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Participanții la lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 3—5 noiembrie 
au subliniat în repetate rînduri va
loarea cu totul excepțională a ex
punerii prezentate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, înalta ei 
semnificație teoretică și practică. A- 
preciind însemnătatea deosebită a 
ideilor călăuzitoare din expunerea 
secretarului general, Plenara a a- 
doptat-o ca document ce trebuie 
„să stea la baza întregii activități 
de educare a omului nou, multi
lateral dezvoltat, constructor con
știent al socialismului și al comu
nismului".

In expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, aprobată și însușită 
cu viu entuziasm de întregul nostru 
popor, dominantă este importanța 
covîrșitoare acordată factorului u- 
man, ca element esențial în con
strucția socialistă. Atingerea obiec
tivelor orînduirii noastre nu este de 
conceput decît în condițiile contri
buției unanime a oamenilor, cu cele 
mai. bune însușiri ale lor. Cu alte 
cuvinte, este nevoie de un front 
comun al caracterului, competenței 
și energiei membrilor societății 
noastre. Este, deci, ne/oie de oa
meni cu un înalt g'-ad de pregătire 
și de 
ral. La 
gramul 
pentru

logice, ridicarea nivelului general 
al cunoașterii și educația socialistă 
a maselor, pentru așezarea relați
ilor din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socia
liste și comuniste.

Doctrina profund umanistă a par
tidului nostru impune formarea mul
tilaterală a omului. Unul din mij
loacele fundamentale ale operei de 
formare este educația. Iar educația 
se exercită nu numai prin școală — 
cum s-ar putea crede la prima ve
dere — ci printr-o multitudine de 
factori, printre care și sportul. Nu 
este lipsit de interes să reamintim 
cu acest prilej că Marx preciza, încă 
în 1866 : „Prin educație noi înțele
gem 3 lucruri : înfii educație inte
lectuală, al doilea educație fizică 
și al treilea instrucția politehnică", 
rledînd pentru exerciții fizice, cla
sicii marxism-leninismului au con
siderat întotdeauna educația fizică 
drept o latură esențială a educării 
omului societății socialiste.

Din lucrările și din documentele
------ .' C.C. al P.C.R. reiese cu

CE DATOREAZĂ
PARTIDULUI I

conștiință, formați multilate- 
aceasta țintește de fapt Pro- 
Partidului Comunist Român 

îmbunătățirea aclivității ideo-

Plenarei C.C.
claritate că avem datoria să creș
tem un tineret temeinic pregătit din 
toate punctele de vedere, viguros 
și energic, entuziasl, capabil să în
făptuiască înaltele sarcini ale con
strucției socialiste. Edificarea socie
tății multilateral dezvoltate implică 
și educarea unui cetățean multilate
ral dezvoltat, la această din urmă 
datorie pot și trebuie să contribuie 
substanțial educația fizică și spor
tul, ca elemente componente ale e- 
ducației generale.

Sînt un simplu poștaș din co
muna Olteni) și, în același timp, 
fac parte din marea familie a co
operativei aip’icole de producție din 
această așezare a județului Teleor
man. Dar fie că ești muncitor al 
ogoarelor, fie că lucrezi într-o u- 
zină sau fabrică, toți avem un sin
gur țel : să contribuim după pu
terile și capacitatea fiecăruia la în
florirea societății socialiste româ
nești.

în calitate de soț și părinte, tin 
să aduc celle mai calde mulțumiri 
tovarășului [NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru grifia părintească pe care 
ne-o poartă. Ne-au mers la inimă 
cuvintele sale, prin care arată că 
partidul Iuțptă ca diferența dintre 
sat și oraș să devină o simplă a- 
mintire. AÎoeastă diferență se mic
șorează de „la un an la altul. Copiii 
noștri n-au de unde cunoaște cum 
erau rosturile în 
necate 
dea m 
copil, 
pricep
interesul ca fiii 
vete. penrtru a-și 
aptitudinale. Astăzi, 
stau la dispoziție grădinițe, școli 
spațioase . și chiar licee, așa cum

GHEORGHE COPOIERU 
căpitanul echipei de oină 
„Viață Nouă" Olteni, cam
pioana satelor pe anul 1971

ale, burgheziei. 
Pe moșiile 
dar destul 
că nimeni

vremurile întu- 
cînd tru- 

boierilor. Eram 
de (nare ca să 
nu avea atunci 

țăranilor să tn- 
pune în valoare 

copiilor le

conf. univ. MARIN BÎRJEGA
vicepreședinte al C.N.E.F.S (Sontinuare tn pag, a i-a)

via- 
pri-

F ILIE NĂSTASE
despre Wembley,

Marele Premiu
și „autografe

Surprinzător, ca în acțiunile 
sale la fileu, Ilie Năstase ne-a 
apărut ieri în față, pe culoarele 
redacției, proaspăt descins din 
avionul de Stockholm.

— Cum, nu ești la Bologna ? 
— l-am întrebat pe primul nos
tru tenisman, pe care telegra
mele de presă îl 
turneul „pro" î 
în Italia. Primim imediat 
riri, la acest subiect:

— Nu m-ain dus, din 
multe motive. In primul 
invitația mi-a venit prea tîr- 
ziu, numai cu două zile înainte 
de data începerii. Fără a fi 
prea deranjat de faptul că tre
buia să-I înlocuiesc pe Newcombe 
sau pe Emerson — învinșii mei 
in ultimele întilniri — conside
ram totuși că eram în fața unei 
improvizații a organizatorilor, 
cu care nu sînt de acord. In 
plus, eu am alte obiective de 
sfîrșit de sezon. Le știți...

— Evident, este vorba de cir
cuitul de turnee pentru Marele 
Premiu al federației internațio
nale de tenis, în care profesio
niștii sînt aceia care dețin rolul 
de invitați ocazionali. După tur
neul de la Wembley, cîștigat 
atît de strălucit de Năstase, au 
fost multe comentarii asupra 
acestui subiect. Care sînt păre
rile autorului victoriei ?

— Ca să fiu sincer, am intrat 
în concursul de Ia Empire Pool 
doar cu intenția de a repeta, 
dacă se putea, rezultatul de anul 
trecut, cînd mă clasasem între 
primii opt competitori, fiind în
vins de Laver în sferturi de fi
nală. Terenul — s-a 
carpetă — imprima 
Slazenger o viteză 
eram tras ia sorți pe

li

'1 anunțau în 
început de ieri 

lămu-

mai 
rînd,

jucat pe 
mingilor 

deosebită, 
o parte

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a i-a)

Transpunîndu-se în 
ță planul de măsuri 
vind îmbunătățirea mun
cii politico-ideologice și 
cultural-educative în rîn
dul sportivilor, la Pitești 
au avut loc o serie de 
acțiuni demne de toată 
lauda.

La loc de frunte se si
tuează întîlnirea pe care 
tovarășul Gheorghe Năs
tase, 
tulul 
prim 
tului
P.C.R., a avut-o cu spor
tivii fruntași si activiști 
ai mișcării de educație 
fizică și sport din județ.

La întîlnire au parti
cipat maeștrii sportului 
Olimpia Cataramă, Nico- 
lae Dobrin, Marin Bolo- 
can, ing. Gheorghe Stăn- 
ciulescu, Ion Șerbănescu, 
Ion Kuti, antrenorul eme
rit Cristian Panaitescu, 
antrenorii Emil Uragan, 
Emil Bălănescu, Florin 
Halagian, 
Mihail Șerbănoiu, 
cum și 
unităților sportive 
raza județului și 
cipiului Pitești.

Cu acest prilej, 
rășul Gheorghe Năstase 
a subliniat sarcinile care 
stau în fața mișcării 
sportive argeșene, a an
trenorilor și sportivilor,

în lumina Documentelor 
elaborate de conducerea 
partidului, personal 
tovarășul 
CEAUȘESCU, 
în realizarea 
lui de măsuri 
Comitetul

membru al Comite- 
Central al P.C.R., 
secretar al Cotnite- 
județean Argeș al

Bălănescu, 
Tănase Dima, 

pre- 
conducătorî ai 

de pe 
muni-
tova-

de
NICOLAE 
precum și 
programu- 

elaborat de 
județean de 

partid pentru ca Argeșul 
să devină „UN JUDEȚ 
AL HĂRNICIEI, CINS
TEI. ONOAREI ȘI DEM
NITĂȚII SOCIALISTE", 

în finalul întilnirii, cei 
prezenți s-au angajat să 
nu precupețească nici un 
efort pentru realizarea 
acestor deziderate, să fa
că totul pentru ca mișca
rea sportivă argeșeană să 
prospere. în pas cu cele
lalte realizări obținute de 
oamenii muneii de pe a- 
ceste meleaguri.

O altă acțiune cu ca
racter educativ a fost 
găzduită de cinematogra
ful „Dacia” din Pitești. 
Aici a avut Ioc simpozio
nul „CONTRIBUȚIA E- 
DUCAȚIEI FIZICE ȘI 
SPORTULUI LA ÎNTĂ
RIREA SĂNĂTĂȚII ȘI 
EDUCAREA ÎN SPIRIT 
PATRIOTIC A TINEREI 
GENERAȚII".

Expunerile Pe această 
temă, făcute de țov. prof. 
Zenovie Păun și Alexan
dru Oțeleanu, șeful co
misiei sport-turișm a 
Consiliului județean al

sindicatelor, au fost as
cultate cu multă atenție 
de peste 400 de tineri din 
asociațiile sportive piteș- 
tene.

La Casa de cultură a 
elevilor și studenților • a 
avut Ioc recent, o întilnire 
a elevilor cercurilor de 
radioamatorism și a al
tor amatori ai acestui 
sport Cu ing. Gheorghe 
Stănciulescu — maestru 
al sportului la radioama
torism.

Cu acest prilej, s-au 
făcut trei expuneri. Ast
fel. Miball Șerbănoiu — 
șeful Radioclubului jude
țean Argeș, a vorbit ce
lor prezenți „DESPRE 
RADIOAMATORISM ȘI 
SUCCESELE ACESTUI 
SPORT PE MELEAGU
RILE ARGEȘENE”. iar 
Constantin Potolea, des
pre „CONTRIBUȚIA RA
DIOAMATORISMULUI 

ÎN ORIENTAREA PRO
FESIONALA A ELEVI
LOR”. In sfîrșit, cea de 
a treia expunere. „DES
PRE PASIUNEA ÎN 
PROFESIE ȘI PERFOR
MANȚA ÎN SPORT”, a 
fost făcută de ing. Gheor
ghe Stănctulescu.

În prezent, sînt în 
curs de organizare și alte 
acțiuni cu caracter edu
cativ.

AL. MOMETE

Miercuri 10 noiembrie 1971

în legătură cu evoluția an- 
a jucătorilor selecțion-'+j. 

dintre cei preconizați să fie 
prezintă indici fiziologiei
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Ieri, fotbaliștii noștri au efectuat un control medical 
și au vizionat filmul jocului R.D. Germană-R.S. Cehoslovacă

întorși, luni seara, de la Poiana 
Brașov, tricolorii au avut marți un 
program dens, compus din activi
tăți disparate. Dimineața au fost 
supuși unui control medical la 
C.M.S., la amiază au vizionat fil
mul meciului R.D. Germană—R.S. 
Cehoslovacă, iar mai tîrziu au 
efectuat la Snagov un antrenament 
cu scopuri multiple.

Controlul medical a cuprins n-o- 
be pentru măsurarea capacității ge
nerale de efort și a capacității de 
efort neuropsihic. Datele obținute 
acoperă, cu excepții, faptele de ob
servație 
terioară 
O parte 
titulari

Azi, pe stadionul „23 
August", începînd de la 
ora 14,30, lotul național 
de fotbal întâlnește într-un 
ultim joc de verificare 
echipele Flacăra roșie și 
Metalul.

care pot fi calificați drept buni, iar 
unii dintre ei foarte buni. Răduca- 
nu, Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Du
mitru, Radu Nunweiller. Lucescu 
se prezintă bine, în!timp ce Delea- 
nu, Dembrovschi, Dobrin, Iordănes- 
cu și Năstase au, în prezent, o ca
pacitate mai puțin satisfăcătoare.

Datele medicale (care nu trebuie 
luate ad literam atunci cînd vrem 
să anticipăm randamentul proxim 
al jucătorilor) configurează pentru 
întregul lot sau pentru echipă o si
tuație oarecum satisfăcătoare. Exis
tă posibilități și speranțe, precum 
spunea doctorul Dumitru Tomescu,

ca potențialul întregii echipe să fie 
duminică pe măsura cerințelor.

Angelo Niculescu ne-a informat 
că azi va începe jocul de verifi
care cu următoarea formație : GHI- 
ȚA — SĂTMAREANU, LUPESCU, 
DINU, DELEANU. DUMITRU, RA
DU NUNWEILLER, LUCESCU, 
DEMBROVSCHI, DOBRIN, IORDA- 
NESCU. în prima repriză, Răduca- 
nu va apăra în poarta echipei ad
verse, soluție ca ambii portari să 
fie angajați. După pauză, vor face 
parte din unsprezecele preconizat 
pentru meciul cu Cehoslovacia, Năs
tase și Răducanu.

La Adamache s-a renunțat. Pre- 
zentîndu-se la lot, s-a constatat că 
fotbalistul brașovean are o ușoară 
hidartroză a genunchiului.

Marți după-amiază, antrenamen
tul de la Snagov a avut durată și 
intensitate mai mari, și, bineînțe
les, caracter de specificitate. Băieții 
au exersat, printre altele, o serie de 
manevre menite să dizolve apără
rile aglomerate.

Dumitru, 
Deleanu, 
Năstase, 
Anca 
și Lupescu 
confruntați cu 
test 
pentru 
verificarea 
capacității 
de efort 
neuropsihic

Foto:
T. MACARSCHI

ta Galați a început a Xll-a ediție a „Trofeului Carpați" la handbal masculin

GRUIA A ÎNSCRIS AL 500-lea GOL 
AL SĂU PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI!

după amiază

Astâ-seară In sala Floreasca

Handbalistele japoneze la antrenamentul susținut teri 
sala Floreasca

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
IA HANDBAL FEMININ

Baza materială a sportului in dezbaterea Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Buzău

DECIZIA Nr. 377-ÎNDEMN

• Peste 2 0000 spectatori au asistat la primele meciuri • Scorul zilei : 
Ungaria _  Spania 27—16 • Victorioasă în meciul cu Norvegia (15—12),
echipa noastră joacă astăzi cu reprezentativa Franței.

GALAȚI, 9 (prin telefon). Marți 
după-amiază a început în eleganta 
Sala a sporturilor din localitate cea 
de a Xll-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“, prestigioasă competiție interna
țională care reunește 8 reprezenta
tive naționale. în ziua de debut, cei 
peste 2 000 de spectatori au asistat la 
meciuri, interesante. încheiate cu re
zultate scontate. Iată, pe scurt, „fil
mul" partidelor.

ROMANIA — NORVEGIA 15—12 
(8—5). Așa cum era de bănuit (am 
explicat cititorilor noștri într-una din 
avancronici noile condiții în care evo
luează formația reprezentativă), e- 
chipa României nu a strălucit în acest 
meci foarte aprig, disputat cu multă 
ardoare, în care adversarul ei a lup
tat cu o energie surprinzătoare. Pu-. 
tem spune chiar că norvegienii au 
demonstrat. în unele momente, deose
bite calități de tehnică individuală, 
precum și capacitatea de a mane
vra tactic astfel încît să surprindă 
sistemul defensiv al partenerilor. In 
aceste condiții, este lesne de înțeles 
de ce echipa noastră s-a impus greu. 
•Norvegienii au condus din primul mi
nut și, apoi, au utilizat cu multă sub
tilitate tactica atacurilor lungi, dar 
nu monotone, ci rapide, agresive. Din 
aceste motive, jucătorii români au a- 
juns să preia conducerea abia în min. 
9 (3—2). dar din cauza unor supără
toare greșeli de ordin tehnic au fost 
egalați, apoi de două ori (4—4 in 
min. 15 și 5—5 în min. 22). Abia în 
finalul primei reprize, echipa și-a in
trat în mină și a reușit să se deta
șeze. în partea a doua a meciului, 
handbaliștii norvegieni n-au abando
nat ideea luptei pentru victorie, 
angajîndu-se decisiv în fiecare ac
țiune, chiar dacă diferența de scor 
a fost uneori atît de ma'e (5 goluri) 
încît era greu de crezut că-și vor mai 
putea apropia succesul final.

JAPONIEI
feminină 

, aflată în 
neu în țara noastră, Va susține 
mul joc astă-seară în sala 
reasca, întîlnind echipa campion 
nă a României, Universitatea J3ucu-< 
rești. Partida va începe la ora 
19,00. După cum am ma| anunțat, 
handbalistele nipone vor mai susți
ne încă două partide, la Galați 
și București.

