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CEAUȘESCU la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. constituie o stră
lucită analiză, de mare însemnă
tate principială și practică, a ac
tivității politico-ideologice și cul
tural-educative din țara noastră. 
Ea reprezintă un veritabil cod al 
comportării în viață, un îndemn 
înflăcărat la cinste, muncă entu
ziastă, atitudine civică, responsa
bilitate. Partidul nostru consideră

munca drept factorul esențial al 
progresului, destinat să ridice con
știința oamenilor pe culmile cele 
mai înalte. A învăța să muncim 
conștient și disciplinat, cu pasiu-' 
ne, iată prețiosul îndemn ce se

IOAN NENCIU 
secretarul Comitetului de partid 

el Uzinei Autobuzul

(Continuare (n pay. a t-a)

EXEMPLUL BIATLONIȘTILOR
Poiana Brașov se află la o consfătuire consa- ziunile exprimate de oa

la momentul echivoc în erată studiului și discu- meni diferiți ca profe- 
oare două anotimpuri— tării recentelor Docu- siune și pregătire, dar 
toamna și iarna — își mente ale Plenarei Co- animați de aceeași do- 
dau mina peste univer- miletului Central al rință de a sluji cu ere
sul montan fără ca op- P-C.R. dința și devotament
țiunile să fie definitive. Biatloniștii — in ma- cauza poporului și a 
Jos, în Poiană, pete de rea lor majoritate mun- partidului.
zăpadă stropesc verdele citori, un colectiv di- în afara pregătirii
gazonului și arama pă- natnic și combativ — propriu-zise. biatloniștii,
durilor, iar sus, pe Pos- nu puteau rămîne indi- mobilizați de ideea res-
tăvarul. pete brune sau ferențl la ampla dezba- ponsăbiiitații crescute,
verzui încă mal învio- tere a acestui strălucit se pregătesc zilnic ca
rează albul imaculat. program de perfecție- oameni, ca militanți,

In acest decor, un nare a muncii politice stimulați de exemplele 
colectiv de sportivi — și Ideologice trasat de colective. Am putea a- 
lotul olimpic de biatlon partid. în cuvinte slm- minți de programul de 
își desăvîrșește pregă- pie, puține, dar pornite cunoaștere a evenimen- 
tirea pentru manile con- din inimă, ei și-au ex- telor interne si interna- 
fruntări de la Sapporo, primat deplina lor ade- ționale, a politicii par-

Biatloniștii sînt spor- ziune la Documente și tidului. a succeselor în 
tivi harnici și conștiin- hotărîrea de a la râs- (producție, de vizitele 
cioși. I-am vizitat din punde nu prin vorbe, ia uzina Tractorul, in- 
nou spre a le înregistra ci prin fapte, ceea ce formările despre viața 
evoluția. I-am găsit de altfel fac cotidian, economică, politică și 
într-o după-amiază tir- urmînd un program ca- socială a Japoniei. Zil- 
zie. ta sfîrșttul a două re. prin asprimea și în- nic, singuri și fără aju- 
• antrenamente grele : transigența sa, devine un tor, își rezolvă -compli- 
unul dimineață (25 km eficient mijloc de edu- cățele și. adeseori, di- 
alergare pe zăpadă, dis- cație. Biaitloniștiî l-au ficilele probleme ale 
tentă fragmentată de acceptat în mod deli- pregătirii : amenajarea 
intensități 'și ritmuri di- berat și i Se supun cu pîrtiei, a poligonului, 
ferite, și controlată de fidelitate. Privind Iu- transportul armelor, pa- 
precizia tragerilor la erorile de pe treapta nourilor și discurilor, 
țintă), altul după-amia- superioară a conștiinței, lipitul țintelor, amena- 
ză, o ședință de gim- totul pare logic, firesc jarea liniilor de tragere 
nastică, musculație și și necesar, chiar dacă etc. E greu, dar o fac 
fortificare. Șe părea că trupurile ezită uneori, bucuroși, cu demnitate 
efortul nu-i atinsese, se clatină sau tremură și mindrie, adăugind 
deși era enorm. Erau de efort. Slăbiciunile modesta lor contribuție 
proaspeți, vii și activi vor fi învinse 1 Voința sportivă la imensul 
at it la terminarea an- sportivilor se simte for- efort creator al poporu- 
trenamentului, cit și — tificată de îndemnurile lui.
cîteva ore mai tîrziu — Doaumentelor, de ade- Mihai BTRA

0 PROPAGANDA 
SPORTIVA 

MAI VARIATA ȘI 
MAI EFICIENTĂ!
Consfătuire cu activiștii consiliilor 

județene pentru educație fizică șl spert 

care răspund de acest resort

în zilele de 13—14 noiembrie a 
avut loc, la sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, consfătuirea de lucru a pre
ședinților comisiilor de educație și 
propagandă din cadrul consiliilor 
(județene pentru educație fizică și 
sport.

Cu această ocazie, tov. conf. dr. 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a prezentat principalele 
sarcini ale mișcării de educație 
fizică și sport din țara noastră, in 
etapa actuală, iar tov. conf. prof, 
dr. Leon Teodorescu, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., a vorbit despre 
sarcinile, formele, mijloacele și 
metodele propagandei sportive, în 
lumina documentelor de partid.

în cadrul discuțiilor, participan- 
ții au făcut un util schimb de ex
periență, arătînd mijloace și for
mule utilizate pe plan județean în 
activitatea de propagandă.

în încheierea consfătuirii, s-au 
subliniat principalele direcții ale 
activității de propagandă în dome
niul educației fizice și sportului, 
accentuindu-se asuprb diversifi
cării acestei activități și sporirii 
eficienței ei.
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Cam așa au arătat mereu apărătorii cehoslovaci în fața lui Dobrin ! Cu.tot marcajul și cu toate efor
turile lor. E una din fazele de la sfirșitul partidei, cînd al treilea gol al echipei române era gata, gata 
să se nască. Foto : DRAGOȘ NEAGU

Desigur, această duminică de 14 
noiembrie se va înscrie cu ma
juscule în agenda fotbalului din 
țara noastră. Cei ce iubesc acest 
sport cu atîta pasiune vor mai' 
discuta multă vreme despre me
ciul cu Cehoslovacia, despre splen-, 
dida izbîndă a jucătorilor noștri? 
S-a făcut un mare pas spre sfertu
rile de finală ale Campionatului 
european. Mai. este însă un hop 
greu, meciul cu Țara Galilor.

Pînă atunci, însă, campionatul 
diviziei A are programată o nouă 
rundă: mîine se dispută etapa a 
X-a.

La Arad, liderul întîlnește pe 
Farul, echipa care, grație celor 
două victorii obținute în același 
minut (fericit) 89, a urcat pe lo
cul 7 în clasament. La București, 
Steaua — Steagul roșu, un meci 
de tradiție. Rapid și Dinamo se 
vor afla în fața unor severe exa
mene, ia Oradea, și respectiv, la 
Petroșani. Craiova îl va primi pe 
Dobrin, în timp ce în Copou se 
dispută derbyul Moldovei. Revela
ția acestui sezon, echipa universi
tarilor clujeni, joacă la Ploiești, 
unde Petrolul are nevoie de puncte 
pentru a depăși această pe
rioadă critică, de căutări și 
ineficacitate. Iar ia Cluj, fe
roviarii, „rupți" prea devreme 
de pluton, vor avea în față pe 
A.S.A. Tg. Mureș, echipa care cu 
7 goluri marcate a acumulat 1L 
puncte, pentru că are o apărare 
mai bună decît se credea.

Dar iată programul complet al 
etapei de mîine: U.T.A. — FARUL, 
STEAUA — STEAGUL ROȘU, 
C.F.R. CLUJ — A.S. ARMATA; 
CRIȘUL — RAPID, PETROLUL — 
,.U“ CLUJ, UNIV. CRAIOVA — 
F.C. ARGEȘ, JIUL — DINAMO, 
POLITEHNICA IAȘI — S.C. BA-' 
CAU.

Toata meciurile vor începe la ora 
14,30.

în dificila confruntare din prima grupă preliminară a campionatului european

ECHIPA NOASTRĂ ARE ACUM SUPORTUL SI FORȚA
■} 5

NECESARE TRECERII ULTIMULUI OBSTACOL: „ȚARA GALILOR It

Lotul de hochei al României, după un antrenament, pe patinoarul „23 August"

LOTUL NAȚIONAL DE HOCHEI ÎN R .P. CHINEZĂ
în cadrul programului de pre

gătire pentru campionatul mondial 
(Grupa B — martie 1972, la Bucu
rești), lotul național de hochei 
pleacă astăzi în R.P. Chineză, 
pentru un turneu de cinci jocuri 
(la Pekin și în alte orașe).

După cum se știe, echipa R.P. 
Chineze va participa anul viitor 
la întrecerile grupei C a C.M. 
programate la Miercurea Ciuc.

Fac deplasarea următorii: Du- 
mi traș, Crișan, (portari), Varga, Io- 
riță, Făgăraș, Tureanu, P. Sgîncă, 
FI. Sgîncă (fundași). Pană. Huțanu, 
Bașa, Gheorghiu, Calamar, Ștefa-

MARIANA GHECIOV (Liceu! nr. 4 Timișoara)

GHAIP/0ĂM4 LA GIMNASTICĂ - JUNIOARE
La sala sporturilor Olimpia din 

Timișoara s-au încheiat duminică 
dmineață campionatele naționale de 
gimnastică pentru juniori, prin de
semnarea primilor clasați pe apa
rate. înainte insă de a-1 aminti pe 
cei . care au cucerit tricourile de 
campioni pe aparate, să consemnăm 
succesul înregistrat la individual 
compus feminin de către gimnasta 
timișoreancă Mariana Ghecaov, care 
s-a clasat pe locul I după o luptă 
extrem de interesantă cu Elisabeta 
Turcu (Petrolul Ploiești). Pînă la 
ultima execuție, cele două sportive 
s-au aflat la egalitate și totul de
pindea de modul în care vor executa 
exercițiul la paralele. Prima s-a 
prezentat la aparat Mariana Ghe-

CAMPIONATUL 
FEMININ DE ȘAH
BRAȘOV, 15 (prin telefon). Spre 

deosebire de runda de duminică, luni 
au avut cîștig de cauză jucătoarele cu 
piesele negre, care au obținut procen
taj dublu față de cele cu piesele albe.

Iată și rezultatele rundei a opta : 
Suzana Makal — Marla Pogorevld 

'h ; Eleonora Gogtlea — Renee 
Fărcaș 1—0 ; Emilia Chlș — Gertrude 
Baumstark 0—1 ; Anca Gheorghe — 
Adeta Gestlcone 0—1 ; Lla Bogdan — 
Elena Rădăcină 1—0 ! Vera Zslgmund 
— Elisabeta Pollhronlade 0—1 ; Ioana 
Miroslav — Margareta Teodorescu 0—1. 
Partida Veturla Slmu — Margareta 
Juncu s-a Întrerupt. In clasament con
tinuă să conducă Suzana Makal 

<6*/s p) Marți, deși este zi liberă, a 
fost totuși programată o partidă in
teresantă, amînată din runda a treia, 
tntre Margareta Juncu și Eleonora 
Gogîlea, care va începe la ora 16.

Carol GRUIA—coresp. 

nov. G. Szabo, F odor ea, Herghe
legiu, liardaș, Axinte, Costea (îna
intași). Lotul va fi însoțit de an
trenorii M. Flamaropol și Z. Czaka, 
medicul V. Ignat, secretarul gene
ral al F.R.H., V. Militaru. Condu
cătorul delegației este I. Păun, 
șeful secției relații internaționale 
a C.N.E.F.S.

★

Echipa reprezentativă de juniori, 
care va participa la întrecerile gru
pei B a campionatului european va 
susține, în cadrul programului de 
pregătire două jocuri la Celjie,

dov. care a evoluat fără greșeli 
prea mari. Apoi. Elisabeta Turcu a 
început bine, dar în final a ratat 
execuția, pierzînd astfel orice șansă 
la primul loc- Iată primele clasate: 
1* individual compus : Mariana
Ghetiov (Liceul nr. 4 Timișoara) 
72,30 p, Anca Grigoraș (Flacăra 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 72,00 p 
Marcela Păunescu (Șc. sp. Craiova) 
71,55 p. pe aparate : sărituri — Eli
sabeta Turcu 18,775 ; paralele — Ma
riana Gheciov 18,125 : bîrnă — An
ca Grigoraș 18,575 ; sol — Rodica Sa- 
bău (Vagonul Arad) 18,725.

Cupa

„SPORTUL“ -

un examen

trecut

cu succes!
Nouă mașini pe grila 

de start lă o serie a 
clasei I... Hotărit lu
cru. circuitul de la 
Brăila a însemnat un 
pas înainte al automo
bilismului nostru. în 
dreapta — pe linia 1 — 
câștigătorul clasei : Eu
gen Ionescu Cristea.
(Citiți în pag- a 2-a 

comentariul nostru). 

cu selecționata similară a Iugo
slaviei. Formația română pleacă 
joi.

,, TROFEUL CARP AȚI" : Un prim tur de orizont

IN NOUA FORMULĂ - REPREZENTATIVA MASCULINA 
NU ȘI-A GĂSIT DEOCAMDATĂ CADENȚA

După o lungă perioadă de timp 
— mai precis de la prima sa edi
ție, disputată In anul 1959 — a- 
ceastă prestigioasă competiție in
ternațională de handbal masculin, 
care este „Trofeul Carpați", are azi o 
altă învingătoare decît o repre
zentativă română. Frumoasa cupă 
de argint, prețuită de mulți hand- 
baliști și rîvnită de numeroși an
trenori ai unor formații reprezen
tative a plecat, o dată cu elegantul 
autocar al delegației iugoslave, 
spre Belgrad, unde va onora vi
trina cu trofee a federației de spe
cialitate din această țară.

Victoria jucătorilor iugoslavi a

Similitudinea cu toamna lui ’69 
se impune de la sine. Și n-am pu
tea spune că ne deranjează repe
tarea istoriei: atunci, ca și acum, 
două meciuri consecutive pe teren 
propriu urmau să decidă califica
rea reprezentativei României in 
faza finală a celor niai importan
te competiții dedicate echipelor 
naționale, campionatul mondial și 
cel european. Atunci — Portuga
lia și Grecia, acum — Cehoslova
cia și Țara Galilor. Două amenda
mente reclamă, însă, această com
parație. Primo : în 1969 încercam 
să învingem, înainte de toate, forța 
de inerție manifestată pe planuri 
diverse în fotbalul autohton și 
care ani de-a rîndul i-a împiedicat 
pe jucătorii noștri fruntași să de
pășească fazele preliminare ale 
marilor competiții internaționale ; 
în această toamnă — mai bogată 
ca oricînd — precedentului creat 
prin pătrunderea reprezentativei 
României printre primele 16 echi
pe din lume, i se adaugă califica
rea, inedită în istoria fotbalului 
nostru, a trei echipe de club (din 
patru înscrise inițial) în turul III 
al competițiilor continentale. Se
cundo : acum doi ani, după victo
ria la limită asupra Portugaliei, 
tricolorilor le era suficient un 
„egal" în ultimul meci, cu Grecia, 
pentru a participa la C.M. din 
Mexic ; la 24 noiembrie, în partida 
cu Țara Galilor, reprezentanții 
noștri vor trebui să dobîndească 
ambele puncte (indiferent de scor) 

fost pe deplin meritată și ea s-a 
concretizat pe fondul unei exce
lente comportări tactice, eviden
tă mal ales în apărare, unde orice 
adversar era obligat să facă sus
ținute eforturi pentru a fructifica 
momentul de posesie a mingii. De
sigur că și în ceea ce privește 
forța ofensivă, selecționata antre
nată de experimentatul cuplu de 
antrenori Ivan Snoj — Vlado Stent- 
zel. a dovedit certe calități, dintre 
care cea mai importantă este aceea 
că, spre deosebire de anii treeuți, 
în prezent, handbaliștii iugoslavi 
nu mai cad așa de repede pradă 
vulcanicului lor temperament și au 

pentru a se califica, la golaveraj, 
în dauna Cehoslovaciei, în sfer
turile de finală ale campionatului 
european.

Miza, deci, are în actualul con
text un punct în plus, la propria 

Tricolorii se reîntîlnesc joi
Duminică seara, la hotelul Athente Palace, Federația română de fotbal 

a oferit un coctail Ia care au luat parte dl. G. Wiederkehr, președintele 
U.E.F.ă:. arbitrii meciului, conducători al federațiilor de fotbal din România 
și Cehoslovacia, antrenorii șl. jucătorii celor două formații. După ce au 
ciocnit un pahar de vin. bere sau Pepsi în cinstea prețioasei lor victorii, 
fotbaliștii din lotul național al României și-au spus la revedere și au plecat 
spre casele lor. Și-au dat, insă, intîlnire pentru joi, ÎS noiembrie, cînd antre
norul Angelo Niculescu i-a convocat la sediul federației, in vederea pregătirii 
meciului cu Țara Galilor.

★
Ieri dimineață, antrenorul Angelo Niculescu ne-a comunicat programul 

viitoarelor pregătiri ale tricolorilor.
După întilnirea de joi, ora 12, selecHonabilii se vor deplasa la Snagov, 

In liniștea locurilor unde au pregătit șl meciul de duminică fi unde vor 
efectua antrenamente zilnice.

Lotul va avea aceeași componență. Adică : portari — RÂDUCANU șl 
GHIȚA ; fundași — SATMAREANU. LUPESCU, DINU, DELEANV, VLAD, 
MOCANU ; mijlocași — DUMITRU, RADU NUNWEILLER, ANCA, VIGU ; 
înaintași — LUCESCU, DEMBROVSCHI, DOBRIN, IORDÂNESCU. DOMIDE, 
NEAGU fi NASTASE.

Ținînd seamă de faptul că slmbătă, lă verificarea p» care a făout-o> 
internaționalul Dumitru se simțea mai bine, șl că în zilele următoare va con
tinua cu aceeași rigoare tratamentul pentru înlăturarea traumatismului sufe
rit la genunchi, se așteaptă ca de joi el sfi ia part* efectiv la pregătirile 
lotului, pentru a fi apt. la meciul cu Țara Galilor.

Cum U.T.A. va simți nevoia folosirii lui Domide în meciul cu Vitoria 
Setubal, care se va desfășura la Arad, în aceeași ii, antrenorii lotului îl vor 
lăsa, probabil, la echipa sa de club.

Duminică, pe terenul de la Snagov, tricolorii vor susține an meci de ve
rificare cu echipa de tiheret-rezerve a Petrolului. Ora de disputare, aceeași 
cu a jocului cu Țara Galilor, probabil 14.

