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UN REZULTAT EGAL GREU OBȚINUT
„Internaționalele"

In fața exponatelor, tricolorii ascultă cu mare atenție prețioasele explicații ale ghidului
Foto: M. THEO

întregul partid, întregul popor 
și-au însușit cu înflăcărare progra
mul de dezvoltare a conștiinței 
socialiste adoptat la, Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 3—5 
noiembrie. Oamenii, tineri și vîrst- 
nici, văd în acest program propria 
lor devenire pe plan moral și po
litic, afirmarea capacității creatoa
re, drumul făuririi unui 
măsura epocii pe care 
drumul socialismului și 
nismului.

viitor pe 
o trăim, 
al comu-

★
In acest context de 

generală, sportivii își aduc contri-
emulație

buția la progresul țării, la creșterea 
prestigiului ei pe plan internațio
nal. Se străduiesc să răspundă con
dițiilor create, prin rezultate tot 
mai bune realizate în muncă si 
învățătură și pe terenul de sport.

Vineri după-amiază, componenții 
lotului național de fotbal, aflați 
în preajma acelui examen greu și 
de mare importanță, meciul cu 
Cehoslovacia, au fost oaspeții Mu
zeului de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. Au pășit 
cu toții în impunătoarea clădire 
de" la Șosea, cu vădită emoție, 
pentru a cunoaște, prin interme
diul unor documente de inestima
bilă valoare, trecutul de luptă al 
comuniștilor, pilde de eroism și 
devotament pentru cauza poporu
lui și propășirea patriei.

După ce prof. Ion Lupescu, di
rector adjunct al muzeului, le-a 
urat tricolorilor bun venit și succes 
în confruntarea pe care o aveau 
duminică, ghidul Constantin Ilră- 
gușin i-a condus pe sportivi și an
trenori prin spațioasele săli ale 
muzeului, prezentînd exponatele, 
aceste secvențe impresionante din 
istoria partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice, din istoria patriei și a poporu
lui român.

Atenția vizitatorilor a fost capta
tă de ineditul documentelor, de 
vibrantul lor mesaj către tineretul

AL. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a 2-a)

SPORTIVI CAMPIONI, DAR SI TINERI ANIMAȚI
’ •>

lUTBAIIȘTIKIlt DE UN NESTĂVILIT AVINT REVOLUȚIONAR
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România—Cehoslovacia 13-13, la handbal feminin
de tenis de masă ale României

CAMPIONII LUMII,

Integrindu-se preocupărilor ge
nerale de aprofundare a ideilor și 
măsurilor cuprinse în Programul 
elaborat de recenta Plenară a C.C. 
al. P.C.R.. privind îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și edu
cării comuniste a maselor, așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza, principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste, C.J.E.F.S. 
Dolj a organizat, duminică, o șe
dință plenară, în care s-a dezbă
tut modul de desfășurare a activi - 

fotbalistice din județ, in spi- 
de exigență stimulat, de ulti- 
documente de partid.
această plenară au participat

tații 
ritul 
mele

La
activul Consiliului județean, mem
brii comisiei județene de fotbal, ai 
colegiului județean de arbitri, ju
cătorii celor 32 de echipe din cam
pionatul j'udețean, antrenori, in
structori de fotbal, activiști din ca
drul asociațiilor și cluburilor spor
tive. O asistență numeroasă, care a 
umplut pînă la refuz aula „Al. 
Vuia" a Universității craiovene. o 
plenară în care punctul comun de 
discuție a fost ridicarea conștiinței 
socialiste a sportivilor, respectul 
față de spectatori și adversari.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Blagoe Marcovici, președintele 
comisiei județene de fotbal, a a- 
mintit de o serie de manifestări 
negative pe terenurile de sport și 
în afara lor, scoțînd în evidență

Șt. GURGUI, coresp.

(Continuare în pag. a 2-a)

Expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU și Programul adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 3-5 
noiembrie a.c. constituie un puter
nic îndemn pentru dinamizarea' 
muncii noastre de fiecare zi și de 
perspectivă, pentru ca România so
cialistă să atingă înalte culmi de 
cultură și civilizație.

Ideile fundamentale care reies 
din aceste istorice documente ac
ționează asupra inimilor și minți
lor noastre, dînd expresie unei 
luminoase concepții asupra vieții, 
dar și unei conștiințe puternice, în 
care să se îmbine, deopotrivă, dra
gostea de muncă, adînca respon
sabilitate civică, înalte sentimente 
patriotice și internaționaliste, ca
racteristice omului de tip nou, cu 
o ireproșabilă ținută etică, adevă
ratul comunist al vremurilor noas
tre.

Pentru sportivii municipiului și 
județului Tulcea, care practică dis
ciplinele cele mai diverse — lupte, 
caiac-canoe, box, baschet, atletism, 
șah, volei, fotbal, gimnastică — în
țelegem să dezvoltăm și o perma
nentă acțiune de educare, pentru 
ca, pe lingă campioni, să scoatem 
oameni animați de un nestăvilit 
avînt revoluționar, care să contri
buie cu eforturi sporite la impre
sionantul Program imprimat 
Partid întregii vieți materiale 
spirituale a poporului nostru.

Sportivii acestor străvechi și fru
moase meleaguri sînt datori să ia 
parte și la opera de valorificare a 
bogățiilor Dunării și ale magnificei 
Delte, la ridicarea marilor com
plexe industriale începute în acest 
prim an al cincinalului.

Vom depune toate eforturile pen
tru ca. generația de sportivi care 
se afirmă acum în județul nostru 
să se afle în primele rînduri ale 
constructorilor unei vieți noi, în 
ritmul intens și la indicii impre

sionant! trasați de conducerea 
Partidului nostru.

ION OLARU 
președintele C.J.E.F.S. Tulcea

Echipa feminină de handbal a Ro
mâniei a susținut aseară, în com
pania reprezentativei Cehoslovaciei, 
penultimul său meci din serialul 
partidelor de verificare înaintea 
campionatelor mondiale. întîlnirea 
din sala Floreasca nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor. Aceasta pen
tru că, 
noastră 
rat în 
iar pe 
oaspete 
victorie 
turneul 
rat extrem de agresiv, dînd jocului 
o tentă de duritate care i-a dis
trus frumusețea.

Meciul, a început in nota de do
minare a echipei Cehoslovaciei. 
Deși cu o formație remaniată (in 
locul jucătoarelor cu vechi state de 
serviciu — Kernerova, Starkeova, 
Matlochova ș.a. — au apărut ele
mente noi. tinere), echipa .dove
dește omogenitate și eficacitate în 
atac, in special datorită forței de 
aruncare a Foltynovei. Cervenko- 
vei și Pekarovei. Oaspetele conduc 
cu 2—0 (min. 7) și 3—1 (min. XI). 
dar reprezentativa noastră revine 
și egalează : 3—3 (min. 15). Din a- 
cest moment și pînă in min. 43, 
cele care au inițiativa sînt hand
balistele cehoslovace. Ele prelun
gesc atacurile (pentru a obosi e- 
chipa adversă în apărare și pen
tru a găsi cea mai bună poziție de 
șut) și practică un joc greu de ex
plicat în apărare (echipa avan
sează și se agață pur și simplu de 
adversare), joc care — din păcate 
— sperie pur și simplu pe sporti
vele noastre, le taie elanul. Așa 
se face că la repriză scorul este 
de 7—4, iar în repriza a doua de 
8—4 (min. 26), ,10—6 (min. 29) și 
11—7 (min. 31) în favoarea echi
pei Cehoslovaciei. Abia acum, cei 
doi arbitri — G. Fillop (Ungaria) 
și P. Cîrligeanp (România) — în
cep să sancționeze obstrucțiile re
petate ale oaspetelor (fie prin eli
minări, fie — cînd este cazul — 
prin aruncări de la 7 m). Team-ul 
României se avîntă cu mai mult 
curaj și recuperează pas cu pas 
handicapul. în min. 41. scorul este 
egal: 12—12, ca în min. 49, 
cînd devine 13—13. La acest scor, 
pe contraatac, Petruța Băicoianu 
ratează... Avem din nou mingea în

pe de o parte, selecționata 
a făcut un joc slab (timo- 
atac, deslinat . in apărare), 
de alta pentru că echipa 
— dorind cu orice preț o 
la o formație calificată in 
finol al C.M. — s-a apă-
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Un atac rapid, clar 
echipa noastră — finalizat de Sos. 
vacia, incheiat la egalitate : 13—13.

cum din păcate de puține ori a realizat ieri
Fază din meciul România — Cehoslo-

ultimele secunde, din nou contra
atac, dar cind Ibadula se pregă
tea să tragă... se fluieră sfîrșitul 
întîlnirii! Au înscris : Șoș 5, Băi- 
coianu 4, Arghir 3 și Ibadula —
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pentru România, Pekarov* 6, Cer- 
venkova 5 și Foltynova 2 — pen
tru Cehoslovacia.

Hri.taeh. NAUM 
-................. , t.î

BIATLONIȘTII NOȘTRI AU PLECAT 
LA ANTRENAMENT ÎN U.R.S.S.

Azi, baschet in sala Constructorul

POLITEHNICA-I.E.F.S, PRIMUL MECI
DIN SERIA CELOR DECISIVE

lASTARIIIl CUMPIIIIIII
La campionatele interna

ționale de tenis de masă ale 
României, programate între 
23 și 25 ianuarie 1972 la Cluj, 
vor lua parte și reprezenta
tivele R. P. Chineze. Loturile 
anunțate cuprind numeroase 
nume celebre. Astfel, la star
tul competiției vor fi pre- 
zenți componenții formației 
masculine, campioană mon
dială : Li Cinkuan. Si Entin 
(semifinalist în proba de sim
plu bărbați de la Nagoya), Li 
K ol ian, precum și Tiao Ue- 
nyuan, Iu Cianciun, iar la 
fete : Li Li (semifinalistă la 
simplu femei la ultima edi
ție a C.M.), Cen Huaiyin (cea 
care a eliminat-o la Nagoya 
pe fasta campioană a lumii, 
Toshiko Kowada), Hu Julan, 
Lin Meiciun, Huan Sipin.

La 12 și 13 decembrie, la Timișoara

ROMÂNIA-R.P. CHINEZA 
LA BASCHET FEMININ
După cum am mai anunțat, 

reprezentativa feminină de 
baschet a R.. P. Chineze va 
susține, în luna decembrie, o 
serie de meciuri în țara noas
tră. întîlnirile România — 
R. P. Chineză se vor desfă
șura duminică 12 decembrie 
și luni 13 decembrie, în sala 
Olimpia din Timișoara, ur
mînd ca. în continuare, oas
petele să mai evolueze laO- 
radea. Satu Mare, Cluj șiTg. 
Mureș, în compania selecțio
natelor locale, după un pro
gram nestabilit încă.

de
Și

în sala Constructorul se dispută 
astă-seară. de la ora 18,15, unul din 
meciurile decisive în lupta pentru 
titlul de campioană feminină a Româ
niei : Politehnica — I.E.F.S- Aliate la 
egalitate de puncte în clasament, ne
învinse după cele patru partide sus
ținute pînă acum. Politehnica, dețină
toarea titlului, și I.E-F.S., principala 
sa rivală in această ediție a divi
ziei A, se înfruntă într-o întrecere 
de frumoasă tradiție și cu consecin
țe importante în viitoarea ierarhie 
a celor mai bune formații de baschet 
din țară. Elevele prof. Grigore Cos- 
tescu au ca. principale argumente 
plusul de tehnicitate 
aruncările la coș, cele 
Nicolau au de partea 
superiorității de talie.
vinge ? Răspunsul îl vom afla la în
cheierea disputei, despre care mai 
trebuie spus că reunește pe cele

și precizia în 
ale prof. Ioan 
lor avantajul 
Cine va în-

mai multe componente ale Iotului 
republican. Deci, și un prilej de ve
rificare a potențialului baschetbalis
telor noastre fruntașe într-o întrecere 
dirză. așa cum se anunță derby-ul 
de azi, un test binevenit, numai 
cu o lună de zile înaintea Campjo- 
natului Balcanic de la Sarajevo-

Formațiile : POLITEHNICA r Ta- 
flan, Savu, Gugiu, Ciocan, Demetres- 
cu. Topor. Enciu, Szabados, Schrei
ber. Farkaș-Orban. Pruncu ; I.E.F.S. : 
Popov, Salcu, Deak. Petric, Amza, 
Iftimie. Szabo, Barabaș, Vigh, Balai, 
Giurea. Arbitri : G. Chiraleu și D. 
Ganea.