■ SELECȚIONATA
Reprezentativa 

handbal a Japoniei,
de 

tur- 
pri- 
Flo-

REZULTATELE PRIMEI fZILE

Iugoslavia — România B 21—16 
R.F. a Germaniei — Franța

(13—6)
Ungaria — Spania 27—16 (13—7)
România A — Norvegia 15—12

CLASAMENTE

SERIA A
1. R.F. a Germaniei
2. România A
3. Norvegia
4. Franța

SERIA B
1. Ungaria
2. Iugoslavia
3. România B
4. Spania

i 
i 
i 
i

i 
A o o

a o 
o 
o

o 
o
11

(9-6)
23—13

(8-5)

22—13
15-12
12— 15
13— 22

2

a o

i 
i 
i
i

i î 
o 
o

o 
o 
o 
o

a 
a
11

27—16
21—16
16—21
16—27

2
2 
0
0

în min. 46, 
estrul emerit 
a înscris cel 
său pentru reprezentativa României, 
depășind astfel veritabilul record mon-

la 
al

scorul de 11—9, ma- 
sporiului Gh- Gruia 

de al 500-lea gol al

Cronici ți comentarii transmise de 
Călin ANTONESCU 

și T. S1RIOPOL

(dontinuale In pag. a i-a)

ELENĂ MOIȘ
MăESERĂ ă SPORULUI

Campioana țării la patinaj artis
tic, Elena Moiș, a îndeplinit — 
cîtva timp în urmă — norma 
maestră a sportului. Aseară, la 
diui federației, i s-a înmuiat, 
tr-un cadru festiv, diploma și 
slgna respectivă.

cu 
de 

se- 
î.n- 
i li

Campionatul național de hochei

Șl PENTRU GOSPODARII ALTOR JUDEȚE
Consemnînd din preambulul a- 

cesteia faptul că, deși în anul 1971 
s-au amenajat prin muncă patrio
tică peste 130 de baze și terenuri 
sportive, nu au fost folosite din 
plin posibilitățile locale pentru 
amenajări sportive — „ceea ce a 
făcut ca activitatea pe linie de 
sport, în localități, să nu se des
fășoare la nivelul cerințelor actu
ale" — și oferind cititorilor (în che
narul din pag. a 2-a) tabloul prin
cipalelor obiective sportive pe care 
organele de resort județene și le pro
pun spre realizare în cincinalul 
1971—1975, vom releva doar punc
tele concepționale de sprijin ale 
Deciziei nr. 377 a Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular 
al județului Buzău.

Pornind de Ia legislația în vigoa
re — în care Legea nr. 29/1967 
cu privire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport direc- 
ționează eforturile materiale și 
umane în primul rînd spre a- 
tragerea maselor și, în special, a 
tineretului ia practicarea exer 
cițiului fizic și a sportului — de 
cîzia pune pe primul plan necesl 
tățiie desfășurării procesului in- 
structiv-educativ în școli, ale spa
țiilor de joacă pentru copii, ale a- 
menajărilor sportive și de agre
ment în zonele industriale, din 
orașe dar și în comune, prolifera

Paul SLAVESCU

Extinderea și diversificarea e- 
xercițiului fizic, a sportului, turis
mului și agrementului în rîndul 
maselor de oameni ai muncii — 
cerință de bază a mișcării noastre 
sportive — rămîne doar un simplu 
deziderat atîta timp cît nu este 
susținută de o preocupare constan
tă pentru consolidarea bazei ma
teriale. încadrînd activitatea de 
educație fizică și sport printre 
mijloacele eficiente și nemijlocite 
care concură Ia întărirea sănătății 
maselor, la creșterea și educarea 
comunistă a tinerelor generații, ro
buste și viguroase, apte să răspun
dă cu energie și avînt marilor o- 
biective ale construirii 
socialiste multilateral 
Partidul Comunist 
cat activitatea de 
și sport la nivelul 
stat. Iată de ce, 
sportivă a țării, vom găsi insem-

societății 
dezvoltate, 

Român a ridi- 
educație fizică 
problemelor de 

privind harta

nele fiecărui plan cincinal trans
puse în noile stadioane, terenuri, 
săli de sport, bazine de înot, pati
noare, diverse amenajări pentru 
turism și agrement. Multe din ele 
construite prin fondurile alocate 
de stat prin intermediul C.N.E.F.S. 
(pentru cincinalul 1971—1975 se pre
văd în acest sens 
lei), altele ridicate 
organizațiilor care 
mișcarea sportivă 
locale interesata 
educației fizice și a sportului.

Recent, într-o ședință a Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar județean Buzău, s-a analizat 
modul în care organele locale au 
contribuit la extinderea practicării 
sportului de către masele de ce
tățeni, la crearea condițiilor pen
tru agrement și deservirea sportivă 
a populației. Dezbaterea s-a înche
iat prin adoptarea unei decizii.

230 milioane 
prin contribuția 
au atribuții în 
și a organelor 
în dezvoltarea

POLOIȘTII DE LA DINAMO Șl RAPID
IN LUPTĂ (indirectă) PENTRU GOLAVERAJ

Poloiștii de la Dinamo au debutat, 
iu turneul final cu o victorie clară 
in fața Voinței Cluj : 9—4 (1—1. 1—0, 
4—1. 3—2). In dorința de a se impune 
evident si de a marca cît mai multe 
goluri pentru a echilibra diferența 
de golaveraj care este deocamdată 
favorabilă Rapidului (adversara din 
lupta pentru titlu). campionii țării 
s-au pripit adesea în finalizarea ac
țiunilor ofensive, scutindu-1 de emo
ții pe Hilf. înlocuitorul portarului 
titular (Mureșan) de la Voința. Și, 
astfel, am asistat mai mult de două 
reprize la un joc echilibrat. în care 
replica clujenilor a fost la înălțime. 
A fost suficient, însă, ca dinamoviștii 
să inițieze citeva contraatacuri seri
oase. pentru ca formația lor să se

desprindă de la 3—2 la 6—2. avantaj 
care i-a permis să acționeze mult mai 
calm în ultimul „sfert". In ciuda di
ferenței de 5 goluri cu care a pier
dut acest meci. Voința a făcut o par
tidă curajoasă. înscriind toate cele 4 
puncte din acțiune. Au marcat : No
vac 3. Popa 2. Frîncu 2. D. Popescu, 
Lazăr. de la învingători, respectiv : 
Fiilop. CL Rusu. Șt. Szilagy și Pop 
de la învinși. A condus cu scăpări 
A. Kiss (Tg. Mureș).

In cea de a doua întilnire a pro
gramului s-a înregistrat un scor cu 
totul neobișnuit pentru un turneu fi
nal. în care se întrec cele mai bune 
echipe din țară- Rapid, jucînd „ca la 
carte”, a întrecut categoric pe I.E.F.S. 
cu 11—1 (1-0. 3—0. 4-0, 3—1). învin

șii au avut o ocazie unică în prima 
repriză, dar la „om în plus" ferovia
rul Ilie Slavei a scos de pe linia por
ții o minge ce-1 depășise categoric pe 
portarul Chețan... în continuare, par
tida a fost la discreția giuleștenilor, 
care si-au rotunjit din plin zestrea 
de goluri. Pe rînd, Culineac 2, Ță- 
ranu 2, I. Slăvel 2. Băjenaru. Szabo, 
Miu. C. Rusu și Olac au trimis cu 
ușurință balonul în poarta apărată pe 
rînd de ex-internaționalii Scurei și 
Ciszor. golul de onoare al studenților 
fiind realizat de BLajec (min. 19,23). 
A condus corect N. Nicolaescu.

Astăzi sînt programate meciurile 
Voința — Rapid (Floreasca, de la ora 
18) și I.E.F.S. — Dinamo.

A. VASILIU

(Continuare tn pag a 2-a)

DINAMO Șl STEAUA S-AU...
ÎN AȘTEPTAREA DERBYULUI LOR

ÎNCĂLZIT

Runda hocheistică de ieri a cam
pionatului național ne-a demon
strat din nou că la această oră 
avem doar două echipe de club 
în adevăratul sens al cuvintului: 
DINAMO și STEAUA. Nici o altă 
formație nu poate să le țină piepț 
și va trece — probabil — multă 
vreme pînă cînd interesul din ju
rul acestei întreceri va 
cadrul derbyurilor care 
față în față. Primul, din suita de 
cinci, cîte ne vor fi oferite in ac
tualul sezon, va avea loc joi. Pînă 
atunci și „alb-roșii" (dinamoviștii) 
și „roș-albaștrii" (steliștii) s-au ur
mărit și s-au studiat pe rînd în 
partidele susținute, încercînd să-și 
întrezărească punctele forte și cele 
vulnerabile, ceea ce n-a fost ușor 
în condițiile unor teste neconclu
dente, din cauza replicii destul de 
slabe a adversarilor, mai ales că
tre sfîrșitul meciurilor.

depăși 
le pun

D1NAMO — AVINTUL M. CIUC
12—1 (3—1, 2—0, 7—0)

Oaspeții au deschis scorul în mi
nutul 9, după ce o jumătate de 
repriză rezistaseră cu succes cam
pionilor. Dar, „miracolul" a durat

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
CONCUREAZĂ

Azi vor pleca, Ia Minsk, luptă
torii români Ion Marton — categ. 
90 kg (C.S.M. Cluj), Ștefan Enache 
— 100 kg (Nicolina Iași) și Ștefan 
Stingu + 100 kg (Steaua) care
vor participa la un mare turneu

LA MINSK
internațional. Este vorba de cea de 
a Ii-a ediție a „Memorialului Med
ved" la lupte libere. Cei trei spor
tivi sînt însoțiți de antrenorul 
Paul Vatrici.

puțin. Din minutul 13 Dinamo ia 
conducerea, pune total stăpînire 
pe joc, reușind să marcheze chiar

moviști ne-a plăcut mai ales 
gătura pe gheață, cursivitatea 
selor și coeziunea acțiunilor

Fază din meciul Dinamo - Avîntul Miercurea Ciuc
Foto : B. GABRIEL

Și în inferioritate numerică. Cum 
spuneam o apreciere absolut ju
dicioasă a evoluției deținătorilor 
titlului nu se poate face, din cau
za evoluției modeste a elevilor lui 
Puskas, care — în repriza a treia 
T s-au prăbușit definitiv. La diiyi-

atac. Portarul Dumitraș, solicitat 
la citeva contraatacuri adverse, a 
intervenit prompt și inspirat. Din-

Valeriu CHIOSE

(Continuare In pag, a 4-a)
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Șl CE NU ESTE

In vederea meciurilor și FranțaPolonia

1 rOSi RESTRÎNS 25 DE H(ĂTORI

antrenorii lotului național aș- 
foto: VASILE BAGEAC care ne a-

O auzim

episodul constăn- 
un mare număr 
trompete ale bra- 
fost distruse — 
sint admise nici

VOIE ?...

Atanăsiu (cu balonul), un produs remarcabil al rugby-ului nostru, de la 
teaptă o comportare adecvată în meciurile cu Polonia și Franța

CIRCUITUL DE VITEZA DE LA BRAILA 
STÎRNEȘTE MULT INTERES

Nr. 6872

CE ESTE VOIE

LOTUL NMIONAI
Așa cum fusese preconizat, lotul 

republican de rugby, care se pre
gătește pentru meciul-test cu re
prezentativa Poloniei de la 21 no
iembrie și partida cu XV-le Fran
ței de la 11 decembrie, a fost acum 
restrîns : de la 51 de jucători sus
ceptibili di selecționare, în prima 
etapă a pregătirilor, la 25, după 

'(jocurile etapei a X-a a diviziei A.
Antrenorii coordonatori (prof. 

Alexandru Teofilovici și Petre 
T'osinănescu) și-au fixat, deocam
dată, opțiunile asupra următorilor 
rugbyști :

Pentru linia I Baciu și lorgu-

lescu de la Dinamo, Gheorghe Mir
cea si I. Pop de la Steaua, Dhiu de 
la Știința Petroșani și Popovici de 
la Universitatea Timișoara. Dintre 
aceștia urmează a fi aleși cei trei 
jucători pentru partidele interna
ționale sus-amintite. Sint rugbyș.tii 
care au oferit cele mai multe satis
facții pînă în prezent, exceptîndu-1 
desigur pe Baciu. Accidentat (en
torsă) duminică în meciul Dinamo- 
Grivița Roșie, tenacele nostru jucă
tor rămîne. totuși, în atenția ș'e- 
lesționerilor, în ideea că el
putea fi recuperat în următoarele 
zile.

va

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE
-.Deși-oficial-sezonul ciclist 1971 s-a încheiat, rutierii își continuă cu 

rivnă activitatea. Profitînd de vremea favorabilă, ei participă la competi
țiile de .ciclocros și la antrenamente. Spicuim — in rubrica de azi — cite 
ceva din), preocupările lor si ale federației de specialitate.

\ .’ , - P» >:

Il-a au fost men

SE APROPIE FINALA
CAMPIONATULUI DE CICLOCROS
I?upâ. participarea la ; o suită de 

oetțjții, organizate . de diferite 
dubii ri'. sportive, specialiștii ciclo- 

 

crosuVuîj au ajuns la maximum de 
formă!, și ÎȘi prepară acum cu a- 
tenție . evoluția în finala campio
natului național. O ultimă veri- 
ficareVa avea loc duminică. la 
întreceri a organizată . de clubul 
sportiv Olimpia. Finalja campio
natului Aste programată la 21 
noiembrie . pe clasicul (dar difici
lul) traseii de la Metalul. Atunci 
vom afla răspuns la „întrebarea : 
cine va imovăca- iricout' ,-^- D. Stan
ca sau G. NuMoesfu ? ț

Oricum, amț penjtru: wmdiști cît 
și pentru pistatzi, participarea la 
competițiile d», ciclocros înseamnă 
o utilă prelungire a sezonului. Pă- 

i să
71 între ' /. '*

pârtiei 
îlocros

cat că nu toți al^ătpril știu 
folosească această Ăptonte'ț'i 1 
'două sezoane. - ' ■ V ‘

INVÎTAȚÎi PE. ADRESA 
/ ' f i ‘ ? ,
I Viitorul sezon coinpictițional este 
pregătit cu atenție 4-- Ide către-toa
te federațiile naționa-tefr— încă de 
pe acum. De aceea,■ pe adresa ci
cliștilor noștri au îiicejpțut să so
sească invitații. Rc tieții 
sînt solicitați să pârtia

RUTIERII SE PREGĂTESC 
LA HERCULANE

24 de rutieri, membri ai loturilor 
naționale. printre care și Va
sile Teodor. Constantin Grigorc, Ion 
Cosma, Constantin Cioean, Teo
dor Puterity, Ștefan Suciu, Andrei 
Suciu, Cristian Tudoran. Vasile Miu, 
ViorcI Murineanu, Nicolae Gavrilă. 
se află, pentru cîteva zile, la Hercu- 
lane. Ei se pregătesc asiduu sub su
pravegherea antrenorilor Nicolae 
Voicu — coordonator. Ștefan Lemân- 
droiu șj Martie Ștefăneseu. Zilnic, 
parcurg zeci și zeci de kilometri, 
participă la lecții de pregătire fizi
că generală si la lecții teoretice. 
Uneori, cum a fost cazul duminică, 
se prezintă la startul unei competiții 
de ciclocros. Avînd in vedere că 
sportul nostru cu pedale și-a pro
pus să cucerească, în 1972. dreptul 
de a participa la Jocurile Olimpice 
de la Munchen, este explicabilă sîr- 
guința sportivilor și a antrenorilor 
lor. Numai că. pentru a se realiza 
acest atit de important obiectiv, este 
necesară continuitatea î .
— .la cluburi și la lot. Sperăm 
acest lucru nu va fi uitat...

Pentru linia a 
ținuți Șerban și Postolache (Steaua) 
și Atanasiu (Grivița Roșie). Se pare 
că se va menține formula anterioa
ră în care titularii Șerban-Atanasiu 
nu vor avea decît un singur con
tracandidat.

în linia a IlI-a sint vizați patru 
jucători.: Rășcanu, Iftimie, Dără- 
ban și Miclescu. După cum se poate 
vedea, au fost preferați jucători ti
neri. cu o mare vitalitate, cu o re
marcabilă mobilitate.

Restabilirea lui T’lorescu și jocul 
său bun în partida de duminică 
l-au readus în atenția selecționeri
lor pentru postul de mijlocaș la 
grămadă. Alături de el figurează 
Bărgăunaș de la Știința Petroșani 
.(cu toate că nu este încă restabilit) 
și foarte tînărul Tata (Steaua). In 
același timp, ca mijlocași la deschi
dere se va alege între Nicolescu 
(Dinamo) și Marinescu (Știința Pe
troșani).

Oarecum neclară se prezintă si
tuația în cazul centrilor, unde ală
turi de Nica ar trebui să figureze 
Hulă, colegul său de club. Hulă n-a 
jucat însă în partida 
Roșie, fiind accidentat, 
un semn de întrebare 
de-al doilea centru.

Trei jucători rămîn în atenție 
pentru cele două posturi-aripă: Con
stantin (Dinamo), Suciu („U“ Timi
șoara) și R. Ionescu (Steaua), iar 
ca fundași candidează Durbac (Stea
ua) și Bucoș (Știința Petroșani).