Există unele păreri ca întilnirea cu galezii să se dispute la ora 16.30, în 
nocturnă, pentru a se da posibilitatea iubitorilor fotbalului din orașele mai 
apropiate Capitalei? să vină la meci. Rămîne să fie consultați șl jucătorii, 
după care se va lua o hotărî re definitivă.

ajuns la o maturitate ce le per
mite să lungească atacurile pînă 
la crearea fazei clare de gol. Be
neficiind și de aportul unor ju
cători cu o impresionantă forță de 
șut (Lavrnjci, Lazarevici, Horvat), 
sau de al unor veritabile... „ra
chete" pentru contraatac cum este 
cazul lui Pokrajac sail Pribanici, 
formația iugoslavă a putut avea 
resursele necesare să facă față 
chiar și celor mai incomode apă
rări. Nu încape îndoială, de ase
menea, că echipa iugoslavă s-a 
prezentat Ia această ediție a „Tro
feului Carpați" cu o pregătire ge
nerală superioară celorlalte for
mații participante. Acest lucru s-a 
văzut clar din faptul că selecțio
nata iugoslavă a manifestat o si
guranță în joc pe care nu o poate 
conferi decît pregătirea. Toate a- 
ceste afirmații, însumate, nu pot 
duce decît la concluzia că victoria 
finală a reprezentativei Iugosla
viei în cea de a XII-a ediție a „Tro
feului Carpați" este deasupra ori
cărei îndoieli.

Clasată pe locul secund, fără a 
fi cunoscut înfrîngerea în acest 
dificil turneu, reprezentativa 'Ro
mâniei s-a comportat, în general, 
sub bariera sa valorică obișnuită. 
Nu este vorba aci da rezultatele 
meciurilor în »ine, ci de maniera 
în care au evoluat jucătorii ro
mâni. în acest sens, sincer vor
bind, nici nu ne așteptam acum la 
lucruri deosebite. Ei abia gl-au În
ceput preparativele pentru J.O. gi 
reconstruirea unei formații repre-

Călin ANTONESCU

(Sontinuare tn pag. a 2 a)

și la figurat Resursele pe care 
tricolorii ni le-au demonstrat, cu 
prisosință, în meciul de duminică 
cu Cehoslovacia, cînd victoria, de
parte de a fi întîmplătoare, a în
cununat luciditatea, hrănită din 

Căpitanii echipelor clasate pe primele locuri ale „Trofeului Carpați" după 
decernarea premiilor. De la stingă la dreapta: Gruia (România) Horvat 

(Iugoslavia), Simo (Ungaria)

Astă-seară, in sala Floreasca

ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA, LA HANDBAL LLMININ
A»tg-»e»r*, la ora 19, >e ra aasfâgura Sala Floreasca din Capitala tnttl- 

nlroa tnternațloiialâ do handbal feminin dintre selecționat ele României «| Ceho
slovaciei. Celedouâ reprezentative vor susține o nou* partida Joi ln Sala sporturilor 
din Cluj. Aceste meciuri constituie ultima verificare a echipei noastre Înaintea cam
pionatelor mondiale.

In acest timp, antrenorul federal Gabriel ZugrăVescu este plecat in n. r a 
Germaniei pentru a urmări — la 16 șl 17 nolombrie — meciurile pe care Norvegia 
(adversara noastră în grupa preliminară a C. M.) le susține cu selecționata tării 
gazdă.

dăruire deplină, arată că miza nu 
poate fi un obstacol insurmontabil. 
A existat înainte de meci un con
sens unanim asupra dificultății a- 
cestuia. Ca niciodată parcă, nimeni 
nu se mai hrănea cu dulci iluzii, 
dai' nici panica n-a mai șubrezit 
construcția echipei ce se ridica cu 
greu (accidentări, neprevăzutul 
ieșiri; din formă și al gripei, obo
seala). Și desfășurarea partidei —ț 
prin loviturile ei de teatru, prin 
șocurile psihologice ce le-au ur
mat, dar și prin epicul acțiunilor, 
colective de depășire a lor, de 
către echipă și public — avea să 
confirme în nouăzeci de minute, 
zilele anterioare, de neliniște. <

Am avut un asemenea „ce“ înJ 
plus, un dat moral de echilibrul 
Ceea ce nu-i puțin. Dar, în teren j 
superioritatea naționalei României 
a fost exprimată, decisiv și direct,* 
prin mijloace fotbalistice propriu- 
zise. La loc de cinste trebuie săi 
situăm omogenitatea echipei, în’ 
pofida faptului că față de ultime-' 
le sale evoluții reapăreau trei noi 
jucători, fundașul Deleanu, mijlo
cașul Anca, înaintașul Dobrin (fie
care compartiment fusrse, deci; 
supus modifieftrilor). Și pe ce pos
turi 7 Fundașul dinamovist în fața 
unei extreme (B. Vesely} foarte ra
pide și percutante, „focos” al con
traatacului, dublată în aceeași zo-

Paul SLAVESCU ) 
______________ :__________________ _> 

(Qontinuaîe tn pag. a 4-a)___«
----------------------------- ,----------------- i
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Învățăm tineretul
(Urmare din pag. 1)

J

cetățenii patriei 
cu deosebit in-

împreună cu toți 
noastre, am urmărit 
teres lucrările Plenarei C C. al P.C.R. 
în care, pe baza istoricelor propuneri 
făcute de secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au fost adoptate mă
suri de mare importanță în dome
niul politic și ideologic, pentru creș
terea respectului față de muncă, 
■pentru îmbunătățirea generală a ac
tivității educative.

Sînt sportiv de performanță, re
veni ndu-mi rolul de a apăra culo
rile țării în întîlnirile internaționale 
Mă străduiesc, deci să mă comport 
cit. mai bine, să fiu un demn repre
zentant al tineretului român, al nă
zuințelor sale de pace, bună înțele
gere și prietenie.

Am urmat cursurile Institutului 
de Construcții din Timișoara. în ul
timul timp, eforturile mele s-au în
dreptat, în special. în drecția înche
ierii eu succes a studiilor. Mă bucur 
că tocmai în această perioadă, cind 
fiecare tinăr a găsit noi imbolduri 
în materialele Plenarei C.C. al 
P.C.R., pentru a deveni un cetățean 
educat, bine instruit, cu înalte ca
lități morale și de specialitate, sînt 
pe punctul de a deveni inginer con
structor și de a mă încadra în imen
sul efort creator al poporului nostru. 
Alăturîndu-mă din toată inima nobi
lelor măsuri cuprinse în Programul 
partidului, mă voi strădui — in 
același timp — să arăt, prin faptele 
mele, că merit titlul de maestru 
emerit al sportului, 
de tinăr inginer
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SARBATOAREA

seara
Dragoș NEAGU

gheața Le- 
Dan Săveanu,

1. Dînarno
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Voința

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

Cuplul de dansatori pe 
tiția Păcuraru 
evoluind in demonstrația de sîm

bătă
Foto :

PATINATORILOR DE LA I.E.F.S.

ca și pe 
constructor.
GUNESCH 
reprezentativei 
a României

Se anunța cel mai spectaculos campionat! 
LOTUL SUSȚINE UN NOU TEST PUBLIC 
ÎN COMPANIA SPORTULUI STUDENȚESC

Spectaculos a fast finalul turului 
diviziei A de rugby ! într-o suc
cesiune de etape, numai surprize. 
Universitatea Timișoara s-a men
ținut pe poziția de lider vreme de 
8 etape, după care a transmis Gri- 
viței Roșii ștafeta locului I. La rîn- 
du-i, echipa bucureșteană a... pre
dat Științei Petroșani, chiar pe li
nia de sosire, titlul de campioană 
a turului.

Se confirmă, deci, faptul că ve
chile ierarhii din rugbyul nostru se 
clatină din temelii. Știința Petro
șani obține victoria nu numai la 
Grivița Roșie, ci și la Steaua 
(18—9) și Dinamo (6—3). Universi
tatea Timișoara are la activ un re
zultat pozitiv în fața lui Dinamo 
(6—3). Farul Constanța și Rulmen
tul Bîrlad dispun de Steaua (13—9 
și respectiv 16—8), Politehnic* Xași 
cîștigă la Dinamo (12—9), iar C.S.M. 
Sibiu realizează un nesperat egal 
(9—9) la Grivița Roșie.

Apare evident faptul că în for
mațiile din provincie a apărut un 
adevărat flux spre calitate. Aces
tea fac eforturi sensibile pe firul 
maturizării lor. Nu se mai acceptă 
apriori postura de victime sigure 
în fața unor echipe consacrate. Ar 
fi de dorit, de aceea, ca — față 
de eforturile pe care le întreprind 
unele echipe din țară (jucători, an
trenori, conduceri de secții) pe ca
lea afirmării, și condițiile să fie cu 
totul altele. Ar fi de neadmis, de 
pildă, ca Științei Petroșani să i se 
mai facă greutăți cind este vorba 
de folosirea stadionului Jiul, atît 
pentru antrenamente cît și pentru 
meciurile oficiale. în același timp, 
ati( Științei Petroșani cit și altor 
echipe din țară, cu bune rezultate, 
se impune să li se faciliteze prile
jul de a susține meciuri interna
ționale, fie primind vizita unor e- 
chipe cunoscute de peste hotare, 
fie aprobindu-li-se turnee în dife
rite țări. Există un început promi
țător („U" Timișoara și ,.Poli“ Iași 
au efectuat deplasări în Franța și 
Italia), dar federația de resort are 
obligația de a nu vitregi pc nimeni, 
ci de a încuraja — .și pe această 
cale — echipele care se evidenția-

G. NEGOESCU

NOUĂ VICTORIE 
LA CICLOCROS

care nici 
a lipsit, 
șos. Vi-

Pe un timp friguros, în 
ploaia rece de toamnă nu 
s-a disputat duminică pe . 
tan o nouă competiție de ciclo- 
cros : „Cupa Olimpia". întrecerea, 
premergătoare campionatului na
țional, a fost ultimul examen la 
care au fost supuși ciclocrosiștii, 
înaintea întrecerii de duminică. 
Dovedind o formă bună, arătată și 
în competițiile anterioare, inclusiv 
în campionatul municipal, George 
Negoescu s-a așezat în fruntea plu
tonului, cîștigînd detașat cursa se- 
niorilor. Celelalte prooe au fost 
la rîndul lor dinamice, cîștigătorii 
demonstrînd că victoriile anterioa
re nu sînt înt'împlătoare, ei inscri- 
indu-și numele pe lista candidați- 
lor pentru cîștigarea titlurilor de 
campioni. Rezultatele : biciclete de 
turism (un tur — 1 km) 1. C. Fău- 
reanu (Voința), 2. M. Peneș (Voin
ța), 3. C. Ivașcu (Ș.S.2) ; semi; 
curse (două ture) 1. I. Drăgnici 
(Ș.S.2), 2. M. Nicolae (Voința), 3.
1. Fleșeriu (Voința) ; juniori mici 
(trei ture) 1. A. Florea 
11:05. 2. I. Totora (Ș-S.2), 3. 
jocaru (Ș.S.1) ; juniori mari 
ture) 1. M. Ferfelea (Steaua)
2. I. Nedelcu (Ș.S.2) 16:14, 
Miliță (Voința) 16:43 ; seniori (șase 
ture) 
23:24,
3. C.

(Ș.S.3) 
N. Co- 
(patru
15:48,
3. A.

1. George Negoescu (Steaua)
2. C. Popescu (Voința) 24:15, 
Ion (Voința) 24:45.

G. ROSNER, coresp.

de

dăruirea in 
de 

salar lăți, 
în

desprinde din Documentele 
Partid.

In uzina noastră, 
muncă reprezintă o trăsătură 
bază a colectivului de 
La intrarea unor tineri în uzină, 
comuniștii cu mai multă experien
ță le explică procesul de produc
ție, le arată îndatoririle care le 
revin, le îndrumă pașii, îi orien
tează în viață. Toate acestea ex
plică de ce colectivul nostru de 
muncă, este foarte unit, de ce oa- . 
menii nu s-ar împăca în nici un 
chip cu ideea de a lucra în altă 
parte. Atașamentul față de locul 
de muncă este o notă dominantă a 
colectivului nostru.

Un important eșalon al uzinei 
îl constituie tineretul. Din rîndul 
acestuia, mai bine de 90 la sută 
sînt muncitori și tehnicieni foarte 
buni, cu o înalta calificare, frun
tași în întrecerile ce se organi
zează pe secții și pe sectoare. 
Mulți dintre ei sînt șefi de echi
pă, alții participă la cursuri de 
specializare pentru a deveni 
de curînd 
zinei.

Evident 
din uzină 
tivi : fotbaliști care activează în di
vizia C, rugbyști, atleți și voleiba
liști, recunoscuți pentru atașa
mentul lor față de muncă, pentru 
pasiunea cu care se avîntă în în
trecerea sportivă. Sînt tineri care 
au învățat meseria aici, în uzină, 
și care au ajuns mîndria colecti
vului. Mă g’îndesc la fotbaliști ca 
Olteanu, Ivan și Pîrvan, tineri 
respectați și prețuiți, imbold pen
tru toți sportivii noștri către au- 

le-a împiedicat însă 
rezerve la valoarea

ză. Contactele internaționale inter- 
ciuburi, o modalitate de a spori 
valoarea rugbyului nostru, nu tre
buie să constituie apanajul cîtorva 
formații.

Relevînd caracterul spectacular al 
turului diviziei- A de rugby, sîntem 
obligați — în aceeași măsură — să- 
semnalăm și unele -Slăbiciuni de-a 
dreptul îngrijorătoare în rîndul e- 
chipelor cu pretenții. Steaua, cam
pioana țării, a înregistrat nu mai 
puțin- de 4- Wring<?rj in',11 etape, 
în tirilp ce în altele a obținut vic
toria ii după- eforturi considerabile : 
9—6 ;tu „U“ (după ce la pauză a 
fost condusă cu 0—6), 12—7 cu
C-S.M. Sibiu (’4—3, în prima repri
ză, pentru sibieni) și duminică, o 
repriză — întîi - — aproximativ 
egală în compania Sportului stu
dențesc.

Aproape la fel se petrec lucru
rile cu Dinamo : 3 înfrîngeri în tur. 
în același timp, echipa care 
mulți titulari naționalei nu s-a 
găsit în jocuri relativ ușoare, 
Gloria (8—3, la pauză 0—0) și 
gronomia Cluj (7—3, în prima 
priză 3—3). Chiar și Grivița Roșie 
a avut momente de grea cumpănă, 
condusă fiind pe teren propriu, cîte 
o repriză, de Sportul studențesc 
(15—14) și chiar de ultima clasată, 
Agronomia Cluj (3—0). Este foarte 
adevărat, cele trei formații bucu- 
reștene au avut de-a lungul turu
lui mulți jucători accidentați și in
disponibili. Ce 
de a-și asigura 
unor titulari ?

Iată prilejuri
Steaua, Dinamo și Grivița Roșie de 
la care iubitorii rugbyului așteap
tă oricum mai mult.

★
Astăzi, lotul național, care se pre

gătește pentru meciurile cu Polo
nia (21 noiembrie! și Franța (11 
decembrie), va susține un nou test 
public. Parteneră, echipa Sportul 
studențesc. Antrenorii lotului, prof. 
Al. Teofilovici și Petre Cosmănes- 
cu ne-au comunicat că față de ju
cătorii folosiți în testul anterior, 
cu Constructorul București, nu vor 
efectua modificări esențiale. Va 
lipsi Atanasiu. care însoțește echi
pa Sa de club. Grivița Roșie. în 
turneu în Franța (plecarea — 
miercuri dimineață), dar va fi în
cercat Pop de la Agronomia Cluj, 
pe postul de pilier. In acest fel 
lotul va conta pe jucătorii : Baciu, 
Dinu, Pop, lorgulescn, Popovici și 
Gheorghe Mircea — linia I, Șer- 
ban, Postolache — linia a U-a, 
Rășcanu, Iftimie, Dărăban — linia 
a III-a, Florescu, Bărgăunaș. Țața 
— mijlocași la grămadă, Bucoș, 
Marinescu — mijlocași la deschi
dere, Nica, Hulă — centri, Con
stantin, Suciu, Radu Ionescu - 
ripi și Durbac — fundaș.

Mecrul-test este programat pe 
stadionul Tineretului de la ora 
15,30.

de reflecție pentru

a-

Tiberiu STAMA

PRIMUL CONCURS AL SEZONULUI
BRAȘOV, 15 (prin telefon).
Duminică s-a disputat la Poiana 

Brașov, în premieră a sezonului 
competițional 1971—1972, primul 
concurs de schi alpin. Este vorba 
de inițiativa Colegiului județean 
de arbitri-Brașov de a organiza un 
slalom special pe dimensiuni re
duse (200 m lungime, 60 m dife
rență de nivel, 2x20 porți) pe por
țiunea superioară a Pîrtiei Lupului. 
Schiorii principalelor cluburi și 
asociații sportive brașovene — Di
namo, Politehnica. 
Brașovia și Viitorul 
parte ou entuziasm 
curs de deschidere, 
fost favorabilă, ingreunînd 
ceață și o ușoară ninsoare începu-

Steagul
— au 

la acest 
Vremea

roșu, 
luat 
con- 
n-a 

prin

SA MUNCEASCĂ,
todepășire în muncă, fruntași la 
învățămîntul de partid și U.T.C., 
exemple de conduită în familie și 
societate.

Ne angajăm ca și în viitor să 
educăm tineretul în spiritul ata
șamentului față de muncă, singura 
sursă a progresului și prosperității 
poporului nostru, a națiunii noa
stre socialiste, mijlocul principal de 
afirmare a talentului și forței crea
toare a tuturor cetățenilor, de ma
nifestare a personalității și de au- 
toperfecționare morală.

des- 
din-

La numai cîteva săptămîni de la 
chlderea oficială a sezonului, eițiva 
tre cel mai valoroși patinatori bucureș- 
tenl, reprezentanți ai clubului I.E.F.9., 
s-au reunit, sîmbătă, pe dreptunghiul de 
gheață al patinoarului acoperit „23 Au, 
gust", pentru aniversarea a 10 ani de la 
înființarea secției de specialitate a aces
tui club.

