tor, cabinet metodic, vestiar, du
șuri, instalații pentru proiecție’ de 
filme. Se înțelege, fiecare complex 
de săli este dotat cu cele mai mo
derne aparate și instalații ceea ce 
asigură nu numai cele mai bune 
condiții pentru pregătirea sportivi
lor de performanță, dar și o cerce
tare științifică la cel mai înalt 
nivel.

O impresie deosebită produce 
poligonul acoperit de tir, ampla
sat la parterul clădirii principale. 
Acesta este, de fapt, un complex 
de poligoane care cuprinde un 
poligon de 50 m, unul pentru 
probele de pistol viteză și două 
pentru probele de armă cu aer 
comprimat. Poligonul este dotat cu 
o instalație de televiziune cu cir
cuit închis: fiecare linie de tra
gere are pe platformă un ecran 
pe care sportivul își poate verifica 
imediat valoarea focului, fără a se 
mișca de pe locul său. Antrenorul 
poate urmări atît pe fiecare tră-

gător în parte cît și evoluția în 
ansamblu a întregii grupe care se 
pregătește. Se cuvine menționat și 
faptul că izolația fonică a poligo
nului este excelentă.

Sala de atletism, un adevărat 
palat de cristal, este și ea o reali
zare cu totul remarcabilă. Dimen
siunile ei — 100 mx30mx8m — 
pista de recortan și, în general, do
tarea oferă condiții excelente atît 
pentru antrenament, cît și pentru 
concursuri.

O modernă cantină — deja con
struită —, două cămine — pentru 
studenți și cadrele didactice —. 
precum și blocul pentru asistența 
medicală aflate în construcție —, 
sînt menite să completeze tabloul 
condițiilor superioare de care vor 
dispune cursantii Institutului Cen
tral de Cultură Fizică al Uniuni! 
Sovietice.

Avîndu-se în vedere baza mate
rială de care va dispune în final 
Institutul cît și corpul profesoral 
cu o înaltă calificare, se intențio
nează ca această instituție să de
vină — 
sportivă, 
formați 
ștințele.

cu timpul — o Academie 
în care specialiștii deja 

să-și perfecționeze cuno-

Constantin MATACHE
acoperit cu compartimente 
Înot, polo și sărituri, un 
de fotbal, un patinoar a- 
pista acoperită pentru pa-

cu 9—8 (6—3). Golurile 
mâniei au fost înscrise 
(3), Furcoi (2), Arghir 
ianu și Micloș.

In cealaltă întîlnire,
tiva Iugoslaviei a întrecut cu 12—10 
(3—6) teamul R-F. a Germaniei.

echipei Ro
de Ibadula 
(2), Băico-

reprezenta-

45 DE MILIOANE DE PRACTICANT!

MOSCOVA 6 (Agerpres). — îm
preună cu întregul popor sovietic, 
cei 45 de milioane de sportivi din 
U.R.S.S. întîmpină cu însemnate 
realizări sărbătorirea celei de-a 
54-ă- aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Dezvoltarea educației fizice și 
sportului în Uniunea Sovietică este 
ilustrată de performanțe remarca
bile obținute la Jocurile Olimpice, 
Ia campionatele mondiale și euro
pene și la alte competiții interna
ționale de anvergură. Cel mai popu
lar sport în U.R.S.S. este atletismul, 
practicat de aproximativ 7 milioane 
de persoane. Urmează voleibalul — 
6 milioane, schiul — 5 milioane, 
fotbalul — cu peste 4 milioane de

TURNEUL AFRO-ASIATIC
PEKIN 6 (Agerpres). La „Palatul 

Sporturilor" din Pekin au conti
nuat meciurile pe echipe din ca
drul turneului afro-asiatic de tenis 
de masă: Masculin: R.P. Chineză— 
Ghana 5—1; Japonia — Egipt 
5—0; Siria — Nepal 5—2; Kenya —

V

jucători. O mare răspîndire eu-> 
noaște în rîndul oamenilor muncii 
și tineretului, turismul și gimnasti
ca în producție.

Baza materială a sportului so
vietic este în continuă dezvoltare! 
la dispoziția practicanților sportu
lui se află 3 000 de mari Stadioane, 
430 de bazine de înot acoperite, 
90 000 de terenuri de fotbal, 11000 
terenuri de baschet, mii de palate 
ale sporturilor, săli de gimnastică, 
box, lupte, volei, handbal. Actual
mente, în apropiere de Moscova se 
află în construcție o pistă olimpică 
de canotaj, La Riga se construieș
te o bază nautică pentru yachting, 
iar în Sahalinsk o stațiune de 
sporturi de iarnă.