De precizat aă lotul nu are încă 
o formă definitivă. Rămîne de vă
zut cum vor evolua selecționabilii 
joi, în meciul de verificare cu Con
structorul București, și apoi, în 
ultima etapă a turului campiona
tului, programată duminică 
noiembrie, (t. st.)

Cupele ,,Sportul“ vor
Circuitul de viteză care va fi 

organizat duminică la Brăila de 
A.C.R. împreună cu ziarul nostru, 
a stîrnit un mare interes în rîn
durile automobiliștiior. El se da
torează în egală măsură faptu
lui că a venit să umple un gol în 
activitatea ■ acestui sport care se 
pregătea să intre timpuriu în hi
bernare, cît și faptului că deschi
de porțile întrecerilor de viteză 
atit de mult dorite. Ca urmare, 
lista de înscrieri cuprindea ieri 
cca 30 de concurenți și se aștep
tau alte confirmări. Printre primii 
care și-au anunțat participarea se 
numără Eugen Ionescu Cristea, 
campionul întrecerilor dc viteză în 
coastă, motociclistul Vasile Szabo. 
care și-a propus să abandoneze 
sportul pe două roți în favoarea 
celui pe patru, piloții clujeni în 
frunte cu Ladislau Borbeli și pilo
ții Uzinei de autoturisme din Pi
tești. Surprinzător, brașovenii nu 
figurează încă printre înscriși, dar 
poate se vor răzgîndi. în schimb, 
vor fi prezenți la start doi aler
gători din Galați și unul din Bră
ila, ceea ce demonstrează și rolul

răsplăti pe învingători 
propagandistic al acestor între
ceri. Organizatorii bucureșteni și 
localnici pregătesc cu grijă toate 
amănuntele pentru a asigura reu
șita întrecerii. Putem anunța de 
pe acum că lista premiilor va fi 
destul de cuprinzătoare, în afara 
trofeelor și obiectelor oferite de 
ziarul nostru, figurînd pe ea și 
contribuțiile unor întreprinderi 
brăilene. Toți participanții vor 
primi din partea A.C.R. și o sumă 
reprezentînd cheltuielile de depla
sare, iar primii clasați premii în 
bani. Reamintim că traseul a fost 
ales chiar în centrul orașului Bră
ila și că programul se va întinde 
pe 4 ore (9—13), timp în care se 
va efectua, în ordine: recunoaște
rea traseului, antrenamentul ofi
cial și concursul propriu-zis. A ră
mas să fie stabilit doar un amă
nunt : numărul participanților în
tr-o serie și dacă se vor alerga 
clouă manșe sau numai una sin
gură. Juriul concursului va hotărî 
în aceste probleme la fața locului, 
după efectuarea recunoașterii și 
consultarea concurenților.

RESTRÎNSĂ LA PRIMULPARTICIPARE

în pregătire <-—X

CICLIȘTILOR ROMÂNI

sa

cu Grivița 
îneît rămîne 
pentru cel

ANTRENAMENT AL
• Din cele 14 jucătoare din Ca

pitală, componente ale lotului re
prezentativ de senioare, convocate 
Iun; seară în sala Giuleștj Ia pri
mul antrenament în vederea Cam
pionatului balcanic de la Sarajevo, 
au fost prezente doar cinci: Ileana 
Gugiu, Suzana Szabados, Doina 
Prăzaru, Liliana Rădulescu și Ma
riana Andreescu. Au absentat : 
Gabriela Ciocan (întreaga ei parti
cipare la pregătire este nesigură), 
Ecaterina Savu (în producție, la ora 
antrenamentului), Doina Buga (ne
refăcută după accidentul suferit 
săptămîna trecută), Gabriela Nicola 
(a doua zi susținea un examen), 
Maria Roșianu (avea oră reținută 
pentru tratament dentar), Angela 
Tita, Doina Iftimie, Ana Popov și 
Viorica Balai (toate aflate la Sibiu, 
împreună cu celelalte baschetbaliste 
de la I.E.F.S.). Faptul că s-au aflat 
în sală și alte jucătoare (Tatiana 
Radulescu de la Voința, Ștefaniia 
Basarabia, Luiza Tal, Mioara Găes- 
cu, Rodica Pândele de la Rapid 
ș.a.) a permis, însă, antrenorului 
emerit Sigismund Ferencz sâ efec
tueze antrenamentul programat. Ur
mătorul antrenament va avea loc 
luni 15 noiembrie, tot în sala Ciu
lești, și sperăm că la el vor lua 
parte toate membrele lotului, care, 
pînă atunci voi- avea timp

LOTULUI DE SENIOARE
rezolve problemele personale. Spu
nem aceasta, avînd convingerea că 
numeroasele absențe consemnate la 
primul antrenament s-au datorat 
răgazului foarte scurt dintre ziua 
formării lotului și cea a lecției de 
pregătire.
• Comisia de tineret și minibas- 

chet (președinte prof. Stei ian Gheor
ghiu) din cadrul F.R.B. a expe
diat un nou lot de panouri șco
lilor care au solicitat introduce
rea minibasehetului în rîndul e- 
levilor. Printre altele, au fost do
tate școli generale din Sighetul 
Marmației, Gilău, Altina, Tîrnava, 
Turnu Roșu, Budila, Botoșani, Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, Tulcea, 
Giurgiu, Iași, Vadul Moldovei, Za
lău, Fetești, Timișoara, Tg. Mureș, 
Brașov și București.
• Clubul O.K.K. Beograd orga

nizează, începînd din anul 1972, 
,;Gupa Radivoj Koraci", în aminti
rea celebrului baschetbalist dece
dat într-un accident de circulație. 
La competiția, care se va desfășura 
eliminatoriu între 4 ianuarie și 7 
martie, vor lua parte echipele Ra
cing Ford Anvers, Standard Liege, 
Picadero Barcelona, Manresa (Spa
nia), Olympique Antibes, Le Mans, 
Lokomotiv Zagreb și O.K.K. Beo
grad. (D. ST.).

®ii români 
___ _____ , . :Xpe la „Tu
rul Algeriei" (martie», „TțuruliMaro- 
cului" (aprilie), „Curtsa pjScii" (mai), 

(iunie),. t ,,Vurul lu- 
rul ■ Bjulgarfci" 

și; la, alte

,,Turul Turciei" ( 
goslaviei (iulip) ,>' 
(septembrie), gkecu 
competiții intefinațiișnalș.l’ pe/etape 
ce se dispută în 
R. D. Germană,,,;Bu1l_. 
slovacia, Polonia,Wmți 
că etc.

Fără îndoială,..acesteHinVitații o- 
norează sportul apștrugcu pedaie. 
Biroul federal are dafiiria să le 
examineze cu atenție gi; să răspun
dă afirmativ la acestea Acare con
vin mai bine penjtru'j realizarea 
principalului obiectiv al ciclismu- 

k ui românesc în 1972:: participarea 
Jocurile Olimpice. ȚN<! permitem 
sugerăm forului diă specialitate 

să v 'cătuiască și echipe^ de tineret 
(în c mponența .cărora .jsă intre cei 
mai taken tați rutieri a^Jnoii gene
rații) 
raj în 
Pentru 
să nu se pL. , 
lergători obiej

ța,j Italia. 
, Ceho- 

?a.; Sovieti-

__r__ inoii gene-
3 s$ fief prompxțate cucu- 
ctivltatfea internațională, 
atreakta este, înțsă, necesar 
'■phrta în fața tițnerilor a-

’ ie^qtive pretențioase. Re

L" , \ ’r’”'

ConsiliiA’ Național' pen
tru Educare Fizica si 
Sport anunță că uîțimul 
termen de îhscrierd la 
examenul de avansare a 
antrenorilor pentru cate
goria I este 20 noiembrie 
1971.

____________________

11 || r ■ ......... ...
■

/uitatele de valoare urmează 
vină ceva mai tîrziu...

Socotim, de asemenea, că trebuie 
.să se procedeze în continuare la 
stimularea unor centre cicliste din 
țară (Brașov, Ploiești, Cluj, Tg. Mu
reș, Brăila ș.a.) prin alcătuirea unor 
formații pe scheletul cluburilor 
din orașele amintite. Trimiterea a- 
cestora peste hotare ar contribui la 
dezvoltarea și

PE AGENDA

progresul

BIROULUI
activității.

FEDERAL
ai sportu-entuziaști

din tehnicieni de sea- 
biroul

Ne-am aflat în ultimele două 
săptămîni în fața unor rînduri 
așternute pe hîrtie de suporteri. 
In general — deși din orașe 
diferite și, bineînțeles, fără să 
se cunoască unii pe alții — ei 
aleg un mod de exprimare iden
tic. Se prefac a nu ști ce este 
voie și ce nu este voie să facă 
un susținător al 
„întrebîndu-ne", 
noi — ne aduc 
fapte ce trebuie

Iată de pildă 
din Constanța e 
zice: „E voie ca

unei echipe și 
chipurile, pe 
la cunoștință 

combătute.
C. Răznoavă, 
„nedumerit" și 
eu, in dorința 

de a-mi susține echipa să sparg 
timpanele vecinului ? Im noi in 
oraș apare de obicei pe stadion 
un grup cu o sirenă 
surzește. E groaznic, 
noaptea pînă și-n somn". A doua 
scrisoare din care vom repro
duce citeva rînduri, ne-a venit 
de la... două urmașe ale Evei — 
tot din Constanța — iubitoare 
de fotbal și spectatoare convin
se : Violeta Popa și Emilia Ța- 
rălungă. Au asistat la meciul 
Farul—Dinamo și sînt indigna
te: „Noi înțelegem să susții e- 
chipa pe care o simpatizezi. Dar 
cum ? Dv. apreciați că sintem 
deplasate dacă afirmăm că ne-a 
fost rușine de comportarea unor 
spectatori constanțeni ? Ei n-au 
găsit altă modalitate de a-i 
„ajuta" pe localnici 
sind dinamoviștilor 
vinte urile pe toată 
ciului. De pildă, de 
II rîdeau că are 
mare, lui Nunweiller III îi stri
gau „pensionarule", pe Florian 
Dumitrescu îl numeau „dezerto-

rul" ș.a.m.d. Frumos nu 7" Ulti
ma scrisoare la care ne referim 
vine de la grup din Brașov. Se 
știe că la inițiativa unora din
tre spectatori (clubul n-a între
prins nimic în acest sens) la 
Brașov s-au confecționat stea
guri, șepci, s-au executat insig
ne, medalioane, toate cu culorile 
clubului îndrăgit (Steagul roșu). 
Numai cu eforturile materiale in
dividuale ale celor pasionați, 
iubitori ai echipei și fotbalului. 
Dar aceste semne de atașament 
ale brașovenilor au o soartă ne
fericită. După 
țean — unde 
de steaguri și 
șovenilor au 
acum nu mai
la... Brașov. In ziua de 24 oc
tombrie, cei veniți la meci 
erau controlați de către orga
nele locale de ordine și trompe
tele, steagurile, fanioanele gă
site erau confiscate și duse nu 
știm unde. „Despre ce este vor
ba?"— sîntem întrebați... „Ni se 
pare că a flutura un steag cu

o 
dă

ește

de a-l 
decît adre- 

numai cu- 
durata me- 
Sătmăreanu 
nasul prea

culorile clubului iubit 
manifestare civilizată, care 
farmec stadionului. De ce n-avem 
voie s-o facem ?".

Nu știm dacă mai e cazul să 
răspundem 
scrisori. Iți 
goric, fără 
meni, fără 
rul. Dar la 
se face exces de zel. Nu la ase
menea măsuri trebuie să se re
curgă pentru a cîștiga „Trofeul 
Petschovschi".

autorilor celor trei 
susții echipa, cate 
să asurzești pe ni
să jignești adversa- 
Brașov, apreciem că

M. FR.

tt. HOHOIU 62,7

PE 100 M SPATE LA REȘIȚA
120 d6 înotători din Reșița, 
care și mai mulți com- 
ai grupului de preșcolari

Peste 
printre 
ponenți 
(4—6 ani) inițiați de M. Potoceanu 
s-au prezentat la startul primului 
concurs Oficial al sezonului în ba
zin acoperit (25 m). Cea mai bună 
performanță, remarcabilă pentru 
actualul stadiu de pregătire, a fost 
realizată de Mircea Hohoiu, care 
a parcurs distanța 
în 62,7.

Alte rezultate : 
la 400 m liber; 
2:23,4 la 200 m 
Donia 1 :13,9 
Rodica Petruică 1:24,2 la 100 m

bras ; Al. Gherban 59,2 la 100 m 
liber; Julieta Mirosu 68,1 la 100 
m liber.

D. GLAVAN-coresp.

de 100 m spate

E. Aimer 4:24,8 
D. Wetterneck 
mixt; Lavinia 

la X00 m spate;

Format din 
lui cu pedale, 
mă ai ciclismului nostru 
federal se întrunește cu regularita- 
te și discută cele mai importante 
probleme, găsind soluții avanta
joase. Marti 16 noiembrie, la ora 
18, biroul âederal va discuta obiec
tivele compet'iționale și de perfor
manță ale sezonului sportiv 1972 
și planul de pregătire a loturilor 
naționale. Este un moment impor
tant. După părerea noastră, pro
punerea privind obiectivul (bare
mul) de performanță al echipei de 
100 km contratimp ar trebui să 
fie: locul I in campionatul bal
canic și obținerea — în țară și 
peste hotare — de două ori a tim
pului de 2h.05;00. Firește, este 
o propunere pe care o supunem dis
cuției biroului federal. Ea se ba
zează, în ceea ce privește perfor- 
manța-timp, cu rezultatele obținu
te în acest an în activitatea inter
națională și pe posibilitățile echi
pelor de a progresa în sezonul 
olimpic. Performanța-timp se re
feră la un traseu plat (2x50km)> 
parcurs în condiții atmosferice nor
male. în cazul cînd în toate pro
bele de control timpul este po
trivnic, performanța-loc în compe
tițiile internaționale poate fi con
siderată ca definitorie.

I.P.R.S. BANE AS A

ANUNȚ
întreprinderea de piese de radio și semic-j.iductori Bc- 

neasa primește tineri între 15—18 ani pentru școala profe
sionala, forma ucenicie la locul de muncă, în următoarele 
meserii : ; ,ț

• STRUNGARI cu durata de pregătire 2 ani 
© FREZORI cu durata de pregătire 2 ani 

pregătire

baza unei

2 ani.• LĂCĂTUȘI-MECANICI cu durata de
înscrierile se fac pînă la 15.XI.Î971 în 

însoțită de următoarele acte :
— Certificat de studii, original
— Certificat naștere, copie si original
— Buletin de analiza sîngelui și micro 
mult 3 luni înainte de concurs
— Fisa medicală.
PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ ADRESAȚI 

LA SEDIUL ÎNTREPRINDERII DE PIESE RADIO Șl SEMI
CONDUCTOR! BĂNEASA.
str. Erou lancu Nicolae nr. 32 — Sectorul 2, telefon 33 38 30 
interior 171 — Birou învățămînt

cereri

cu cel

EVOLUȚII FRUMOASE
ALE SPORTIVILOR PLOIEȘTENI 

ÎN POLONIA
înotătorii clubului Petrolul Plo

iești au concurat la Swidnik și 
Lublin (Polonia) în cadrul unor 
competiții internaționale pentru 
tineret. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate :

Cătălina Pănulescu 1:10,6—100 m 
liber (locul I) și 2:35,0—200 m liber 
(locul I) ; Ad. Popovici 61,8—100 
m liber (loc. III) ; D. Aldea 1:17,0- 
100 m bras (loc. I) la Swidnik și 
Cătălina Pănulescu 32,0—50 m li
ber (loc. I), 2:55,7—200 m mixt 
(loc. I), Ad. Popovici 27,2—50 m 
liber (loc. II), Domnica Dumitru 
1:26,5—100 m bras (loc. I), C. Man- 
dache 69,2—100 m spate (loc. II) 
și D. Aldea 2:33,8—200 m mixt 
(Iod. II).

superioare

GONG!
întîlnirii 

României

Doboși și 
comportat 
in foița

După „internaționalele" Iugoslaviei
ÎN LOC DE ELOGII APRECIERE LUCIDĂ 

A POSIBILITĂȚILOR ACTUALE Șl A PERSPECTIVELOR
Noul sezon competitions], deși a 

fost inaugurat abia de o lună, a su
pus pe jucătorii noștri de tenis de 
masă la eforturi extrem de intense. 
De la începutul lui octombrie și 
pînă acum, fruntașii sportului cu 
mingea de celuloid au luat startul 
în nu mai puțin de cinei competiții : 
Balcaniada, campionatul republican 
individual, precum șl „internaționa
lele” Ungariei, Iugoslaviei si Fran
ței (numai Maria Alexandru). Din
tre acestea, cea mai importantă s-a 
arătat a fi întrecerea de Ia Novi 
Sad. atit prin prisma valorilor și a 
numărului mare de concurenți (108 
jucători. 19 echipe masculine. 55 de 
jucătoare și 14 echipe feminine) cit 
și prin eforturile deosebite solicitate 
participanților pe parcursul a numai 
trei zile. în special, ziua de mijloc 
a fost, de-a dreptul, extenuantă. 
Un exemplu : Mari» Alexandru și 
Carmen Grișan au fost nevoite să 
susțin;., in decursul a trei-patru ore, 
cite 14 seturi fiecare, aproape fără 
vreo pauza. DesigUr. în asemenea 
condiții și sarcina organizatorilor nu 
a fost de loc ușoară, dar ®i s-au 
achitat fără reproș, „internaționalele” 
Iugoslaviei situîndu-se la înălțime din 
toate punctele de vedere.