Spectatorii prezenți (din păcate foarte 
puțini) au avut prilejul să asiste la un 
program bine pus la punct, conceput cu 
minuțiozitate de asistentul universitar 
Radii Ionian — antrenorul secției— și 
și studenta în anul IV Letiția Păcuraru. 
Au evoluat, rînd pe rînd. mezinele Irina 
Nichiforov și Estera Egeto, cu un pro
gram de sărituri simple sincronizate, vi- 
tecamploăna de juniori Gabriela Voica, 
cu un grupaj de figuri libere executate 
cu grație și temperament, precum și 
maestra sportului Elena Molș, camploa-

■favorizat în orice caz. de 
Cu excepția lui Weidner, 
oaspeți execută manevre 
în linie, poate prea rigide 
lipsite de varietate. Ase-

S-a încheiat pri 
mul din cele trei 
importante teste 
ale echipei na

ționale de box, planificate pentru 
acest sfîrșit de an. Dublul meci cu 
formația R.D. Germane a permis 
trecerea în revistă a potențialului 
actual ăl pugilismului nostru. Din 
acest punct de vedere, garnitura 
prezentată de federația de specia
litate djn R.D,G. a constituit un 
partener extrem de poțrivit pen
tru o probă de calitate interme
diară (ținînd seama de țelul 
olimpic final). Boxul din R.D.G. 
posedă elemente de bună valoare, 
formate în primul rînd pe baza 
unei riguroase selecții, care pre
feră tipul de sportiv jongilin și 
zvelt, 
alonjă. 
boxerii 
precise, 
uneori, 
menea calități și defecte nasc însă 
o anumită stabilitate, o constanță 
care ferește echipa R.D.G. de sur
prize neplăcute, prea mari. Tn- 
frîngerile limitate pe care le-a su
ferit, la București și la Brăila, sînt 
o dovadă în acest sens.

în același timp, desfășurarea a- 
cestor meciuri a demonstrat și ca
pacitățile și slăbiciunile formații
lor româriești.1 Faptul că boxul 
nostru poate alinia concomitent 
două echipe în măsură să învingă 
reprezentativa R.D.G. este o bună 
recomandare pentru munca de an
samblu și de perspectivă a fede
rației’ române de specialitate. Am 
evocat perspectiva pentru că în
tr-un trecut nu prea îndepărtat, 
federația noastră își concentra 
privirile exclusiv asupra unui lot 
limitat de' boxeri. Noua realitate — 
aceea a unui cîmp larg desfășurat,

tul de sezon. Zăpada căzută în ul
timele două săptămîni, deși în- 
tr-un strat subțire, a permis, totuși, 
schiorilor acomodarea cu aluneca
rea și efectuarea primelor stadii 
de antrenament specific. Rezultate 
tehnice. Seniori : 1. D. Munteanu 
(Politehnica) 43,6; 2. N. Crețoi 
(Politehnica) 43,8; 3. N. Ghimbășa- 
nu (Dinamo) 46,4; 4. P. Ivănescu 
(Dinamo) 46,5; 5. I. Bab it (Dina
mo) 47,4; 6. D, Rîmbețiu (Politeh
nica) 47,4. Juniori : 1. N. Barbu 
(Dinamo) 49,6; 2. Nandor Szabo 
(Dinamo) 51,0; 3. Fl. Barbu (Șc. 
sp. Brașovia) 52,6.

Au luat startul 26 de concurenți.

POST SCRIPTUM

STEFAN KRONERLA CEA DE A 15-a VICTORIE A DINAMOVIȘTILOR
15 

țării 
care T____________  _ — ------- ...
neața în palmares poloiștli de la Di
namo București. Dominînd categoric 
întrecerile din acest an — au cîștlgat 
trei din cele 4 derbyuri cu Rapid și au 
obținut victorii confortabile în fața ce
lorlalte divizionare — campionii au ob
ținut un nou și frumos succes.

Echipa din Șos. Ștefan cel Mare (care 
nu cunoaște înfrîngerea în campionat din 
1962), cu 7 jucători în formația repre
zentativă-, clasată pe locul IV in „Tro
feul Jadr&n", s-a impus mult mai clar, 
în comparație cu edițiile precedente, da
torită omogenității lotului și unei pre
gătiri tehnico-tactice superioare. Pu- 
nînd accent pe jocul tn viteza și folo
sind o gamă variată de mijloace în 
concretizarea acțiunilor Ofensive, întă- 
rindu-și continuu sistemul defensiv, care 
a beneficiat in acest an și de aportul 
unui portar de clasă (Șerban ‘Huber), 
dinamoviștil au evoluat la un nivel su
perior, confirmat șl de unele victorii 
de prestigiu în faț.a cîtorva dintre cele 
mai bune echipe de pe continent (Pro

titluri consecutive 
— lată veritabila 
șl-au înscris-o de

de campioni *1 
performanță pa 
duminică dlmi-

nâ național®, prezent® cu programul de 
concurs, cu un dans liric și un potpuriu 
românesc, prezentate cu mult® acuarețe 
tehnică și artistică. Au fost, de ase
menea. răsplătiți cu aplauze, Rodica Did® 
și Adina Caimacan (figuri libere) ca șl 
Octavian Goga (recital de Sărituri duble), 
după care studenții grupei de speciali
zare patinaj din anul IV au participat 
la închiderea festivității, cu care ocazie, 
toți cei 10 participant! la demonstrație 
au fost prezentați publicului.

încheiem aceste rînduri, adresînd feli
citările de rigoare tuturor celor care 
s-au străduit să asigure bune condiții de 
desfășurare pentru această reușită de
monstrație. marcând un deceniu de ac
tivitate rodnică 
I.E.F.S., care se 
sele tradiții ale 
în țara noastră.

a patinatorilor de la 
înscrie printre frumoa- 
acestei ramuri sportive

Dumitru NEGREA

SE CAUTA TITULARI PENTRU UNELE CATEGORII

re- 
rod 
cei 
an- 
ca- 

Va-

postul 
comportare 

extraordi- 
și maturi- 
să conducă 

An ton iu

care cuprinde loturi de seniori, 
A și B, de tineret, de juniori — 
subliniază în același timp o con
cepție superioară asupra profunzi
mii activității de pregătire.

Trecînd la evoluția particulară a 
boxerilor din lot, trebuie să 
marcăm forma bună a unora, 
exclusiv al seriozității cu care 
vizați abordează ședințele de 
trenament. Cum altfel poate fi 
racterizat, de pildă, Antoniu 
sile care nu mai e un tinerel și 
totuși abia acum își valorifică din 
plin harurile cu care l-au înzes
trat pe de o parte natura și pe de al
ta antrenorii. Noul căpitan al echipei 
reprezentative își merită 
pentru că întreaga sa 
este pilduitoare. Forța 
nară a loviturilor sale 
tatea cu care a început 
lupta în ring fac din 
Vasile unul dintre cei mai temuți 
boxeri români.

Rîvna în pregătire îi face de a- 
semenea eficienți pe Pavel Nedel- 
cea și Gheorghe Ciochină, oricînd 
gata să suplinească cu succes vreo 
accidentală defecțiune în prima e- 
chipă. Paul Dobrescu și Gabriel 
Pometcu. și-au confirmat tăria 
pumnilor înmănușați. dar ei tre
buie să crească în planul gîndirii 
tactice, pentru a avea acces fără 
dubiu spre fruntea ierarhiilor in
ternaționale.

Mai bine decît ne-am fi aștep
tat și în orice caz dincolo de ni
velul demonstrat în ultimele ieșiri 
publice, s-au prezentat Aurel Mi
hai (cu reînnoită poftă de lucru) 
și, la cealaltă extremă. Ion Alexe 
(pe care antrenorii ar trebui să-1 
dezbare însă de supărătoarea ma
nie ^e a duce mereu un braț în 
jurul torsului adversarului). Dar, 
în timp ce la semimuscă Ștefan 
Boboc ne dă bune nădejdi, la ca
tegoria grea Iile Dascălu ne-.a dez
amăgit cu trăsătura cea mai re
probabilă la un boxer de aseme
nea greutate : teama de adversar. 
In nota lor obișnuită, fără a stră
luci : Constantin Gruiescu și Horst 
Stump. O evoluție promițătoare i 
Vasile Ivan, la care firește s-a 
simțit mult mai puțin caracterul 
de improvizație decît la Tudor 
Nicolae. O analiză mai aprofun
dată rămîne să stabilească ce s-a 
întîmplat cu Alee Năstac (aparent 
muiat de recentele înfrîngeri din

MARE ÎNTRECERE DE JUNIORILA GALATI, O
Noua Sală a sporturilor din orașul de 

pe malul Dunării va găzdui, începind de 
azi, cea de a Vl-a ediție a tradiționalu
lui concurs republican de toamnă al ju
niorilor (mici și mari) la lupte libere și 
greco-romane.

Programul competiției: marți, miercuri 
și Joi Întreceri la libere, iar vineri, sim- 
bătă șl duminică Ia greco-romane.

Tot la Galați vor avea loc, sîmbătă șl 
duminică, întrecerile restante la greco- 
romane și libere seniori (divizia A).

Dynamo Magdeburg sau setec- 
Dozsa).

Recco, 
țlonata

In afara portarului Huber, «le cirul 
calități au fost In nenumărate rfnduri 
apreciate de numeroși specialiști de pes
te hotare, un aport deosebit la această 
nouă victorie l-au adus Ștefan Kroner 
(căpitanul echipei), Gheorghe Zamflrescu 
(căpitanul reprezentative! de seniori), 
Gruia Novac, Bogdan Mihăilescu fon 
Popa și Cornel Frății®. Alătur! de ei, 
tinerii Radu Lazăr, Dinu Popescu, Mi
hai Popescu, Dan Frîncu, Viorel Rus 
(ultimii doi component! de bază ai na
ționalei de juniori, campioană balcani
că) și în mai mic® măsură Florin Teo
dor, au dat echipei campioane un plus 
de vigoare și prospețime. Nu trebuie o- 
mise nici meritele antrenorului Carol 
Corcec, care deși a avut la începutul 
anului la dispoziție un lot cu mulți de- 
butanți tn formație, a găsit mal întot
deauna mijloacele necesare spre a-1 
suda într-un angrenaj solid șl omogen, 
cu cît mai puține fisuri.

Clasați pentru prima oară pe locul se
cund, polcdștll de la Rapid s-au prezen
tat anul acesta fn vizibil progres. Cu 
eițiva jucători de certă valoare (Szabo, 
Cullneac, C. Rus, I. Slăvel, Chcțan), 
care au dus tot greul Întrecerii, fero
viarii au contat pînă la mijlocul tur
neului final în lupta pentru titlu, dar 
insuficienta maturitate (tn special de or
din tactic) l-a privat de un rezultat mal 
bun. Dintre celelalte două participante 
la turneu, Voința ni s-a părut mal bun® 
decît I.E.F.S. (lipsită de eițiva titulari), 
dar studenții cu o comportare mult mal 
constantă de-a lungut întregului turneu, 
au obținut în cele din urmă locul IU.

A. VASILIU

CLASAMENTUL FINAL AL 
TURNEULUI

1. Claudiu Husu (Voința) 87, 2—3. 
G. Blajeo (I.E.F.S.) ți I. Cullneac 
(Rapid) 33, 4. C. Rusu (Rapid) 3(1, 
3. Al. Szabo (Rapid) 29, 8. I. Miu 
(Rapid) 28, 7. G. Novaa (Dinamo) 27, 
8. șt. Kroner (Dinamo) 24, 9—16. D. 
Frtncu ți V. Rus (Dinamo) 22, 11— 
12. Gh. zamflrescu și R. Lazăr (Di
namo) 20.

PREMII ACORDATE LA SFIRȘITUL 
TURNEULUI

Cel mal bun portar — Șerban Hu
ber (Dinamo)

Cel mai eficace jucător — Ctaudlu 
Rusii (Voința)

Premiul fair-play — Alexandru Sza
bo (Rapid)

Cel mal tihăr jucător — C. Vasflco 
(I.E.F.S.).

Automobilismul est», încă, unul 
din puținele sporturi care n-au in
trat pe făgașul bătătorit al marilor 
competiții naționale și internațio
nale, ci — de la un sezon Ia al
tul, de la o cursă la alta — trăiește 
din entuziasmul iubitorilor săi... In 
primul rînd din entuziasmul con- 
curenților care, pe mașinile lor, pe 
cheltuielile lor, continuă cu perse
verență să alerge. Apoi din entu
ziasmul celor care, la București, 
Cluj, Mediaș etc., îl înțeleg și îl 
sprijină. Cîndva, datorită atracției 
pe care o exercită ca spectacol 
sportiv, automobilismul aduna zeci 
de mii de spectatori la Marile Pre
mii ale Brașovului sau Bucureștiu- 
lui și reușea să-și asigure o exis
tență cît de cît onorabilă, să se 
afirme pe plan internațional prin 
piloți de mare clasă ca Petre Cris-

meciuri din

S.U.A.) 
berman 
cam mult pasul pe loc, prea cre
dul în infailibitatea 
care înfrîngerea lui 
același adversar, nu 
scuză valabilă).

Următoarele două 
cursul lunii decembrie (cu echipele 
R.F.G. și Poloniei) urmează să ne 
arate perspectivele reale ale pri
mei noastre 
constată de 
xului nostru 
Ia care pînă 
loroși, în timp ce altele sînt cu 
totul descoperite.

Victor BANCIULESCU

și mal alea ou Victor Zil- 
(care de la o vreme bate

sa și pentru 
Hodoșan, Ia 
reprezintă o

echipe. Din păcate, se 
pe acum că tăria bo- 
stă în cîteva categorii 
și înlocuitorii sînt va-

TROFEUL CARPAțI
(Urmare din pag. 1)

zentative, în special a uneia care 
are un palmares atît de impresio
nant ca cea română, nu se poate 
face bătînd din palme. Nici mă
car de Ia o săptămînă la alta. 
Este nevoie de timp. Cu toate a- 
cestea ne-a surprins fragilitatea 
morală a echiț«ei. rapiditatea cu 
care. ea risipea un avantaj acumu
lat cu prețul unor mari sacrificii. 
Concludent în această direcție este 
faptul că atît în partida cu selec
ționata Ungariei, cît și în ultimul 
joc, în care handbaliștii români 
au întîlnit pe cei iugoslavi, forma
ția română a început excelent, a 
condus pe tabela de marcaj cu o 
diferență destul de consistentă 
pentru a ne face, pe toți cei pre- 
zenți 
toria 
însă, 
roasă 
calmul, 
lor noștri se risipeau îngrijorător 
de iute. Consecințele s-au văzut 
în ambele jocuri. După ce păreau 
învingători aproape cerți, jucăto
rii români au trebuit să lupte din 
răsputeri pentru a se mulțumi, în 
final, doar cu un rezultat de ega
litate. Explicația — parțială cre
dem noi — este că echipa repre
zentativă nu a disputat încă su-

în sală, să ne gîndim că vic- 
nu-i poate scăpa. Din păcate, 
ia prima reacție mai vigu- 
a adversarului, siguranța, 

luciditatea reprezentanți-

Ara n d« ani, 
1,81 m șt TI kg. A 
debutat în 1951, ca 
Înotător, La Știința 
București. In 1954 a 
devenit campion de 
Juniori, iar în 1953 
a jucat pentru pri
ma dată polo în e- 
chipa divizionară a 
Științei. In 1958 s-a 
transferat la clubul 
Dinamo, cu a cărei 
echipă a dștigat de 
14 ori titlul de 
campion. In para
lel, a continuat și 
activitatea dc îno
tător, devenind cam
pion al țării la 400 
m Liber în 1960, 1981 
și la 1 500 m liber 
în 1983. A debutat 
tn echipa națională 
de polo tn 1958, sus- 
ținind (ptnâ tn 1998) 
135 de moduri ln- 
terțărî In care a În
scrie 38 de goturi. 
Este absolvent al 
Institutului de știin
țe economice șl ac
tualmente student 
Ia I.E.F.S. pentru a 
putea deveni an

trenor.

Căpit arcul dinamoviștilor, 
vestiți duminică cu cel de al 
15-lea titlu consecutiv de cam
pioni ai României la polo, a fost 
și continuă să fie unul dintre 
cei mai apreciați jucători, at it 
tn țară, cit și peste hotare. Cu 
o excelentă tehnică și o deose
bită intuiție a jocului, praeti- 
cînd mult timp înotul de perfor
manță și beneficiind astfel de 
o foarte bună pregătire fizică, 
Ștefan Kroner a avut o meri
tuoasă carieră sportivă tn rin- 
durile echipei Dinamo și a ce
lei reprezentative. Mult stimat 
și simpatizat de iubitorii polo- 
ului pentru spiritul de fair- 
play, pentru corectitudinea și 
obiectivitatea sa, dinamovistul a 
fost întotdeauna un exemplu 

tn lunga sa carieră („vreau să 
mai joc un an, să cîștig cel de-al 
15-lea titlu cu Dinamo, și apoi 
să devin antrenor*) ex-interna- 
ționalul bucureștean a avut nu
meroase momente de satisfac
ție. Unul dintre acesta este le-

Automobilismul poate depăși faza entuziasmului

SPORTUL** UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES!
cînd 
auto, 
auto- 
grijâ

tea și Jean Calcianu. Acum, 
avem o industrie națională 
cu mari uzine în slujba ei, 
mobilul ar trebui să intre în 
lor și să depășească rapid faza de 
entuziasm a pionieratului, încă nu 
se întîmplă așa^ fiindcă nu este 
încă destulă înțelegere pentru acest 
sport care de fapt, nu-i doar pri
lej de s-'ectăeol sportiv ci, îri. egală 
măsură, test Major pentru produ
cătorii de mașîhi. pneuri, combus
tibil, lubrefianți etc și pepinieră de 
viitori tehnicieni, de nădejde ai 
inel striei auto. în contextul aces
tei situații, cel puțin curioase, a 
fost organizat — după mulți,. prea 
mulți ani de pauză — circuitul de 
viteză disputat duminică la Brăila, 
soldat cu un succes ce a întrecut 
așteptările. De ce a fost organi
zată această întrecere la Brăila ? 
Fiindcă, după încercări zadarnice 
de a se găsi înțelegere la București 
(unde există o uzină Autobuzul, alta 
Danubiana și își are sediul Peco), 
la Brașov (leagănul tractoarelor șl 
autocamioanelor noastre) și prin 
alte părți, pe malul Dunării s-a 
găsit o gazdă primitoare pentru un 
sport necunoscut, dar apropiat de 
altul cu motor iubit aici, motoci- 
clismul; fiindcă filiala A.C.R. 
Brăila are un secretar inimos și re
ceptiv la nou ca Djelil Djelii, care 
a știut să convingă și să munceas
că ; fiindcă organele locale nu nu
mai că au înțeles acest sport, dar 
l-au și sprijinit.