LA TENIS DE MASĂ
Libia 5—1; Liban — Tunisia 5—1; 
Irak — Uganda 5—2; Dahomey — 
Maroc 5—1; Feminin: R. P. Chine
ză — Ghana 3—1; Japonia — India 
3—0; Siria — Irak 3—0; Pakistan — 
Uganda 3—0; Kenya — Cambodgia 
3—0; Etiopia — Liberia 3—0.

VITORIA SETUBAL Șl TOTTENHAM HOTSPUR
ADVERSARE REDUTABILE PENTRU U.T.A. Șl RAPID

Sortii au decis : în optimile de fi
nală ale Cupel U.E.F.A.. adversarele 
formațiilor noastre sînt echipe cu 
remarcabile cărți de vizită Rapid 
va întîlni pe Tottenham Hotspur, un 
team cu cei mai multi internaționali 
britanici la orâ actuală, iar U.T.A. 
va avea ca parteneră de joc cunoscu
ta formație portugheză Vitoria Setu
bal care, in urmă cu doi arii, a în
vins cu 4—1 Pe Rapid la București, 
în Cupa ehropeană a tîrgurilor. Iată, 
mai 
cele

jos, cîteva succinte nete privind 
două formații :

VITORIA SETUBAL

remarcabile. Anul trecut a fost eli
minată la limită în „sferturi” de Leeds 
United (1—2. 1—1). în prezent, ocupă 
locul 3 in campionatul Portugaliei, 
avînd următorul bilanț :

7 meciuri — 5 victorii — 1 joc 
egal — 1 înfringere — 11 puncte — 
golaveraj 18—5.

La ora actuală, Vitoria Setubal are 
4 internaționali in echipă, dintre 
care Jose Torres este cea mai veche 
cunoștință a noastră, de cind a evo
luat la Benfica și în reprezentativă. 
11 urmează extrema stingă Jacinto, 
apoi Guerreiro și fundașul Carrico. 
Iată „U”-le de bază : Torres II — 
Rebelo, Cardoso, Mendes, Carrico, 
Octavio, Jose Maria. Guerreiro, 
Arncanjo, Torres I, Jacinto.

TOTTENHAM HOTSPUR

CHIVERS (Tottenham)

O ______  . __
ultimii ani, echipă „abonată" in Cupa 
orașelor tirguri — acum Cupa 
U.E.F.A., în care a avut comportări

formație In mare ascensiune în

TORRES (Vitoria Setubal)

John 
dl rză 
fața 
6-7,

în actuala sa ipostază. Tottenham 
Hotspur întrunește un buchet de 
mari talente ale fotbalului insular. 
Trei . jucători activează în selecțio
nata Angliei — Allan Mullery. Mar
tin Chivers si Martin Peters. Gilzean 
este international scoțian, iar Mike 
England, fundașul central al Țării 
Galilor. Cu toții sint jucători excep
ționali. în special Peters, unul din 
eroii finalei C.M. ’66 de pe Wembley, 
28 de ani. de 50 de ori selecționat 
in echipa Angliei. Mullery, omul care 
a luat locul lui Nobby Stiles in echi
pa lui Ramsey are 30 de ani și a 
fost de 34 de ori international en
glez. Iar Martin Chivers (26 de ani, 
de 5 ori international), este consi
derat tunarul echipei, nrin „bombele” 
lansate cu ambele picioare, fiind 
renumit si prin aruncările de la 
tușă.

Despre Tottenham, 
antrenorul echipei 
Nantes (eliminată de 
spunea : „Disciplina 
Joo sint marile atuuri 
ham, la care se mai 
deosebită a marilor talente din for
mație".

în campionatul Angliei, echipa

Tottenham ocupă locul 7 cu urmă
torul bilanț :

14 meciuri — 6 victorii — 5 jocuri 
egale — 3 înfringeri — 17 puncte — 
golaveraj 2S—18.

Iată „llj-le de bază : Jennings — 
Kinear, 
Mullery, 
Chivers,

Beal, England, 
Evans. Peters, 

Gilzean.
Knotvelsi» 
Neighbour,

I. O.

Jose Arribas, 
franceze F.C. 
„ll”-le englez), 
șj precizia de 
ale lai Totten- 
adaugă tehnica

DINAMO ZAGREB
CONTESTA!