La Novi Sad, adică în cea mai 
dificilă competiție din rîndurile celor 
amintite, reprezentanții culorilor noas
tre au obținut succese incontestabile, 
mai ales prin maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru — cam
pioană la simplu și dublu mixt (ală
turi de iugoslavul Anton Stepancici). 
finalistă la dublu fete si semlfinalis- 
tă la echipe, Împreună cu Carmen 
Crișan. Prin urmare, ca și în atîtea 
alte ori. greul întrecerii l-a purtat 
campioana noastră si, ca de fiecare 
dată. Maria Alexandru a reușit Și 
acum să facă fată cu succes. Ei i se 
cuvine un plus de apreciere, dacă 
ne gindim că la Novi Sad. nu «r-a 
aflat într-o stare perfectă de șănă- 
late. . .

Caracteristica evoluției Manei 
Alexandrii a constat în ardoarea eu 
care și-a disputat șansele, in pute
rea mare de luptă pînă la ultimul 
schimb de mingi. Comportarea ei a 
fost marcată. însă, și de o linie 
fluctuantă, înscriind si meciuri sla
be (partidele din intilnirea cu selec
ționata R.P. Chineze), urmate de al
tele (cele din probele individuale) 
unde jocul Măriei s-a apropiat, une
ori, de valoarea reală. Sigur, aceas
tă inconstanță este firească, la în
ceput de sezon competițional, și ea 
a fost observată la majoritatea con- 
ctirenților. Am dori, totuși, ca forma 
sportivă a Măriei Alexandru să atin
gă un nivel corespunzător pentru 
că noile concursuri care vin se a- 
nunță si de dificile. Campioana Ro
mâniei ne-a obișnuit nu numai cu 
victorii de prestigiu, dar și cu de
monstrații de mare măiestrie.

Tînăra coechipieră a primei noas
tre jucătoare, Carmen Crișan, a 
avut la „internaționalele” Iugoslaviei 
cea mai bună comportare din ultimul 
an. Ceea ce are darul sâ bucure, 
fără îndoială, deși e destul de puțin 
într-o perioadă atit de lungă. ” 
mai bine mai tîrziu.. • 
realitatea faptelor va face 
riguitorii secției de la 
București să aprecieze eu 
obiectivitate modul cum 
fășurat antrenamentele 
in tot acest interval ■de

Titulara reprezentativei târli s-a 
prezentat la un plafon ascendent abia 
la Novi Sad. D»r posifcilitălile ei 
sint cu mult mai mari de.cii cele 
arătate zilele trecute. Valorificarea 
lor depinde însă d.e pregătirea viitoa
re. Si din acest punct de vedere 
sint incă multe iucruri de tăcut. 
Să sperăm că Si Carmen Crișan

este acum convinsă de marile înda
toriri 
lașă, 
chisă 
celor

Cei __ ____ _
Teodor Gheorghe, 
mulțumitor, 
unor adversari vădit mai buni. Pro
gresul lor este însă prea lent. Ne 
gindim ca ei. împreună și cu alți 
jucători de perspectivă. Firănescu, 
Romanescu, Bnzescu, Moraru, chiar 
Stelian Nicolae, poate și alții, tre
buie supuși unui program de pre
gătire mult mai consistent. Si. 
această privință, așa cum 
dat la fete (menționăm că 
nora Mihalca-Vlaicov este 
tanțâ cu antrenamentul), 
de specialitate trebuie să 
dească mai fermă. Dispersînd răs
punderea pregătirilor la băieți nu se 
va ajunge la mare lucru și ne vom 
vedea obligați, și în continuare, să 
consemnăm diverse carențe, iar te
nisul nostru de masă masculin va 
pendula în limitele mediocrității-

Poate că clupă suita de succese 
de la Novi Sad. unii s-ar fi așteptat 
doar la comentarii favorabile. Am 
preferat însă, in locul unor apre
cieri ditirambice, cîteva însemnări 
eu precădere critice. Victoriile de 
la „internaționalele” Iugoslaviei cre
ează un climat favorabil (fără atmo
sfera apăsătoare a înfringerilor) pen
tru a discuta calm și lucid măsurile 
care se impun pentru ca tenisul de 
masă românesc să pășească mai ho- 
tărît în arena internațională, la fete, 
ca si la băieți. Sezonul competițio- 
nal este înaintat, iar pînă la cam
pionatele europene mai sint citeva 
luni. Controverselor de tot felul tre
buie să le ia mai repede locul o 
activitate intensă în sălile de antre
nament. A sosit vremea pregătirilor. 
Este necesar ca numai procesului 
instructiv-educativ să i Se dedice, 
concret, toate eforturile.

C. COMARNISCHI

care îi revin ca sportivă frun- 
în caz afirmativ, ea are des- 
calea unor succese 
de la Novi Sad.
doi, băieți, Șerban

s-au
cedînd doar

in
a proce- 
și Eleo- 
în res- 

federația 
se dove-

.

I K '
I.a Novi Sad, Maria Alexandru și Carmen Crișan au fost la un pas 

să ciștige trofeul probei de dublu. Poate că viitoarele tentative vor fi 
încununate de mai mult succes Foto : BORA VOJNOVIC-Novj Sad

• Înaintea meciului de catego
rie muscă, din cadrul 
dintre reprezentativele 
și R. D. Germane, spectatorii vor 
asista la 0 festivitate prilejuită 
de retragerea din activitatea com- 
petițională a reputatului nostru 
pugilist Constantin Ciucă.

• In dubla confruntare dintre 
selecționatele de tineret ale Ro
mâniei și R.D. Germane, din 12 
partide băieții noștri au cîștigat 
12 înainte de limită. Toți compo- 
nenții acestei echipe, nedepășind 
vîrsta de 20 de ani, vor avea drep
tul să .participe în 1972 la campio
natele europene de tineret. în le
gătură cu această competiție. Co
mitetul Executiv A.E.B.A. se va 
întruni între 10 și 14 decembrie 
la Londra, pentru a fixa locul 
de desfășurare a întrecerilor. F.R. 
Box și-a depus candidatura.

• In luna decembrie, la Wroc
law (Polonia) vor avea loc între
cerile Dinamoviadei. Pugiliștii noș
tri se pregătesc intens, participînd 
și la meciurile din cadrul Cupei 
Metalul. Antrenorii vor prezenta o 
formație completă, aceasta fiind, 
după toate probabilitățile, urmă
toarea : Șt. Boboc, T. Chirilă (C. 
Stănescu—Dinamo Brașov), A. Mo
rarii (C. Agrigoroaie), E. Gorea 
(Gh. Ilie), N. Duca (A. Guțu-Di- 
namo Brașov), C. Cuțov, C. Ghițâ 
(Gh. Ene), I. Gyorffi (D. Mihalcea), 
S. Tîrîlă, I. Ol te an u, I. Dascălu.
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(Urmare din pag. 1)

centrelor de sănătate prin

Dar, 
Poate că 

• și pe di- 
Politeluiica 
mal multă 
s-au des- 

lui Crișan 
tiraP-

tării

rea 
sport și mișcare.

Propunîndu-și 
tului buzoian de 
centa decizie este considerată drept 
o bună bază de plecare. Și coo
perarea practică a organelor cu res
ponsabilități este singura menită 
să transforme planul ambițios (în 
sensul pozitiv al cuvântului !) in
tr-o realitate palpabilă in decursul 
actualului cincinal. Unitățile eco
nomice, industriale, sint, de ase 
menea, solicitate să sprijine prin 
valorificarea resurselor locale a- 
menajarea bazelor sportive, pro
ducția de articole și materialo 
sportive. Iar contribuția volun
tară bănească și munca patrioti
că a cetățenilor silit menite și ele 
să întregească aportul forțelor lo
cale la dezvoltarea sportului buzo
ian Și bineînțeles, 
precise și termenele 
însoțesc acest act al unui organ 
de stat, pînă la 30 decembrie 1971 
comitetele executive ale 
ilor populare municipal 
trese și comunale, precum 
lalte organe cu atribuții

propulsarea 
performanță,

spor-
re-

răspunderile
de execuție

consili- 
orășe 

și cele 
pe linie

-ÎNDEMN SI PENTRU GOSPODARII ALTOR JUDEȚE
de sport să întocmească plam.ft.-i 
de măsuri concrete.

★
După-amiază moharîtă de no 

iembrie. Activitate intensă pe 
cocheta și intima bază a asocia
ției , sportive „Chimia", din in
cinta Uzinei de mase plastice Bu
zău. Pe terenul de handbal, două 
echipe își disputau șansele, 
sala de tenis de masă cred că 
juca prin bonuri de... ordine, 
pe arena de popice (excelent 
menajată), viitorii „divizionari" 
se antrenau. Un buldozer străjuia 
terenul alăturat, unde se lucrează 
la amenajarea suprafeței de joc 
pentru fotbal. Tot acest microcom
plex, cu spațiile sale sportive și 
anexele sanitare, reflectă spiri
tul practic, inventiv, al gospoda
rilor uzinei — în fond, întregul 
colectiv de muncă — care a găsit 
locul și mijloacele cele mai nime
rite pentru acest nucleu de sănă 
tate și folosire plăcută și educativă 
a timpului liber.

Am avut, aici, imaginea con 
cretă a ceea ce va putea mul ; 
plica pe meleagurile buzoi;:’ a- 
pli.car.ea recentei decizii a -Con 
siliului popular județeag1

în
se 

iar 
a-

• Asfaltarea terenurilor polivalente de la Școlile generale nr. 1, 2 12, 
15 și Casa de copii școlari din municipiul Buzău, precum și de la Școlile 
generale 1, 2, 3 și 6 din orașui Rm. Sărat, amenajarea sălilor de clasă pentru 
predarea orelor de educație fizică la Șc. generală nr. 11 Buzău și Lie. nr. 2 
din Km. Sărat, la școlile din comunele Ghergheasa și Mînzâlești (la acestea 
din urmâ prin folosirea resurselor locale și munca patriotică a cetățenilor); 
pină la sfirșitul anului 1975 se vor amenaja săli de clasă pentru predarea 
orelor de educație fizică la toate unitățile școlare, folosindu-se resurse locale, 
contribuția voluntară bănească a locuitorilor și munca patriotică ; amenaja
rea la liceul pedagogic Buzău a unei arene pentru handbal, volei, baschet 
și tenis de cîmp în nocturnă, cu o suprafață de joc 'de 45/30 m împrejmuită 
cu tribună.

• Se va continua amenajarea „Parcului tineretului" din municipiul 
Buzău, care va cuprinde lacuri de agrement, ștrand, spații cu instalații de 
joacă pentru copil, terenuri simple pentru jacul cu mingea; se vor amenaja 
în parcul Cnng (municipiul Buzău) spații de joacă pentru copii și terenuri 
gazonate pentru ' adulțl; se vor amenaja spații dotate cu instalații pentru 
jocurile copiilor in municipiul Buzău și orașul Bm. Sărat; în cvartalele de 
locuințe și în parcurile din municipiul Buzău și orașul Km Sărat se vor 
amplasa mese de tenis din ciment și panouri pentru minibaschet.

® Amenajarea de către unitățile economice, din zona industrială Bu
zău a unui complex sportiv, in vederea practicării sportului de masă; două 
săli de gimnastică modernă, o sală de culturism, o pistă de navomodele în 
municipiul Buzău; în stațiunea Monteoru se va amenaja o zonă cu terenuri 
sportive și un lac de agrement.

® in fiecare centru de comună se vor amenaja, prin schițe de siste
matizare aprobate, baze sportive complexe, în incinta cărora se vor afla și 
sr.'ne și piste de dans; căminele culturale vor fi dotate cu oiște de popice, 

iese de tenis, jocuri de șah.
® Pentru sportul de performanță se va construi la Buzău un complex 

portiv în aer liber cu următoarele obiective : teren de fotbal gazonat, pre- 
. ăzut cu tribune, arenă descoperită pentru box și lupte, prevăzută cu noc- 
m.rnă Și tribune, terenuri de antrenament pentru handbal volei, baschet si 
tenis de chnp. o sală de sport cu o capacitate de 2 800 locuri (prevăzută in planul de —— — -—■■------ .  ................
eu zgură 
moder.■ 
12—15 9: .

? sini ai CNEFS). un patinoar artificial descoperit, o sală de atletism 
. o sala de sport pentru Șc. sp. de elevi și Șc. gen. nr. 15; se va 
■i actualul s-adion, prin extinderea tribunelor la capacitatea de 

locuri.
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ÎNAINTEA MECIULUI RETUR CU CEHOSLOVACIA
DIN CAMPIONATUL EUROPEAN
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Ginduri la lotul de tineret
—■———Ilf MII*.......  «*■— — ■■i«wirmr.'..................

' a
Meciul România Cehoslovacia 

va fi cel de-al 11-Iea, penultimul, 
din cadrul primei grupe a prelimi
nariilor Campionatului Europei. Iată 
rezultatele celorlalte întîlniri : Ceho
slovacia -— Finlanda 1—1, România
— Finlanda 3—0, Tara Galilor — 
România 0—0, Țara Galilor — Ceho
slovacia 1—3, Finlanda — Cehoslova
cia 0—4, Finlanda — România 0—4, 
Cehoslovacia — România 1—0, Ceho
slovacia !— Țara Galilor 1—0, Țara 
Galilor — Finlanda 3—0 și Finlanda
— Țara Galilor 0—1. . f

în urma acestor 
mentul grupei arată
1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

Reiese că Finlanda a . 
jocurile și că România are mari 
șanse să se califice, la egalitate de 
puncte, dar pe primul loc. Ia gol
averaj, înaintea Cehoslovaciei. Fireș
te, dacă echipa tării noastre va cîș- 
tiga cele două partide, 
nică, cu Cehoslovacia, 
24 noiembrie, cu Țara

rezultate, clasa- 
astfel :
5 4
4 2
5 2
6 0

A

i

> <

SCURT ISTORIC AL
Palmaresul meciurilor i româno- 

cehoslovace (22 6 4 12 31*—50) cu
prinde foarte multe momfente me
morabile, mai cu seamă datorită 
faptului că 14 partide au avut loc 
în cadrul competițiilor oficiale. 
După ultimul război mondial s-au 
disputat 15 jocuri, dintre care 6 au 
avut 
două 
1964, 
dată 
3—1 
puține la număr, Is-au obținut în 
fața cehoslovacilor cîteva rezultate 
de răsunet și de maro prestigiu : 
1—1 la București în 1937 (pe atunci / 

y "

un caracter ■ amical (ultimele 
la București, în anii 1952 și 
victoria revenind de fiecare 
echipei noastre, cu scorul de 
și, respectiv, 4—1). Deși mai

O DECLARAȚIE
A ANTRENORULUI

NOVAK
(AgerprOs). — într-o 

eu corespondentul A- 
__ Praga. C. Prisăcaru, 

antrenorul selecționatei cehoslova- 
pce L. Novak a declarat următoa-

PRAGA 
convorbire 
gerpres la

.rele referitor la apropiatul meci 
de la București : .,Ne-am dat 
seama încă de la campionatul mon
dial din Mexic că echipa Româ
niei este o formație sudată, ai că
rei jucători practică un joc inci
siv, bărbătesc. Consider că în sta
diul actual echipa română Se pre
zintă ceva mai bine decît a noas
tră. Dar așa «un a dovedit-o în- 
tîlnirea de la Bratislava, vor ieși 
învingători jucătorii mai rezistenți 
din punct de vedere fizic și moral.

Este firesc ca în calitatea mea de 
antrenor să cred în șansele echi
pei mele. Aceasta nu înseamnă insă 
că ea este și favorita întîlniriî. 
întreaga noastră tactică va fi sub
ordonată scopului fundamental —■ 
obținerea victoriei sau cel puțin 
a unui rezultat egal. Sîntem con- 
știenți că pentru a realiza ceea ce 
urmărim va trebui să dăm dovadă 
de multă pasiune în joc și de 
mult curaj.

Doresc să folosesc acest prilej, a 
declarat în încheiere antrenorul 
Novak, pentru a ruga publicul ro
mânesc să nu confunde echipa na
țională a Cehoslovaciei cu echipa 
Spartak Trnava, care în meciul de 
ia Trnava cu Dinamo București 
din cadrul C.C.E-, a generat ati
tudini reprobabile. Ceea ce s-a în- 
timplat atunci nti' are nimic co
mun cu sportul. Toți spectatorii și 
telespectatorii noștri i-au dezapro
bat pe acei jucători ai echipei din 
Trnava care, ignorînd normele im
puse de disciplina noastră spor
tivă. s-au dedat Ia acte nesportive.