Rezultatul a fost că acest prim 
circuit de viteză s-a bucurat de o 
organizare foarte bună cafe a im
presionat pe concurenți. Traseul, 
bine ales, a fost total izolat de cir
culație prin blocare (cu autovehi
cule) a tuturor străzilor. De-a lun- 

pu- 
care 
for- 
este

ficiente partide cu adversari 
ternici, de mare tensiune, în 
se călește forța morală a unei 
mâții. Repetăm : explicația 
doar parțială. Și aceasta pentru că 
este greu de presupus că un lot 
care beneficiază de aportul unor 
jucători ca Gruia, Samungi, Gațu, 
Kicsid sau Gunesch nu găsește, 
atunci rfnd este imperios necesar 
resursele nervoase necesare depă
șirii unui moment critic.

Fixînd această perioadă, ivită nu 
pentru prima oară în viața acestei 
selecționate, intenționăm doar să 
tragem un semnal de alarmă. Pen
tru' că, sîntem convinși, în curînd 
formația își va găsi unitatea, cu 
atît mai mult cu cît o bună parte 
dintre tinerii introduși în lot 
(Voinea, Bota, Cosma și, mai pu
țin, Dan Marin, care a abordat com
petiția convalescent) au dat sa
tisfacție. ■■ Alături de ei. ceilalți 
component! ai formației, în frunte 
cu Gruia, Penu (excelent mereu !), 
Gațu, Samungi, Kicsid (ale căror 
eforturi în apărare sînt mai puțin 
spectaculoase, dar extrem de utile 
echipei), Gunesch (venit de la Ti
mișoara doar cu două zile înaintea 
primului meci, după încheierea cu 
succes a studiilor la Institutul de 
Construcții) își vor regăsi re
pede — cum au mai făcut-o și 
în alte ocazii — vigoarea, subtili
tatea și. în general, încrederea în 
forțele proprii.

în finalul acestui prim tur de 
orizont, realizat la încheierea ce
lei de a XII-a ediții a „Trofeului 
Carpați", cîteva cuvinte despre 
selecționata Ungariei, cea de a tre
ia echipă care s-a suit pe podiu
mul învingătorilor. Handbaliștii 
maghiari s-au prezentat, cel puțin 
teoretic discutînd, cei mai bine
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gat de partida cu U.R.S.S. (1964 
la București) de. care depindea 
participarea noastră la J.O. de 
la Tokio. Era ultima repriză 
(scorul 3—3) și oaspeții se a- 
flau în avantaj numeric. In a- 
ceastă situație, Kroner a făcut 
o splendidă intercepție, urmată 
de un contraatac fulgerător și 
gol imparabil (al victoriei). Și 
tot atît de puternică în aminti
rile sale (de data aceasta, însă, 
mei puțin plăcută) este partida 
cu Mladost Zagreb de la Bucu
rești (1968), tn urma căreia (scor 
final 4—4) echipa sa a ratat 
prilejul de a cuceri „Cupa cam
pionilor europeni*...

„M-am pregătit ani în șir — 
ne declara Kroner, pentru a 
urca pe podium la Olimpiadă 
și n-am reușit-o niciodată. Sper 
însă, și le-o doresc din toată 
inima foștilor mei coechipieri, 
aflați astăzi la conducerea echi
pei naționale să realizeze acest 
minunat vis la Miinchen, cu 
noua lor reprezentativă !“ 

>
V

gul celor trei kilometri ai săi s-au 
instalat frînghil pentru ca publicul 
să-și păstreze locurile, iar toate vi
rajele (ca și, stîlpli și pomii din 
preajma lor) au fost protejate cu 
baloturi de paie. Organele de or
dine au vegheat tot timpul la men
ținerea ordinii, care a fost exem
plară pe toată durata întrecerii. 
Desigur, toate acestea au cerut e- 
forturi, oameni și muncă. Vicepre
ședintele Consiliului popular muni
cipal Brăila, NICOLAE SPÎNU, 
care a condus toată această orga
nizare, nu s-a mulțumit doar să 
dirijeze acțiunile, ci a fost prezent 
în miezul lor. Și cum exemplul per
sonal este adesea totul, trebuie să-i 
acordăm primele felicitări pentru 
reușita competiției. Dintre colabo
ratorii săi merită cu prisosință să 
fie menționați lucrătorii Miliției 
(maior Pavel Hurtoi, cpt. Nicolae 
Ivan și it. maj. C. Costandache) și W* 
veșnic țînărul campion al ciclismu
lui de altădată, Virgil Mormocea. 
Au mai fost, desigur, mulți brăi- 
leni care ar fi meritat să fie ci
tați. Le cerem Iertare că spațiul nu 
ne permite să-i înșinăm pe toți. 
Ceea ce este important subliniem : 
organizatorii brăileni au fost la 
înălțime șl automoblliștii le mulțu
mesc din toată inima.

Rămînînd ca mîine să revenim a- 
supra problemelor tehnice ale aces
tui prim circuit, încheiem, mențin- 
nînd că el a demonstrat audiența 
la spectatori a automobilismului și 
în special a întrecerilor de viteză 
al căror număr trebuie sporit, daci 
vrem ca acest sport să depășească 
faza entuziasmului și să-și reocu
pe locul pe care îl merită în an
samblul mișcării noastre sportive.

Gh. EPURAN

pregătiți, cu o omogenitate tacti
că, am zice, desăvîrșită, care pune 
excelent în valoare calitățile ju
cătorilor ce compun lotul. Ei au 
pierdut surprinzător, în partida 
decisivă din preliminarii în fața 
redutabilei echipe iugoslave, dar 
apoi și-au revenit, dovedind că se 
înscriu cu certitudine printre fa
voritele apropiatului turneu olim
pic. Bogata experiență competițio- 
nală a unor handbaliști ca Maroși,

Kallo sau 
forță de șut 
se contopesc 
funcționează 
principal al 

însă, 
aces- 
după 
com-

Simo, Vass, Stiller, 
Adorjan, remarcabila 
a lui Varga, toate 
într-un mecanism ce 
ireproșabil. Defectul 
acestei echipe îl constituie, 
vîrsta destul de înaintată a 
tor jucători oare, probabil, 
J.O. vor abandona activitatea 
petițională. Dar pînă atunci...

încercînd aceste scurte caracte
rizări ale echipelor clasate pe pri
mele trei locuri la „Trofeul Car- 
pați“ nu am epuizat toate aspec
tele pe care această competiție ni 
le-a dezvăluit. Sînt încă lucruri 
interesante, majoritatea dintre ele 
legate, de felul în care antrenorii 
gîndesc și pregătesc campania o- 
limpică, ce merită a fi discutate.

Cercetînd foaia de 
arbitraj a meciului 

Universitatea Iași — 
Universitatea Timi

șoara (div. A, feminin), F. R. Baschet 
a stabilit eroarea neintenționată a sco- 
rerului C. Burdujan (Iași). Rez^'iiul 
întîlnirii, consemnat de arbitrii Em. Ni- 
culescu și A. Atanasescu (ambii din 
București) este de 45—44 (18—1,9) în fa-

A.

voarea formației Universitatea Timlșaa-
ra.

CLASAMENTUL :

1. Politehnica 4 4 0 315—183 3
2. I.E.F.S. 4 4 0 278—186 3
3. Rapid 4 4 0 269—1? 7 8
4. Univ. Iași 4 3 t 198—U) 7
5. A.S.A. Cluj 4 2 2 236—241 6
6. Sănătatea S. Mar? 4 1 3 219—235 5
7. Voința Brașov 4 1 3 200—253 S
8. Univ. Timș. 4 1 3 200—279 5
9. Crișul 4 0 4 183—248 4

10. Constructorul Buc. 4 0 4 168—267 1
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SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 1—1 (0—0)

CHIMIA RM. VÎLCEA— POLITEHNICA 
GALAȚI 0-0

SCORURI, IN GENERAL, STRINSE
in campionatul diviziei B

Joc viu disputat, dar prea mult 
fragmentat de arbitrul M. Mora- 
ru — Ploiești, care a condus sub 
orice critică. El a refuzat să acor
de gazdelor un penalty, în min. 
22, la un fault asupra lui Mărcu- 
lescu (C.F.R.). In continuare, a dat 
decizii în compensație. Gafele ar
bitrului au culminat cu încheierea 
partidei mai devreme cu 6 minute, 
jocul fiind reluat și continuat du
pă intervenția observatorului fe
deral. Cele două goluri au fost 
realizate de Pană (min. 60) pentru 
Sportul studențesc, Udroaică (min. 
68) pentru C.F.R.

C. ENEA, coresp.

Jucătorii de 
nat mai mult, 
vituri de colț 
putut înscrie, 
rat bine. 
București

au domi-
23 de lo
dar n-au

la Chimia 
au obținut 
șl 2 bare,
Gălățenii s-au apă- 

Arbitrul G. Nicolae — 
a condus satisfăcător.

N. POP, coresp.
Măndoiu (Progresul) rezolvă o situație critică la poarta echipei sale. Fază 

din meciul F. C. Galați — Progresul București
Foto l C. SATMARI

CRAMPON
In beția verbală care a urmat 

victoriei noastre In meciul cu 
Cehoslovacia, s-au auzit șl cîteva 
voci lucide | una dintre ele apar
ține domnului Wlederkehr, preșe
dintele U.E.F.A., care a remarcat 
la echipa noastră „voința și ener
gia cu care a luptat", deci voin
ța și energia, nu ldeea tactică 
și nici pe alt jucător decît Do
brin, O altă opinie lucidă este 
și a vicepreședintelui clubului 
Steaua, Gheorghe Popescu : „Nu 
mi-a plăcut apărarea și întreg jo
cul în apărare, inclusiv al mij
locașilor".

Subliniez aceste opinii critice 
pentru că, astăzi, după ce meciul 
s-a Încheiat, le consider singurul 
procedeu de a pune fotbalul nos
tru în contextul firesc. Căci ia să 
ne amintim severa lecție pe care 
ne-a dat-o Feijenoord I E minu
nat că am învins ! E extraordinar 
că nu ne-am pierdut cu firea 1 E 
teribil că... Dar destul I

Am fost cel care a lansat, In 
„Luceafărul" și 
zinca : „Degetul 
cbipa națională

Dar m-ar bate dumnezeu dacă 
n-aș acționa conform conștiinței 
mele, in continuare, și dacă n-aș 
spune adevărul (sau ceea ce mi 
se pare mie că este adevăr 1) 
despre meciul România — Ceho
slovacia. întii de toate, trebuie 
să subliniez că principalul autor 
al victoriei noastre mi se pare 
publicul. Au fost momente cînd 
putea să fluiere arbitrul și cu 
tunul că nu se mai auzea nimic. 
Niciodată, dar niciodată, publicul 
nostru nu a fost mai dăruit, mai 
superb, mai încurajator, ca în 
duminica de 14 noiembrie 1971.

Este pentru prima oară cînd 
mi-a fost oferit să aud publicul 
jucînd rolul său, îneurajînd echipa 
cînd a avut nevoie, în momentele 
greie, adică imediat după penaltyul 
ratat și imediat după gafa lui 
Răducanu. Acest public nu me
rită, vezi bine, să fie tras de 
urechi de Lucescu (care s-a și 
repezit spre aceste urechi, după 
meciul cu bulgarii). Dacă aș fi 
In locul lui Lucescu aș roși pu
țin. (Să nu uit să subliniez minu
natul gest de îmbărbătare pe

care l-a făcut Lucescu, față de 
Răducanu). Cineva spunea: „Ca 
știi tu ce l-a zis, cînd s-a dus 
la el 7 Poate l-a înjurat!"

Celălalt pion al victoriei se nu
mește Dobrin, marele șl neferici
tul Dobrln, cel ce nu face parte 
din găști (nici din cea dlnamo- 
vlstă, nici din cea rapidistă), cel 
ce n-a luat poate, el însuși cu-

arăta el lumii, nu pentru a se 
scoate pe ei In prim plan, d ea 
însoțitori ai echipei.

Si timpul, da, a trecut. De atlta 
amar de vreme lui Dobrln i-a 
fost preferat 
jucători care, 
două sute de 
tinge nebunia 
acestui mare 
zile, Angelo 
Ozon preferă

METALUL 
P.

BUCUREȘTI — CEAHLĂUL
NEAMȚ 4—0 (1—0)

pe

în „Sportul" lo- 
la buze ! Sst ! E- 
se pregătește !"

LECJIA
DE PEDAGOGIE
A PUBLICULUI

NOSTRU
noștlnță de el, hulit de antrenori 
ce nu-1 educă, de cei ce nu su
portă firea lui și de colegi de 
echipă națională care nu-i dau 
nici o pasă la antrenamente și-i 
dau toate mingile cînd echipa e 
la grea încercare (ca ieri).

Cînd Dobrin a calificat echipa 
pentru Mexio (amintiți-vă meciul 
cu Portugalia !) puțini erau cei 
ce ar fi putut crede că Angelo 
Niculescu (și tovarășul Balaș și 
chiar 
lescu) 
torică ... _ . ..._  „ . .
singur minut măcar, la Guadala
jara. Dar ceea ce pare imposibil 
e posibil, pentru unii. La întoar
cerea în țară s-a dovedit că acu
zațiile în contra lui Dobrin erau 
niște ridicole „păreri", în com
parație cu ceea ce făcuseră alți 
jucători, — indisciplină, lipsă de 
pregătire, vedetism etc. — și că 
mîndria marelui Dobrin fusese 
călcată în picioare de vanitatea 
cîtorva ce fuseseră trimiți acolo ți 
plătiți ctt de cît, nu pentru a se

și tovarășul Mircea Ange- 
vor avea îndrăzneala is- 

de a nu-1 lăsa să joace un

ba unul, ba altul, 
dacă s-ar naște da 
ori, n-ar putea a- 
șl fiorul din inima 
sportiv. De ani de 
Niculescu și Titus 

___  _ pe Neagu — spre 
exemplu — lui Dobrin. Și cineva 
maj apunea că, vedeți dv., che
marea lui Doprin la națională e 
dovada că Angelo Niculescu n-are 
idei preconcepute și că îi cheamă 
în lot pe cei valoroși. Halal I 
N-ar fi bine ca, pe mai departe, 
grupul de „intelectuali" al națio
nalei, în frunte cu Lucescu, să 
se supere pe „rudimentarul Do
brin" și să nu-1 mai vrea, uite- 
așa, cum au mai făcut-o.

Cuvinte calde merită Deleanu, 
lordănescu și Bupescu. Iar pen
tru calmul cu care au alcătuit 
echipa de duminică, pentru par
tea lor de „vină" în victoria e- 
chipei, antrenorilor Niculescu șl 
Ozon li se cuvin 30 de secunde 
de aplauze la scenă deschisă. 
Nici mai mult, dar nici mai pu
țin. Șl să rețină lecția de peda
gogie pe oare ne-a dat-o tuturor 
publicul nostru.

Să nu uităm aportul președin
telui Federației, Mircea Angeles- 
cu, la normalizarea „cazului Do
brin" și, de asemenea, acțiunea 
presei (cu deosebire V. Mirones- 
cu) pentru apărarea lui Dobrin.

Dar mai e ceva : Dobrin a re
pus de fapt chestiunea marilor 
talente din fotbalul nostru care 
(Dumitrache, Tătaru etc.) într-un 
climat viciat, ajung la părăsirea 
scenei. Ce s-ar 
Federația l-ar 
Dobrin, pentru 
ți duminică nu 
pe el 7

Nici nu știu 
balului la ce exigențe ți acțiuni 
de largă perspectivă îi obligă 
victoria care i-a făcut duminică 
să surîdă, uneori mal larg decît 
se cuvenea.

fi întlmplat dacă 
fi suspendat pe 

că o dorea Ozon, 
l-am fi avut nici

♦
responsabilii fot-

ADRIAN PAUNESCU

în divizia C, înaintea ultimei etape din tur

Terenul alunecos i-a supus 
jucători la un efort în plus. După 
ce Georgescu (Metalul) a expediat 
balonul în bară (min. 25), colegul 
său Troi a deschis scorul în min. 
32. In min. 40, Ștefănescu (Ceah
lăul a avut posibilitatea să egale
ze, dar s-a dezechilibrat la cîțiva 
metri de poartă. în partea a doua, 
înaintașii bucureșteni au fost mai 
incisivi și astfel au mai marcat 
trei goluri.
(min. 69 și 80) și Zaharia (min. 
78, autogol). ‘ -- - -_
Podaru — Brăila.

A. PĂPĂDIE

Reamintim rezultatele partidelor 
disputate sîmbătă : Poiana Cîmpi- 
na — Dunărea Giurgiu 0—0, F.C. 
Galați — Progresul București 2—1 
(0—1).

CHIMIA FAGÂRAȘ — OLIMPIA 
SATU MARE 1-0 (0—0)

Autorii lor l Rădoi

A arbitrat bine T.

METALUL PLOPENI — ȘTIINȚA 
BACAU 1-1 (0-0)

Gazdele aa avut mal mult Ini
țiativa, dar n-au putut să găsească 
antidotul jocului ia ofsaid practi
cat de studenți. Au marcat Măr- 
gășoiu (min. 53) pentru Știința, Pe
tre (min. 63) pentru Metalul. A 
condus corect L Ifristea — Ale
xandria.

I. TăNASESCU — coresp.
METALUL TTRGOVIȘTE—PROGRESUL 

BRĂILA 2—0 (2—0)

Metalurgiștii au evoluat la un 
bun nivel, mal ales In prima par
te, cînd au fructificat două ocazii, 
prin Pavlovlci (min. 27) și M. Ni- 
țescu (min. 34). După pauză, brăi- 
lenii au jucat bine, însă au ratat 
cîteva ocazii. Foarte bun arbitra
jul lui I. Răileanu — Pitești.

M. AVANU, coresp.
Ș.N, OLTENIȚA — PORTUL 

CONSTANȚA 3—2 (2—0)

In prima repriză, Jocul a fost la 
discreția gazdelor, care au înscris 
două goluri și au ratat o serie de 
ocazii. După pauză, jocul s-a mai 
echilibrat. Golurile au fost realiza
te de Eftimescu (min. 9), Constan
tin (min. 23). Stamanichi (min. 
60), respectiv Biikosi (min. 60) și 
Faraschivescu (min. 88). A arbitrat 
bine M. Haimovici — București.

M. VOICU, coresp.

BRIGADA OE ARBITRI ROMÂNI
LA MECIUL

BULGARIA-GRECIA
Meciul amical dintre primele re

prezentative ale Bulgariei și Gre
ciei, care se va disputa mîine 
la Sofia, va fi condus de o bri
gadă de arbitri români. La centru 1 
Victor Pădureanu, la linie Petre 
Sotir și Constantin Niculescu.