ZURICH, 6 (Agerpres). — Clubul 
iugoslav Dinamo Zagreb a depus o 
contestație la U.E.F.A. în legătură 
cu meciul cu echipa Rapid, susți
nut la Viena și încheiat eu 0—0 (in 
tur 2—2). Federația cehoslovacă tre
buia să trimită la acest joc o bri
gadă de arbitri, dar a delegat numai 
arbitrul de centru, iar la Unle au 
funcționat doi arbitri austrieci. Di
namo Zagreb contestă anularea unui 
gol înscris în poarta echipei austriece.

Pînă la rezolvarea acestei contes
tații. calificarea echipei Rapid Vie
na în turul III (prin dublarea go
lurilor în deplasare) rămîne în sus- 
penslș.

La Bruxelles a început Întilnirea dintre 
formațiile Belgiei și Suediei, eontînd 
pentru competiția europeană de tenis 
pe echipe. După prima zi de întreceri, 
jucătorii belgieni conduc cu 2—0. tn 
oea mai disputată partidă, P. Hombergen 
Ia întrecut cu 6—2, 17—15 pe M. Werren.

fața formației portugheze Academica 
Coimbra. O victorie clară a realizat 
șl Partenope Neapole, care a dispus 
cu 82—49 (46—19) de echipa vest-ger-
mană U.S.C. Malnz. La Rabat s-au 
întîlnlt echipele Liers Anvers șl F.U.S. 
Rabat, victoria revenind baschetballș- 
tilor belgieni cu scorul de 82—64 (40—25). 
în sfîrșit, la Atena, echipa locală A.E.K. 
a întrecut cu 72—45 (39—19) formația
Beslktas Istanbul.

Belgia — 74h 00:57 etc. Etapa a 8-a, 
desfășurată pe distanța San Juan de 
Los Lagos — Guadalajara, a fost cîș- 
tigată de ' ’
nometrat 
3h 26:08,0.
■

In «Cupa
tUnlt, la . .
șl Partizan Belgrad, 
fotbaliștilor Italieni 
(2—0) prin golurile înscrise de Chlarugi 
(mln. 24 ți 37) șl D’Aelessl (min. 85).
■
tn etapa a 14-a > campionatului ceho
slovac da fotbal, echipa Dukla Praga

......... ..... ... ......  ■ ) .................................. .............................. --- ------------ --------- 
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— Guadalajara, a fost dș- 
belgianul Van Cauter, oro- 

pe 140 ‘ 2—0.km cu timpul dea concursuluiediție
______ ,____ ___ călărie de la Bruxelles 
a debutat cu desfășurarea unei probe 
de obstacole, în care victoria a revenit 
cunoscutului campion brazilian Nelson 
Pessoa pe calul ;,Naglr“. El a parcurs 
traseul cu 12 obstacole în 65,7 șl 0 p.p., 
fiind urmat de Raimondo D’Inzeo (Ita
lia) Pe „Fiorello" — 71,0, David Brqome 
(Anglia) pe .Manhattan" — 71, ț ți
Gilnther Winkler (R.F. ț 
țTorphy* — 80,5, «k- ’ '

Cea de-a 23-a
Internațional de

Europei
Florența,

Centrale? s-au în- 
echipele Florentina 
Victoria a revenit 

cu scorul de 3—0

In turneul internațional „open- de tenis 
de la Stockholm, jucătorul cehoslovac 
Jan Kodes l-a eliminat pe celebrul cam-

In cadrul turneului Internațional mas
culin de handbal de la Viena, reprezen
tativa R.D. Germane a întilnlt forma
ția Ungariei in fața căreia a pierdut 
cu scorul de 15—21 (7—9) Intr-un loc 
anterior, handballștU din R.D. Germană 
au Invin» cu 22—# (10—4) selecționata 
Elveției.

BRITO PASIBIL DE
Confederația braziliană a' spor

turilor a anunțat că In scurt timp 
cunoscutul fotbalist Brito (Bota- 
fogo), urmează să apară în fața 
comisiei de disciplină pentru că în

O ASPRĂ SANCȚIUNE 
cursul partidei Vasco da Gama — 
Botafogo (1—0) l-a lovit pe arbi
trul meciului, Jose Perreira. Con
form regulamentului Brito poate fi 
suspendat pe o perioadă între 1 
ți 2 anii
1 " "."M !»,■!. ■- 1 i  .......................................... țgMWlBÎHteL
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