Echipa noastră reprezentativă va 
face la București tot ceea ce de
pinde de ea pentru a practica un 
joe care să incinte milioanele de 
iubitori ai fotbalului ce ne vor ur
mări atît în țara dumneavoastră 
cît si în patria noastră. Vrem să 
arătăm publicului românesc că ve
nim pentru o luptă sportivă, 
bărbătească, dar corectă”.

p ECHIPA CEHOSLOVACIEI
în cursul anului 1971. rezultatele, pînă 

în prezent, sînt promițătoare : 6 4 1 1 
10—3. O singură înfrîngere, deci, cu 
scorul de 0—1. la Bio de Janeiro, în 
fața echipei în curs de remaniere a 
Braziliei. Un rezultat onorabil, dar să 
nu uităm că din cele 4 reprezentative 
europene care au jucat în Brazilia în 
luna iulie a.c. doar cehoslovacii au fost 
învinși. în timp ce austriecii, iugoslavii 
și ungurii, au reușit să termine la ega
litate partidele lor. în rest : 3—1 șl 1—0 
cu Țara Galilor, 1—0 cu Bomânia, 4—0 
cu Finlanda și 1—1 cu B.D. Germană 
(la Berlin).. Golurile au fost marcate de 
Jan Capkdvic (3), Karko și Kuna (cite

G. Wiederkehr, președintele
U.E.F.A., sosește vineri la București

După cum am mai anunțat, Ia 
meciul România—Cehoslovacia,
care se Va desfășura duminică în 
grupa I a preliminariilor Campio
natului european, va asista în ca
litate de observator însuși preșe
dintele U.E.F.A., Gustav Wieder
kehr.

Oaspetele va sosi în București 
vineri seara, cu un avion al com
paniei elvețiene, Swissair.

ECHIPA ROMÂNIEI IN FAȚA PARTIDEI Nr. 232 
ționale. în primul rînd, ca Și afte 
reprezentative, tricolorii s-au sim
țit mal bine pe teren propriu. în 
al doilea rînd. faptul că numărul 
jocurilux’ disputate în deplasare 
și pe teren neutru întrece cu mult 
pe cel al întîlnirilor jucate în fața 
publicului propriu.

Din acest total putem extrage 
o cifră jubiliară 1 partida cu 
Cehoslovacia, de la 14 noiembrie, 
este a 30-a disputată sub 
cerea antrenorului Angelo 
lescu. Acest palmar.es este 
mat prin următorul tabel:

9
5
5
1

10— 2
7— 1
5— 4
1—16

1
1
1
1

disputat toate 
are

0 
1
2
5

cea de dumi- 
și cea de 
Galilor.

la

Aflat aproape de împlinirea unei 
jumătăți de veac de la disputarea 
primei partide (8 iunie 1922, la 
Belgrad, victorie cu 2—1 în fața 
Iugoslaviei), meciul de duminică 
constituie o etapă importantă în 
drumul afirmării echipei noastre 
naționale. De rezultatul 
de, în mare măsură, 
tricolorilor în turneul 
campionatului european.

Partida în compania Cehoslova
ciei va fi cea de a 232-a în palma
resul echipei naționale a României, 
care arată

lui depin- 
calificarea 
final al

„0 VICTORIE PE MĂSURĂ 
ACESTEI TOAMNE BOGATE 
A FOTBALULUI ROMÂNESC"

INTILNIRILOR DIRECTE
adversarii noștri erau vicecampioni 
mondiali), 1—0 la București în 1965, 
în faza preliminară a campionatului 
mondial, și 2—1 la Guadalajara în 
1970, în turneul final al ultimei edi
ții a „Cupei Jules Rimet". Mai ales 
această performanță (din Mexic), 
dar și 
echipei Spartak Trnava de către 
Dinamo “ 
streze că fotbalul nostru a reușit sâ 
anuleze — în bună parte — un așa- 
zis „complex", evident nejustificat.

■ ■ *'»■

Acasă
Deplasare
Teren

astfel

neutru

97
110
24

î

53
34
10

210—131
151—229
39— 43

Acasă 9 4 4

spectaculoasa eliminare a

București vin să demon-

■

■

j

$

••

%■ ■

Total 1

19 25
25 51 
$ 9

—
231 97 49 85 400—403

bilanț se desprind

L ■ t f
- . . • ' •

Tricolorii în
De data aceasta,

Ieri,

acest
constatări interesante pri-

Deplasare
Teren neutru

Total 1

17
3

3 8
1 1

condu- 
Nicli- 
expri-

1

6
1

8 — 2

4 — 5

Din
cîteva 
vind evoluția echipei noastre na-

' A-;. ' ‘v.

/

■

„Perioada Angelo Niculescu" înce
pe la data de 48 noiembrie 1967, 
cînd naționala a întâlnit Ia Berlin 
reprezentativa R.D.G. (pierzînd cu 
1—0), în cadrul preliminariilor 
pentru turneul olimpic din Mexic. 
Printre ceilalți adversari se numă
ră echipele Angliei, Braziliei, Re
publicii Federale a Germaniei, 
Portugaliei, Iugoslaviei, Olandei, 
Greciei etc.

,i ■ * ■

X

Darstudioul televizi unii, 
ei urmăresc jocul viitorilor

nu pentru 
adversari.

o emisiune.

Fotoi V.

în studioul televiziunii

BAGEAC
y

■ ■ ■ ■■

TRICOLORII AU VIZIONAT FILMUL MECIULUI
R. D. GERMANĂ - CEHOSLOVACIA

în vederea jocului de duminică, 
tricolorii se informează în amănunt 
despre jocul fotbaliștilor cehoslovaci. 
Ieri, în vremea prînzului, în stu-

DUPĂ GUADALAJARA...
2). Taboraky, Fr. Vesely șl Pollak (cite 
un gol).

★
în lotul celor 25 de jucători utilizați 

în aceste șase partide n-au mai fost cu
prinși . cîțiva „eroi" at decepționantei 
campanii mexicane din anul trecut 
(Kvasnak, Horvath, Mlgas. Hagara. Re
tras, Jurkanln). In schimb, procesul de 
întinerire este evident : au apărut 6 de- 
butanțî, iar dintre cei aruncați în luptă 
în cele două meciuri din toamna anului 
1970 (1—1 cu Finlanda șl 2—2 cu Polo
nia. ambele la Praga), cînd întregul lot 
mexican a fost suspendat pe motive de 
disciplină. Desiatnik. Stratii și Blcovsky 
au fost titularizați.

dioul 6 al Televiziunii Română, se- 
lecționabilii și-au studiat din nou 
cu atenție adversarii, folosind, în 
acest scop, înregistrarea partidei 
R.D. GERMANA — CEHOSLOVA
CIA, desfășurată nu de mult la 
Berlin.

„Vizionarea acestui mecî o con
sider ca o acțiune deosebit de utilă 
pentru băieții mei, ne-a declarat 
antrenorul Angelo Niculescu. Cu cî
teva zile înaintea jocului cu Ceho
slovacia, ei și-au putut vedea ad
versarul evoluind în condițiile unui 
meci susținut în deplasare, in timp 
ce noi, antrenorii, am folosit acest 
prilej pentru a veni cu unele obser
vații absolut necesare".

PALMARES REMARCABIL

AL ADVERSARILOR NOȘTRI

DE DUMINICA
fotbaliștii cehoslovaci 
pentru meciul decisiv

Cu ce vin 
la București 
din 14 noiembrie ? înainte de toate 
eu un 
luat în 
454.

Apoi

palmares internațional de 
seamă : 295 143 56 96 616 —

cu o tradiție marcată de 
reale succese în competițiile de an
vergură : vicecampioni mondiali in 
1934 și 1962 și câștigători ai ultimei 
ediții a „Cupei dr. Gerii" (1955—60). 
în cupă, respectiv campionatul Eu
ropei, au fost prezenți de fiecare 
dată.

In. 1960, au terminat pe locul 
3 în Europa. După. ce .au eliminat, 
pe rînd, echipele Irlandei, Dane
marcei și României, în semifina
lă au pierdut meciul cu U.R.S.S.

La ediția 1962—64, stupoare.: au 
pierdut ia Berlin cu 1—2 în fața 
echipei R. D. Germane, iar la Braga 
au trebuit să se mulțumească cu 
1-r-l, ieșind din competiție.

In 1966—68, înaintea ultimului 
meci ad grupei preliminare ce-1 mai 
aveau de jucat acasă la 22 noiem
brie 1967, -șansele cehoslovacilor 
erau intacte : Spania avea 8 punc
te -și toate meciurile disputate, rar 
Cehoslovacia 7 puncte, cu care a și 
rămas pînă la urmă, pierzînd la 
Praga în mod surprinzător, cu sco
rul de 1—2 In fața Irlandei, pe care 
la Dublin o învinsese cu 2—0...

în ediția actuală, acel 1—1 cu Fin
landa, la Praga, va rămîne un ne
plăcut detaliu în palmaresul fotba
lului cehoslovac .și —se prea poate 
— pînă la Urmă -hotărhor în defi
nitivarea clasamentului grupei pre
liminare.

De altfel, în campionatul euro
pean. Cehoslovacia are un palmares 
valoros : 12 victorii ți 5 infringed 
în cele 21 de întîlniri disiAUțte. Pa 
teren propriu a cedat o singură 
dată, iar în deplasare de .patru ori 
(la Dublin, Berlin, Madrid și în 
fața echipei U.R.S.S. la Marsilia).

Dialog cu antrenorul federal I CÎND ATACĂ ECHIPA CEHOSLOVACIEI, 
Ion Voica

prezent la ultimele evoluții 
ale lui Kuna et comp.

FOARTE PERICULOȘI SÎNT
JUCĂTORII DIN LINIA A DOUA

Un soare darnic, splendid, punea 
in valoare ieri dimineață galben-ru- 
giniul frunzelor. In parcul „23 Au
gust”, în acest decor odihnitor, l-am 
intîlni.t pe o bancă, singur, relaxat, 
pe antrenorul Gh. Ola. o întrebare 
■- si.-.
- Da, in sfirșit liniștit. Sînt toți, 

inclusiv Simionaș, Uifăleanu și Săt- 
mâreatiu II. Fac vizita medicală.

— Dinamovistul și-a scos ghipsul ? 
Va fi apt de joc 1

— L-a scos ineă de luni, iar după- 
amiază am făcut cu el 60 de minute 
de antrenament. Dacă joacă ? Medi
cul spune „mai mult ca sigur", iar 
el : „nici nu mă gîndesc să nu tiu 
în teren”. Luxați» de Ia cot nu-I mai 
jenează. Sătmăreanu e dirz, il cu
nosc. A jucat —• bine — in Polonia 
timp de vreo 20 de minute eu cla
vicula ruptă.

Sint invitat într-o sală mică unde 
— în compania antrenorului Con
stantin — întilnesc toți jucătorii. Pro
fesorul Ion Șiclovan, vicepreședinte 
al federației de fotbal, conducătorul 
lotului care va face deplasarea la Pra
ga. vine să stea do vorbă, cîteva mi
nute, cu jucătorii. începe să vorbească 
și. din spusele fostului jucător Șicio- 
van. reținem idei interesante :

— ,. .aveți posibilități să obți
neți un rezultat pe măsura toamnei 
bogate a fotbalului rofrnânesc... O 
victorie este absolut necesară pentru 
a contribui, pe ansamblu, la menți
nerea prestigiului cucerit... Un meci 
important cu „iileul" său : un succes 
obținut de voi — știut fiind că ju- 
cați dimineața — ar fi și el un sti
mulent pentru jucătorii echipei națio
nale Ia București. . . Nu putem mer
ge la meci nul. Gîndiți-vă la jocul 
naționalei la Fraga cînd, mulțumiți 
de rezultatul egal care se întreve
dea, tricolorii au pierdut în ultimele 
două minute. •.

Nu lipsesc observațiile directe a- 
supra unora dintre jucătorii de bază 
ai lotului. Sînt frumoase combina
țiile lui Kun și Broșovschi, dar 
dacă nu se marchează și goluri, ele 
devin gratuite. Sătmăreanu și Sma-

randache trebuie să fie. mai îritîi, 
calmi. O „explozie” nedorită poate 
însemna. .. joc in 10 oameni. De la 
Popovici se așteaptă mai multă 

voință, întrupît pare blazat în ulti
ma vreme. Și, după ce clțiva din 
cei prezenți — Kun. Sătmăreanu II. 
Marcu — arată că sânt de acord 
numai... cu victoria, se iese pe te
ren.

Terenul II- Sub conducerea lui 
Constantin, începe dansul mișcări
lor. al mingilor. Pe frunțile tuturor 
apare transpirație abundentă. Un an
trenament scurt, dat puternic. în 
spatele uneia din porți, spectatori 
inediți : ■ Sătmăreanu I, Domide, Anca. 
Vigu, Iordănescu. Vcniți la vizita 
medicală, n-au rezistat să nu „arunce 
un ochi” la pregătirile cadeților. 
Gheorghe Ola ii întreține -cîteva mi
nute și nu-și ascunde un gînd :

— îi aștept si pe Anca și Năstase. 
Dacă Angclo Niculcscu renunță inli
ne ia ei, i-am și luat la Fraga.

Azi, la ora 1-1,30. lotul de tineret 
susține o întilnire de verificare la 
Alexandria, cu echipa locală Co
merțul.

Modesto rERRARINf

ARBITRI ROMÂNI PESTE HOTARE
Ieri dimineață au plecat la Lon

dra arbitrii C. Bărbulescu, V. Du
mitrescu și O. Anderco, care vor 
conduce astăzi partida Anglia—El
veția, din cadrul Campionatului eu
ropean.

Azi, la Brăila

PROGRESUL — Ș. N. OLTENIȚA'
Meciul Progresul Brăila — S.N. 

Oltenița, din etapa a XII-a a cam
pionatului diviziei B — seria I, se 
va disputa azi, de la ora 15, pe sta
dionul „1 Mai" din Brăila.

Partida va fi condusă de Em. 
Vlaiculescu ajutat la linie de C. 
Berghiu și I. Chiriță (toți din 
Ploiești).

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SÎMBAtA 13 NOIEMBRIE

Terenul Laromet, ora 14,30: Laro
met — Voința (divizia C).

DUMINICA 14 NOIEMBRIE
Stadionul Metalul, ora 9,15 : Me

talul — Sportul Studențesc (juniori); 
ora H: Metalul — Ceahlăul P. 
Neamț (divizia B);

Terenul Flacăra roșie, ora ' 10 : 
Flacăra roșie — Tehnometal (divi
zia C) ;

Stadionul Dinamo, ora 11 : Dina-

mo Obor — Victoria Lehliu (divi
zia C) ; ' K-

Terenul T.M.B., ora 10: T.M.B.
— Unirea Tricolor (divizia CI;

Terenul Voința, ora 10 : Sirena
— Autobuzul (divizia C) ;

Terenul Ghencea, ora 13 : Steaua
— Delta Tulcea (juniori) ;

Stadionul 23 August (terehul II), 
ora 10 : Școala sportivă Energia — 
F.C. Galați (juniori) ;

Terenul F.R.B., ora 11 : Școala 
sportivă nr. 2 — Dunărea Giurgiu' 
(juniori).

„Jucind cu Tottenham, avem- 
ciștigat“

capitala Angliei, cu un scor strînn. 
sper ca Rapid să fie prima echipă 
din România care să reușească eli
minarea unui team englez. Este, 
fără îndoială, un gind temenii-, dar 
în fotbal nimic nu este exclus și 
aproape totul este posibil.

— Care este prima grijă care vă 
încearcă scrutînd meciurile cu Totten
ham. ?

— Mă întreb dacă jucătorii mei 
vor recupera oboseala unui program 
încărcat (ne așteaptă o lungă depla
sare la AIrtia Ata, unde, Ia 12 no
iembrie, vom juca returul finalei 
feroviare), nemaivorbind.de itiaxima 
solicitare a internaționalilor noștri.

— O ultimă 
cum se pune, 
rea adversara

— Nu. Sper 
i, într-un

oricum - de
.. .încă din timpul zborului spre 

București, cind BAC-ul companiei 
TAROM readucea pe Rapid de la, 
Varșovia, începuse investigarea po
sibilei viitoare adversare a giulește- 
nilor în turul III al „Cupei U.E.Î'.A.”. 
Din lista calificatelor, antrenorul Ma
rian lși dorea ca adversară pe Lier’e 
sau pe Rapid Viena. „Ar suna Și 
frumos — spunea el — Rapid Bucu
rești — Rapid Viena". Toate cele
lalte echipe calificata i se păreau, 
pe cit de puternice, pe atit de difici
le și de nedorite ca partenere de între
cere. O mențiune specială „pentru 
cele hritanice, exponentele celui mai 
bun fotbal de club din Europa”.