Celelalte partide ale etapei a V-a, 
programate tot azi, sint : Constructo
rul — Universitatea Iași (sala Con
structorul. ora 17). Crișul Oradea — 
A.S. Armata Cluj. Universitatea Ti
mișoara — Sănătatea Satu Mars, 
Voința Brasov — RaDid București.
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Primul obiectiv participatea

la toate cele 20 de categoriie în lotul olimpic au fost selec-

a

ționați luptători din numeroase județe ® „Liberele" au ajuns 

la... majorat și cerințele pot fi mai mari ® Muncă, pasiune și 
olimpice mai au nevoie de corectări

Succese strălucite însoțesc de mai 
mulți ani prezența și evoluția luptă
torilor români la cele mai mari — 
și mai dificile — confruntări ale 
acestui sport aflat, sub toate as
pectele, într-un progres cu totul re
marcabil. Afirmarea a fost și pînă

colaborare Obiectivele

4-
Gheorghe Bercea
nu intr-o acțiune 
spectaculoasă.

Ieri dimineața, Iotul nostru olim
pie de biatlon a plecat, pe calea 
aerului, în U.R.S.S. pentru prima 
perioadă de antrenament pe zăpa
dă. Sub conducerea antrenorilor 
C. Tiron și M. Stuparu au făcut 
deplasarea următorii schiori : O. 
Carabela, G. Vilmoș, I. Țeposu, ,V. 
Fontana, St. Veștoa. Gh. Voicu, V. 
Papuc și Gh. Gîrniță. Ei vor ră- 
mîne în Uniunea Sovietică pînă la 
sfîrșitul acestei luni, antrenamen
tele urmînd să se desfășoare nu la 
Novosibirsk — cum era prevăzut 
inițial — ci la Murmansk, în apro-

pierea cercului polar. Schimbarea 
s-a datorat lipsei de zăpadă în 
prima localitate. La această dată, 
Murmanskul — una dintre cele mai 
nordice localități ale continentului 
— se află încă în noaptea polară, 
doar între orele 9—16 existînd, o 
lumină difuză. Pentru ca antrena
mentele schiorilor să se poată efec
tua în condiții bune, pîrtia de schi 
și poligonul sînt însă iluminate. Cu 
acest stagiu de antrenament,, în 
condiții puțin obișnuite, începe 
ultima etapă de pregătire a biatlo- 
niștilor noștri pentru J.O. de iar- 
nă de la Sapporo.

Intilnire de scrima

STEAUA-C.U.S. ROMA
La invitația'clubului Steaua, 

scrimerii de la Clubul Uni
versitar Sportiv din Roma 
vor susține un meci la toa
te armele în țara noastră. 
De comun acord cu conduce
rea clubului oaspe, meciul 
va avea loc în zilele de 4 
și 5 decembrie la București.

Meciuri de mare atracție la Arad, Ploiești, București și Petroșani

Continua dezbaterile din cadrul Biroului 
C.N.E.F.S. și al C.O.R. cu participarea mai 
multor specialiști și a celor care răspund de 

pregătirea diferitelor loturi olimpice. Recent, ni s-a 
oferit prilejul de a asista la o amplă discuție des
pre rezultatele, problemele și perspectivele sportu
lui luptelor — după cum se știe unul din punctele 
forte ale delegației noastre reprezentative pentru 
Jocurile Olimpice de la Miinchen.

Principalele concluzii sînt reconfortante,
în cadrul acestui lot se muncește, în continuare, 

cu răspundere și competență. Realizările în îmbu
nătățirea muncii de selecție și de pregătire sînt 
evidente. Se constată noi creșteri pe curba valo
rică generală a sportului luptelor și îndeosebi pro
grese remarcabile (implicit și posibilități sporite 
de afirmare) la stilul „libere". îmbucurătoare — și 
hotărîtoare pentru obținerea performanțelor de ni
vel olimpic, mondial și european — este folosirea 
mijloacelor științifice (metodice, medicale etc) în

pregătirea luptătorilor, federația realixînd o bună t 
și eficientă colaborare cu toate instituțiile speciali
zate în domeniul sportului.

S-a arătat, însă, că sînt necesare și corecturi în 
procesul general de pregătire. Trebuie, de aseme
nea, manifestată o mai mare atenție față de spor
tivii fruntași, îndeosebi în ceea ce privește asigu
rarea unei perfecte stări de sănătate pentru a nu 
se repeta situația din acest an cînd, de exemplu, 
în urma unei accidentări, Gheorghe Berceanu a de
venit indisnonibil pentru C.M. de la Sofia,

SÎNT ȘANSE REALE CA LUPTĂTORII ROMANI, 
AT1T LA GRECO-ROMANE CÎT SI LA LIBERE, SA 
SE NUMERE PRINTRE MEDALIAȚII ÎNTRECERILOR 
OLIMPICE. Ar fi o răsplată binemeritată pentru a- 
cești sportivi de o rară modeste, exemple de mun
că și dăruire. Desigur, și o importantă contribuție 
la o reprezentare de prestigiu a sportului românesc 
la apropiata ediție a Jocurilor Olimpice de vară.

acum o probă a valorii autentice, 
dar la această oră ni se pare că — 
îndeosebi în ceea ce privește Jocu
rile Olimpice — obstacolele s-au în
mulțit. Avem in vedere creșterile 
calitative rezultate din îmbunătățirea 
mijloacelor antrenamentului modern, 
generalizarea largă a celor mai în
semnate metode de pregătire, dar 
și faptul că astăzi un număr de 98 
(!) de țări sint afiliate la F.I.L A 
și, fără îndoială, 
cestora — mulți cu 
ficate — se gîndesc 
medalii olimpice.

Ni s-a părut util 
acest cadru general. _____
aborda unele probleme ale 
nostru reprezentativ, tocmai clin ne
cesitatea de a evalua cu realism atît 
performanțele din ultima vreme, cit 
și șansele de a se continua la J.O 
de la Munchen tradiția succeselor 
de prestigiu obținute prin muncă și 
hărnicie, talent și dăruire, prin fo
losirea cu răspundere a condițiilor 
create.

Intre două partide de mare im
portanță pentru echipa națională 
— cu Cehoslovacia și Țara Gali
lor — astăzi au Ice meciurile eta
pei a X-a a campionatului diviziei 
A. La Arad, București, Cluj, Ora
dea, Ploiești, Craiova, Petroșani și 
Iași, zeci de “ ‘ 
ce duminică 
aplaudat cu 
Colori și au 
splendidei victorii) se vor reîntîlni 
cu echipele noastre fruntașe. Și 
această etapă a X-a, importantă 
datorită momentului în care se 
dispută, oferă partide interesante, 
unele chiar de mare atracție, în 
care fruntașele clasamentului sînt 
puse la grele încercări. Cu două 
excepții — U.T.A. și Steaua — 
cinci din primele șapte clasate 
joacă în deplasare, avînd de sus
ținut examene deosebit de difi
cile.

ARAD. Liderul nu știe, pînă a- 
cum, ce este înfrîngerea, iar cal
culul hîrtiei arată că și de data 
aceasta U.T.A. este favorită. Con- 
stănțenii au plecat de pe malul 
mării de săptămîna trecută, făcînd 
o „haltă" în Capitală, pentru „a- 
micalul“ cu Steaua, după care au 
plecat mai departe, spre Arad, eu 
gîndul la un rezultat bun.

mii de spectatori (cei 
i-au susținut și i-au 

atîta căldură pe tri- 
gustat din bucuria

BUCUREȘTI.
Steaua — Steagul 
roșu, un meci de 
tradiție. Rezulta
tele imprevizibile 
realizate, de obi
cei, de către ste
gari la București 
fac interesantă' a- 
ceastă partidă, cu 
atît mai mult cu 
cit Valentin Stă- 
nescu se află 
pentru prima oară 
față în față cu 
fosta lui echipă. 
Iși vor menaja 

brașovenii pe ve
chiul lor profe
sor ? Greu de 
crezut E o ches
tiune de orgoliu 
Totul depinde însă 
de verva lui Iordăneseu și Năstase.

CLUJ. Cu tolba săracă, minați 
de dorul victoriei, al cărui gust 
nu l-au aflat pînă acum, ferovia
rii întîlnesc o echipă socotită pînă 
acum de unii mult mai „blîndă“. 
Dar A.S.A. nu s-a speriat de ni
meni și a ajuns să ocupe azi 
VI și, culmea, să aibă cele 
puține goluri primite 1

ORADEA, Cine poate

CLASAMENTUL ÎNAINTEA
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1. U.T.A.
2. „U" Cluj
3. Șport Club Bacău
4. Steaua
5. Dinamo
6. A. S. Armata
7. Farul
8. Univ. Craiova
9. Steagul roșu

10. Rapid
11. F. C. Argeș
12. Petrolul
13. Jiul
14. Politehnica
15. Crisul
16. GF.R..

ETAPEI
i 4
i 2
i 2
1 4
l 3
I 5
I 2
l 3
l 3
I 1
; o
i o

5
3
3 

) 2

5
5
5
4
4
3
4
3
3
4
4
4
1 
1
1 
0

0
2
2
1
2
1
3
3
3
4
5
5
3
5
5
7

DE AZI'
21— 7
18—10
15— 8
13— 8
14— 9

7— 6
11— 9
12— 11
9— 8

10—11
15— 16
5-16
4— 8

10—17
3-12
7—18

14
12
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
5
5
2

si 
fc-

de... puncte, 
de replica și

locul 
mai

afară, bineînțeles, depronostic, în 
orădeni și rapidiști, care sînt în 
cauză ? Crișul speră într-o reve
nire pe propriul teren, Rapidul 
însă încearcă, la rîndul său, să 
iasă din impasul prelungit. Cn 
condiția ca Răducanu să fie (în 
sfîrșit) mai serios, iar Neagu să 
redevină jucătorul incisiv pe care-1

C. ALEXANDRU

reprezentanții a- 
pretenții justi- 
la cele 60 de

să subliniem 
înainte de a 

lotului

★
In cadrul Biroului C.N.E.F.S. .și al 

C.O.R. s-a analizat pe larg — pe baza 
unei informări extrem de clare și pe 

_ deplin responsabile, prezentată de fe
derația de specialitate — îndeplinirea 
obiectivelor din planul general de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice, 
insistîndu-se. firesc, asupra activită
ții desfășurate, mai ales, în ultimul 
an

Concluziile sînt deosebit de impor
tante și — referindu-se îndeosebi la 
campionatele mondiale care au avut loc 
la Sofia — vom aminti citeva, pentru 
că ele 
pentru 
găt.ire.