AGENDA
DICIREȘTEANA
MIERCURI 17 NOIEMBRIE

Stadionul 23 August, ora 12,30 : 
Steaua — Steagul roșu (tineret-re- 
zerve), ora 14,30 : Steaua — Stea
gul roșu (divizia A).

DUMINICA 21 NOIEMBRIE

Stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul — Ș. N. Oltenița (divi
zia B) ;

Stadionul Politehnica, ora 11 : 
Sportul studențesc — F. C. Galați 
(divizia B) ;

Teren Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Dinamo Obor (divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Flacăra roșie 
(divizia C) ;

Terenul
unelte — 
zîa C) ;

Terenul
T. M. București (divizia C) ;

Terenul
metal —

Terenul
lectronica 
vizia C).

ora

F.R.B., ora 11 : Mașini 
Olimpia Giurgiu (divi-

Voința, ora 11 : Voința —

Laromet, ora 11 : Tehno- 
Sirena (divizia C) ;
Electronica, ora 11 : E- 
— Celuloza Călărași (di-

SERIA a ll-a
C.F.R. ARAD — C.S.M. REȘIȚA

1—0 (1—0)

mii de spectatori au a- 
un meci viu disputat. în

Cîteva 
sistat la 
prima parte, jocul a fost frumos, 
inițiativa 
au ratat 
Kukia II.
zii . avute 
dațiij au 
una, prin Gyenge.7 în min. 21. în 
repriza secundă, ambele echipe au 
pus accentul pe forță, s-au produs 
repetate neregularități, s-a jucat 
confuz. Satisfăcător arbitrajul lui 
I. Rus — Tg. Mureș.

Gh. NICOLAIȚA, cdresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
BAIA MARE 3-2 (1—0)

aparținînd gazdelor, care 
prin Mihoc, Cotargă și 
Dintre numeroasele oca- 

în aceâstă perioadă, ară- 
reușit să fructifice doar

Pe un teren desfundat, jucătorii 
au depus eforturi deosebite pentru 
ă controla balonul. Oaspeții au 
■jucat mai bine în cîmp, dar fero
viarii au fost mai periculoși și 
mai preciși în atac. Golurile au 
fost realizate de Periatu '(min. 40), 
Nestorovici (min. 51 și 71) pentru 
C.F.R., Rosznay (min. 69) și Lang 
(min. 81) pentru Minerul. A con
dus slab L Catană — Cărei.

I. STAN, coresp.

CORVINUL HUNEDOARA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1-0)

Terenul a fost desfundat din 
cauza ploii, nivelul jocului avînd 
de suferit. Hunedorenii și-au creat 
mai multe ocazii de gol, fructifi- 
cînd două : în min. 7, prin Mun- 
teanu, și în min. 70 prin Pleianu. 
A arbitrat satisfăcător I. Ciucă — 
Rm. Vîlcea.

S. ALBU, coresp.

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
METALURGISTUL CUGIR 1—0 (0—0)

Joc de slab nivel tehnic. Gazdele 
au dominat cu insistență, însă dea- 
bia după pauză au reușit să în
scrie. Golul a fost marcat de 
Foaie, în min. 60. Arbitrul V. Bui- 
culescu — Caracal a condus bine.

C. OLARU, coresp.

Localnicii nu au evoluat, nici de 
această dată, la un nivel mulțumi
tor. Jucătorii par obosiți, dezorien
tați. Oaspeții au contraatacat des
tul de periculos, însă apărarea 
gazdelor n-a putut fi depășită. 
Unicul punct a fost înscris de 
Stoica, în min. 72. A arbitrat bine 
I. Hrisafi — București.

B. STOJCIU, coresp.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
MINERUL ANINA 2—2 (0—1)

Joc de factură tehnică modestă, 
desfășurat pe un teren desfundat. 
Minerul a acționat foarte periculos 
pe contraatac, gazdele avînd o a- 
părare ușor penetrabilă. Deschi- 
zînd scorul în prima repriză, oas
peții și-au mărit avantajul, după 
pauză, la două 
iovenii au avut 
să egaleze. Au 
(min. 60 din 11 
79) pentru Electroputere, 
(min. 30 și 50) pentru Minerul. In 
min. 60, jucătorii 1. Popescu (Elec- 
tropuțere) și Teculia (Minerul) au 
fost eliminați pentru bruscări reci
proce.
a

goluri. Apoi, cra- 
o revenire, reușind 
marcat i Stănescu 
m). Șarpe (min.

Mathe

V.
arbitrat

N.

GLORIA

BucureștiMurgășan 
bine.
DRAGANOIU, coresp.

BISTRIȚA — OLIMPIA 
ORADEA 2—1 (2—1)

Joc de slabă factură tehnică. 
In prima 
Gloria au 
reușit să 
care l-au 
partidei.
21), Gocan (min. 32), respectiv 
Benczik (min. 42). A condus slab 
Tr. Moarcăș — Brașov.

I. TOM A, coresp.

repriză, jucătorii de la 
dominat mai mult și au 
ia minimul avantaj pe 
păstrat pînă la sfîrșitul 
Au înscris Cadar (min. 

(min. 32),

GAZ METAN MEDIAȘ—C.S.M. SIBIU
1—0 (1—0)

Derbyul județean a satisfăcut pe 
deplin așteptările, prilejuind un 
joc curat, cu numeroase faze spec
taculoase, mai ales în prima re
priză, cînd localnicii au dominat 
copios. In repriza a doua, jocul s-a 
echilibrat, ambele echipe avînd 
posibilitatea să înscrie. Unicul gol 
a fost realizat de Scheau, în min. 
4, dintr-o lovitură liberă de la 16 
m. M. Marinciu — Ploiești a ar
bitrat foarte bine.

Z. RIȘNOVEANU, coresp.

Arbitrul Constantin Bărbulescu ne împărtășește

IMPRESII DE PE WEMBLEY
și
10

In sfirșit, gheața s-a spart 
pentru cavalerii fluierului ! La 
noiembrie, pe vestitul stadion Wem
bley, din Londra, a apărut prima 
brigadă de arbitri români. Cei trei, 
C. Bărbulescu — la centru, V. Du
mitrescu și O. Anderco — Ia linie, 
au îndeplinit cu brio o misiune în
credințată de U.E.F.A., aceea de a 
conduce partida Anglia — Elveția, 
din campionatul european.

La înapoierea brigăzii în țară, am 
solicitat arbitrului C- Bărbulescu 
cîteva amănunte despre acest meci.

— Voi începe prin a arăta că în- 
tîlnirea Anglia 
der a fi, pinii 
da vieții mele, 
spun aceasta ? 
cei 100 000 de 
toate personalitățile marcante 
F.I.F.A. și l’.E.F.A.. în frunte

— Elveția o consi- 
la ora actuală, parti-
Ce mă îndeamnă să 
La nocturnă, 

spectatori se
printre 

aflau 
ale 
eu 

sir Stanley Rous,, președintele 
F.I.F.A- Voi trece peste faptul eă 
arbitrajul a fost calificat ca foarte 
bun de toată lumea, atît de englezi 
cit șl de elvețieni, și mă voi referi 
la desfășurarea „ostilităților”. Jocul 
a atins o înaltă tensiune și, fără 
exagerare, 
că Elveția n-a ciștigat (n.n. 
s-a terminat la egalitate:

— Pe ce vă bazați cînd faceți o 
asemenea afirmație ?

— Pe modul de desfășurare a Jo
cului. Am constatat o diferență netă, 
în favoarea oaspeților, în ceea ce 
privește tactica. Elvețienii au apli
cat tactică modernă: ruperea rit
mului la mijlocul terenului, cu pase 
pregătitoare, dar nu pe metru pă
trat, ci Ia distanțe de 8 și 10 metri, 
urmărind prilejul declanșării 

cului. mai ales prin Odermatt. Ace
lași Odermatt, 
sclipiri de geniu, a 
mare, în minutul 85. cînd. de 
cîțiva metri, a greșit ținta; In schimb, 
englezii au avut perioade de domi-

nare, dar au greșit multe, multe 
pase.

— Ce

— Am 
Primul: 
începerea partidei, brigada a fost in
vitată la federația engleză ca să 
aleagă 3 mingi pentru joc. Ni s-au 
pus la dispoziție 12 — dintre care 
am ales 3, iar acestea au fost Intro
duse într-un sac, l-au sigilat și. apoi, 
a fost deschis la stadion. Al doilea 
obicei : la cabine, o dată cu noi, a 
început să se îmbrace un arbitru 
englez. Mirat, am întrebat „de ce?” 
Răspuns : a devenit o regulă ca Ia 
fiecare meci să fie pregătit încă 
un cavaler al fluierului, pentru ca 
în eventualitatea accidentării arbi
trului de centru, unui dintre tușieri 
să-i ia locul, iar Ia linie să treacă 
arbitrul de... rezervă, localnic.
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cunoscut două obiceiuri- 
Înainte cix cîteva ore de

P. VINTILA

s-a întîmplat o minune
. meciul
1-1)

ata-
acest jucător 

ratat o ocazie 
Ia

CU

LUPTA APRIGA IN
SERIA I

Minobradul Vatra Dornel
Iași 4—1 (1—1)

I.T.A. Pașcani — Textila Botoșani 1-0 
(0-0)

Viitorul P.T.T.R. Botoșani — Construc
torul Iași 2—o (1—0)

Minerul Gura Humorului — Victoria 
Roman 4—0 (3—0)

Penicilina lași — Chimia Suceava 0—0 
A.S.A. Cîmpulung — Avintul Frasin 

1—0 (1—0)
Fulgerul Dorohol — Foresta Fălticeni 

2—1 (1—0)
(Corespondenți : P. Spac, C. Enea, T. 

Ungureanu, D. Bolohan, V. Dlacouescu, 
A. Rotaru șl C. Dumitru).

Nicolina
Constanța, Cimentul Medgidia — Uni
rea Tricolor Brăila, Dunărea Tulcea — 
I.M.U. Medgidia.

SERIA A IV-a
Giurgiu — Electronica Bucu
ri-»)
roșie București — Tehnometal 
1—2 (0—2)
Obor București — Victoria

FRUNTEA SERIILOR

noiembrie) _• Cons-
Minerul Gura Humoru-

1. ITA Pașcani 12 9 1 2 35—11 19
2. Ctiimia Suceava 12 8 3 1 21— 4 19
3. Victoria Roman 12 7 2 3 24—12 16
4. Min. Gura Humorului 12 7 1 4 30—11 15
5. Avintul Frasin 12 7 1 4 13— 8 15
6. Foresta Fălticeni 12 6 2 4 13— 8 14
7. ASA Cîmpulung 12 4 5 3 14—14 13
8. Textila Botoșani 12 3 4 5 9—10 10
9. Nicolina Iași 12 4 2 6 19—24 10

10. Penicilina Iași 12 3 3 6 16— 23 9
11. Viitorul Botoșani 12 4 1 7 15—27 9
12. Minobradul Vatra D. 12 3 1 8 16—31 7
13. Fulgerul Dorohol 12 2 3 7 7—24 7
14. Constr. Iași 12 0 5 7 6—31 5

Etapa viitoare (21 
tructorul Iași 
lui, Avintul Frasin — Minobradul Vatra 
Dornel, Victoria Roman — Penicilina 
Iași, Foresta Fălticeni ■— I.T.A. Paș
cani, Textila Botoșani — A.S.A. Cîmpu
lung, Nicolina Iași — Fulgerul Doro- 
hol, Chimia Suceava — Viitorul P.T.T.R. 
Botoșani.

SERIA A ll-a
A.S.M. Tecuci — Minerul 

1—0 (0—0)
Letea Bacău — 1

2—1 (2—1)
Danubiana Roman

4—0 (2—0)
Petrolul Moineștl — Textila

3—2 (3—1)
Oltuz Tg. Ocna — Rulmentul

1—0 (0—0)
Viitorul Vaslui — Cimentul Blcaz 1—0 

(0-0)
Automobilul Focșani — Trotușul Or. 

Gh. Gheorghlu-Dej 6—1 (4—1)
(Corespondenți : V. Doruș, I. Iancu, N.

Comănești

Luceafărul Focșani

Gloria Tecuci

Buhuși

Birlad

14. Trotușul Or Gh. Gheorghiu-Dej
12 3 1 8 13—28 7

Buzdugan, Al. Stoianovici, 
Florea și Al, Sîrbu).

Al. Avei, M.

1. Rulmentul Birlad 12 7 3 2 17— 7 17
2. Petrolul Moinești 12 7 3 2 25—15 17
3. Danubiana Roman 12 7 1 4 30—17 15
4. Textila Buhuși 12 6 1 5 17—11 13
5. Minerul Comănești 12 5 3 4 11— 8 13
6. ASM Tecuci 12 6 1 5 16—17 13
7. Automobilul Focșani 12 6 0 6 26—25 12
8. Oltuz Tg. Ocna 12 4 4 4 15—15 12
9. Viitorul Vaslui 12 5 2 5 14—18 12

10. Cimentul Bicaz 12 4 3 5 14—21 11
11 Letea Bacău 12 5 0 7 21—19 10
12. Luceafărul Focșani 12 3 3 6 16—20 9
13. Gloria Tecuci 12 1 5 6 5—19 7

Etapa viitoare : Textila Buhușl — 
Danubiana Roman, Gloria Tecuci — 
Petrolul Moineștl, Minerul Comănești — 
Automobilul Focșani, Rulmentul Birlad
— Letea Bacău, Trotușul " 
Gheorghiu -Dej — Viitorul ’ 
ceafă rul Focșani — Oltuz 
Cimentul Bicaz — A.S.M.

SERIA A lll-a
I.M.U. Medgidia — Granitul Babadag 

5—0 (1—0)
Unirea Tricolor Brăila — Dunărea Tul- 

cea 0—0
Viitorul Brăila — Oțelul Galați 2—1 

(2-1)
S N. Constanța — Dunărea Brăila 

2—i (0—1)
Delta Tulcea — Cimentul Medgidia

1— 0 (l—0)
Constructorul Galați — Marina Manga

lia 2—0 (2—0)
Ancora Galați — Electrica Constanța

2— 1 (1—0)
(Corespondenți : R. 

tacite, Tr. Enache, N. 
lonescu, C. Petrescu
1. Constructorul Gl.
2. Viitorul Brăila
3. Delta Tulcea
4. IMU Medgidia
5. Oțelul Galați
6. Electrica C-ța
7. Dunărea Tulcea
8. S.N. Constanta
9. Dunărea Brăila

10. Ancora Galați
11. Granitul Babadag
12. Cimentul Medgidia
13. Marina Mangalia
14. Unirea Tricolor Br.

Etapa viitoare : 
Delta Tulcea, ......... ............... .........
Constructorul Galați, Marina Mangalia
— Ancora Galați, Electrica Constanța
— Viitorul Brăila. Oțelul Galați — S.N.

Or. Gh. 
Vaslui, Lu- 
Tg. Ocna, 

Tecuci.

Avram, D. Crîs- 
Teodorescu, N. 

I V. Ștefănescu).
2
2
2
7
5
2
6

și

12
12
12
12
12
12 
12
12
12
12
12

2 30— 6
2 19—15
3 22— 7
1
3
5
3
5
6
5
7
7
5
6

22—12
13—14
13—18
11- 14
12— 13
18—25 
9—17

15—30
12—13

9—16
15—30

Brăila 
Babadag

18
18
16
15
13
12
12
11
11

9
9
8
8
8

5
2
4
3 
1
2

Dunărea 
Granitul

AZI Șl JOI, MECIURI IN CAMPIONATUL
FEMININ DE FOTBAL

Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport București — 
care patronează primul campionat 
feminin de fotbal 
meciurile 
ranța — 
tate din 
lor Dacia 
astăzi; primul pe stadionul Giu- 
lești, iar al doilea pe terenul Ve
seliei. Ambele partide vor începe 
la ora 15,15. Tot astăzi se va dis
puta. pe stadionul Voința, de la 
ora 15,15, partida restantă dintre

a hotărît ca
Rapid — Dacia și Spe- 
Unirea Tricolor nedispu- 
cauza forfaitului echipe- 
și Speranța, să se joace

formațiile Voința și Carmen. Cam
pionatul municipiului București la 
fotbal feminin va continua joi cu e- 
tapa a XlII-a, în care se vor întîlni 
echipele: Rapid — Doina, Juven
tus — Luceafărul, Tinerețea — 
Unirea Tricolor, Diana — Traviata, 
Dacia — Carmen, Minerva — Ve
nus, Băneasa — Miorița, Speranța 
— Voința.

In prezent, în clasament conduce 
echipa RAPID (cu 21 de puncte) 
urmată de Venus (20' puncte) și 
Carmen (19 p).

Olimpia 
cești 1—1

Flacăra
București

Dinamo
Leliliu 2—0 (1—0)

Laromet București — Voința București 
o—o

Celuloza Călărași — Mașini unelte 
București 2—1 (1—0)

T.M. București — 
București 2—1 (0—1)

Sirena București — 
reștf 2—1 (0—1)

(Corespondenți : Al.
D. Dlacouescu, M. Lutașu, 
Rosner șl R. George).

Unirea Tricolor

Autobuzul Bucu-

Pană, C. Toader, 
M. Stan, G.

5.
5-

1. Electronica Buc. 12 7 3 2 19— 8 17
2. Celuloza Călărași 12 8 1 3 15— 9 17
3. Unirea Tricolor 12 6 3 3 22—10 15
4. Tehnometal Buc. 12 7 1 4 20—13 15

'.—6. Autobuzul Buc. 12 6 3 3 10—12 15
—6. T.M. București 12 6 3 3 18—12 15

7. Laromet Buc. 12 3 5 4 8—11 11
8. Dinamo Obor Buc. 12 4 3 5 13—17 11
9. Voința Buc. 12 3 5 4 11—15 11

10. Flacăra roșie Buc. 12 5 1 6 16—22 11
11. Sirena Buc. 12 3 4 5 11—13 10
12. Mașini unelte Buc. 12 3 3 6 12—18 9
13. Olimpia Giurgiu 12 9 3 7 14—20 7
14. Victoria Lehliu 12 1 2 9 5—22 4
Etapa viitoare ; Victoria Lehliu — La

romet București, Autobuzul București — 
Dinamo Obor București, Unirea Tricolor 
București — Flacăra roșie București, 
Mașini unelte București — Olimpia Gi
urgiu, Voința București — T. M. Bucu
rești, Tehnometal București —‘ Sirena 
București, Electronica București — Ce
luloza Călărași.