.. .Reluarea discuției cu antreno-

Una cîte una, cad filele din ca
lendar, apropiindu-ne tot mai mult 
de ziua (14 noiembrie) decisivei 
partide din preliminariile campi
onatului european i România—Ce
hoslovacia.

Paralel cu preparativele pe care 
le efectuează lotul nostru repre
zentativ, de un real folos în pre
gătirea acestui important meci a 
fost și acțiunea de observare a 
adversarului la ultimele lui evo
luții (Berlin, 25 septembrie, cu 
R. D. Germană, scor : 1—1, și Pra
ga, 27 octombrie, cu Țara Galilor, 
scor: 1—0), evoluții urmărite, la 
fața locului, și de antrenorul fede
ral prof. Ion Voica. Responsabilul 
sectorului metodico-documentar al 
F.R.F. a văzut, a notat, a ajuns la 
niște concluzii, interesante, utile, 
mărturisite și nouă în cadrul ur
mătorului dialog :

— Așadar, într-un interval scurt, 
i-ați văzut de două ori la lucru pe 
fotbaliștii cehoslovaci. Dat 
faptul că cele două partide 
disputat în condiții oarecum 
rite. în deplasare și apoi pe 
priul teren, am vrea să ne spuneți 
dacă primele observații culese de 
dv. au fost confirmate de jocul 
următor ?
’ — în iinii mari, da — întrucît 
din jocul organizat, metodic, ne
precipitat, 
și-au creat de multă vreme un 
stil, un fel 
abdică sub 
rent de locul de desfășurare a 
partidei.

— Vă întrebam toate acestea cu- 
noscînd că în cele două meciuri, 
cu excepția apărării imediate, ce
lelalte linii au avut alcătuiri struc
tural diferite...

-s Da. asa esic. Luati indiyi-

fiind 
s-au 
dife- 
pro-

fotbaliștii cehoslovaci

de crez de la care nu 
nici un motiv, indife-

pe aceleași 
particulari- 
un virf de

dual, jucătorii folosiți 
posturi prezintă unele 
tăți. Nehoda, de pildă, 
atac tinăr, în vîrstă de numai 19 
ani, este mai bătăios, ii convine 
jocul în forță, deosebindu-se de ra
finatul Stratii. Apoi, in ceea ce-1 
privește Pe Gajdusek, aripa stingă 
încercată la Berlin, ni s-a părut 
moi puțin dirz în joc decît Ra
bat, acesta din urmă, folosit Ia 
Praga, fiind Un adept al unghiuri
lor mai ascuțite în tentativele de 
infiltrare in careul advers. Urmă
riți, însă, ca rotițe ale aceluiași 
angrenaj, atît Nehoda cît și Stratii, 
atît Gajdusek cit și Kabat, se în
cadrează perfect in jocul elastic 
al echipei lor. fiecare lărgindu-și 
mult zona de acțiune, orientindu-se 
în funcție de necesitățile fazei res
pective.

— Din cele spuse de dv. pînă 
acum reiese că. atît acasă, cît și 
în deplasare, echipa lui Novak 
tratează cu aceeași seriozitate cele 
două mari situații de joc, de apă
rare și de atac. Totuși, în condiți
ile meciului de la București, pe 
înaintașii lui Angelo Niculescu, ca 
și pe ceilalți coechipieri ai lor, i-ar 
interesa, cred, dacă în mecanismul 
sistemului defensiv cehoslovac a 
intervenit după „Bratislava" vreo 
noutate.

— îmi este greu să raportez ob
servațiile mele la „episodul Bratis
lava", deoarece partida disputată 
în primăvară am vizionat-o prin 
intermediul micului ecran. Și apoi, 
între noi fie vorba, acolo, la Bra
tislava, formația noastră n-a dis
pus de o asemenea forță ofensivă 
în stare să solicite un sistem de
fensiv, să-î pună probleme. Re- 
zumîndu-mă, deci, la cele văzute 

Pot să vă spun că în si-

cehoslo- 
în per-

tuația de apărare echipa 
vacă acționează aproape __ 
manență cu 4 jucători la mijloc — 
care încearcă să aplice un marcaj 
destul de strîns încă din terenul 
advers — și se aglomerează nu
mai cînd jocul, mai bine zis ad
versarul, i-o impune. în sfirșit, în 
ultima fază, aceea a intervenției 
directe, unul din cei doi fundași 
centrali, după caz, acționează ca 
un apărător de acoperire.

— Acum, pentru cîteva clipe, să 
le dăm... mingea fotbaliștilor ce
hoslovaci Cum rezolvă ei momentul 
atacului ?

— în general, așa cum spuneam 
și la începutul discuției noastre, 
atacul se produce metodic, elabo
rat, fără ruperi de ritm. în faza 
întii — pregătirea — dispozitivul 
se desfășoară astfel : fundașii cen
trali și fundașul lateral stingă, ne- 
avînd sarcini importante în atac, 
acționează normal: doi dintre mij
locași își reiau activitatea specifi
că ; Kuna și Dobias, fundașul la
teral dreapta, sc deplasează în u- 
șoară alergare; extrema dreaptă 
Se plasează mai mult 
spre înainte. în faza 
ție, așezarea lor și 
teren este prielnică 
tura de pasc și jocul 
curge normal, dar în 
pregătită abil acțiunea surpriză, 
moment în care Dobias, Kuna și 
un alt mijlocaș, Polak sau Szikora, 
țîșnesc rapid pe culoarele Jor in 
spațiile goale create de cei din 
linia I. O dată ajunși în careu, 
acești jucători din liniile dinapoi 
încearcă să finalizeze, utilizind, cu 
rafinament, procedee specifice a- 
tacanților. — 
driblinguri, șuturi ia poartă,,,

— Apropo, cele două goluri în
scrise în meciurile eu R. D. Ger
mană și Țara Galilor au fost re
alizate prin șuturi expediate de 
la distanță...

— Este drept, va trebui să fim 
foarte atenți. Fotbaliștii cehoslo
vaci, șj îndeosebi Kuna, folosesc 
des .șutul din afara careului Și o 
fac cu o forță deosebită. Dc alt
fel, nu trebuie uitat, in acest sens, 
nici golul primit, cu ani in urntă, 
la București, de portarul Birtașu, 
printr-un șut de la aproape 40 de 
metri.

— 'Spuneți-trii, vă rog. ați depis
tat și unele puncte mai slabe în 
jt/cul echipei cehoslovace ?

—• Firește, am reperat și așa 
ceva. Oricare formație manifestă 
și unele slăbiciuni Despre ele, insă, 
am discutat mai pe îndelete cu 
antrenorul echipei noastre națio
nale, Angelo Niculescu...

,Vitoria

întrebare : ați văzut-o, 
,,la lucru", pe viitoa- 
a Rapidului ?
s-o văcl la 20 noiem- 
meci de campionat. ■JVICOLAE DUMITRESCU

Setubal joacă fotbal adevărat.

G. NICOLAESCU

BAZIL MARIAN
rul rapidist. Ia puține ore după 
aflarea sorților.

— De cine ați vrut să scăpați, 
n-ați scăpat. . •

— Să știți că acum, cînd zarurile 
au fost aruncate — și sîntem sortiți 
să ne înfruntăm cu Tottenham — 
am ajuns la un punct de vedere 
mai realist, mai filozofic, chiar, aș 
spune. Am avut ghinionul și.. . 
șansa să cădem cu unii dintre cei 
mai buni fotbaliști continentali. Din 
cele două „dialoguri” pe care le 
vom purta — Ia Londra și la Bucu
rești — vom avea, în orice caz, 
parte de un cîștig sigur, care este 
departe de a fi minor. Vom cîștiga, 
în orice caz. experiență de la un 
soccer renumit. Si nu e puțin lucru.

— Ceva îmi spune că în forul dv. 
interior sperați să cîștigați mai mult 
in dubla întilnire cu Tottenham.. •

— Este adevărat. Sper, in primul 
rînd, ca la Londra echipa noastră 
să reziste — onorabil — asaltului 
„.mașinii de fotbal" pe care o va 
întilni. Dacă ne vom întoarce, din

Este un dezavantaj, dar și un avantaj pentru noi“-

...Nu știm 
impresia — 
cheiat convorbirea 
că antrenorul Nicolae 
este ceva mai optimist decît co
legul său de la Rapid. Poate to
nul său —• simplu, degajat. Poate 
estimarea — eliberată de orice fel 
de complex — a echipei lusitane. 
Spunea foarte simplu, cu o mo
destie plină de naturalețe, N. Du
mitrescu : •

— intîlnim. e limpede pentru 
toată lumea, o echipă mai bine 
cotată decît U.T.A. pe plan euro
pean. Dacă ne va bate, nu va fi 
nici o surpriză. Dacă o vom eli
mina, atunci vom atrage mai mult 
aten(ia asupra noastră. Surpriză a 
fost, anul trecut, eliminarea de 
către noi a lui Feijenoord. Surpri
ză era să fie, anul acesta, elimi
narea noastră de către Zaglebie. 
Aproape că am văzut-o cu ochii... 
Asta e fotbalul. Deși vom întilni o 
echipă de mare tehnicitate, am

ce anume ne-a lăsat 
în clipa cînd am în- 

cu Aradul — 
Dumitrescu

totuși unele speranțe de calificare. 
Temeiurile lor: 1) Fiind o echipă 
care joacă fotbal adevărat, Vitoria 
Setubal ne va lăsa și pe noi să 
jucăm, intr-un fel, ne convin ase
menea adversari. 2) Dezavantajul 
(considerat ca atare de majoritatea 
cluburilor) de a juca primul meci 
acasă ne va obliga — ca și in par
tida cu Austria Salzburg — să cău
tăm să marcăm cit mai multe 
goluri. Iar dacă obținem la Arad 
o diferență de două puncte — o- 
biectiv realizabil — avem perspec
tive reale de a ajunge în „sferturi",

— După lectura teoriei — recu
nosc nu lipsită de argumente — pe 
care ne-ați expus-o, un cititor 
ar putea ajunge la concluzia că 
U.T.A. crede din plin în 
rea ei... j

— Din plin, poate că 
spus. Dar CREDE, vă rog 
credeți

califica-

e mult 
să mă...

Marius POPESCU

LOTO PRONO

Iateral decît 
de construc- 
mișcarea în 
pentru țesă- 
pare că de- 

reaiitate este

Execută „un-aoi"-uri,

Pronosticul nostru la concursul din
I. România (A)

II. Cehoslovacia
III. Atalanta — Lanerossi
IV. Bologna — Juventus

V. Manteva — Catanzaro
VI. Milan — Cagliari

VII. Napoli — Internazionale 
VIII. Torino — Sampdori^

IX. Varese — Roma
X. Verona — Fiorentina

XI. Metalul Tîrg. Progresul Brăila 
Nil. Corvinul — Politehnică .Timișoara 

XIII. G'âz mătan — CJS.M. ^ibiu^l
' h -*• '

— Cehoslovacia (A) 
(tin.) — România (tin.)

îl

14 noiembrie

ClȘTIGArOEîI SAPTĂMiNII
i

Săptămîna trecut a fost și ea 
dominată ele mari cîștiguri la toate 
sistemele Loto — Pronosport.

Vom începe cu Pronoexpresul 
din 27 octombrie a.c., concurs la 
care participantul Gheorghe Mo
canii din Constanța a obținut su
ma de 100.000 lei pe un bilet frac- 
ționat, acoperit 10%. La același 
concurs, Ecaterină Farcaș din Rusca 
Montană. a cîștigat 58.922 lei, iar 
Vasile Peța din Turnu Măgurele 
69.760 lei.

La tragerea Loto din 29 octom
brie a.c. vom semnala cele două 
cîștiguri a cite 43.478 lei fiecare, 
realizate pe bilete fracționațe, ju
cate 10%. ■-1

Concursul Pronosport din 31 oc
tombrie a.c. a înregistrat printre 
alte cîștiguri de valoare și două 
variante 100% (la categoria I) a 
cîte 52.945 lei fiecare. Aceste cîș
tiguri au fost obținute de către 
participant ii Moza Puseu din Ora
dea și Simonică Mihai din Eucu- 
rești. ■în același timp, a continuat atri-

buirea autoturismelor la seriile spe
ciale Loz în Plic precum și a ma
rilor cîștiguri în numerar, la se
riile obișnuite, tot mai mulți par
ticipant! intrînd în posesia acestor 
importante cîștiguri.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă. mai puteți 
procura biletele pentru tragerea 
LOTO de vineri 12 noiembrie, tra- 
igere Ia care puteți obține la ale
gere, în cadrul valorii unitare a 
cîștigurilor : autoturisme și excursii 
la Munchen cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de Vară 1972.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI Nr 45 

DIN 7 NOIEMBRIE 1971
CATEGORIA I : (13 rezultate), 9,25 

variante a 9.8S7 lei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate), 

585,95 variante a 187 lei.
CATEGORIA a Ilf-a : (11 rezul

tate): 5.856,10 variante a 28 lei.
Rubrică redactată 

de BOTH PRONOSPORT

palmar.es
nemaivorbind.de


SPORTUL. FACTOR DE MODELARE
A CARACTERULUI

cînd mi-amAu trecut 15 ani de 
încheiat activitatea sportivă de per
formanță, care avea să-mi 
satisfacția cuceririi de mai 
ori a campionatului țării la cano
taj și, ca urmare, a primirii titlu
lui de maestru al sportului. îmi 
aduc aminte de 
ralelă în sport și în 
Luptînd pentru 1__
pistele de apă, n-am uitat nici un 
moment că, înainte de toate, sînt 
o luptătoare în frontul muncii. Dar 
sportul m-a ajutat în muncă. El 
mi-a insuflat tenacitatea, ambiția 
de a reuși, mobilizarea tuturor re
surselor fizice și morale, în mun
ca mea profesională, plină de răs
pundere.

Da, acei ani de sport au pus o 
amprentă puternică pe felul meu 
de a gîndi, de a acționa. Ei mi-au 
modelat caracterul, m-au învățat 
să lupt cu greutățile inerente, să 
le birui, prin muncă neobosită, 
printr-o disciplină fermă ...

Și alți foști sportivi din Timișoa
ra au făcut din activitatea lor de 
pe stadioane și din munca profe
sională de fiecare zi două elemen-

aducă 
multe

activitatea mea pa- 
' i producție, 

marile rezultate pe

te Inseparabile ale vieții lor. Mă 
gîndesc la marele fotbalist de altă
dată Silviu Bindea (azi contabil 
șef la Trustul Alimentației Publi
ce), fostul jucător de polo I. Ba
ciu (directorul Uzinelor Metalurgi
ce), vechiul portar al Politehnicii, 
ing. Petre Curcan (director la în
treprinderea de Construcții) șl la 
mulți alții.

Cu prilejul recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R. s-a vorbit și despre 
forța de convingere a exemplului 
personal, în toate domeniile de ac
tivitate. Mă gîndesc că noi, care 
am slujit cu atâta pasiune sportul, 
ar trebui să fim în continuare cei 
mai vajnici propagandiști aî aces
tei activități, menită să contribuie 
nu numai la fortificarea tineretu
lui și a celor mai vîrstaici, ci și 
la o perfectă sănătate morală. Și 
deosebite sînt victoriile ce se pot 
repurta atunci cînd o minte sănă
toasă sălășluiește într-un corp să
nătos I

IRINA CSIK
directoarea fabricii „Bumbacul" — 

Timișoara

SA AhAIVl TINERILOR
CE DATOREAZĂ PARTIDULUI ’

(Urmare din pag. 1)

este acela din comuna noastră, de 
unde fetele și băieții pleacă direct 
la institute și facultăți. Tinerii noș
tri fac sport, muncesc, bucurîndu-se 
de binefacerile vieții noi. Iată de 
ce trebuie să-i ajutăm pe aceștia 
să înțeleagă valoarea materială a 
investițiilor alocate de stat pentru 
dezvoltarea învățămîntului șl cultu
rii și, in același timp, să Ie arătăm 
ce datorează, la rindul lor, poporu
lui, partidului.

Noi. părinții, dorim ca urmașii 
noștri să devină oameni luminați, 
mulți dintre ei să urmeze studii 
superioare. Foarte frumos, dar să-i 
educăm și în spiritul dragostei față 
de munca ogoarelor, în așa fel ca 
dirpl terminarea școlilor de diverse 
specialități să se întoarcă în satul

sau comuna natală, pentru a-și 
pune cunoștințele cîșligate in slujba 
celor din rindul eărora s-au ridi
cat. Agricultura are nevoie de pri
ceperea fiilor satelor. în acest sens, 
o mare importanță are precizarea 
făcută de conducătorul partidului și 
anume că este necesar să îmbunătă
țim nivelul politic și ideologic al 
tinerei generații, incit ea să-si în
țeleagă misiunea și îndatoririle ce-i 
revin pentru a ridica, satul.