• In

reprezintă repere verificate 
perioada următoare de pre-
ceea ce privește PREGATI-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Veniți in București pentru meciul cu Steaua, fotbaliștii brașoveni au folosit prilejul și pentru o plimbare pe 
bulevardele Capitalei ‘ Foto t Theo macARSCHI
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PAGINI PILDUITOARE DIN LUPTA
PARTIDULUI Șl A POPORULUI

(Urmare din pag 1)

acestei tari, din care acești sportivi, 
Dumilru, Domide, Dinu, Iordănescu 
și ceilalți colegi au fericirea să 
facă parte. Am parcurs, împreună 
cu ei 
trecut 
vârâtă 
partid 
aceste 
gram de afirmare a omului socie
tății socialiste și comuniste.

Am profitat de cîteva momente 
de răgaz, și am solicitat antreno
rului Angelo Niculescu și 
rului Corne! Dinu primele 
presii.

Prof. Angelo Niculescu 
considerat vizita Ia Muzeul 
Iui ca o primă necesitate în programul 
de activități cultural-educative ale 
lotului național de fotbal. Aceste 
documente pe care le-am văzut,

sălile muzeului și timpul a 
pe nesimțite. A fost o ade- 

lecție de istorie, a unui 
și a unuj popor ce dan în 
zile viață unui amplu pro-

jucăto- 
lor im-

i „Am 
partidu-

LUPTA PENTRU ÎNTÎiETATE iii HANDBALUL
MONDIAL-DIN CE ÎN CE MAI DIFICILĂ

parti- 
acești 

tot ce 
viață,

ilustrînd o parte din istoria 
dului și a patriei, • cărora 
tineri sportivi le datorează 
au realizat pînă acum în 
constituie *in imbold în activitatea 
lor, în M ceea ce fac pentru 
prestigiul p.gtriei".

Cornel Dinu i „Am parcurs cu 
un deosebit interes sălile muzeu
lui, in care 1'iecare document în
seamnă pentru noi o pilduitoare 
pagină din istoria partidului și a 
patriei. Vizita la* muzeu consiituie 
pentru noi, comprtnenții lotului na
țional de fotbal, un moment de 
cea mai mare importanță, prilej 
de a ne reaminti lupta pe care 
partidul comuniștilor și poporul au 
dus-o pentru propășirea României. 
Folosesc acest prilej pentru a ne 
exprima dorința de 
condițiilor pe care Ie 
ne realiza în viață și 
de sport cu cele mai 
tate".

a răspunde 
avem de a 
pe terenul 

bune rezul-

PREOCUPĂRI SPORITE ÎN JUDEȚUL
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII DE EDUCAȚIE

DOLJ

ii RÎNDURILE FOTBALIȘTILOR
(Urmare din pag I)

și preocuparea organelor locale pen
tru asigurarea unor cit mai bune 
condiții de desfășurare a compe
tițiilor, măsurile luate de preve
nire a abaterilor, 
sancționare a celor 
tradicție cu etica 
tip nou.

A fost prezentat 
prof. Emil Ncgreanu, metodist la 
C.J.E.F.S. Dolj, un plan de măsuri 
privind îmbunătățirea activității 
politico-ideologice și cultural-edu
cative a sportivilor.

Dintre participanții la discuții,

ca și cele de 
ce sint in con- 
sportivului de

apoi, de către

ridicat I. 
la asocia- 
Bonciu —

Craiova,

probleme deosebite au. 
Scăunașu — instructor 
ția Unirea Podari. C. 1 
antrenor la Panificația.
O. Simion și C. Micu — fotbaliști. 
M. Noțujescu — arbitru, P. Pău- 
nescu — prof, pensionar.

în încheierea ședinței, a ltlat -cu- 
vîntul Augustin Brîndușa, preșe
dintele C.J.E.F.S. Dolj, care a fă
cut recomandări pentru munrto ce
lor ce se ocupă de destinele fot
balului din județ, cărora le-rt ce- 

. rut mai multă exigență în muncă, 
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a muncii de educație a 
tineretului sportiv.

Există o anumită părere — cu o 
largă accesibilitate în marea masă 
de iubitori ai sportului — referi
toare la randamentul reprezenta
tivei masculine de handbal a țării. 
Se crede — și asta indife
rent de perioada competițională în 
care se află formația sau mai pre
sus de adversarul pe care îl are 
în față — că handbaliștii români 
sînt imbatabili, că o dată intrați pe 
teren problema învingătorului a- 
proape că nici nu se mai pune. Și 
— așa cum o arată cifrele — de 
cele mai multe ori această părere 
a fost confirmată printr-o exce
lentă comportare, ca să nu mai 
vorbim de suita de rezultate ono
rante, ce s-au înscris cu zecile în 
palmaresul acestei selecționate, de 
trei ori campioană a lumii în ul
timii 10 ani.

într-adevăr. nimeni nu poate 
contesta faptul că echipa mascu
lină de handbal a României nu ne-a 
prea dezamăgit în ultima perioadă 
de timp. Tocmai din acest motiv, 
evoluțiile ei mai slabe au căpătat, 
aproape firesc, proporții neobișnui
te, generînd îngrijorătoare semne 
de întrebare sau provocînd vii dis
cuții. Afectați în mod sincer de 
momentul de loc plăcut, amar, al 
unui insucces al handbaliștilor ro
mâni, iubitorii sportului se între
bau neliniștiți : nu cumva începe 
să apună epoca de glorie a hand
balului nostru ? De fiecare dată, 
însă, acești excelenți sportivi care 
■sînt jucătorii români au risipit 
iute neîncrederea, au confirmat so
lida lor valoare, prin rezultate care 
au făcut să tresalte inimile tu
turor.

Să ne reamintim, de pildă, că 
după cucerirea a două titluri mon
diale (în 1961 și 1964), la urmă
toarea ediție a C.M. (1967, Suedia) 
selecționata României s-a clasat 
doar pe locul III. ceea ce a stîr- 
nit neliniște. După trei ani, însă, 
la C.M. din Franța reprezentativa 
țării noastre și-a recucerit titlul 
pierdut în Suedia și încă într-o 
manieră strălucită, impunîndu-se la 
capătul unei dispute de o dîrzenie 
neobișnuită. Exemple de acest gen 
mai sînt. Formația română a mai 
pierdut meciuri sau chiar mari tur
nee, dar — ceea ce este extrem 
de important — ea s-a numărat 
întotdeauna printre fruntașe, a fost 
mereu prezentă pe podiumul în
vingătorilor și, mai devreme sau 
mai tîrziu, s-a revanșat, achitîn- 
du-și cu conștiinciozitate toate „da
toriile" competiționale.

Acum, nu încape nici o îndo
ială, selecționata masculină de 
handbal este într-o „zodie proas
tă", cind remanierile operate au 
tulburat echilibrul moral al echi
pei, cînd s-a instalat în rîndurile 
componenților lotului o oarecare 
crispare nervoasă, cînd capacitatea

de a rezista la diferitele șocuri ce 
se ivesc în joc s-a diminuat în 
mod evident. Este, desigur, neplă
cut, dar avem convingerea că e- 
tapa va fi depășită, că în curînd 
reprezentativa țării va reveni la 
omogenitatea, la sudura morală și 
Ia valoarea care au făcut-o renu
mită.

Numai că situația în handbalul 
mondial este în prezent cu totul 
alta și „come-back“-ul handbaliș- 
tilor români nu va mai fi de loc 
ușor. De unde, nu cu mult timp în 
urmă, primele locuri la marile în
treceri europene sau mondiale se 
repartizau — dacă putem spune 
asa — aproape exclusiv între mem
brii unui „club" foarte restrîns 
(România, Cehoslovacia, Suedia și, 
eventual. Danemarca, R.D.G. sau 
R.F.G.), acum lucrurile s-au com
plicat mult, deoarece valoarea ge
nerală a handbalului masculin din 
Europa a înregistrat un salt spec
taculos. Puțini dintre amatorii de 
sport din țara noastră știu, de pil
dă. că această excelentă selecțio
nată care este formația Iugosla
viei are drept cea mai bună per
formanță din întregul ei palma
res doar ocuparea locului III la ul
tima ediție a C.M. Sau că forma
ția Ungariei, care a confirmat prin 
comportarea ei la ..Trofeul Car- 
pați" rezultatele foarte bune obți
nute în acest sezon, nu a reușit 
niciodată pină în prezent să se cla
seze în primele VI locuri la cam
pionatul mondial ! Ce să mai vor
bim de faptul că, spre exemplu, 
echipa Norvegiei pe care — sîntem 
siguri — toți telespectatorii au ad-

mirat-o pentru forța sa de finali
zare, pentru acuratețea tehnică a 
jocului, pentru rapiditatea și cla
ritatea acțiunilor ofensive, nu a 
reușit să se claseze în primele 12 
locuri la ultima ediție a C.M.! Deși 
greu de crezut, adevărul este a- 
cesta : ierarhia 
Iul mondial nu 
atît de multe 
înalte, cu mari

Privită lucid 
vedere, în 
nici un fel) nu pot ajuta la nimic, 
sarcina reprezentativei noastre 
masculine apare extrem de difi
cilă, 
mai 
prin 
tiri, 
stanțiale ar fi ele, nu se mai poate 
trăi, în această lume a handbalu
lui mondial, în care nebănuit de 
multe formați; aspiră, pe deplin 
justificat, la un loc cit mai aproa
pe de vîrful piramidei. Și dacă din 
aceste rînduri amatorii de sport 
din țara noastră au sesizat esenția
lul, avem totodată speranța că 
membrii lotului reprezentativ au în
țeles — la rîndul lor — că misiu
nea ce o au devine foarte grea, im- 
plicînd seriozitate, atașament, și 
în ultimă instanță o muncă fără 
preget. Aceasta, dacă vor ca la 
Jocurile Olimpice să păstreze ga
loanele ciștigate cu atîta greutate 
în ultimii ani.

DORIM CORECȚI

valorică în handba- 
maî arc în prezent 
trepte și nici prea 
diferențe între ele. 
din acest unghi de 

care exagerările (de

Victoriile trebuie pregătite cu 
multă atenție și, îndeosebi, 
mai multă muncă. Din amin- 
oricît de frumoase sau sub-

Sîntem într-o perioadă, nu
mită plastic, „Toamna bogată a 
fotbalului românesc". Avem suc
cese în această direcție, ne 
bucurăm, vorbim mult de fotba
liști.

Este, evident, o perioadă în 
care fotbaliștii fruntași — și, 
mai ales, tricolorii — sînt lău- 
dați, înconjurați de stima noa
stră. îi lăudăm, însă nu dorim 
ca aprecierile să le... strice. Să 
determine de 
vedetiste, de 
să nu cadreze 
tiv nou pe care dorim să-l în
truchipeze fiecare din ei. Este 
motivul pentru care ne-am ho- 
tărît să spictiim astăzi din scri
sorile venite în redacție de la 
doi cititori. Ele întruchipează, de 
fapt, glasul opiniei publice, care 
respinge manifestările 
de etica omului

pildă atitudini 
înfumurare, care 
cu tipul de spor

străine 
socialist. 