SERIA A V-a
Gloria Buzău — Caralmanul Bușteni 

»—o (1—0)
Aurora Urzlcenl — Chimia Buzău 

(1-1)
Petrolistul Boldești — Olimpia 

Sărat 3—0 (2—0)
Carpațl Sinaia — Viitorul Slănic 

(3-0)
Prahova Ploiești — Șoimii Buzău 

(1-1).
I.R.A. Clmplna — Victoria Florești 

(0—0)
Petrolul Berea — Azotul Slobozia a- 

mițiat
(Corespondenți : M. 

barcea, P. Filoftache, 
Cristea și E. Stroe).
1. Gloria Buzău
2. Carpațl Sinaia
3. Șoimii Buzău
4. IRA Clmplna
5. Prahova Ploiești
6. Azotul Slobozia
7. Aurora Urzlcenl
8. Caraimanul Bușteni
9. Petrolistul Boldești

10. Chimia ~ ’
11. Viitorul
12. Olimpia
13. Victoria
14. Petrolul

2—1

Rm.

0—1

1—1

1-0

Dumitru, M. Ta- 
Feldman, A.

Buzău
Slănic
Rm. Sărat 
Florești 
Berea

V.

12
12
12
12
12
11
12
12
12
12 
12
12
12
11

6 
7
6
5
3
5
5
4
3
3
4
3
2
1

21— 5
22— 13 
19—10 
16— 6 
19—14 
19—15 
14—22 
14—15 
14—18 
12—19 
11—22 
12—18 
14—20
6—16

17
16
16
14
14
14
13
12
10

9
9
8
8
6

5
2
4
4
8
4
3
4
4
3
1
2
4
4

Etapa viitoare : Victoria Florești — Au
rora Urzlcenl, Șoimii Buzău — Petrolis
tul Boldești, Viitorul Slănic — I.R.A. 
dmpina, Chimia Buzău — Carpațl Si
naia, Olimpia Rm. Sărat — Petrolul Ber
ea, Azotul Slobozia — Gloria Buzău, 
Caralmanul Bușteni — Prahova Ploiești.

SERIA A Vl-a
Morenl — Sporting Roșiori de 
(1-0)

Tr. Măgurele — Oltul

Flacăra 
vede 5—0

CM mia '
1—0 (1—0)

Oltul Rm. Vîlcea — Petrolul
2—0 (1—0)

Muscelul Cîmpulung
1-1 (1-1)

Rapid Piatra Olt — Unirea Drăgășanl
2—0 (1—0)

Lotrul Brezol — Comerțul Alexandria
1—0 (0—0)

Metalul Mija
1—2 (0—2)

(Corespondenți : Gh. Uinca, D. Gruia, 
Constantin,

Slatina

Videle

Dacia Pitești

Petrolul Tîrgoviște

N. 
I.

Popa, D. Rădulescu, C. 
Zidaru, O. Dumitrescu).

1. Flacăra Morenl
2. Oltul Slatina
3. Chim, Tr. M.
" Com. Alexandria 

Petrolul Tîrg. 
Dacia Pitești 
Metalul Mija 
Lotrul Brezol

9. Unirea Drăgășanl
10. Oltul Rm. Vîlcea
11. Sporting Roșiori 

12—13. Petrolul Videle 
12—13. Rapid Piatra Olt .

14. Muscelul Cîmpulung 
12

4.
5.
6.
7.
8.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2 2 29—13
3
2
2
1
2
0
2
2
2
2

2 23—10
3 19- 5
4 13—16
5 19—15
5 21—16
6 18—15
5 -14—23

20—21
13—17
12— 29
10—lă
13— 185

4 7 8—15 
Videle

1
Etapa viitoare s Petrolul 

Chimia Tr. Măgurele. Petrolul Tîrgo- 
vtște — Rapid Piatra Olt, Sporting Ro
șiori de Vede — Metalul Mija. Unirea 
Drăgășanl — Lotrul Brezol, Comerțul 
Alexandria — Muscelul Cîmpulung, Da
cia Pitești — Oltul Rm. Vîlcea, Oltul 
Slatina — Flacăra Morenl.

SERIA A VII-o
Metalul Tr. Severin — Minerul Motru 

3—1 (3—1).
F.C. Caracal — Panduri) Tg. Jiu 3—3 

(0-2)
Steagul roșu Plenlța — Progresul Stre- 

haia 3—0 (2—0).
Progresul Corabia — Minerul 

0—0
știința Petroșani

5—0 (3—0)
Dunărea Calafat — Meva Tr. 

1—0 (0—0).
(Corespondenți : Gh. f 

Donclu, I. Julea, C. Filip, 
Șt. Zvtguea).
1. Metalul Tr. Severin
2. știința Petroșani
3. Dunărea Calafat
4. Minerul Lupenl
5. F.C. Caracal

Metalul

6

Lupeni

Topleț

Severin

Manafu.
StalcuB.

Gh. 
Și

11
11
11
11
11

2 
2
2
5
5

2 29—11
2 23— 8
3 26—15
2 20—14
2 14—12

16
16
14
13
13

12 5 2 5 18—13 12
11 4
11 4
11 2
11 3
11 2
11 2

6. Steagul roșu Plenlța
7. Pandurii Tg. Jiu
8. Progresul Corabia
9. Minerul Motru

10. Metalul Topleț
11. Meva Tr. Severin
12. Progresul Strehaia
13. Minerul Rovinari

Etapa viitoare : Meva
F. C. Caracal, Pandurii 
nărea Calafat, Progresul 
nerul Rovinari, Metalul . . ____ ,
Iul Tr. Severin, Minerul Motru — Pro
gresul Corabia, Minerul Lupenl — Ști
ința Petroșani.

SERIA A Vlll-a
Minerul Bocșa — Victoria Caransebeș 

5—4 (4—1)
Electromotor Timișoara

Moldova Nouă 3—1 (0—0).
Vagonul Arad — Metalul

1-2 (1-1).
Aurul Brad — Furnirul

(1-0).
U.M. Timișoara — Gloria Arad 1—0 

(1-0)
C.F.R. Caransebeș — Mureșul Deva 

2—2 (1—2).
Minerul Ghelar — Progresul Timișoara 

3—2 (0—1).
(Corespondenți : C. Brindzea, St. Mar

ton, Gh. Nicolăîță, M. Susan, “ 
M. Mutașcu și El. Oprița).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. _________
8. Minerul Gheîar
9. UM Timișoara

10. Minerul Mold. Nouă
11. CFR Caransebeș
12. Gloria Arad
13. Furnirul Deta
14. Victoria Caransebeș

Etapa viitoare : Gloria__ _
Brad, Metalul Oțelul Roșu „. 
Timișoara, Minerul Moldova Nouă 
Minerul Ghelar, Progresul Timișoara — 
Minerul Bocșa, Mureșul Deva — Elec- 

Victoria Caranse- 
Furnirul Deta —

Vagonul Arad 
Metalul Oțelul Roșu 
Mureșul Deva 
Progresul Timiș. 
Electromotor Timiș. 
Aurul Brad
Minerul Bocșa

4 3 16—17 12
3 4 18—26
5
3
4
a11 1 3

4
5
5
7
7

ii 
9
9 
8
6 
5

Tr. Severin — 
Tg. Jiu — Du- 
Strehala — Mi- 
Tople-ț — Meta-

Mlnerul

Oțelul Roșu

Deța 3—0

C. Crețu,

12 7
12
12
12
12
12
12
12
12

15— 9 
28—23 
19—11 
17—14
16— 15 
14—13

6 3
5 4
4 5
6 1
5 3
6 1
6 1
5 2

12 3 3
12 4 2
12 4 1
12 3 1
12 3 1
Arad

2
3
3
3
5
4
5 23—24
*
5
4
6
7

19— 21
15—12
12—13
20— 16
15—16
5—15

11—31

17
15
14
13
13
13
13
13
12
11
10

9
8
7

• Aurul 
U. M.

tromotor Timișoara, 
beș — Vagonul Arad, 
C.F.R. Caransebeș.

SERIA A
Chimia Or. Victoria 

Hunedoara 4—0 (2—0)
Alba IuUa _ u p A Sibiu

Sebeș

Sibiu — C.F.R. SImeria

IX-a
— Constructorul

Unirea
(1-1)

Textila
(0—0)

A.S.A.
(1-2)

C.F.R.
Mică 1—1

Minaur Zlatna — Independența Sibiu 
1—0 (0—0)

Victoria Călan — Vitrometan Media? 
o—0 (4—0)

(Corespondenți : Gh. Matei I. Fillpes- 
cu. D. Lăclaru. I. Boțoean, I.' Turjan, N. 
Bălșan și A. Gunther).

1. Independența Sibiu
2. UP A Sibiu
3. —
4.
5.
6.
7
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Sighișoara
1 (1—0)

2—2

Minerul Teliuc

Metalul

1—1

1—3

Copșa

li! 11 1) -1 28—9 16
12 7 1 4 24—20 15
12 6 2 4 26—13 14
12 6 2 4 16—13 14
12 6 1 5 15—17 13
12 5 2 5 16—13 12
12 4 4 4 16—19 12
12 5 2 5 10—15 12
12 5 2 5 16—23 12
12 5 1 6 24—20 11
12 3 4 5 12—16 10
12 4 2 6 18—27 10
12 4 1 7 20—22 9
12 2 4 6 6—20 8

Victoria Călan 
Metalul Co.pșa Mică 
Chimia Victoria 
Minaur Zlatna 
CFR Sighișoara 
Unirea Ălba-Iulla 
Textila Sebeș 
CFR Simeria 
Minerul Teliuc 
Vitrometan Mediaș 
ASA Sibiu 
Constr. Hunedoara

Etapa viitoare : Vitrometan Mediaș — 
Textila Sebeș, Metalul Copșa Mică __

°r. Victoria, Independența Sibiu
— C.F.R. Sighișoara,. C.F.R. SImeria — 
Unirea Alba Iulta, Minerul Teliuc — 
A.S.A. Sibiu, Constnictorul Hunedoara
— Victoria Călan, U.P.A. Sibiu — Mt- 
naur Zlatna.

SERIA A X-a
Constructorul Baia Mare — Măgura 

Șlmleul SUvanlei o—o 
Ba°a VieTi1 ?“t,el “ 

Mare"" 4-i XU0) MarS “ T°Pltorul Bai» 

(0®DdUl Vișeu Viotorta Oarei 1-*1 

1—Salonta ~ Bihoreana Marghlta

Volnța^Carei — Gloria Baia Mare 3—1 
(3-0)

Unirea Zalău — Minerul Cavnlc 0—0.
(Corespondenți : R. Pop, V Mihall, Z.

Kovacs, A. Ghllezan, Gh. Cotrău, Tr.
Silaghi și M. Bonțoiu).
1. Victoria Cărei 12 9 1 2 32—10 19
2. Unirea Zalău 12 5 6 1 16— 6 16
3. Min. Bala Sprie 12 5 5 2 14— 5 15
4. Bradul Vișeu 12 5 4 3 15—11 14
5. Recolta Salonta 12 6 2 4 19—20 14
6. Minerul Cavnlc 12 5 3 4 20—12 13
7. CIL Slghet 12 5 2 5 13—15 12
8. Voința Cărei 12 5 2 5 12—15 12

Someșul Satu Mare 12 5 1 6 16—18 11
ie. Topltorul Bala Mare 12 5 1 6 13—19 11
11. Bihoreana Marghita 12 4 2 6 14—19 10
12. Constr. Bala Mare 12 3 4 5 14—22 10
13. Gloria Bala Mare 12 2 2 8 6—18 6
14. Măgura Șlmleul S. 12 2 1 9 8—22 5

Etapa viitoare : Minerul Cavnlc —
Bradul Vișeu, Gloria Bata Maca — 
Recolta Salonta, Victoria Cărei — C.l.L. 
Slghet, Topltorul Baia Mare — Unirea 
Zalău. Măgura Slmlsul Sllvanlel — Vo
ința Cărei, Minerul Baia Sprie — 
Constructorul Bala Mare, Bihoreana 
Marghlta — Someșul Satu Mare.

SERIA A Xl-a
Arleșul Cîmpla Turzll

Năsăud 2—1 (1—0)
Tehnofrig Cluj

2—3 (1—I)
Someșul Beclean — C.l.L Gherla 0—5 

(0-1)
Soda Ocna Mureș — Industria sîcmel 

Cîmpla Turzii 1—0 (1—0)
Arleșul Turda — Dermata 

(1-0)
Unirea Dej — Viitorul Tg.

(1-1).
Minerul Rodna — Metalul 

(0-2)
(Corespondenți : P. 

vâri. I. Plntea, Gh. 
T. Prodan).

1. Arleșul Turda
2. CIL Gherla3. Chimica Ttrnăvenl
4. Ind. sîrmei C. Turzll
5. Arleșul
6. Viitorul Tg. Mureș
7. Dermata Cluj
8. Tehnofrig Cluj 
" Soda Ocna Mureș

Metalul Aiud 
Unirea Dej
Progresul Năsăud 
Minerul Rodna
Someșul Beclean

Progresul

Chimica Tlrnăvenl

Cluj l—o

Mureș

Aiud

1—1

2—2

Țonea, E. Feher- 
Tăutan, P. Lazăr,

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
2
1
3
2
2
4
4
3
5
3
5
2

2
3
4
4
5
5
4
4
5
4
6
6
9

20— 9 
27—12 
22—12

9—10 
30—15 
11— 9
13— 13 
10—11 
16-14 
15—15
14— 21 
11—37

6—40

17
17
16
15
13
12
12
12
12 
11
11

9
7
4

12 7 3 2 21— 7
7
7
7
3
5
5
4
4
4
3
3
1
1

Etapa viitoare : Chimica Tîrnăven!
Someșul Boolean. Dermata Cluj — Mi
nerul Rodna, Industria sîrmei Cîmpla 
Turzll — Unirea Dej, Metalul Aiud
— Tehnofrig Cluj, Viitorul Tg. Mureș
— Arleșul Cîmpla Turzil, Progresul 
Năsăud — Soda Ocna Mureș, C.l.L. 
Gherla — Arleșul Turda.

SERIA A Xll-a
Forestierul Tg. Secuiesc — Textila O- 

dorheiul Secuiesc 3—2 (0—1)
Tractorul Brașov — Torpedo Zârnești 

3—0 (2—0)
Colorom Codlea — Metrom Brașov 0-4 

(0-1)
Politehnica Brașov — Carpațl Covasna 

0—0
Viitorul Gheorghlenl — Carpațl Brașov 

1-1 (0-0)
Unirea Cristuru Secuiesc — M'nerul 

Bălan 0—1 (0—0)
A.S.M Ciuc — Oltul Sf. Gheorghe 5—0 

(1-0)
(Corespondenți : St. Farcaș, 

Lorac, lreanu, E. Bogdan, G. 
Gh. Brlotă).
1. Tractorul Brașov
2. Metrom Brașov
3. Poli. Brașov
4. Textila Odorhei
5. Torpedo Zârnești
6. Carpațl Covasna
7. Oltul Sf. Gheorghe
8. Forest. Tg. Secuiesc
9. Carpațl Brașov

10 vtit. Gheorghlenl
11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A.S. Miercurea Ciuc'
14. Colorom Codlea

, V. Secă- 
C. Malnasl,

12 
12 
12 
12
12
12
12
12 
12
12
12

3 0 33— 5 
' 2 26— 7 

9 
16—12 
12—11 
15—13 
15—19 
10—19 
19—19 
13—16 
5—17 

12—18 
12—21 
8—27

9

5
4
5
3
4
4
3
7
5
2
2
1

2 17—
3
3
4
4
4
5
3
5
7
8 
9

Etapa viitoare : Carpațln Covasna 
Tractorul Brașov, Textila Odorhelul 
Secuiesc — Politehnica Brașov, Oltul 
Șf. Gheorghe — Unirea Cristuru Secu
iesc. Carpatt Brașov — Forestierul Tg. 
Secuiesc, Minerul Bălan — Colorom 
Codlea, Torpedo Zârnești —A. S. Mier
curea Clue, Metrom Brașov — Viitorul 
Gheorghlenl.

LOTO — PRONOSPORT 
C1ȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 7 NOIEMBRIE 1971

Categoria 1): 1 variantă 25«A 
a 17.500 lei ; 2): 4,10 autoturisme 
DACIA 1100 ; 3): 16,55 excursii
la Paris; 4): 27,30 excursii a cite 
două locuri Ia Moscova ; 5); 189,75 
a cîte 3.748 lei ; 6): 401,15 a cîte 
500 Iei ; 7) : 706,60 a cîte 200 Iei ; 
8): 1352,65 n cîte 100 lei.

Cîștigătorii autoturismelor gînt 
următorii: 1. Pandurescu Gheor
ghe — Timișoara; 2. Căciulat
Paul — București și 3. Preda P. 
Tudor din Crețești jud. Ilfov, fie
care cîte un autoturism DACIA 
1100.

Cîștigătorii excursiilor la Paris 
sînt următorii: 1. Panianopol Eu
gen și 2. Apăvăloaie Valeria din 
Bacău; 3. Podoleanu Gheorghe — 
Buhuși; 4. Acs Ana — Oradea; 
5. Pascu Neculai — Brașov; 6. 
Suciu Ileana — Cluj ; 7. Partenie 
Valeriu — Turda; 8. Anghel Niță

Titu Sălcuța jud_ Dîmbovița ;
9. Mitrulescu -Atireliăn — Craiov-i ;
10. Ionițâ George — Ploiești; 11.
Rotaru Nicolai — Suceava ; 12
Budaru Ion — Timișoara ; 13, Bă
nică Anastase și 14. Nițescu Nico
lae din București.

FRONDEXPRES
Cîștlgurlle tragerii nr. 45 din 10 no

iembrie 1971 :
Extragerea I : Cat. 1 : .1 variantă 10% 

a 100.000 lei: cat. 2 : 2,50 a 26.161 lei : 
cat. 3 : 14,25 a 4.590 lei; cat. 4 : 46,30 a 
1413 lei ; cat. 5 : 137,35 a 476 lei; cat. 6: 
4.498.05 a 40 lei

REPORT CATEG. 1 : 627.152 lei. 
,„Sxtra®erea a ,,‘a ! Cat. A : 2 variante 
10% a 61.007 lei: eat. B : 15,65 a 2.751 
Iei; cat. C: 56,60 a 758 lei; cat D: 2.737 90 
a 6o Iei ; cat. E : 200,55 a 200 lei; cat. 
F : 3.483,55 a 40 lei.