Subscriind încă o dată, din toată 
inima, Ia recenta expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca și 
Ia Hotărirea adoptată de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie, 
mă angajez să fiu exemplu în mun 
că, să pun umărul unde este mai 
greu, să-mi aduc contribuția de 
comunist la îndeplinirea programu
lui de educație socialistă a mase
lor, elaborat de partidul nostru.

MARIA ALEXANDRU IN SFERTURILE DE FINALĂ
A

la campionatele internaționale de tenis de masă ale Franței
în sala 

din Paris au 
internaționale 
Franței.
cu concursu-

PARIS, 8 (Agerpres).
„Pierre de Coubertin" 
început campionatele 
de tenis de masă ale

Competiția a debutat .
rile pe echipe, tn finala probei fe
minine se vor întîlni echipele R .P. 
Chineze și U.R.S.S. în semifinale, 
jucătoarele din R.P. Chineză au în
trecut cu 3—0 Suedia, iar formația 
U.R.S.S. a dispus cu 3—1 de repre
zentativa R.F. a Germaniei.

Jucînd excelent, reprezentanții 
R.P. Chineze s-au calificat și în fi
nala competiției masculine în care 
vor întîlni formația Angliei. în se
mifinale : R.P. Chineză — R.F. a 
Germaniei 3—0 ; Anglia — Franța 
3—2.

După desfășurarea finalelor pe 
echipe, vor începe întrecerile indivi
duale, la care participă și românca 
Maria Alexandru, cîștigătoare a două

probe (simplu femei și dublu mixt) 
la recentul turneu de la Novi Sad.

★
Ieri seara, în turneul individual 

feminin, Maria Alexandru a repur
tat două victorii, calificîndu-se în 
sferturile de finală. Ea a învins 
jucătoarele franceze Folet și Mori- 
ceau, cu același scor : 3—0.

★
ROMA. — Federația 

tenis de masă a invitat 
Chineze să întreprindă 
demonstrativ în Italia, după încheie
rea campionatelor internaționale de 
la Paris. Jucătorii din R.P. Chineză 
ar urma, în decurs de 10 zile, să 
evolueze la Roma. Cagliari. Torino 
și Milano.

italiană de 
echipa RP. 
un turneu

ILIE NĂSTASE DESPRE
(Urmare din pag. 1) pe care-1 deții, la care

NOI TURNEE DE TENIS
Debut bun al lui

început întrece- 
turneu

La Torquay au 
rile celui de-al patrulea 
contînd pentru competiția interna
țională de tenis dotată eu „Cupa 
Dewar11, tn primul tur al probei 
de simplu bărbați. Ion Țiriac la 
întîlnit pe englezul J. Thomaș, pe 
care l-a învins in două seturi, cu 
6—2, 7—5. Alte rezultate : Seegers 
(Republica Sud-Africană) — Mur- 
phi (Anglia) 6—7. 6—3, 6—3 ; Mat
thews (Anglia) — Golstein (S.U.A.) 
6—2, 6—2 ; Cliffton (Anglia) — 
Gibbs (Canada) 6—0, 6—1.

în prima zi a turneului inter
național masculin de tenis din 
Italia (întrecerile se desfășoară la 
Bologna și Modena), jucătorul 
australian John Alexander l-a eli
minat cu 6—2, 6—0 pe italianul

WEMBLEY

I Țiriac la Torquay
Ezio di Matteo, iar americanul 
Marty Riessen a dispus cu 6—3, 
6—3 de compatriotul său Tom 
Leonard. Alte rezultate! Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) —• 
Di Domenico i (Italia) 6—3, 6—2; 
Davidson (Australia) — J. Ulrich 
(Danemarca) 6—1. 6—2 ; Stilwell
(Anglia) r— Maioli (Italia) 6—4, 
6—7, 6—1; Pasarell (Porto Rlco) 
— Crealy (Australia) 6—3, 6—4 ; 
Ryan (Republice Sud-Africană) — 
Pietrangeli (Italia) 6—2, 2—6, 6—4.

19 noiembrie, la București

Progresul - Epitok Budapesta
în „C.CL“ la tenis de masă

feminin
In cadrul noii ediții feminine a 

„Cupei carppionilor europeni" la 
tenis de masă, campioana Româ
niei, Progresul București, va întîlni, 
în sferturile de finală, echipa Epi- 
t6k Budapesta. Partida va avea loc 
la București (sala Progresul din 
str. dr. Staicovici), în ziua de 
vineri, 19 noiembrie.

RAPID PLEACĂ AZI

LA ALMA AT A

Rapid părăsește azi, pe calea ae
rului, Capitala, cu direcția Alma 
A ta (escală la Moscova), unde va 
disputa vineri partida retur a fi
nalei campionatului european fero
viar de fotbal, în compania echipei 
Kairat. (Scorul primului meci: 1—1).

Profil

CHRISTINE HOCHMUTH

de tablou numai cu ași australieni, 
într-un cuvînt perspectivele nu pă
reau deloc roze. Dar iată că am 
reușit să mă acomodez imediat și 
de Ia al doilea meci, cu Roy Emer
son, mi-ain dat seama că pot să 
joc din ce îij ce mai bine. Specta
torii și presa au putut vedea apoi, 
cum dispar pe rînd capii de serie, 
vedetele profesioniste menajate de 
organizatori, în fa(a „outsideru- 
!ui“ Ilie Năstase !

— Victoria îți finală, în fața ma
relui Laver, a fost o adevărată în
cununare. Care sînt explicațiile, să 
zicem; tehnice ?

— Cred că posibilitatea mea de 
la condițiile de joc, cum 
mai sus. Apoi faptul că 
lovitura cea mai 
serviciu, cu care 
toți adversarii 
Laver am luptat

adaptare 
am spus 
am găsit 
retur de 
hilat pe 
Cu Rod 
tmi doream locul întîi, ' firește, 
dar și revanșa față de ilustrul 
pion, care mă învinsese de 
ori pină atunci. După cum 
am reușit.

— . .Și te felicităm, încă o

bună de 
am ani- 
întîlniți. 
îndîrjit.

cam- 
două 
știti.

dată
Spune-ne, Ilie, în palmaresul ex-

- r-r—, .rr -n-TL-rr-i- . ................ - .....

, Trofeul Carpați" la handbal masculinr»

(Urmare din pag. 1)

rial ai celebrului handbalist vest- 
gennan Liibking, care realizase 498 
de go" uri pentru formația sa. Calde 
(ell-’l’rl acestui magnific 
strălucit reprezentant al 
românesc !

Au jucat formațiile : 
ROMÂNIA : Penu — Gatu 

talan (4). Samungi_ (1),

jucător, 
sportului

(2), Bir- 
.. ............ ...... _ . . Kicsid (2), 
Gruia (3)'. Cosma (2). Gunesch. Bota, 
Voinea (1). Schobel ;

NORVEGIA : Bye (Okseter) — I. 
Hansen (1). Rainertsen (1). Ankre (2), 
3’ Hansen (3). Tyrdal (1). Hverven, 
Rose (1). Urdal. Osther (1), Cappelen 
(2)Au arbitrat : Hans Jacob Bertschin- 
ger si Kurt Gabriel (Elveția).

IUGOSLAVIA — ROMANIA B 
21—16 (9—6). Partida inaugurală

prilejuit o dispută echilibrată, 
tehnic satisfăcător, 
noștri

a 
de un nivel
Reprezentanții 
întîlnirea cu mult curaj și numai 
eîteva greșeli comise în apărare, 
precum și forma excelentă a por-

au abordat

AZI PE MICUL ECRAN

Studioul de Televiziune trans
mite astăzi în direct de la Ga
lați : ora 17,25 : repriza a II-a 
a întîlnirii Iugoslavia — Spania ; 
ora 20 : repriza a II-a a meciu
lui România I — Franța.

R.F A GERMANIEI — FRANȚA 
22—13 (13—6). Meciul a fost cîș- 
tigat de echipa care s-a prezentat 
mai completă și cu arme tactice 
mai variate. Chiar dacă' la început 
reprezentanții „cocoșului galic" au 
opus o dîrză rezistență în apărare 
și au reușit să-și prelungească a- 
tacurile pînă Ia crearea fazei clare 
de gol, menținînd în acest fel pînă 
în min. 14 scor egal (3—3). era to
tuși clar că echipa R F. a Ger
maniei nu poate pierde. De altfel, 
din momentul amintit, reprezenta
tiva Franței a avut o neașteptată 
cădere și, în mod normal, aflîn- 
du-se mai în largul lor, jucătorii 
antrenorului Vick s-au detașat de
cisiv. In această parte a întîlnirii 
s-a decis victoria. Au jucat forma
țiile :

R. F. A GERMANIEI : Rathjen 
(Kater) — W. Braun (2), Bucher 
(1), Feldhoff (3), Lânge (3), Mul
ler, Gdrtz (1), Rogge (3). Schmidt 
(8), Spengler, Wehnert (1) ;

FRANȚAl 
— Gallant, 
Taillefer (4), 
baud (3), A. 
Rignac (1).

Au arbitrat : V. Pelenghian și 
VI. Cojocaru (România).

UNGARIA — SPANIA 27—16 
(13—7). Diferența de valoare dintre 
cele două team-uri a fost atît de 
evidentă, inch uneori micuții spa
nioli priveau neputincioși la Ma- 
rossi, Vass et comp, cum înscriau 
gol după gol. Au jucat formațiile :

UNGARIA : Horvath (Bartalos) — 
Kalo, Leirer (4), Varga (3), Szabo, 
Marossi (8), Vass (8). Simo (1). A- 
dorjan (1), Zuber (2), Harka ;

SPANIA : Agosta (Beiztegui) — 
Velilla, Cuesta (1), Martinez (2), Al- 
tisen (4), Asensi, 
Marti, Guerra

Au arbitrat:
și Vaslle Sldea

PROGRAMUL ZILEI
e,-

Ora 15,30 : Ungaria — Româ
nia II ; ora 16,45 : Iugoslavia — 
Spania ; ora 18 : R.F. a Germa
niei — Norvegia ; ora 19,15 : 
România I — Franța.

UN PORTAR PSIHOLOG!

di

Laplagne (B. Sellenet) 
Lelarge, Aggoune (3), 
Nita, Perronnet, Cha- 
Sellenet (1), Petit (1).

cepțional
dintre marii ași mai ai scor nega
tiv ?

— Laver mă conduce cu 2—1, 
iar Rosewall cu 2—0. Cam atît...

Deși sezonul internațional de- tenis 
este încă în plină desfășurare, spe
cialiștii de peste hotare par foarte 
grăbiți să încheie socotelile, Căcîn- 
du-și tradiționalele clasamente de 
sfîrșit de an.

Un prim asemenea clasament a 
fost difuzat de agenția de știti 
C.T.K. șî este datorat fostului căpi
tan al echipei Cehoslovaciei pentru 
„Cupa Davis“, 
clasează astfel, pe cei mai buni te- 
nismeni europeni în anul 1971 : 1. 
Jan Kodes ; 2. ILIE NASTASE ; 3.
Tom Okker; 4. A. Gimeno; 5. Fra
nulovici ; 6. Ion Țiriac ; 7. A. Meire- 
veli; 8. M. Orantes; 9. I. Gulyas; 10. 
N. Pilici. în clasamentul său mon
dial. dr. Roessler îl trece primul pe 
americanul stan Smith, urmat 
în ordine de : 2. Newcombe (Aus
tralia) : 3. Kodes (Cehoslovacia); 4. 
Rosewall (Aus.): 5. Laver (Aus.): 6. 
NASTASE (România) ; 7. Ashe
(S.U.A.): 8. Okker (Olanda) etc.

Iată și clasamentul cunoscutului 
comentator englez Lance Tingây, 
publicat în ..Daily Telegraph": 1. 
Newcombe; 2. Smith; 3. Laver; 4. 
Rosewall; 5. Kodes; 6. Ashe; 7. 
Okker ; 8. Drvsdale ; 9. Riessen ; 10. 
NASTASE. La femei sînt clasate în 
frunte Goolagong și Court, urmate 
de americancele King șj Casals.

După cum se vede, părerile dife
ră ..

dr. .Jiri Roessler, El

La Newcombe, Smith, Ashe, Kodes 
am scoruri, pozitive Regret, in
tr-adevăr, că Jan Kodes a fost în
vins de Gorman, la Londra. Aș fi 
jucat cu el. în semifinală, o parti
dă decisivă pentru acest sezon, în 
care sîntem la 1 — 1. Eu l-am în
vins la Nisa în finqlă, iar el la 
Roland Garros.

— Poate vă întîlniți ia 
Aires, în ultimul turneu ?

— Nu cred. Kodes mi-a 
nu va juca acolo. Nu mai 
se la locul întîi, iar pe al treilea 
greu îl poate pierde. Dar mi se 
pare că și Stan Smith va absenta, 
avind de efectuat serviciul militar.

Buenos

spus că 
are șan-

tarului iugoslav Arslanagic au fă
cut ca oaspeții să obțină, în final, 
victoria la 5 goluri diferență. Prin
tre altele, handbaliștii români au 
ratat și două aruncări de la 7 na. 
Au jucat formațiile :

IUGOSLAVIA : Arslanagic (Jiv- 
kovici) — Horvath (2), Milkovici 
(4), Lazarevici (2), Pribanici (1), 
Pokrajac (3), Popovici (1). Jaksen- 
kovici (1), Mișkovici, Lavrinici (5), 
Karalici (2) ;

ROMANIA B : Orban (Muntea- 
(3), Moldo- 
Stockl (1),
Coasă (1),

nu) — Goran (2), Lieu 
van (2), Popescu (1), 
Tudose (1), Odaie (1), 
Cîrlan (2), Hornea (2).

Au arbitrat : Guhar
OIov Kari Nilssen (Suedia).

Asin (1), Morales (4), 
(3), Balenciaga (1). 
Pândele Cîrligeanu 
(România).

Portarul echipei Iugoslaviei, 
Abas Arslanagic, impresionează 
prin statura sa atletică, excelent 
scoasă în relief de un echipament 
complet alb, ca de gimnast. Dar 
el se impune și prin siguranța și 
curajul cu care acționează în 
poartă. în întîlnirea cu selecționa
ta secundă a țării noastre, Arsla
nagic a blocat 5 contraatacuri cla
re și două aruncări de la 7 rii, 
stîrnînd admirația publicului. 
Cîteva minute după meci, simpa
ticul Abas ne-a răspuns cu ama
bilitate la întrebări.

— Există un secret al blocării 
șuturilor puternice, trase din situ
ații clare de gol ?

— Nu cred. La mine este vorba 
de o chestiune simplă. M-au inte
resat mult problemele de psiholo
gie și am ajuns să simt cam 
vrea adversarul.

— Sînteți unul 
portari care apără 
complet alb.

— Nu mă echipez
tru a nu fi confundat cu arbitrii . 
Serios vorbind, cred că culoarea 
albă derutează puțin adversarii în 
urmărirea

— Aveți
— Oh I

există $1

Lundin și
Dincolo de

PRIMELE RUNDE ALE
CAMPIONATULUI NATIONAL 

FEMININ DE ȘAH

• Simpaticul 
al echipei noastre re
prezentative, 
Penu, este de 
zile tatăl unui 
Traian Gabriel, 
cit, Penu ne 
că nutrește . .
ca la campionatul 
mondial din... 1988 (nu 
l-a fost greu să facă 
repede socoteala, de-

portar

Cornel 
eîteva 

băiețel: 
Feri- 

spunea 
speranța

BRAȘOV, 9 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). L-.~l 
într-una din sălile hotelului ------- .
din localitate, a avut loc prima rundă 
din cadrul finalei campionatului femi
nin de șah. în care au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Vera Zsigmond
— Anca Gheorghe */2—’A, Veturia Slmu
— Emilia Chiș 0—1, Margareta Toodo-
rescu — Maria Pogorevlci *A—72, Mar
gareta Juncu — Renee Fărcaș 1 0, ’E.li- 
sabeta Polihroniade — Gertrude Baum- 
starck %-'A, -■ —
Gestlcone ‘/j- 
Lia Bogdan 
Miroslav — 
vor disputa miercuri

In runda a doua, i 
au avut loc partide î 
late cu rezultatele : 
Adela GestlcoAe 1—0, 
starck — Elena Rădăcină 1 0, 
Gogâlea — Margareta Teodorescu 
Emilia Chiș — Ioana Miroslav 1—0, Lia 
Bogdan — Vera Zsigmond 1—0. Au fost 
întrerupte partidele Rcnee Fărcaș 
Elisabeta Polihroniade, Marla Pcgoce- 
Vlcl — Margareta Juncu și Anca Gheor- 
ghe _ Veturia Stau, care vor fi relua
te vineri.

Următoarea rqndă va avea loc miercuri 
după-amlază,1 Incepînd de la ora 18.

Carol GRUIA

Luni după-amiază,
.Carpați"

Elena Rădăcină — Adela 
S-au întrerupt partidele 

_ Suzana Makai și Ioana 
Eleonora Gogâlea. care se 

dimineața, 
desfășurată marți, 
interesante, inche- 
Suzana Makai — 

, Gertrude Baum- 
Eleonora

Eu trebuie să cîștig neapărat pen
tru a-1 întrece pe american în 
Marele Premiu, (n.r. Reamintim 
punctajele : Smith 177, Năstase 152, 
Kodes 124, Franulovici 99 etc. Lo
cul întîi la Buenos Aires — 30 p).