Constantin Brașoveanu din Tîr- 
goviște, strada Muzelor 7, se re
feră la jucătorul Gheorghe Tă
tarii de la Steaua: „Nici acum 
nu-mi vine să cred ceea ce a 
făcut. Nu mi-am putut închipui 
că un tînăr sportiv din țara 
noastră poate fi atit de egoist, 
incit să-și lase colegii de echipă 
exact în momentul cind știa că 
ei au de susținut un meci tare 
greu în deplasare și că prezenta 
lui era necesară. Ce germeni 
încolțesc în acest tînăr al cărui 
talent a fost cultivat în condi
țiile socialismului? De ce n-a

reținut nimic din ceea ce ce
rem noi sportivilor, de ce nu se 
inspiră din seriozitatea și spor
tivitatea fratelui său? Felicitări 
clubului Steaua pentru intran
sigența sa",

A doua scrisoare de care a- 
minteam ne vine de la Bacăti 
și a fost expediată de Ion Mer- 
tea, cartier Cornișe II. Și dîn- 

•sul pornește de la aceeași con
cepție sănătoasă, privind înda
toririle sportivului de tip nou. 
A citit în ziarul nostru artico
lul „Sportul — excelent mijloc 
de educație" și se simte dator 
să ne aducă la cunoștință atitu
dinea pe care doi jucători din 
echipa S.C. Bacău au avut-o în 
întîlnirea recentă cu Bonsuc- 
ceso, trimițîndu-ne cronica din 
ziarul „Steagul roșu" Bacău. Ci
tăm din acest ziar t „Nu putem 
trece cu vederea ieșirea neper- 
misă a lui Dembrovschi care, 
faultat, a aruncat violent min
gea cu mina în adversar. S-a 
iscat o busculadă în care Ca- 
targiu a început să lovească și 
el un adversar 
minge".

Mal are rost
După cum se vede, toată lumea 
este de acord ca în cadrul clu
burilor să se acorde atenția cu
venită educației. Se cere ca și 
fotbaliștii, indiferent cine s.î 
ei, să fie model de conduită.

Modesto FERRARINI

care n-avea

să Insistăm?

BOXERII CONSTĂNTENI
I

APLAUDAȚI PESTE HOTARE

Selecționata de 
box a prașului 
Constanța, alcă

tuită pe scheletul echipei Farul, 
s-l Înapoiat recent din turneul 
întreprins în R.F. a Germaniei, 
Danemarca și R D. Germană. A 
fost un turneu de răspuns la vizi
tele făcute astă-vară de echipe din 
aceste țări.

Spre deosebire de trecut, pugi- 
liștii constănțeni au întîlnit, . de 
data aceasta, formații mult mai 
puternice, adesea selecționate, fapt 
care explică scorurile mai strînse 
cu care s-au încheiat partidele. Cu 
toate acestea, după cum ne spunea 
conducătorul delegației, Dumitru 
Ivan, constănțenii au lăsat o bună 
impresie. Turneul a început în lo
calitatea Rosenheim (R.F.G.), unde 
elevii antrenorului N. Buză au în- 
tîlnit echipa S.K. Bavaria, vice- 
campioană în 1970, și locul I — in 
prezent — în campionatul R.F.G. 
Au cîștigat gazdele, cu 11—9. A 
urmat întîlnirea de la Soest (tot în 
R.F.G.) cu selecționata Saxoniei, pe 
care constănțenii 
13—7. Selecționata 
deplasat apoi în 
desheim, unde a 
B.G.K. cu 10—8.

Atrăgîndu-și simpatii și aprecieri 
unanime, pugiliștii constănțeni au 
primit imediat invitația de a par
ticipa la un turneu în Danemarca, 
organizat de clubul C1K Copen
haga, care și-a serbat 50 de ani 
de existență. Alături de ei. au fost 
prezenți la întreceri boxeri din 
Suedia, Norvegia, Finlanda, Polo
nia (selecționata orașului Lc.dz), 
Anglia (selecționata orașului Man
chester) și, bineînțeles, din Dane
marca. Cinci sportivi din Constanța 
au participat la turneu: Tr. Cer
chia b.k.o. 1 Christiansen (Dan.) și 
b.p. Lynch (Anglia); M. Dumitraș
cu b. neprezentare Padlowski

(Lodz) și b.p. Herterington (Man
chester). Cerchia și Dumitrașcu au 
cucerit locul I, Tirboi și Badea 
s-au clasat pe locul II, iar Alexan
dru pe locul III.

(la Pfefer și Borsutzki); Iliescu — 
trei victorii, la Wendel ab. 1, Al
lison la puncte, Schwede ab. 3; 
Tirboi — victorii la Feurer r.s.c. 2 ; 
Kutz Ta puncte și Rosfriski (Lodz)' 
la puncte; Pirvu — victorii la 
Gatza — k.o. 1, Lehrke — ab. 3, 
Brosis — la puncte și Cerchia. 
După cum se vede, un turneu u- 
til, care a consolidat bunul renu
me de care se bucură echipa con
stănțeană peste hotare.

Cîștigătorii cupelor „SPORTUL" la circuitul de viteză de la Brăila 
(de la stingă): Eugen Ionescu-Cristea (cl. I), Horst Graef (cl. a IlI-a și 
clasament general), D. Novac (cl. a Il-a) și N. Florian Viorel (începători)

Călin ANTONESCU

ÎN DIVIZIA B

REZULTATE BUNE

FAVORITELE
NU AU AVUT EMOȚII

Etapa inaugurală a celui de 
doilea tur al diviziei B a fost cal
mă. Favoritele au învins „în linie" 
și doar cîteva finaluri foarte echili
brate au stirnit interesul publicu
lui.

Rezultate.
Aiud — 
(14—52), 
Zalău

Brașov 
(22_ 24)
pia Sibiu 76—56 (40—34), Universi
tatea (fostă Rovine) Craiova — Știin
ța Petroșani 61—42 (21—23), Știința
Mediaș — Constructorul Arad 76—75 
(30—33). Rapid C.F.R. Galați — Fa
rul Constanța 56—110 (30—42). Voința 
Ploiești — Universitatea București 
54—60 (22—28), Academia Militară

— Progresul București 66—36 (33—
18), P.T-T. București — Comerțul 
Tirgoviște 81—49 (45—26); FEMININ: 
Știința Sf. Gheorghe — Rapid Deva 
44—42 (28—18), Pedagogic Tg. Mureș
— Voința Tg. Mureș 38—62 (11—29),
Universitatea Craiova — Constructo
rul Arad 50—30 (26—14), Medicina
Timișoara — Metalul Salonta 47—71 
(23—20). Confecția Dorohoî — Uni- 
versitateea II Iași 37—44 (15—21),
Olimpia București. Progresul Bucu
rești 55—69 (30—28). Universitatea
București — Voința București 30—56 
(16—35), Medicina București — Arhi
tectura 36—76 (17—36).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții P. Arcan, Z. Rîș- 
noveanu. A. Szabo, N. Sburlan, V. 
Popovici, Gh. Briotă, I. Somogy. S. 
Lanfert, A- Vasilescu.

MASCULIN: Sănătatea 
Sănătatea Satu Mare 25—112 
Voința Tg. Mureș — Voința 
67—68 (35—34), Politehnica
— Crișul Oradea 62—46 
Voința Timișoara — Olim-

au cîștigat-o cu 
constănțeană s-a 
localitatea Hil- 
învins formația

CONTINUĂ DIN AMO—STEAUA
să-lmasculin 

rapiditate.

In campionatul masculin 

DISPUTA

AUREL ILIESCU

Reîntorși în R.F.G., constănțenii 
au învins selecționata landului 
Schleswig—Hollstein, la Flensburg, 
cu 11—9. De notat că echipa gaz
delor a fost întărită cu boxeri da
nezi. Ultimul meci al turneului s-a 
disputat în capitala R.D. Germane, 
în compania unei combinate T.S.K.- 
Dynamo Berlin, și încheiat la e- 
galitatei 11—11.

Cei mai buni reprezentanți ai 
selecționatei constănțene au fost 
Marin Dumitrașcu. care a susținut 
patru meciuri, obținînd tot atîtea 
victorii, dintre care două prin k.o.

Etapele campionatului 
de volei se succed cu 
Azi, iubitorii acestui sport sînt in
vitați în tribune pentru a asista 
la partidele unei noi etape (a 
VIII-a) intermediare.

Disputa pentru întîietate, în care 
sînt angajate, conform previziuni
lor, echipele Dinamo și Steaua, 
continuă. Ambele formații sînt 
singurele care nu au cedat, pînă 
acum, nici una din partidele sus
ținute. Deoarece dinamoviștii — 
din cauza plecării în Cehoslovacia 
a echipei Politehnica Galați — au 
disputat partida programată în a- 
ceastă etapă (reamintim că au în
vins cu 3—0), în Capitală va avea 
loc doar o singură întîlnire s 
STEAUA — I.E.F.S., în sala Flo- 
rească, de la ora 17,30. Steliștii au, 
desigur, prima șansă, dar 
așteptat ca studenții să 
la un nivel mult mai bun 
făcut-o duminică.

Deși joacă în deplasare, 
la, RAPIDUL se poate întoarce cu

este de 
evolueze 
decît au

la Brăl-

două puncte prețioase care 
mențină în lupta pentru primele 
locuri. Ocupanții ultimei poziții, 
voleibaliștii de la UNIREA----
COLOR, au datoria de a se 
lita în fața suporterilor.

La Brașov, se înfruntă 
team-uri aflate Ia egalitate de 
puncte la mijlocul clasamentului i 
TRACTORUL și PROGRESUL. Bra
șovenii, învinși duminică în de
plasare, vor căuta să se „răzbune", 
acum, pe bucureșteni. Sperăm că 
echipa lui H. Nicolau, cu toată 
misiunea dificilă pe care o are, nu 
va fi o „victimă" sigură.

La Timișoara i POLITEHNICA— 
„U“ CLUJ, iar la Craiova : UNI
VERSITATEA — VIITORUL. Con
fruntări între formații aflate în 
zona inferioară a clasamentului în 
momentul de față, dar al căror joc 
nu trebuie să excludă — mai ales 
că există suficiente posibilități — 
spectacolul voleibalistic de cali
tate. (Em. F.).

TRI- 
reabi- 
Deci...
două

CIRCUITUL DE VITEZĂ DE LA BRAILA A FOST DOAR UN ÎNCEPUT., 
au multe de învățat —

t.orul să 'fitf aibă emoții. La fel s-au 
întîmplat lucrurile și în clasa I, 
unde Fiat-ui 850 coupă al fraților 
Ionescu-Cristea a fost net deasu
pra Iotului. Toate acestea ne duo la 
concluzia că pentru întrecerile vii
toare, în afara obișnuitei împărțiri 
pe clase a mașinilor, pentru o mai 
obiectivă ierarhizare a piloților, este 
necesar să se țină seama și de pre
gătirea mașinilor. Respectiv, se im
pune împărțirea în cele două grupe 
prevăzute în anexaj : grupa I a ma
șinilor de turism obișnuită și grupa 
a Il-a a mașinilor pregătite special, 

întrecerea de la Brăila. primul 
circuit de viteză adevărat după mulți 
ani de pauză, ne-a mai arătat că și 
pregătirea piloților pentru acest gen 
de întrecere este departe de a fi 
la nivelul arătat în raliuri și cursele 
de coastă. Faptul nu ne surprinde, 
în lipsa unei școli de pilotaj arta 
conducerii învățîndu-se — după u- 
reche — în concursuri.