Clștlgul de 100.000 lei jucat 10% de la 
extragerea I. categ. 1. a fost nbtlnut de 
DREGHICIU ANCĂ Maria, din Brașov. 
Iar cele două ciștlguri 10% de 61.007 tei 
au fost obținute de IVAN DUMITRU din 
Timișoara și ' - --------- ------------------
Pandu. LEONTE CONSTANTIN din

de
Rubrică redactată 
ECHO PRONOSPORT



PRESA CEHOSLOVACA APRECIAZĂ PUTEREA DE LUPTA,
ORI0ITAREA TACTICĂ Șl VITEZA EOTBAEIȘIILOR ROMANI

Ziarul „RUDE PRAVO" scrie 
printre altele: „Antrenorului No
vak nu i-a fost ușor să alcătuiască 
echipa. în primul rind, absența Iul 
Zlocha (accidentat miercuri la an
trenament) în linia de fund a com
plicat rezolvarea problemei. De fapt, 
ambele goluri primite se datoreso 
unor greșeli de apărare. Dobrin nu 
a fost marcat în fazele în care 
s-au înscris cele două goluri. Poate 
cu Zlocha s-ar fi întimplat altfel... 
Românii au surprins prin capaci
tatea lor de efort, prin orientare

tactică și viteză. Cu toate acestea 
nu a lipsit mult ca rezultatul să ră- 
mină 1—1. Golul neașteptat înscris 
de Dobrin — după ce Capkovic a 
egalat nesperat în urma unei gre
șeli puerile comise de Răducanu — 
a făcut să se întrezărească victoria 
gazdelor. Cei mai buni jucători ai 
formației învingătoare au fost Dinu, 
Dobrin și Iordăncscu. Ultimii doi 
au „speculat" admirabil greșelile 
comise de apărătorii cehoslovaci. 
Acum, după ce jocul cu românii 
s-a încheiat, nu avem dccît să aș-

ECHIPA NOASTRĂ ARE ACUM
SUPOBTUL ȘI FORȚA NECESARE

(Urmare din pag. 1)
I ______________ _
nă de un alt redutabil coechipier 
(Dobias) care știe mai bine ca alții 
lecția fundașului ofensiv. Mijloca
șul clujean — intrat de ultimă oră 
în rolul de mare răspundere al lui 
Dumitru — trebuia să facă față nu 
numai unui atac oportunist, ci și 
unui trio de clasă — Polak, Kuna. 
Hrdlicka. Iar Dobrin — subiect al 
unor controverse aprinse peste 
poate — trebuia să dovedească 
printr-un rol inedit față de cel de 
la echipa de club (om de gol ca 
vîrf avansat), că registrul său tac
tic este egal cu recunoscuta sa mă
iestrie tehnică. Și toți trei și-au 
îndeplinit misiunea cu brio, numă- 
rîndu-se printre ce! mai buni din 
22, contribuind din plin la randa
mentul echipei.

Vorbind despre randamentul 
echipei trebuie să precizăm că for
țele sale componente au fost mult 
mai aproape una de alta ca expri
mare de moment, decît cele ale 
adversarului de duminică, chiar 
dacă nereușita lui Lucescu sau 
enormitatea lui Răducanu puteau 
influența scorul final, chiar dacă 
decizia lui Sătmăreanu sau trava
liul lui Dembrovschi au scăzut 
după pauză. Reprezentativa Româ
niei n-a avut momente de sincopă 
în dispozitivul său tactic, în timp 
ce fundașii centrali cehoslovaci, 
de pildă, n-au putut contracara in
ventivitatea lui Dobrin, iar între
gul compartiment defensiv nu s-a 
putut opune schimbării neaștepta
te a frontului de atac de la Iordă
nescu (în prima repriză), la Luces
cu (în cea secundă).

Și ca un pandantiv al omogeni
tății, acțiunile individuale decisive 
ale lui Iordănescu, Dobrin și Lu
cescu (din care au și rezultat faze
le de gol) au purtat amprenta răs
punderii pentru joc. Este cazul să 
relevăm, în acest context, că nu 
de puține ori intențiile tactice ale 
antrenorilor nu-și pot găsi o trans
punere cît mai exactă în teren 
(creatoare ar fj ideal 1) din cauza 
unor precare mijloace tehnice ale 
jucătorilor. între dorință și reali
zare se interpune astfel un baraj 
obiectiv. în partida cu Cehoslova
cia, însă, ideea de joc a antrenori
lor (accentul pe ofensivă își avea 
un complement necesar în elasti
citatea întregii echipe) și-a găsit 
interpreți inspirați ai fentei și dri
blingului, dar și ai marca
jului realist, ai necruțătorului 
„tackling". în asemenea condiții, 
acțiunile individuale se pot naște 
și continua fără riscul de a fi 
prinși pe picior greșit sau desco- 
periți. Unul din factorii victoriei 
de duminică a constat și în sigu
ranța 
bine 
cum 
ului,

la golul egalizator? Despre ce si
guranță mai este vorba ? Cred că 
aci este cazul să nuanțăm răspun
derea. Nu vrem să-1 absolvim pe 
Lucescu de ratarea loviturii de Ia 
11 m, cu atît mai mult cu cît chiar 
de lîngă el, Polak îi indica lui 
Viktor direcția pe care o va lua 
mingea. încărcătura emoțională, 
tensiunea meciului atunci erau 
însă cu totul altele în acel mo
ment, decît atunci cînd Răducanu 
i-a servit, pur și simplu pe tavă, 
golul lui Capkovic. Ușurătatea cu 
care Răducanu privește (da, da, 
acesta e cuvîntu] !) în jur, parcă 
întotdeauna din afară, este o armă 
cu două tășiuri. Intre a-ți păstra 
calmul și lipsa totală de concen
trare e o mare diferență și faptul 
că portarul nostru începuse. să 
plimbe mingea pe la spate, înain
tea fazei încriminate, era de rău 
augur. „Noroc că m-au salvat bă
ieții", spunea, după meci, la cabi
ne, Răducanu. Și dacă admirabilul 
spirit de echipă, care a relaxat 
imediat ochii plasei ce se strîn- 
geau periculos în jurul lui Luces
cu șl Răducanu, sau regeneratoa- 
rea putere de atac a echipei care, 
năucitor de repede, s-a concretizat 
pe tabela de marcaj — se numesc 
noroc, atunci Răducanu are din ce 
învăța...

Meciul 
alimenta 
fotbalului 
taculoase, 
țională a 
important spre calificarea în sfer
turile de finală ale campionatului 
european. Un pas, dar nu ultimul. 
Așa îneît să înscriem bucuria de 
azi în sfera speranțelor pentru me
ciul cu Țara Galilor. Calificarea 
nu s-a decis încă, și la 24 noiem
brie echipa galeză va alinia, după 
toate probabilitățile, vedetele sale 
din prima ligă engleză. Ca angaja
ment fizic și viteză, Toshak, cei 
doi Davies, England și ceilalți sînt 
superiori adversarilor noștri de 
duminică. Să fim, deci, realiști și 
să pregătim această ultimă partidă 
a preliminariilor cu calm și lucidi
tate. Dar, mai ales, cu încredere 
în propriile posibilități, cu dărui
re deplină pentru o nouă perfor
manță a fotbalului românesc.

cu Cehoslovacia va mai 
multă vreme „cronica" 

prin paginile sale spec- 
pilduitoare. Echipa na- 
României a făcut un pas

toptăm o șansă teoretică : România 
— Țara Galilor, scor egal sau vic
torie galeză".

Ziarul „CESKOSLO VENSK Y
SFORT” din Praga își intitulează 
cronica : „Calificarea nu am pier
dut-o Ia București ci Ia Praga, cu 
Finlanda" (n.r. scor: 1—1). în cro
nica trimisului special se spune 
printre altele : „Faptul că atît 
presa română cît și cea cehoslovacă 
au pregătit publicul în vederea u- 
nei comportări sportive a avut un 
efect deosebit de pozitiv, 
s-a desfășurat într-o 
sportivă, iar jucătorii au avut 
comportare demnă, de 
S-a luptat bărbătește și în limitele 
sportivității. Poate dacă jucătorii 
noștri nu s-ar fi bucurat prea de
vreme de golul egalizator al lui Cap
kovic, scorul ar fi putut rămîne e- 
gal". Comentatorul critică arbitra
jul. scriind printre altele : „Gugu- 
lovici a avut o atitudine rigidă 
față de jucătorii noștri și i-a dez
avantajat în mai multe rînduri. El 
a acordat cu prea mare ușurință 
penalty-ul în favoarea gazdelor, Iă- 
sînd apoi jocul să curgă în mo
mentul cînd Lucescu a comis henț 
în interiorul careului".

Vorbind despre jucătorii români, 
ziarul consemnează : „Aripile rapi
de ale românilor ea și virful de a- 
tac (Dobrin) au constituit un per
manent pericol la poarta apărată 
bine de Viktor și nesigur barată de 
fundași". In încheiere ziarul scrie: 
„La București am pierdut două 
puncte, dar la Praga, unul de aur. 
Acum, așteptăm ultimul joc din 
grupă și șansele calificării noastre 
atîrnă de scorul egal dintre Româ
nia și Țara Galilor".

în cronica sa ziarul „LIDOVA 
DEMOKRACIE", subliniază printre 
altele: Omul care ne-a făcut cele 
mal mari greutăți a fost Dobrin, 
atacantul cu o tehnică excepțională 
și favoritul Bucureștiului. Nu a- 
vem astăzi, din păcate, atacanți 
nici de nivelul lui Lucescu, nici al 
Iui Dobrin. Românii au fost mai 
buni în prima jumătate a jocului 
iar în ultimul sfert de oră a celei 
de-a doua reprize pur și simplu 
ne-au măcinat nervii".

La rîndul său, SVOBODNE SLO- 
VO“ scrie: „Dobrin a oriental a- 
tacul excelent și a realizat o co
laborare foarte bună. Iordănescu a 
scăpat uimitor de ușor de Dobias 
care, în minutul 20, l-a faultat și 
arbitrul a dictat lovitură de pe
deapsă. Portarul român a fost prea 
sigur pe sine și cînd a vrut să dea 
mingea coechipierilor i-a dat-o lui 
Capkovic care a marcat. Arbitrul 
Gugulovici a condus bine și a ori
entat sigur 
Kuna și pe 
lovitura de 
nu I-a văzut 
viț mingea cu mina.

în ziarul „MLADA FRONTA" se 
arată că : „Dobrin a jucat dumini
că nu numai ca un fotbalist exce
lent, ci șl ca un artist. A impre
sionat prin fantezie, a înșelat a- 
părarea noastră prin fente și pase 
remarcabile".

Meciul 
atmosferă 

o 
„fair-play"

jocul, a avertizat pe 
Dinu, a dictat sigur 
pedeapsă, în schimb 
pe Lucescu care a lo-

LA DOUĂ ZILE DUPĂ ÎNFRÎNGEREA
„TINERETULUI” LA PRAGA
zarurile au fost eruncate.

jocului tricolorilor. Bine, 
— ne vor replica unii — dar 
rămîne cu ratarea penalty- 

cu gafa incredibilă de

EVOLUȚIA
TRICOLORILOR

Acum _____  _
Câștigătoarea grupei preliminare — 
la tineret — în campionatul Europei 
este Cehoslovacia, iar noi trebuie 
să ne mulțumim cu locul doi. Amă
nunte despre jocul echipei române 
la Praga am scris in ziarul nostru 
de luni- Așa cum am spus-o, arbi
trul polonez Marian Kuston a flu
ierat uneori atît de caraghios Incit 
a stârnit pină și risul spectatorilor 
din tribune. Șl culmea, La sfirșit, 
„cavalerul" era nervos pe motiv că 
... nu fusese destul de intransigent 
cu’ românii !!! La conferința de 
presă de după med. antrenorul 
Gheorghe Ola spunea : „Ne-a deza
vantajat evident arbitrajul. Am 
fost opriți nejustificat, din trei ac
țiuni clare, de contraatac Ia 0—0”. 
Este drept, arbitrajul ne-a defavo
rizat, unii jucători cehoslovaci au

A LUAT SFIRȘ1T TURNEULHANDBALIȘTI ROMANI
PESTE HOTARE

Turneul internațional de hand
bal masculin desfășurat Ia Bratis
lava s-a încheiat cu victoria echi
pei locale Ruda Hvezda. Handba- 
liștii cehoslovaci au ocupat primul 
loc în clasament cu 6 p, fiind ur
mați de echipa Sport Club Bacău 
— 4 p și selecționata de juniori a 
orașului Bratislava — 2 p.

★
în cadrul turneului rezervat e- 

chipelor de juniori de la Trineo 
(Cehoslovacia) selecționata Româ
niei a întîlnit formația U.R.S.Ș. 
Victoria a revenit tinerilor hand- 
baliști sovietici cu 23—12 (9—5). 
Alte rezultate: Cehoslovacia (A)— 
Bulgaria 
mană — 
slovacia
(7-5).

22—22 (9—13); R.D. Ger- 
Polonia 10—9 (5—4); Ceho- 
(B) — Ungaria 19—16

AFRO-ASIATIC DE TENIS DE MASA
PEKIN, (prin telex de la cores

pondentul Agerpres, I. Gălățeanu). 
Aproape 20 000 de spectatori au 
urmărit finalele din cadrul turneu
lui al'ro-asiatic la tenis de masă 
desfășurat în moderna sală a spor
turilor din Pekin. Meciurile au fost 
televizate. Cîteva sute de jucători 
din cele două continente s-au în
trecut începînd din 3 noiembrie sub 
deviza „Să întărim prietenia intre 
popoarele și sportivii din țările 
afro-asiatice".

în tribuna oficială au fosț pre
zenți premierul Ciu En-Iai, Cian

Recordmana mondială la săritura in înălțime, austriaca Ilona Gusenbauer, 
trece ștacheta înălțată la 1.83 m, in cadrul concursului atletic pe teren 

acoperit de la Kiel (R. F. a Germaniei), desjășurat duminică 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ION TIRIAC PRINTRE LAUREAȚII
TURNEULUI DE LA TORQUAY
C.M. de tenis profesionist înaintea fazei finale

Cin, Cian Ciun-ciao, Iao Uen-iuan, 
membri ai biroului politic al C.C. 
al P. C. Chinez, și alte persoane 
oficiale chineze. Erau, de asemenea, 
prezenți, prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului' Cambodgia Și pre
ședintele Funk Penn Nou th, prim- 
ministru al Guvernului regal de 
unitate națională al Cambodgiei.

Printre invitați se aflau Roy 
Evans, președintele federației inter
naționale de tenis de masă, șefi ai 
federațiilor de specialitate din dife
rite țări afro-asiatice.

Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de jucătorul japonez No- 
buhiko Hasegawa, iar pe locul doi 
s-a clasat tot un jucător japonez, 
Mitsuru Khno. La simplu femei a 
terminat învingătoare jucătoarea 
chineză Cen Huai-in, Proba de 
dublu bărbați a fost cîștigată de 
jucătorii chinezi Li Cin-kuan și 
Tiao Uen-iuan, iar la dublu femei 
de jucătoarele japoneze Iukien 
Ozeki și Iasuko Konno.

Concursul internațional de patinaj artis
tic de la Praga „Patina de aur”, a fost 
cîștigat de italianul Ștefano Bargauan 
eu 1206 puncte, urmat de cehoslovacul 
Zdenek Pazdlrek — 1183 puncte șl elve
țianul Daniel Hoehner 1 162.8 puncte. La 
feminin, victoria a revenit sportivei 
cehoslovace Hana Knapova, care a to
talizat 1166,6 puncte, secundată de A- 
nette Poetsch (R. D. Germană) — 1 138.4 
puncte șl Karin Iten (Elveția) — 1117,5 
puncte.

înaintea ultimului tur, din cadrul meciu
lui de șah care se desfășoară la Erevan 
între selecționatele U.R-S.S. șl Iugosla
viei, scorul este favorabil cu 30—15 punc
te șahiștilor sovietici. Runda a 5-a a în
tâlnirii s-a încheiat cu scorul de 61/2— 
21/2 puncte în favoarea echipei U.R.S.9. 
In partida întreruptă dintre marii ma
eștri Viktor Korcinoi și - -
fost consemnată remiza 
53-a.

Bora Ivkov a 
la mutarea a

™ meciul dintre
selecționatele Cehoslovaciei șl Belgiei, 
contînd pentru turul n al competiției eu
ropene pe teren acoperit de tenis pe e- 
chipe. Victoria a revenit tenismenilor 
cehoslovaci cu scorul de 3—2. în ultimele 
două zile de concurs s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Zednik—Hombergen 
4—6, 6—4, 6—2 ; Hrebek — Mignon 6—0, 
6—2 ; Hombergen, Mignon — Zednik,1 
Hrebek 3—6, 8—6, 6—1.

La Ostrava s-a disputat

0111(10VA A PĂtlĂS
CAMPIOANĂ A LUMII LA
GIMNASTICĂ MODERNĂ

Sportiva bulgară Maria Ghigova 
și-a păstrat titlul de campioană 
mondială la gimnastică modernă. 
La actuala ediție a campionatului 
mondial, desfășurată la Havana, 
gimnasta bulgară s-a clasat pe pri
mul loc totalizînd, după patru e- 
xerciții, 38,15 p. Medalia de ar
gint a revenit Elenei Karpuhina 
(URSS) — 37,85 p, iar cea de bronz 
Alfiei Nazmutdinova (URSS) — 
37,70 p.

In cadrul aceleiași competiții, la Bre
men s-au tntllnlt echipele de tenis ala 
R. F. a Germaniei șl Iugoslaviei. Gazdele 
au cîștigat cu scorul de 4—1. Singura 
victorie a oaspeților a fost realizată de 
Spear învingător cu 6—4, 6—3, în fața 
lui Fassbender. In celelalte partide vic
toria a revenit jucătorilor vest-germanl t 
Meiler — Spear 5—7, 6—4, 8—6 ; Fassben
der — Savld 8—6, 6—3 ; Meiler — Savid 
6—4, 6—2 ; Pohmann, Engert — Stojo- 
vld, Kosak 6—3, 6—2.
■
Competiția automobilistică Internațională 
(formula n), disputată pe circuitul „Ta- 
ruma“ din Porto Alegre, a fost marcată 
de un nou aeddent tragic. Pilotul italian 
Giovanni Salvattl, în vîrstă de 28 de 
ani, a fost accidentat grav în timpul 
desfășurării celd de-a doua manșe. El a 
decedat în timp ce era transportat spre 
spital. Cursa s-a încheiat cu victoria 
sportivului argentinian Carlos Reuteman 
pe ..
merson Fittipaldi pe 
los 
pe 
pe

,Brabham”, urmat de brazilienii E- 
„Lotus“, Jose Car- 

Pace pe „March”, Wilson Fittipaldi 
„March” și englezul Peter Westbury 
„Brabham”.

Vă prezentăm evoluția celor 
jucători de cimp — in meciul 
duminică — prin compararea 
țiunilor bune cu cele slabe:

SĂTMĂREANU : a dat 25 pase 
precise. 3 pase, greșite, a avut 10 
intercepții, de 5 ori a fost driblat, 
de 4 ori a degajat imprecis, iar 
de 10 ori a trimis mingea în afara 
terenului de joc.