— Oricum, cu toții veți fi reuniți 
la Paris, în decembrie pentru 
concursul festiv — „Turneul cam
pionilor". Pînă atunci ?

— Pină atunci, mă odihnesc o 
săptămînă acasă. Apoi, iau drumul 
spre America de Sud, unde mă aș
teaptă o luptă grea.

— Altceva de declarat ?
— Da, mai am ceva. Vreau să 

mulțumesc pe această cale tuturor 
acelora care m-au felicitat pentru 
succesul de la Wembley. încerc să 
satisfac și dorința celor ce mi-au 
solicitat fotografii cu autografe. 
Tuturor, vreau să le exprim, încă 
o dată, regretul că n-am putut 
aduce în patrie Cupa Davis, așa 
cum ani dorit. Pe piedestalul ei, 
am semnat pînă acum două auto
grafe. Aș fi vrut — mai mult ca 
orice — să fie și o semnătură de 
învingător!

Reprezentativa noastră 
de handbal junioare 

în R. 0. Germană
părăsit Capitala 
handbal junioa- 
care întreprinde

ieri dimineață a 
reprezentativa de 
re a țării noastre, 
un t.urneu în R.D. Germană. Tine
rele handbaliste românce vor întîl
ni reprezentativa similară a țării 
gazdă și două echipe de club care 
nu au fost încă desemnate.

Din lotul care a făcut deplasarea 
fac parte, printre altele, jucătoare
le Rița Floarea, Doina Radu, Mo
nica Mihăilă, Doina Stamatin etc.

Reprezentativa este condusă de 
antrenorii Dan Bălășescu și Traian 
Bucovală.

Componentă a 
echipei T.S-C. Ber
lin, Christine Hoqh- 
muth a fost se
lecționată de 81 de 
ori în reprezenta
tiva Republicii De
mocrate Germane. 
A participat la 
cele 4 ediții ale 
„Trofeului Carpați”. 
câștigate de echipa 
R.D.G., precum și 
la alte mari com
petiții internațio
nale. Are 1,69 m 
înălțime si 68 kg 
greutate. Este stu
dentă. Mai practi
că gimnastica si 
baschetul. Are 25 
de ani și joacă 
handbal de la vlrs- 
ta de 12 ani. Pa
siuni extrasportîve: 
muzica ușoară, tea
trul clasic, baletul. 
Este pregătită de 
reputatul tehnician 
Hans Becker, an
trenorul reprezen
tativei feminine de 
handbal
Germane-

La finele celei de a XII-a ediții a „Trofeului Carpați". competiție 
internațională de handbal feminin, desfășurată între 26 și 31 oc
tombrie la Cluj, premiul pentru cea mai bună (tehnică) jucătoare 
a turneului a revenit Christinei Hochmuth (R.D.G.). Organizatorii 
au făcut o alegere fericită. Intr-adevăr. Christine a îneîntat publi
cul prin execuțiile sale ireproșabile, prin abilitatea cu care și-a creat 
poziții de șut. prin precizia, forța și eficacitatea aruncărilor sale la 
poartă. Ea a reușit să înscrie, în cele 5 partide disputate, 24 de goluri, 
devenind astfel și golgetera competiției.

Christine Hochmuth formează împreună cu Waltraud Czelake- 
R-retzschmar, cuplul de forță al echipei, „artileria grea" Cînd Wal
traud este ținută în marcaj strict — „om la om“ — lui Christine 
i se creează un cîrnp larg de acțiune, pe care această inteligentă 
jucătoare îl folosește cu iscusință. Tribunele îi reclamau prezența 
în echipă (cînd antrenorul Hans Becker o scotea pentru a o odih
ni), deoarece ea dă farmec jocului, îi ridică nivelul spectacular 
prin fantezia acțiunilor și viteza mișcărilor.

Desigur, la apropiatul turneu final al campionatului mondial fe
minin (11—19 decembrie, în Olanda), Christine Hochmuth va avea 
un cuvînt greu de spus în evoluția echipei sale, așa cum a avut și 
în ultimele sezoane, cînd reprezentativa R. D. Germane a dominat 
cu autoritate marea majoritate a competițiilor internaționale țn 
acest sport aflat în plină ascensiune.

VITORIA SETUBAL-O ECHIPA
DE ÎNALTA VALOARE

Corespondentă specială

CAMPIONATE

TEHNICA
IUGOSLAVIA (etapa a 12-a). Bo- ; 

rac Banja Luka — Olimpia Ljubljana 
1—0. Partizan Belgrad — O.F.K. Beo
grad 1—2, Radnicki Kraguevac — 
Vardar Skoplje o—0, Maribor —
Steaua roșie Belgrad 0—0, Sloboda 
Tuzla — Dinamo Zagreb 0—0, Rad
nicki Niș — Sarajevo 1—0, Celik 
Zenika — Hajduk Split 0—0, Vojvo- 
dina Novi Sad — Velez Mostar 2—0, 
Zeleznicear Sarajevo — Sutjeska Nik- 
sic 1—0. Primele

almoment, cel mai eficace înaintaș 
echipei și al doilea din campionat, 
cu 7 goluri în 8 meciuri. Gigantul 
Torres a fost, de altfel, unul din 
marii autori ai eliminării echipei 
Spartak Moscova, marcind două din 
cele patru goluri pe care Vitoria 
Setubal le-a înscris în poarta for
mației moscovite.

Ziariștii de la „A Boia" alcătuiesc 
in fiecare 
al tuturor 
nat. după 
La sfîrșlt 
miu 
care este în acest fel considerat cel 
mai constant fotbalist al campiona
tului. Și în acest clasament, Torres 
se afla pe locul 2. cu 20 de puncte 
(la 1 punct de Hilario de la Spor
ting). Mai sînt însă și alți jucători 
de La Vitoria Setubal care apar în 
primele locuri ale acestui clasament : 
fundașul Jose Mendes și mijlocașul 
Octavio pe locul 3. ambii cu 19 
puncte- Apoi, cu 18 puncte, apar alți 
doi setubaliști, fundașii laterali Re
belo si Carrico.

Echipa standard a Setubalului în 
ultimele jocuri a
Joaquim Torres - _____, ______
(căpitan). Jose Mendes, Carrico, Oc
tavio, Matine, Josă Maria, Guerreiro, 
Jose Torres, Jacinto Joao. Cele cinci 
rezerve obișnuite_ sînt următoarele : 
Vaz (portar), 
(apărare). 
Antrenor

Vitoria 
tin de 8 
Cardoso, 
fapt, e de La Benfica, fiind împru
mutat pentru ediția actuală a cam
pionatului), Jos6 Maria, Guerreiro, 
Jose Torres si Jacinto Joao. In fine, 
Octavio e international la tineret și 
e unul dintre cei mai valoroși ju
cători ai echipei.

Prin urmare, U.T. Arad va avea 
de înfruntat o echipă de înaltă va
loare tehnică și merită să mențio
năm că foarte multă lume, aici. în 
Portugalia, consideră Vitoria Setubal 
drept echipa care practică cel mai 
bun fotbal si cel mai spectaculos.

SANTOS NEVES 
,A Boia" — Lisabona

pentru SPORTUL
După ultima etapă, a 8-a. a cam

pionatului portughez. Vitoria Setubal 
se află pe un excelent loc 3, cu 
13 puncte, la un punct distantă de 
primele două echipe — Benliea și 
Sporting — care conduc la egalitate 
(14 p).

Vitoria dispune de una din cele 
mai eficiente apărări din campionat, 
cu nuniai șase goluri primite, la 
egalitate cu Benfica și Sporting. în 
timp ce atacul își permite luxul de 
a fi cel mai bun dintre toate, cu 
21 de goluri. (Benfica lui Eusebio 
de-abia a reușit 18, iar Sporting 17).

Demn de luat în considerare nl 
se pare faptul că la această mare 
formă a atacului a contribuit din 
plin faimosul internațional și fost 
coleg al lui Eusebio La Benfiea. a- 
nume Jose Torres care, in acest an, 
a trecut la Vitoria Setubal, în schim
bul Iui Victor Baptista. Torres, pe 
care multi îl considerau „un om sfîr- 
șit” pentru fotbal, a reușit o senza
țională revanșă Si este, în acest

în negru pen-

JOSE TORRES

dintre puținii 
în echipament

mișcărilor mele.
și zile...negre ?
Foarte multe, pentru că 
atacanți buni psihologi...

semicerc
de profesie 
selecționata 

un 
al

oarece este
Inginer), 
României 
excelent 
buturilor . . .
ian Gabriel Penu t
• Gălățenil care trec 

în aceste zile pe bd. 
Republicii au o plăcută 
surpriză. Motivul? Unul 
dintre cele mal mari 

magazine alimentare

să aibă 
apărător 

sale, pe Tra-

are o vitrină amena
jată In stil... handba
listic. Un jucător din... 
poliestiren In poziție 
clasică de aruncare la 
poartă, domină această 
frumoasă vitrină în 
care se află șt trofeele 
ce se vor acorda la 
marea competiție găz
duită de orașul dună
rean.

ȘTIRI •REZULTATE • ȘTIRI

clasate :

eelui

săptămînă un 
fotbaliștilor din 
valoarea jocului 

îi va fi atribuit 
mai bine cotat

clasament 
campio- 
prestat. 

un pre- 
.jucător.

1. Steaua roșie
2. Zeleznicear
3. O.F.K. Beograd

AUSTRIA (etapa

fost următoarea : 
Rebelo, Cardoso,

12 1
12 7
12 7

4
3
2

1
2
3

12-a). A.K. Graza
— Austria Viena 3—3, Voest Linz — 
Rapid Viena 3—0, Bischofshofen — 
Eisenstadt 1—1, Donawitz — Austria 
Salzburg 1—1. Wiener Sport Club — 
A.S.K. Linz 3—1, Admira 
Innsbruck 
risol 2—0.

Wacker
1—1, Vienna — Sturn Du- 
Primele clasate :

1. Wacker
2. Donawltz
3. Rapid
4. Voest Linz

Innsbruck 13 7
12 7
12 5
12 6

4
4
5
2

2
1
2
4

22— 9
20-11
15— 7
24—13

18
18
15
14

Campionatul s-a
Vejle

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) STEAUA — AGRONOMIA CLUJ

10—I (1—1, 5—0, 4—0)
tre fundași s-au distins Tureanu, 
prin excepționala sa poftă de joc, 
și Făgăraș, sobru și calm (nu insă 
și în altercația sa cu arbitrul Gu- 
bernu, care l-a eliminat 10 minute 
pentru rea conduită). în atac s-au 
remarcat Pană, Moiș, Mihăilescu. 
Costea (în real progres). Gh. Hu- 
țanu a abuzat de driblinguri, e 
drept foarte spectaculoase, dar ste
rile și care pot deveni chiar peri
culoase în fața unei echipe puter
nice.

De la oaspeți o remarcă pentru 
Bașa (minus repetatele și inuti
lele lui durități, care i-au atras 
eliminări, Pap, I- Szabo, Osvath și 
Andrei.

Au marcat : Moiș (3), Huțanu (2), 
Făgăraș (2), FI. Sgîncă, Pană, Cos
tea, Boldeseu, Tureanu, respectiv 
Bașa.

Au conduși FI. Gubernu și C. 
Sgîncă.

Studenții au condus 7 minute și 
au reușit o primă repriză egală. 
Ei s-au resimțit după efortul de
pus și neavînd nici condiția fizică 
a adversarilor, nici resursele lor 
tehnico-tactice, au fost total depă

șiți în 
Steaua 
ventiv. 
siune 
Dinamo.

Au marcat: 
ghiu (2), Fodorea (2), îoniță, P. Sgin- 
că, G. Szabo, respectiv Tamaș.

Au arbitrat A. Balint și Gh. Taș- 
nadi.

Astăzi, este zi de odihnă. Poate 
că în acest răstimp, administrația 
patinoarului va reuși să regleze 
tabela de marcaj existentă care, 
după cum funcționează, numai e- 
lectronică nu pare să fie 1

următoarele 40 de minute, 
a jucat rapid, incisiv, 
făcînd

pentru partida de joi, cu

in-
o frumoasă promi-

Calamar (3). Gheor-

• Pentru meciul de la Praga 
dintre echipele de tineret ale 
Cehoslovaciei și României, antre
norul Novak a selecționat 16 ju
cători : Cervenan. Szabo — por
tari, Varadin, Samek, Luza, Kou- 
bek— fundași, Suchanek, Farkas, 
Stafura — mijlocași,Melichar, Pa- 
nenka, Dikovsky, Pesce, Gajdusek, 
Albrecht, Bubenko — înaintași.

• Echipa Tottenham Hotspur, 
viitoarea adversară a formației 
Rapid București în „Cupa U.E.F.A.", 
își continuă seria succeselor. După 
ce sîmbăta trecută au învins în 
campionat cu 3—0 pe Everton, fot
baliștii de la Tottenham s-au cali
ficat și în sferturile de finală ale 
„Cupei ligii engleze". învingînd în 
deplasare cu scorul de 2—1 (după 
prelungiri) echipa Preston North 
End. în „sferturi" Tottenham va 
întîlni echipa Blackpool.

• U.E.F.A. a acceptat ca echipa 
Panathinaikos din 
locuiască 
dam în 
nentale" 
NacionaJ 
cum se 
„C.C.E.", 
Uruguay, 
gram competițional încărcat.

Atena să In
formația Ajax Amster- 

finala „Cupei interconti- 
și să întîlnească echipa 

din Montevideo. După 
știe, Ajax, deținătoarea 
a refuzat să joace în 
motivînd că are un pro-

• Clubul Manchester United a 
interzis lui George Best de a juca 
la Belfast, în meciul pe care Ir
landa de Nord îl susține azi cu 
Spania. în ultimul timp, în nume
roasele scrisori și chemări telefo
nice, Best a fost amenințat cu 
moartea. Casa acestuia, aflată la 
15 km depărtare de Belfast, este 
permanent suțo-avegheată de po
liție. Săptămînă trecută, a fost să- 
vîrșit un atentat împotriva sorei 
lui Best, care a fost rănită cu un 
foc de armă. Originea acestui cli
mat de teroare constă în 
că excelentul atacant este 
tant, element suficient în 
comunităților religioase din 
Irlandei.

• Echipa reprezentativă 
bal a Belgiei, care se pregătește 
pentru partida din campionatul 
european cu selecționata Scoției, a 
susținut la Verviers un meci de 
antrenament cu formația Luxem
burgului. Fotbaliștii belgieni au 
obținut victoria la limită cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin golul în
scris de’ Van Daele. Iată formația 
aliniată de Belgia: Piot — Hey- 
lens, Dewalque, Van Daele, Dol
mans, Van Moer (Polleunis), Dockx 
(Van Daele), Semmeling, Lambert, 
Van Himst (Martens), Puis.
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Jose Lino, Correia 
Praia și Arcanjo (înaintași), 
este Jose Maria Padrobo. 
Setubal posedă nu mai pu- 
internaționali „A” : Rebelo, 
Carrico. Matine (care, de
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DANEMARCA: 
încheiat cu victoria formației 
Boldklub, care a totalizat 29 puncte 
din 44 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Hvidovre, Ko- 
benhavns Klub și Frem — 24 p. Au 
retrogradat în divizia secundă echi
pele Aalborg și Akademik. Forma
țiile Aarhus și Naestved au promo
vat în prima divizie a campionatu
lui. Rezultate din ultima etapă (a 
22-a) : Frem — Vejle Boldklub 1—0; 
Aalborg — Akademik Boldklu^ 
4—2; Boldklub — Kobenhavns Bold
klub 1—1; B. 1909 Odense — Bronshoj 
2—5; B. 1901 Nykobing 
Kobenhâvn 
ders Freja

B. 1903
3—4; Hvidovre — Ran 

2—3.

(etapa a 8-a): A.E.K. — 
Ethnl- 
o—o ;

2—0;
- Ve-
- pa

GRECIA
Fostir 3—0: Panathinaikos — 
kos 2—0; Egaleo — Apollon 
Olympiakos Pireu — Tnkala 
Aris — Heraklis 1—I: Kavala 
ria 3—1; Olympiakos Votou
nahaiki 1—1: Pierikos — Panl.in " 
3—0: Paok — Nicosia 1-0. In cla‘ ' 
ment conduce Aris, cu 21 puncte

PROGRAMUL S APT AM INII
MIERCURI, 10 NOIEMBRIE 
PRELIMINARIILE C.E 

n-a : FRANȚA — BULGARIA
III- a : ANGLIA — ELVEȚIA
IV- a : IRLANDA DE NORD — SPANIA
V- a : SCOȚIAț— BELGIA

DUMINICA, 14 NOIEMBRIE
Gr. Il ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
Gr. a VHx-a : ALBANIA — TURCIA
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