Deci, vor mai fi necesare multe 
întreceri pentru a ajunge ca piloții 
să poată merge pînă la limita posi
bilităților mașinilor, așa cum o fac 
în cursele de coastă. Timpii reali
zați la antrenamente și în cele două 
manșe ale concursului arată de altfel 
că pe măsură ce s-au obișnuit cu 
traseul, piloții au mers tot mai re
pede. Astfel, învingătorul H. Graef 
a efectuat turul cronometrat la an
trenament în 1:23,6, iar cel mai ra
pid tur în concurs în 1:21,1. Intre 
cele două manșe, diferențele dove
desc, de asemenea, o netă îmbună
tățire (D. Novac 7:10,3—7:03,2; Al. 
Ionescu-Cristea 7:34,0—7:23,1 j St 
Haas 7:44,8—7:40,2 etc.).

în grupul piloților tineri și al în
cepătorilor, mulți au făcut greșeli 
datorită întîrzierii la frînările dina
intea virajelor,, neglijînd una din 

—ă ale vitezei
accelerată, 

ei au frî- 
prea puțin,

— Piloții noștri mai
Inițiativa A.C.R. sprijinită de zia

rul nostru pentru reluarea circui
telor de viteză s-a dovedit inspirată. 
Dacă prin eforturile brăilenilor, or
ganizarea — așa cum am arătat ieri 
— a fost la înățime, partea tehnică 
a întrecerii propriu-zise nu s-a ri
dicat la același nivel. Desigur, cei 
peste 10 000 de spectatori brăileni, 
care au înfruntat timp de patru ore 
asprimea frigului, au fost mulțumiți 
de spectacolul — inedit pentru ei — 
oferit de cei treizeci de piloți pre
zenți la întrecere. Dar cei ce cu
nosc bine potențialul actual al spor
tului nostru nu trebuie să se amă
gească. Analizînd acest aspect, vom 
începe prin a arăta că au fost ab
senți de la startul întrecerii cîțiva 
dintre cei mai buni piloți ai noștri. Ne 
gîndim in primul rînd la Aurel Puiu, 
Florin Popescu și Marin Dumitrescu, 
dintre care doar absența iul Flo
rin Popescu este oarecum motiva
tă, prin angajarea în pregătirile 
pentru raliul balcanic. Au mai lip
sit de la start și piloții U.A.P., deși 
se înscriseseră la concurs și dispu
neau de cel puțin două mașini Da
cia S, bine puse la punct; au ig
norat încrederea alți cîțiva piloți 
brașoveni, a căror prezență — 
turi de a piteștenilor — ar fi 
cat nivelul întrecerii din clasa 
ciilor. Acestor absențe 
ugat două defecțiuni 
au eliminat singurele 
R 8 Gordini înscrise 
jeanului L. Borbeiy 
pană pe drum spre Brăila, iar a lui 
Eugen Ionescu-Cristea, cu o ■ pană 
de motor, a abandonat în ultimul tur 
al antrenamentului). în felul acesta 
la start nu a mai fost prezentă nici 
o mașină specială de concurs, în
trecerea grupei a IlI-a rezumîndu-se 
la înfruntarea a tref automobile care 
au păstrat pînă la urmă ordinea in
trării în primul viraj. In clasa Da- 
ciilor, participarea a fost mai nume
roasă, dar faptul că doar una din 
mașini era bine pregătită (a lui D. 
Novac) a făcut ca și aici învingă-

CUPA VRANCEI"
Poligonul din Focșani a găzduit com

petiția de tir dotată cu „Cupa. Vrane ei". 
Au luat parte sportive și sportivi repre- 

'zentlnd secțiile de la Metalul șl Olimpia 
București, Constructorul și Viitorul Foc
șani. Petrolul Ploiești, Voința Iași, Pos
tăvarul șl Voința Brașov. Dintre rezul
tatele obținute se cuvin a ti menționate 
cele ale Juniorului Gabriel Iliescu (15 
ani. Constructorul Focșani) și senioarei 
Vasllica Manca (Viitorul Focșani), am
bele la proba de armă standard 60 t 
culcat.

Iată cîștigătorii: armă standard 6o f 
culcat, seniori : Gh. Vlădan (Met. But.) 
589 p, Juniori : G. Iliescu (Constr. Foc
șani) 593 p, senioare : Vasilica Manea 
(Viitorul Focșani) 58G p, Junioare : Au
rora Podaru (Viitorul Focșani) 580 p. 
armă standard 3x20 f, seniori : Gh. Vlă
dan 564 p. Juniori : Romulus Niculescu 
(Petrolul Ploiești) 540 p, senioare : Pe- 
truța Cifu (Petrolul Ploiești) 5)2 p, Ju
nioare : Anca Pali (Voința Brașov)nioare : Anca Pali
543 p.

Clasament general pe echipe : 1. Com
binata Focșani 81 p. 2. Petrolul Ploiești 
75 p, 3. Voința Iași 68 p.

(Urmare din pag 1)
TLF.A FIZICĂ, astăzi cotele atinse de 
luptătorii români se ridică la nivelul 
celor atinse de cei mai valoroși ad
versari din lume la capitolul FORȚA, 
se constată o depășire a sportivilor 
iugoslavi, suedezi, finlandezi etc., e- 
galitate cu cei bulgari și maghiari și 
o oarecare răminere în urmă fa‘.ă 
de luptătorii sovietici și japonezi la 
capitolul VITEZA ; și. din nou. po
ziție fruntașă 1a capitolul REZIS
TENȚA. . .

• In afara constatărilor privind îm
bunătățirea executării procedeelor în 
atac la lupta in picioare, precum și 
o eficientă crescută in finalizări, pe 
planul pregătirii Lehnico-taetice la 
unii luptători s-au manifestat defi
ciente in legătură cu folosirea conira- 
procedcelor in apărare la lupta din 
picioare și a procedeelor de atac și 
apărare Ia parter.

• Analiza pregătirii psihice a con
dus în general la concluzii Îmbucu
rătoare. dar a reliefat și faptul că —• 
mai ales în prima zi de competiție 
— la unii luptători se înregistrează 
o excesivă stare emoțională care une--

1 ori împiedică debutul pe măsura ta
lentului și a pregătirii generale.

• Rezultatele obținute la C.M. de 
la Sofia (16 puncte la greco-romane 
si 16 nuncte la libere), mai ales în 
condițiile neparticipării lui Gheorghe 
Berceanu — accidentat — au fost a- 
preciate ca satisfăcătoare, aprecierea

nu numai performantele in 
în

i . ..ai sportivii români.
Si acum să intrăm în „actualitatea

olimpică’’ a lotulm de lupte.

Dezbaterile au arătat că există toa
te motivele să vedem realizat un prim

.. »WecUv. a fiăEHi

alâ- 
ridi-
Da- 

adă- 
care

li s-au 
tehnice 
două mașini 
(mașina clu- 
a rămas în

ÎNCEPE „CUPA IAȘULUI"
La sfîrșltul acestei săptămînl, vineri, 

sîmbătă și duminică, se va disputa 
„Cupa lașului". Sînt invitați trăgători 
șl din alte centre : Ploiești, Focșani. 
Cluj. București. întrecerile au loc la 
probele de armă standard 60 f culcat 
și 3x20 f. ca și la armă cu aer compri
mat.

_ _ _ IN 1972: 
PRIMUL CAMPIONAT 

REPUBLICAN FEMININI,

trebuie comentată : participarea la
toate cele 20 de categorii din pro
gramul întrecerilor olimpice de lupte 
(fată de 13 la care am fost reprezen- 
tati în ediția trecută a J.O).

Semnificativ pentru strădaniile în
dreptate spre selecția, pregătirea și 
promovarea celor mai valoroși spor
tivi din țară ni se pare și faptul că 
la această oră în lotul de greco-ro- 
mane sint Incluși luptători din 7 ju
dețe. iar >n cel de libere din 10 ju
dețe, reprezentare aproape singulară 
în Ioturile noastre olimpice. Realistă

să îndrăznească mai mult, să-și pro
pună mai mult și să muncească cu 
eforturi sporite pentru a realiza la 
MOnchen o reprezentare cit mai pres
tigioasă a sportului românesc.

S-a spus, printre altele, că ar fi o 
greșeală să mai considerăm luptele 
libere ca o ramură „tînără" de la 
care pretențiile pot fi reduse. Lupte
le libere au făcut progrese remarca
bile si este bine ca federația de spe
cialitate să fie în viitor din ce în ce 
mai exigentă. Poate începînd chiar 
cu obiectivele olimpice. Discuțiile pe

pregătirea lotului olimpic să conti
nue activitatea entuziastă și compe
tentă desfășurată pînă acum cu re
zultate bune și foarte bune- A re
zultat însă si nevoia de a se acțio
na cu eficientă pentru îmbunătăți
rea muncii colective în cadrul bi
roului federal, in direcția eliminării 
unor neajunsuri manifestate in pro
cesul de pregătire și educație, pen
tru o corelare precisă, fără nici o 
greșeală, a necesităților de pregătire, 
concurs și refacere — relație de 
mare importanță în creșterea perfor-

I
ce este, credem, esențial j 
sprijin efectiv, concret al I
care federația, antrenorii, ■

e în .
i și I
dere, 8

I

Baciu, Popescu, Stîngu

La Miinchen, sportul luptelor
are șansa unei afirmări de prestigiu
și eficientă poate fi apreciată și îm
părțirea sportivilor în trei grupe va
lorice. printre „titulari" numărîndu-se, 
desigur, Berceanu, Baciu, Popescu, 
Neguț, Martinescu. Stoiciu (greco-ro- 
mane). Ambruș, Iorga, Coman. Cer- 
nău (libere).

Au fost prezentate și obiectivele 
olimpice ale federației de speciali
tate cele „maxime" cuprinzînd o sin
gură medalie de aur (la greeo-roma- 
ne. categoria 48 kg). 32 de puncte la 
greco-romane și 26 la libere. Discu
țiile au arătat, pe baza analizei ac
tualului stadiu valoric al lotului, a 
condițiilor asigurate — și care vor 
fi îmbunătățite în viitor — că federa
ția. tehniojenij și luptător^ țrebuie

au arătat, ds asemenea, 
prea mare a obiective
le puncte la greco-ro- 
la libere) ceea ce din

această temă 
o... rezervă 
lor minime 
mane și 16 
nou invită Ia o reconsiderare a per
spectivelor, a șanselor. Bineînțeles, 
fără a se cădea în greșeala de a an
ticipa succese lipsite de o bază va
lorică corespunzătoare. în orice caz, 
ar trebui avută in vedere remarca 
făcută în cadrul dezbaterilor că da
torită particularităților sistemului 
competițional, 
concurează la 
de fapt, șanse

to|i luptătorii i 
primele 6 locuri 
la medalii !

★
Fără îndoială, este necesar ca 

derația, toți factorii responsabili

care
au.

Ie
de

manțelor etc.
Este, de asemenea, nevoie — 

cum s-a precizat în dezbaterile 
cadrul Biroului C.N.E.F.S- și 
C.O.R. să fie continuată și dezvol
tată colaborarea cu Centrul de cer
cetări științifice și Centrul de medi
cină sportivă.