LUPESCU: a dat 24 pase pre
cise, 4 pase greșite, a avut 13 in
tercepții, de 4 ori a fost driblat, 
iar de 2 ori a degajat imprecis.

DINU : a dat 32 de pase precise,
7 pase greșite, a avut 14 intercepții 
de 2 ori a fost deposedat, de 8 ori 
a fost driblat, de 6 ori a degajat 
imprecis, iar de 2 ori a trimis 
mingea în afara terenului de |jc.

DELEANU : a dat 30 de pase 
precise, 2 pase greșite, a tras un 
șut la poartă, a avut 17 intercepții, 
de 3 ori a fost driblat, de 4 ori a 
degajat imprecis, 
trimis mingea în 
de joc.

ANCA : a dat 
6 pase greșite, de 
posedat, a tras 2

' NUNWElLLER
pase precise, 6 pase greșite, iar de
8 ori a fost deposedat.

LUCESCU : a dat 21 pase pre
cise, 4 pase greșite, a efectuat o 
centrare final izată și' 6 centrări ne
finalizate, iar de 8 ori a 
posedat

DEMBROVSCHI : a dat 
precise, 7 pase greșite, a tras un 
șut la poartă, iar de 11 ori a fost 
deposedat.

DOBRIN : a dat 35 pase precise, 
4 pase greșite, a tras 4 șuturi la 
poartă, iar de 3 ori a fost depose
dat.

IORDĂNESCU: a dat 28 pase 
precise, 3 pase greșite, a tras 3 
șuturi la poartă, iar de 10 ori * 
fost deposedat.

DOMIDE : a dat
O pasă greșită, a 
poartă, a efectuat 
finalizată, iar o dată a foat depose
dat

11 
de 

ac-

iar de 8 ori a 
afara terenului

38 pase precise,
3 ori a fost de- 

șuturi la poartă. 
VI: a dat 69

fost de-

22 pase

4 pase precise, 
tras un șut la 
o centrare ne-

Adrian VASILESCU

rizat, unii jucători cehoslovaci au 
jucat dur (fundașul central Luza, 
de pildă, a fost ca un leu scăpat 
din cușcă. am.intindu-ne de englezul 
Stilles; Varadin a fost nervos și a 
lovit în teren). Tot la conferința de 
presă, antrenorul Venglos recunoștea 
că „jucătorii cehoslovaci au dat to
nul durităților creînd tensiune ner
voasă

Dar 
datoria 
urmă, 
dus la 
INSA, —_ 
SLOVACI AU FOST MAI BUNI. Au 
jucat mai legat. înaintarea a fost 
mai omogenă, înaintașii și mijlocașii 
au șutat puternic, periculos Ia 
poartă. Noi am fi cîștigat, poate, 
dacă s-ar fi marcat în vreuna din cele 
șapte situații clare din primele 20 
minute. Au jucat bine atunci în cimp 
și se părea că victoria era un obiec
tiv facil.In tot meciul de la Praga cel 12 
Jucători care au evoluat au muncit 
enorm, făclnd risipă de energie pen
tru un rezultat bun. Numai că ar
mele lor au fost oarecum depășite. 
Mișcarea In teren era bună, dar — 
veche lacună — lentă. Spre deose
bire de gazde, care atacau In viteză, 
ieșeau In majoritatea duelurilor pri
mii la minge. Ai noștri, în momen
tul când au început să fie atacați, 
s-au apărat, oarecum, disperat. Ast
fel, aruneîndu-se mingea In afara 
terenului, sau spre centru, nu cu

în teicn”.
înfrângerea rămâne și avem 
să privim cu seriozitate în 

să analizăm cauzele care au 
acest insucces. CERT ESTE 
CA FOTBALIȘTII CEIIO-

adresă, pentru crearea unor acțiuni 
de contraatac, se facilita, evident, 
presiunea cehoslovacă. In această 
direcție, a păcătuit jocul mijloca
șilor, care n-au 
al înaintării, 
atunci cînd a 
explică faptul 
cei mai buni 
apărătorii.

Cîteva cuvinte despre cei care au 
jucat la Praga. Majoritatea au ju
cat sub posibilitățile lor. Dintre 
cei care s-au evidențiat și dau reale 
speranțe pentru viitor, amintim de : 
Ștefan, un portar curajos, bine pre
gătit. cu reflexe neașteptate si o 
bună priză la balon. (Ii reproșăm 
că nu degajează decît cu piciorul 
și creeză, implicit, probleme înain
tașilor la primirea mingii), Imediat 
după el trebuie să-1 amintim pe 
Smarandache care, la cei 18 ani ai 
săi, a debutat excelent în naționala 
de tineret (are pînă acum 17 jocuri 
în naționala de juniori). A fost 
foarte bun în jocul cu capul — cînd 
plana în careu sau plonja spectacu
los — a deposedat prin alunecare 
excelent, oportun și corect. Este un 
talent cert ; bun a mai fost jocul 
Iui Olteanu — sigur, calm și cu 
preocuparea de a degaja pășind. Fără 
a da un randament eficace deosebit, 
s-au dovedit, totuși, de viitor, 
Marcu — cu viteză și joc clasic de 
extremă — Simionaș, foarte laborios 
și dîrz In teren.

servit util, calm, 
care n-a legat jocul 
avut mingea. Așa se 
că în această partidă 
de pe teren au fost

Maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac și-a înscris numele printre 
laureații turneului international de 
tenis de la Torquay (Anglia). In fi
nala probei de dublu, perechea Ion 
Țiriac (România) — Jaime Fiilol 
(Chile) a dispus eu 6—3, 6—4 de 
cuplul Hewitt-Seagers (Republica 
Sud-Africană).

în finala probei de simplu a a- 
cestei competiții, care contează pen
tru „Cupa Dewar”, sud-afrieanul 
Bob Hewitt l-a învins cu 3—6, 6—1, 
6—2 pe englezul Gerald Battrick.

★
A luat sfirșit turneul „open” de 

la Bologna. In ultima finală dispu
tată, cea a probei de dublu bărbați, 
cuplul australian Ken 
Fred 
6-3. 
Bob

In 
în acest turneu. în clasamentul cam
pionatului mondial al 
profesioniști conduce 
australian Rod Laver 
puncte, urmat de Tom 
(Olanda) — 75 p Ken
(Australia) — 74 p. Cliff Drysdale

(R.S.A.) — 69 p, Arthur Ashe 
(S.U.A) — 63,25 p, John Newcombe 
(Australia) — 60 p, Marty Riessen 
(S.U.A.) — 55 p si Bob Lutz (S.U.A). 
41 p- Toți aceștia vor fi reuniți în 
turneul „de 8‘ de la Houston și Dal
las, în faza finală a competiției.

CUPA MONDIALĂ LA GOLF
NEW YORK, 15 (Agerpres). — „Cupa 

Mondială” la golf, desfășurată la Palm 
Beach Gardens (Florida) a luat sfirșit 
cu victoria sportivului american Jack Ni- 
cklaus care a totalizat 271 p (68—69—63— 
71). Pe locurile următoare s-au clasat 
Gary Player (R;9 A.) — 278 p., Roberto 
de Vlcenzo (Argentina) — 281 p.

Concurentil români Pavel Tomiță șt 
Dumitru Munteanu âu ocupat locurile 
88 CU 247 p (99—84—89—92) Șl respectiv 
91 cu 339 (102—97—93—95).

Tentsmanul danez Jan Leshly a obți
nut o victorie de prestigiu în cadrul 
turneului International de la Johannes
burg. După ce în primul tur l-a eliminat 
cu 6—2, 6—1 pe francezul Pierre Bar
thes, In turul următor el l-a întrecut cu 
6—2, 7—5 pe cunoscutul jucător ameri
can Clark Graebner. Intr-o altă partidă 
din turul ir, spaniolul Manuel Santana 
a dispus cu 6—3, 7—5 de brazilianul 
Thomas Koch.

In etapa a 17-a a campionatului ceho
slovac de hochei, echipa Dukla Jlhlava 
a obținut o victorie la scor cu 8—0 tn 
deplasare în fața formației Motor Ceske 
Budejovlce. Alte rezultate : T. E. Got- 
waldow — Tesla Pardubice 1—2 ; 
S.O.N.P. Kladno — H. Z. Litvinov 6—3 ț 
V. S. J. Kosice — Slovan Bratislava 
5—2 ; Sparta Praga — Z. K. L. Bmo 
2—1. Clasament : 1. S.O.N.P. Kladno — 
23 p„ 2. Dukla Jlhlava — 22 p„ 3. Tesla 
Pardubice — 19 p. etc.

NOI MECIURI PENTRU C.E.

ÎN ACEASTA SAPTAMINA
Unul dintre cele mai importante 

meciuri internaționale din această 
săptămînă, în cadrul campionatului 
european, are loc 
chipele Poloniei și 
niei. întîlnirea se 
Hamburg și poate 
gătoarea grupei a 
torie a oaspeților va menține încă 
în cursă echipa Poloniei, care mai 
are un joc la Istanbul, cu selec
ționata Turciei. Printre celelalte 
meciuri ale săptămînil fotbalistica 
figurează cele dintre Portugalia — 
Belgia, Italia — Austria ș a.

în totoi o fază din primul meci 
Polonia — RF.G. (1—3) — polo
nezul Godocha (tn tricou alb) in 
luptă cu fundașul vest-german 
Breitner.

mîine între e- 
R.F. a Germa- 

desfășoară la 
stabili pe cîști- 
VIII-a. O vic-

Rosewall — 
Stole a învins cu 6—7. 6—2, 
6—3 perechea sud-afrlcană 

Maud-Frew McMillan.
urma rezultatelor înregistrate

tenismenilor 
campionul 
cu 87.25 Okker 

Rosewall

CICLIȘTII CUBANEZI

VICTORIOȘI

IN „TURUL MEXICULUI”
CIUDAD DE MEXICO, 13 (Ager

pres). — Cea de-a 18-a ediție a Tu
rului ciclist al Mexicului s-a înche
iat la Ciudad de Mexico cu vic
toria rutierului italian Mario Corti. 
El a fost urmat în clasament 
olandezul Fedor Den Hertog — 
38 sec., cubanezul Aldo Arencibia 
La 5:34.

Pe echipe, sportivii cubanezi 
obținut un frumos succes ocupînd 
primul loc cu 159 h 51:41. Au urmat 
în clasament formațiile Belgiei — 
160 b 02:52. Italiei — 160 h 06:38 etc.

Ultima etapă, desfășurată ne dis
tanța Puebla — Ciudad de Mexico, a 
fost cîștigată de mexioanul Augustin 
Alcantar care a parcurs 115 km in 
3 h 17:02.Modesto FERRARINI

de 
la

au

BREVIARqg>OLimPIC
• Pentru organizarea Jocurilor 

Olimpice de iarnă din 1980 s-au în
registrat pină acum candidaturile

orașelor Sion (Elveția) și Tampere 
(Finlanda)

• Se anunță un senzațional ,.eo- 
me-back”: după ce a abandonat 
competiția acum doi ani, celebrul

Federația internațională do vo
lei a obținut din partea C.I.O. 
acordul pentru ca la turneul 
olimpic de la Miinchen să par
ticipe 12 echipe masculine fi 8 
echipe feminine.

schior finlandez șl multiplu campion 
olimpie Eero Măntyranta a reînceput 
antrenamentele, ambiționat de apro
pierea J.O. de la Sapporo. El are 
avantajul de a cunoaște bine tere
nul, întrucit a activat o vreme ca 
antrenor în Japonia.

• Ziarul vest-german „Augsburger 
Allgemeine” publică o știre prin 
care anunță că la festivitatea de 
deschidere a Jocurilor Olimpice do 
la Miinchen jurămîntul sportivilor 
din lumea întreagă va fi pronunțat 
de sportiva Heidi Grundman- 
Schmidt (R.F.G.) Aceasta este în 
vîrstă de 32 de ani și face parte 
din echipa de floretă a R.F.’ a Ger
maniei, care a obținut medalia de 
bronz la J.O. de la Tokio. Heidi 
Grundman-Schmidt a cucerit în 
cursul carierei sale trei titluri mon
diale, un titlu de campioană uni
versitară și 8 titluri de campioană

națională. Ea participă pentru a 4-a 
oară la Jocurile Olimpice.

• In timpul desfășurării J.O. de 
la Miinchen vor avea Ioc lucrările 
unul Important congres internațional 
Ia care și-au anunțat prticiparca 
aproape 1000 de savanți, psihologi, 
filozofi, pedagogi și medici din lu
mea Întreagă. Aceștia vor dezbate 
timp de 4 zile tema „Sportul In lu
mea noastră, șansele șl problemele 
■ale**.

• Bill Bowermann * fost numit 
antrenor principal al echipei olim
pice de atletism a S.U.A. El va se
lecționa formația după concursul 
care va avea loc la Oregon, în pri
măvara viitoare. Bowermann este an
trenor al echipei Universității din 
Oregon. în munca sa, el va fi aju
tat de alți 4 antrenori, printre care 
se află și celebrii specialiști Hoover 
Wright (sprint) și Bill McClure 
(înălțime, prăjină și triplu salt).

• în Uniunea Sovietică se pregă
tește construcția unor piste moder
nizate de săniuțe. In acest scop vor 
fi consultați cîțiva specialiști străini. 
In același timp. 8 concurenți sovi
etici (candidați olimpici) se vor an
trena pe pista artifcială de la Ko
nigsee.

• Cu ocazia Jocurilor Olimpice 
de vară de la Miinchen se va des
fășura un mare raliu automobilistic, 
care va reuni 300 de echipaje din 
15 țări. Startul se va da Ia Kiel la 
13 august 1972. Traseul, măsurind 
3400 km, va străbate principalele 
orașe din R.F. a Germanici.

SCHIORII NOȘTRI ALPINI 
FAC PRIMII PAȘI SPRE SAPPORO

• Cunoscutul ex-camplon olimpic 
Sixten Jernberg (în foto) și-a creat 
în localitatea suedeză Lima un cen
tru de antrenament pentru sporturi 
de iarnă- Aci se așteaptă în curind 
vizita unor oaspeți sovietici care se 
pregătesc pentru J-O. de la Sapporo. 
Intre 4 și 20 decembrie, antrenorul 
sovietic Pavel Kolcin va fi găzduit 
în acest centru. împreună cu cîțiva 
schiori, printre care campionul mon
dial Ghenadi Vedenin și speranța 
Aleksandr Tihonov.

• Federația cehoslovacă de ciclism 
a alcătuit echipa olimpică în vede
rea J O 1972. Din echipa de fond fac 
parte, printre alții, Jiri Hava, Petr 
Hladik. Alois Holik, Petr Matousek, 
Bedrich Smetana și Jan Smollk. Ci
cliștii cehoslovaci vor participa șl 
la probele de velodrom. Printre cel 
selecționați se află Puzrla, Zyka, 
NekvapU. Mikulica. Mikslk. Dolezal 
ete.

Duminică, schiorii alpini ai echi
pei naționale au plecat la pregă
tire pe zăpadă pe pistele din Alpi. 
Echipa este compusă din DAN 
CRISTEA, GH. VULPE și VIRGIL 
BRENCI, fiind condusă de antre
norul KURT GOHN.

După ce au traversat mai multe 
etape de pregătire, din care mențio
năm perioadele 26 aprilie — 10 mai 
la „Vîrful cu Dor“, unde s-au ur
mărit ameliorări tehnico-tactice, 
perioada 5—25 iunie pe „Valea 
Albă“ (Bușteni), unde s-a pus ac
cent pe lucru în taluzuri și teren 
înghețat, asemănător condițiilor din 
concursurile internaționale și peri
oada de vacanță la mare, cu accent 
pe schi nautic și ciclism, au urmat 
zilele grele ale toamnei, ale pregă
tirii fizice specifice cu pondere 
mare în exerciții de forță, slalome 
pe pantă (pe uscat) contracronome- 
tru, ciclism, patinaj cu rotile, pro
be de control etc. De la 1 noiem
brie, conjunctura meteorologică a 
permis schiorilor să la contact cu 
zăpada la Poiana Brașov, să tacă 
ore și zile de schi pentru acomo
dare cu materialul, cu alunecarea, 
cu pante și chiar coborîri lungi, 
continue, din vîrful Postăvarului 
pînă la stația telefericului, înles

nind astfel contactul cu următoa
rea etapă de antrenament specific, 
efectuată pe pîrtii diferite șl cu in
tensități mari.

Schiorii români se vor pregăti — 
o scurtă perioadă — în comun cu 
echipa olimpică a R.F.G. între 4 și 
22 decembrie, vor participa la o 
serie de concursuri internaționale 
de verificare în Austria și Italia, 
spre a încheia, complet etapele de 
pregătire în vederea participării o- 
limpice de la Sâpporo.

Dacă vom adăuga și informația 
că federația de schi-bob a comple
tat necesarul de materiale și echi
pament al lotului la nivelul cerin
țelor competiției, se poate afirma că 
schiul alpin pășește — în acest an 
— spre un nou destin.

E pentru prima dată In istoria 
schiului românesc cînd prin efor
turi considerabile, materiale și or
ganizatorice ale C.N.E.F.S., se asi
gură unui lot, atit de devreme, șl 
etlt de complet toate condițiile ta 
vederea afirmării sale depline.

Deși calendarul nu indică încă 
luna marilor competiții japoneze, 
de fapt schiorii alpini români au 
luat astăzi startul olimpic. Succes I

„OLIMPIADA ALBĂ"
PE ECRAN

Filmul Jocurilor Olimpice de la 
Sapporo 1972 pare să constituie o 
tentativă de record în genul res
pectiv. Proiecția sa va dura nu 
mai puțin de două ore și 40 de 
minute. Va fi cel mai lung film 
din istoria cinematografiei spor
tive. Pelicula va fi în culori, iar 
ca regizor a fost angajat celebrul 
Masaharu Shinoda, autor consacrat 
pînă acum în filme artistice.

Ceea ce l-a recomandat pe Shino
da — ales dintre numeroși alți re
gizori vizați — a fost faptul că re
lativ tînărul realizator (are 40 de 
ani) este el însuși sportiv de per
formanță, participant la curse pe 
distanțe lungi și maraton. E de 
la sine înțeles — au apus organi
zatorii — că numai un astfel de 
regizor v® ști «ă sesizeze drama
tismul unor situații Ivite în tim
pul întrecerilor și să exprime în 
limbaj cinematografic dinamismul 
probelor „Olimpiadei albe".
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