Elementul cel mai important al 
discuțiilor prezentate pe această te
mă ni 
care a 
dintre 
tat la 
noaștere a potențialului fizic sl teh 
nic. a «tării de sănătate individuală, 
a problemelor de pregătire, dar și 
de viață personală ale sportivilor

așa 
din 

a)

s-a părut însă a fi grija ni 
fost analizat aproape fiecai 

luptătorii fruntași. Am asis- 
o reușită și foarte utilă eu

Berceanu. 
etc. Ceea 
pentru un 
muncii pe 
ceilalți specialiști le vor depune în 
continuare, sîntem convinși cu 
mai multă pasiune și răspundere, 
pentru ca Ia toate cele 20 de cate
gorii luptătorii români să facă do
vada talentului și a unei excelente 
pregătiri

COMPONENȚA 
LOTULUI OLIMPIC

I (luptători valoroși 
Internațională, care 

In mal
pentru 

Ion

GRUPA 
experiență 
confirmat 
posibilități 
Gh. Berceanu. 
Popescu, Nicolae .. ..
Martinescu, Gheorghe Stoiciu 
romane). Ludovic Ambruș, 
Iorga, Petrs Coman, Petre 
nău (libere).

GRUPA A II-A (luptători 
periență internațională și cu 
lități de creștere, 
rezultate bune): 
Marin Dumitru. Ion Gibu, 
der. Vasile Fodorpatachi. 
Rupea. Marcel Vlad_ (greco-romane), 
Ion Arapu. _Ion 
Stîngu. P- 
Emil Butu

GRUPA 
perspectivă, 
fizice, dar 
(tonală redusă): Florea Răduț. Ion
Stoica. Marian Ciutan I. Popa Ti-
beriu Horvath ' frian Pona Ni. i>la = 
Mihai. Dumitru Manea, Roman Co-
dreanu. Stelian Șerban, Mihai Ba-
tilă. ion Enache (greco-romane), 
Gheorghe Stan Emilian Cristian. 
Enache Panait, Ștefan Enachs. Iancu 
Vangheliei. Ion Dumitru. Ladislav
Sirnlop, Viorel Enache (libere).

cu 
au 

multe competiții 
locuri fruntașe): 

Baciu, Simion 
Neguț, Nicolae 

(greco- 
Vasile 
Cear-

cu ex- 
posibi- 
obținecare pot

Victor Dolipschi. 
~ ■ I. Ben- 

Eugen

I
I
i
i
i
i

Dumitru, Ștefan I 
Poalelungi, Ion Marton, | 
(libere).
A III-A (luptători de 

tineri cu mari calități 
cu experiență interna- i

i
1
I

legile 
în 
Or,

k----  „„„ p.ca pu^iu,
fund scoși din traseu sau nevoiți să 
oprească. La Brăila, aceste greșeli 
care au delectat publicul n-au avut 
— din fericire — urmări grave, tra
seul fiind bine ales și pregătit, dar 
ele ne arată că nivelul multor piloți 
tineri este încă Ia cel al conducăto
rilor amatori.

Toate acestea erau de altfel de 
prevăzut și nu scad cu nimic meritul 
circuitului de viteză de la Brăila. 
El a făcut un început reușit și este 
un îndemn pentru o continuare, spre 
a avea_ posibilitatea de a învăța. 
Totodată — menționînd prezența li
nei echipe organizate. Danubiana, 
răsplătită _cu un frumos trofeu — 
sperăm că alcătuirea unor echipe 
permanente va favoriza și munca de 
antrenament, aproape necunoscută 
în acest pretențios sport.

Gh. EPURAN

1 _ de bază
viraje, ieșirea 
de multe ori 

prea tîrziu, sau

Ia cel al conducăto-

• S-au desfășurat etapele jude
țene ale campionatelor naționale 
de seniori pe echipe. La 20 și 21 
noiembrie, la Craiova, Timișoara 
și Iași, vor avea loc etapele zonale. 
Primelor 4 echipe calificate din 
fiecare zonă, li se vor alătura alte 
4 — primele clasate în campiona
tul Municipiului București (26—27 
noiembrie) — urmînd ca, în etapa 
finală (9—11 decembrie, în orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej), cele 16 echipe 
să-și dispute titlul republican. 
Primele 9 clasate la aceste finale 
vor participa în anul 1972 la prima 
ediție a diviziei naționale A de 
judo.

© De apreciat inițiativa Federa
ției române de judo și a revistei 
„Femeia" : tot în anul 1972, se va 
organiza un concurs deschis fetelor, 
pe trei categorii de greutate și 
două de vîrstă. Concursul va fi 
considerat drept primul campionat 
republican feminin

Direcția ds poșta și difuzarea presei din Departamentul poștelor și 
telecomunicațiilor anunță că au început contractările de abonamente 
pentru anul 1972 la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei 
române, recent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și perio
dice de informare generală, precum și la publicațiile tehnico-știintifice 
cuprinse în catalogul presei externe 1972.

CITITORI!
Abonați-vă din timp pentru anul 1972 la ziarele și revistele prete 

râie. Consultați catalogul publicațiilor care se află la oficiile P.T.I.R., 
factorii poștali și la difuzorii de presă din întreprinderi și instituții”
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ULTIMELE VESTI DE LA DIVIZIONARELE A
© La Steaua, doi candidați pentru un post: Ciugarin și Smarandache S Numeroase 
telegrame de felicitare pe adresa lui Dobrin • Stoieescu — înaintaș central 
în locul lui Cuperman (accidentat) 0 Jucători indisponibili și tn rîndurile altor echipe

• STEAUA a făcut două antre
namente la începutul acestei săp
tămîni ! luni dimineața, formația 
militară s-a pregătit timp de o oră 
pe terenul ei din șos. Ghencea, iar 
marți dimineața s-a antrenat nu
mai 45 de minute, efectuînd un 
program ușor, relaxator. Un singur 
semn de întrebare în ceea ce pri
vește echipa pe care o vor alinia 
Valentin Stănescu și Gh. Constan-

• PETROLUL a folosit perioada 
de întrerupere, antrenîndu-se zil
nic. în ultimele zile, ploieștenii au 
efectuat antrenamente mai ușoare, 
variate. Antrenorul Ilie Oană a 
optat pentru următorul, „11“ : M. 
Ionescu — Gruber, Bădin, Mocanu 
(Mierluț), N. Ionescu, Iuhasz, Din 
cuță, Grozea. Moldovan (Harapu), 
Moraru. Ciupitu (Dobre).

• ,.U“ CLUJ s-a pregătit minu-

antrenamente zilnice. Luni, 
ședința de pregătire, fotba- 
orădeni, au făcut băi calde, 
masaj. Marți ei au participat 
ședință teoretică, la sfîrșitul 

antrenorul Ștefan Coidum

BUCUREȘTI

ARAD
CLUJ :
ORADEA 
PLOIEȘTI : 
CRAIOVA 
PETROȘANI : 
IAȘI ' :

Meciurile

PROGRAMUL MECIURILOR DE AZI
: . STEAUA — STEAGUL ROȘU
partida se joaca pe stadionul Republicii de la ora 14) 

------- FARUL
A. S. ARMATA 
RAPID 
„U" CLUJ
F. C. ARGEȘ 
DINAMO
S. C. BACAU

U.T.A.
C.F.R.
CRIȘUL
PETROLUL 
UNIVERSITATEA 
JIUL
POLITEHNICA 

vor începe la ora 14,30.

tin în partida cu Steagul roșu: an-’ 
trenorii Stelei au de ales pentru 
postul de fundaș central dreapta 
între Ciugarin și Smarandache. 
După toate probabilitățile, de astă 
dată îl vor prefera pe Ciugarin.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
\s-a pregătit cu mult interes pen
tru meciul cu F.C. Argeș. Antre
norul Constantin Cernăianu a al
cătuit, la sfîrșitul celor 8 zile de 
antrenamente „în familie", cel mai 
bun „11“ din care nu vor lipsi Ni- 
culescu, Strîmbcgnu, Ivan, Oble- 
menco și Țarălungă. Iubitorii fot
balului din localitate așteaptă cu 
viu interes această partidă. (Șt. 
Gurgui, coresp.).

• F. C. ARGEȘ a pus accentul 
pe pregătirea fizică la antrenamen
tele desfășurate luni și marți. Ieri 
după-amiază, echipa a plecat cu 
autocarul la Craiova, avîndu-1 în 
componența ei. bineînțeles, și pe 
Dobrin care, trebuie spus, după 
strălucita partidă de duminică, a 
primit numeroase telegrame de fe
licitare. Dobrin. coechipierul său 
Vlad, precum și antrenorul Hala- 
gian au fost invitați marți dimi
neața la Comitetul județean 
partid, unde au fost primiți de 
Gh. Năstase, prim-secretar al 
miletului județean al P.C.R.

o După «ultimul joc amical, 
tinut cu Știința Ba-ău (scor 1—2), 
POLITEHNICA IAȘI 
nuat antrenamentele 
meciului cu S.C. Bacău. Tn locul 
lui Cuperman (accidentat), pe pos
tul de înaintaș central stînga a 
fost încercat... fundașul Stoieescu. 
Așa incit echipa va avea astăzi 
următoarea alcătuire i Costaș — 
Romilă II, lanul. Alecu, Sofian, 
Mărdărescu ÎI. Simionaș, Marica, 
Lupulescu, Stoieescu. Moldoveanu. 
(D. Diaconescu. coresp:)-

meciul cu Petrolul.țios pentru
Echipa a plecat marți spre Plo
iești, unde va face joncțiunea cu... 
Anca. Uifăleanu, Lică și Ștefan, 
care, după cum se știe, au făcut 
parte din loturile reprezentative. 
(V. Morea).

® Dornică să obțină prima vic
torie în acest campionat, formația 
C.F.R. CLUJ s-a pregătit asiduu. 
Antrenorii dr. C. Rădulescu și L. 
Munteanu s-au oprit asupra urmă
torului „11“ i Toloianu — Vișan, 
Dragomir, Szokc, Roman, M. Bre- 
tan, Cojocaru, S. Bretan. Soo, O. 
Ionescu, Tegean. (M. Victor).

• Și CRIȘUL ORADEA a efec-

tuat 
după 
liștii 
apoi 
Ia o 
căreia 
a anunțat formația pentru jocul 
cu Rapid. Iat-o: Gologan 
Nicolae. Sărac, Lucaci. 
Moldovan, Neșu, Suciu, 
Moț, Cefan, (Schiopu).

• Fotbaliștii echipei U.T.A. și-au 
încheiat ieri dimineață ciclul an-' 
trenamentelor zilnice, participînd 
la un joc de... popice. In privința 
formației pentru jocul cu Farul, se 
fac toate eforturile pentru 
perarea Iui Kun. care este 
accidentat. Antrenorii N. 
trescu și I. Ionescu speră, 
să alinieze formația... clasică : 
dac — Birău. Lercter, Pojoni. Po
povici, Domide, Petescu, Broșovs
chi, Sima, Kun, Both.

• SPORT CLUB BACĂU 
pregătit cîteva zile la Slănicul 
Moldovei. Din lotul care a efec
tuat ieri dimineața deplasarea spre 
Iași, numai Florea nu este complet 
restabilit. (I. Iancu, coresp.).

® După înapoierea de la Alma Ata, 
echipa RAPID s-a antrenat pe te
renul ei din Giulești. Jucătorii fe
roviari au plecat marți seara cu 
trenul la Oradea, lăsîndu-1 acasă 
pe Dumitrul deoarece acesta 
poate fi încă folosit după 
tul suferit la genunchiul

• în meciul de azi. cu 
echipa STEAGUL ROȘU 
beneficia, se pare, de aportul fun
dașului Jenei, care acuză o ușoară 
întindere.

— P.
Balogh,
Tamaș,

recu- 
ușor 

Dumi- 
totusi, 

Vi-

s-a

nu 
acciden- 
stîng. 
Steaua.
nu va

SATISFACȚIILE Șl AMBIȚIILE UNEI VICTORII
in păcate, preocupările multi
ple, spațiul și evenimentele 
Ia zi (etapa de campionat de 
azi și pregătirea apropiatului 

joc cu Tara Galilor) nu ne permit
relatări și discuții mai largi despre 
cel mai valoros și complet joc al . 
echipei naționale de fotbal din acest 
ăn. Victoria obținută în fața Ceho
slovaciei. mai categorică decît arată 
scorul de 2—1. crește în importanță 
dacă avem în vedere palmaresul în- 
tîlnirilor dintre fotbaliștii români _ si 
cehoslovaci de-a lungul anilor. Fină 
la această partidă, din 19 intilnitț. 
cehoslovacii cistigaseră 12, noi 3, iar 
4 s-au încheiat la egalitate. 
Partidele din ultimii 10 ani ne indi
cau pînă duminică 6 victorii ceho
slovace. 3 românești și un meci egal.

Succesul nostru de la Guadalajara 
nu avea cum să șteargă cu 
această superioritate, ceea ce 
ca partida de duminică din 
natul european să nu poată 
siderată nici pe departe 
cîștigată. Eram chiar îngrijorați, de
oarece aveam în vedere și vădita 
scădere de formă a celor mai buni 
jucători din campionat, motivată în 
parte de cea mai încărcată toamnă 
fotbalistică din ultimii ani. La aceas
tă situație . se adăuga imposibilitatea 
utilizării unor jucători de real talent, 
ca Dumitrache și Tătaru, și. în ulti
ma instanță, și a lui Dumitru.

Cei ce iubesc și înțeleg fotbalul — 
și avem cu sutele de mii aseme
nea pasionați, tineri si Vîrsthici. pe 
întregul cuprins al țării — au sesi
zat importanța maximă a momentu
lui. El n-au așteptat de la nimeni

buretele 
a făcut 
campio- 
fi con- 

dinainte

9 DINTRE CEI 12 JUCĂTORI FOLOSIT! DE CĂTRE U.T.A

și-a conti- 
în vederea

LIDERUL CAMPIONATULUI - AU ÎNSCRIS GOLURI

(Urmare din pag. D

împreună cuAntrenorul Nicolac Dumitrescu doi dintre golgeterii U.T.A.-ei, Broșovschi și Domide
Foto : Dragoș NEAGU

vreun semn de liniște. Dimpotrivă, 
putem afirma că scrisorile de îmbăr
bătare trimise, pe adresa federației 
și a ziarului nostru, echipei naționa
le, cît și miile de manifestări zilni
ce de simpatie, încurajările adresate 
fotbaliștilor- au creat o atmosferă care 
a redus diapazonul unor voci 
cei pesimiste și malițioase în 
n.oa împrejurări.

Marea satisfacție a acestei 
de răsunet european, obținută . 
echipei Cehoslovaciei, este datorată 
faptului că internaționalii noștri au 
putut, sub conducerea antrenorilor 
și medicului, sâ fie aproape integral 
recuperați fizic, pentru a obține eu 
toții o eficientă capacitate de joc. La 
aceasta a contribuit în măsură deci
sivă și ambiția jucătorilor noștri de a 
se autodepăși într-un meci în care 
se prezentau — pe unele planuri — 
handicapați față de adversari, chiar 
dacă se .juca pe 
Am văzut cu toții 
face Tiotărîrea de a juca unul pentru 
toți și toți pentru unul, pentru iz- 
bîrtda echipei naționale și bucuria 
celor care iubesc cu adevărat fotba
lul.

Trebuie să recunoaștem că IN A- 
CEA DUMINICA DE 14 NOIEMBRIE 
1971 fotbaliștii ne-au depășit aștep
tările, din toate punetele de vedere, 
reaiizînd un ansamblu de un înalt 
nivel fizic, tehnic, tactic, de voință 
și spectacular. Chiar dacă pe par
curs s-au înregistrat unele scăderi, 
in complexul evoluției acest ansam
blu s-a manifestat puternic și a 
prestat un joc care a impresionat 
chiar și pe adversari. Radu Nunweil
ler, jucător cu randament mai slab în 
acest campionat, titularul pe care s-a 
mizat foarte puțin înainte de meci 
(printre aceștia ne-am numărat și 
noi, comentatorii de la ziarul ..Spor
tul"), a dat o replică excepțională 
neîncrederii ce i s-a arătat, fiind la 
mijlocul terenului un dispecer de o 
mare luciditate și energie. Dar Anca, 
introdus în ultimul moment? De cîtă 
forță și exactitate în ,joo a fost capa
bil această mindrie a fotbalului clu
jean ! Iată numai două exemple, pen
tru ca să nu mai repetăm alte nume 
evidențiate pînă acum.

Numai pe o partitură atît de omo
genă și de puternică au putut fi emi
se acele note înalte în atac, pe care 
Dobrin. cu marea lui finețe, le-a pu
tut duce la apogeu, ca o excepțională 
soprană de coloratură.

Expresia lui Angelo Niculescu — 
..ofensiv, dar cu busolă" —. care 
prilejuise unele ironii la început, 
s-a dovedit reală pentru că jocul e- 
chipei naționale a fost bine orientat 
și pregătit tactic, cu momente de in
genioase construcții și cu lansări p?- 
riculoase în atac. Toată această pre
gătire a fost bazată pe o excelentă 
capacitate de efort, rar văzută, de 
pildă, la un jucător ca Dobrin. Aces
ta a putut să ne uluiască (și pe noi 
și pe străinii prezenți Ia meci la

de obi- 
aseme-
victorii 
în fața

teren propriu, 
ce minuni poate

București sau în fața televizoarelor, 
în alte țâri) tocmai pentru că în pri
mul rînd el a fost capabil de o mare 
risipă de energic tot timpul celor 90 
de minute de joc, și a putut astfel 
sâ valorifice gama largă și fină de 
execuții tehnice. Iată un semn 
îmbucurător la Dobrin și o dovadă 
pregnantă că dacă se pregătește bine 
nu poate lipsi din echipa națională.

Dar meciul de Ia 14 noiembrie se 
leagă organic cu acela de la 24 no
iembrie. De fapt, intr-o formulă su
gestivă. am putea spune că ambele 
întîlniri — cu Cehoslovacia și Tara 
Galilor — sînt. din punctul de vede
re al calificării. două reprize ale 
unui singur meci. A rămas să trecem 
și ultimul obstacol, care nu trebuie 
considerat, nici mai ușor și nici mai 
greu decît cele de pînă acum, chiar 
clacă Țara Galilor vine sau nu cu for
mația completă. De altfel, în meciul- 
tur, de la Cardiff, au jucat și England 
și frații Davies, și, totuși, echipa 
noastră națională a realizat cea mai 
bună comportare din preliminariile 
campionatului european, pînă la jocul 
de duminică. Și fără 3—4 vedete, 
echipa galeză se comportă Ia fel de 
bine, chiar cînd vine cu fotbaliști 
care fao parte din liga a IT-a a cam
pionatului englez. Am văzut-o, la te
levizor. cum a cedat Ia Praga, la o 
minimă diferență, puternicei repre
zentative a Cehoslovaciei.

Ar fi, bineînțeles, o marc greșeală 
să se subaprecieze jocul cu Tara Ga
lilor, supralicitîndu-se maniera în 
care au fost depășiți cehoslovacii de 
către echipa noastră.

Va fi necesar să se acorde pregă
tirii Iotului reprezentativ, de către 
federație, aceeași atenție și aceeași 
concentrare maximă, așa cum s-a fă
cut și pentru penultima partidă din 
grupa I a campionatului european, 
deși perioada dinaintea întîlnirii cu 
Țara Galilor este ceva mai scurtă 
decît cea precedentă.

Problemele pentru jocul de miercu
rea viitoare nu se rezolvă doar cu 
recuperarea. Meciul cu Cehoslovacia, 
pe lingă realizările cunoscute, a avut 
și unele slăbiciuni, dintre rare cea 
mai gravă a fost aceea arătată de 
jucătorul Răducanu. Pe lingă gafa 
din care a rezultat golul egalizator 
al cehoslovacilor (în fapt un autogol 
al lui Răducanu). portarul echipei na
ționale a degajat în mod obișnuit 
nesigur. Circa 81) Ia sulă din degajă
rile lui lungi au fost interceptate de 
jucătorii cehoslovaci. Apoi, el a avut 
și ezitări, astfel că. în general, în
crederea în Răducanu a scăzut, căci 
el continuă să se distreze iu poartă, 
executind „figuri" inutile dintre care 
ticul cu trecerea mingii pe Ia spate 
(repetat și la autogol) constituie de-a 
dreptul un pericol permanent. De 
asemenea, vor trebui exersate mai 
mult loviturile fixe ș! plasamentul 
jucătorilor, deoarece. în cazul penal- 
t.yului ratat, greșeala de execuție aiul 
Luceseu ar fi putut fi reparată, dacă

ÎNAINTAȘUL de valoare nu

atacanții noștri ar fi ocupat locuri 
favorabile unei intervenții imediate, 
în cazul respingerii mingii în teren 
de către portar sau de bare. Neluin- 
du-se asemenea precauție, mingea s-a 
plimbat, după intervenția lui Viktor, 
nederanjată de jucătorii români. La 
fel de neînțeles a fost și gestul lui 
Luceseu de a încerca să 
mingea cu mîinile la limita 
expunînd echipa sa unui 
grav.

Atacul echipei naționale a

oprească 
careului, 

pericol
_____ ___  __ „....... fost pro

ductiv la 14 noiembrie și ar fi putut 
sâ înscrie mal multe goluri, DACA 
lui Dobrin j-ar fi reușit alte două — 
trei acțiuni personale, în special cea 
din finalul meciului; DACA Lu- 
cescu nu s-ar fi pierdut după ra
tarea penaltyului; DACA Iordănescu 
ar fi continuat și după pauză slalomuri
le sale pe partea lui Dobias; DACA 
atacul ar fi avut în Dembrovschi un. 
al doilea înaintaș central, mai apro
piat de valoarea lui Dobrin.

De fapt, privind în perspectiva întîl
nirii cu Țara Galilor, acest ..dacă“ de 
la urmă, adică problema celui de al 
doilea centrii înaintaș percutant, con
stituie punctul nr. 1, de astăzi și do 
viitor, pentru care va fi necesar să 
fie recuperat un alt jucător vîrf de 
atac, după terminarea suspendării lui 
Dumitrache și a lui Tătaru.

In acest sens, trebuie interpretată 
nota critică adresată atacului echipei 
noastre în meciul cu Cehoslu.acta, 
iar nicidecum prin expresia „un atao 
fără Dobrin ar fi zero". Aceasta poa
te fi numai o interpretare exagerată 
a unor comentatori de fotbal dornici 
de a trage — cum spune românul — 
„spuza pe turta lor“ supradimensio- 
nînd o teză proprie, chiar dacă aceas
ta este justă într-o oarecare măsură.

Exprimîndu-ne încă o dată apre
cierea de aur pentru Dobrin. îneîn- 
tarea pentru ceea ce el a realizat — 
ca artă și practică fotbalistică — 
duminica trecută, ca și regretul că, el 
a lipsit mult timp din lotul repre
zentativ (în parte din vina altora, dar 
în mod sigur și din vina lui), dorind 
din suflet ca el să repete jocul ex
cepțional făcut la revenirea în echipa 
națională, nu credem că este de fel 
în folosul lui Dobrin să-1 situăm 
deasupra lotului reprezentativ, deoare
ce, stimînd marile valori, trebuie să 
fim de acord că ele se pot dezvolta 
numai. în cadrul întregului colectiv. 
ECHIPA are un rol hotărîtor în re- 

uneî vedete, așa cum au
ECHIPA 
lansarea 
constatat duminică toți aceia care au 
urmărit - — ■ _ -- '
României și Cehoslovaciei.

Cu aceste gînduri sincere, de în
credere în lotul reprezentativ și, în 
primul rînd, în valorile lui cele mai 
bune, așteptăm ca partida cu Tara 
Galilor de săptămîna vitoare să n- 
aducă un nou succes și, o dată cu el, 
calificarea în sferturile campionatului 
european.

întîlnirea dintre echipele

știam. Un .,x“ apare ca un prono- 
stic întemeiat..

PLOIEȘTI. Formația Petrolul con
tinuă să-și caute formula de echi
pă și apetitul golului, dar tinere
țea unora dintre noii ei jucători 
o împiedică să le găsească. îngri
jorător e că apărarea a început să 
primească goluri multe, în două 
meciuri cit altădată în 10. Azi, mi
siunea nu-i va fi de loc ușoară, 
căci studenții clujeni n-au intrat 
încă în sesiunea de examene și 
coboară în „stația Ploiești" de pe 
locul II.

CRAIOVA. Am aflat că în Bănie 
meciul cu F.C. Argeș este așteptat 
cu mare interes. Să fi auzit olte
nii ce strigau duminică, la stadio
nul „23 August", suporterii lui 
Dobrin ? „Ce ne facem, oameni 
buni, / Ce ne facem cu Dobrin / 
Că ascunde mingea / Și n-o mai 
găsim ?“ Și, într-adevâr, Hagara, 
Hrivnak și Taborsky n-au prea 
găsit-o. Vor reuși, oare, acest lu
cru Deselnicu, Velea sau Nicules- 
cu ?

PETROȘANI. Meci mare în Va
lea Jiului. Localnicii n-au cîștigat 
pînă acum acasă, dar nici n-au 
pierdut. Dinamoviștii, cu Radu 
Nunweiller și Deleanu în formă 
bună, speră și ei multe. Meciul 
se anunță frumos. Numai sportivi
tatea să nu fie abandonată (de 
fapt, acest lucru trebuie spus tu
turor echipelor și, mai ales, celor 
ce vor avea în față pe tricolori. 
Să nu se uite că va fi nevoie de 
ei și în meciul cu Țara Galilor).

IAȘI. „Derbyul Moldovei" pe 
stadionul din Copou, pe care Sport 
Club îl abordează de pe locul III 
al clasamentului, iar Politehnica, 
de jos, de Ia periferie. Ce ți-e cu 
fotbalul I Altădată rolurile erau 
inversate. Azi misiunea localnicilor 
este deosebit de dificilă.

• După cum se știe, în actualul 
campionat al diviziei A. în cele 9 
etape, s-au marcat 174 de goluri : 
o medie de 19,33 goluri de etapă 
și o medie de 2,41 de partidă. Cele 
mai multe goluri s-au înscris în 
etapa a IV-a — 28, iar cele mai 
puține în etapa a IX-a — 13. Situ
ația golurilor pe compartimente se 
prezintă astfel : 9 apărători au 
marcat 9 goluri, 19 mijlocași au în
scris 34 de goluri, 58 de atacanțiau 
marcat 126 de goluri, iar... diferen
ța de 5 goluri a fost „opera" lui 
Cojocaru, Dragomir. Dodu, Gruber 
și Popovici, care au reușit să-și 
înscrie în propria poartă.

• Pe lista golgeterilor figurează 
86 de jucători: Ia U.T.A. ;— 9 (un 
fapt rar jntilnît) din cei 12 jucători 
de cîmp care au evoluat pînă în 
prezent în echipa arădeană au re
ușit să înscrie (doar Lcreter. Birău 
și Roșea n-au marcat) ; Farul arc 8 
marcatori; Dinamb, Steaua și „U“ 
Cluj — 7 ; Steagul roșu. Politehni
ca, F.C. Argeș și S.C. Bacău — 6 ; 
Rapid, Univ. Craiova, C.F.R. Cluj 
și A.S.A. — 4 : Petrolul Și Crișul 
— 3, iar Jiul doar 2.

• U.T.A. e singura echipă care a 
reușit să înscrie cel puțin un gol 
în fiecare etapă, în schimb Crișul 
a marcat un gol la 3 etape (a în
scris în etapa a III-a, etapa a Vl-a, 
etapa a IX-a). Credem că orădenii 
nu vor respecta această simetrie — 
să înscrie abia în etapa a XII-a, 
ci vor marca mai curînd.

• Iată o echipă (10 posturi) a 
campionatului alcătuită din jucăto
rii ■ care au marcat cele mai multe

goluri : ROMILĂ—1. BĂDIN—1, 
POJONI ('Olteanu-Steagul roșu, 
Alecu) — 1, POPOVICI (Mihăilă, 
Comănescu) —1, ANCA—5, DOMI
DE—3, RADU (Luceseu) — 4. DO
BRIN—5, RUGIUBEI—7. LICĂ—4.

• Cele 16 divizionare A au folo
sit în 9 etape 282 de jucători. Cri
șul și Univ. Craiova au folosit cîte 
21 ; Dinamo și S.C. Bacău — 19 ; 
Steaua, Petrolul. F.C. Argeș și 
C.F.R. Cluj—18 ; Steagul roșu, Poli
tehnica. „U" Cluj și Jiul—17 ; Ra-

Privire statistică asupra
primelor 9 etape

ale diviziei A

pid—16, iar U.T.A. și A.S.A. doar 
cîte 14.

• în cele 9 „echipe ale etapelor" 
care s-au înregistrat pînă în pre
zent au figurat 67 de jucători: 
Dinamo a avut 9 ; U.T.A. și „U‘‘ 
Cluj — 8 ; Rapid, Steagul roșu, 
F.C. Argeș și S.C. Bacău—5 ; Steaua 
și Farul — 4 ; Univ. Craiova. Pe
trolul și A.S.A.—3 ; Politehnica — 
2; iar Jiul, C.F.R. Cluj și Crișul 
doar cu un singur jucător.

• Iată și o echipă a campionatu
lui pe baza numărului de selecțio
nări în echipa etapei : ADAMA- 
CHE — 3, — CREȚU — 3, LERE- 
TER — 2, NUNWEILLER III — 3, 
MIHĂILA (Deleanu, Czako) — 2, 
ANCA — 3, DOMIDE — 5, LUCES-

Pe marginea raportului unui observator federal
>u« —■ ■ i ■■ i ■ i H. i i

Cînd vrei să împaci și capra și varza...

UE POZIȚIA IDEAEĂ OE SUT
> 1

Eugen lordache ne explica de ce a marcat
doar 4 goluri

Am publicat, in ziarul nostru, ho- 
tărirea 
tiții si 
Drăgoi 
pe O 
care o ----- ,— — ..
B. dintre C.S.M. Sibiu și C.F.R. Ti
misoara.

Este interesant de aflat ce 
întîmplat la Sibiu și, mai ales, cum 
s-a ajuns la această sancțiune 
fapt, după cum veți vedea.

Comisiei centrale de compe- 
disciplină. prin care jucătorul 
(C.S M. Sibiu) era suspendat 
ETAPĂ, pentru abaterea pe 
săvîrșise în meciul de divizie

s-a
De

_ _______ ___ este 
vorba de "o problemă nu prea clară 
(in orice caz. controversată), ceea 
ce a dus, ca să spunem așa. la 
o. .. jumătate de sancțiune, explica
bilă în condițiile în care a trebuit 
să judece Comisia de disciplină

Totul a pornit de la un fault sau, 
mai bine zis. de la informarea P? 
care a primit-o forul disciplinar al 
F.R.F în legătură cu acest fapt : 
Diăgoi, de la C.S.M. Sibiu, l-a faul
tat pe Volaru. de la C.F.R. Timișoa
ra Un fault obișnuit de joc — au 
apreciat cei mai multi. Spre surprin
derea generală, conducătorul parti
dei Victor Pădureanu. a recurs, di
rect. la sancțiunea maximă, eliminîn- 
du-1 din joc pe Drăgoi !

Tn aparență, o decizie curajoasă : 
excluderea din joc a unui fotbalist 
al echipei gazdă- în realitate — așa 
cum s-a arătat în presă — o deci
zie pripită, cum a fost si aceea a

o. .

eliminărij Iui Beldeanu, In meciul 
Progresul — Sportul studențesc (au
tor — același arbitru), de acum cî- 
teva săptămîni. Dar. nu justețea 
sau injustețea eliminătii lui Drăgoi 
ne-au determinat să scriem aceste 
rinduri, ci informarea care a ajuns 
în fața Comisiei de disciplină. Ori
care ar fi fost opinia observatorului 
Marin Cristea. n-am fi avut nimic 
de spus împotriva ei. Dar. departe 
de a fi un ajutor pentru această co
misie, permițîndu-i să aprecieze 
exact cele întîmplate și să le înca
dreze potrivit scării de sancțiuni 
prevăzute în regulamentul de orga
nizare a activității fotbalistice, rapor
tul este un model de inconsecvență, 
de încercare de a împăca și capra 
și varza.

Căci, pe de o parte, observatorul 
consideră regulamentară măsura ar
bitrului (raliindu-se la teza acestuia 
că Drăgoi se făcuse vinovat de lovi
rea intenționată a adversarului, fără 
balon) iar pe de altă parte își ex
primă părerea că lui Drăgoi 
să i se dea MAXIMUM o 
suspendare.

Nici nu este de mirare 
în fata unui asemenea raport. Comi
sia de disciplină n-a știut ce hotă- 
rîre trebuie să ia.

Fiindcă :
1. Dacă Drăgoi s-a făcut realmen*

ar trebui 
etapă de
că, pusă

te vinovat de lovirea intenționată a 
adversarului, atunci fapta lui se în
cadrează în articolul 182. care pre
vede o pedeapsă de 3—6 etape de 
suspendare.

2. Dacă însă observatorul propune 
MAXIMUM o etapă de suspendare, 
atunci este clar că presa a avut 
dreptate, că nici vorbă nu fusese de 
o lovire intenționată, ci de un fault 
de joc.

Dar. sentimental, observatorul Ma
rin Cristea găsise această formulă, 
prin care nici nu-1 dezavua pe ar
bitru, dar nici nu voia ca Drăgoi 
să fie sancționat corespunzător.

Cu asemenea rapoarte nu este aju
tată, însă, munca federației, care 
pretinde din partea trimișilor ei 
competență și spirit de răspundere, 
reflectate în informări exacte.

Evident, nu putem decît sa apre
ciem eforturile observatorilor fede
rali care. în mod dezinteresat, pe 
orice 
muncă de 
ge scopul 
contribuie 
activității 
exactă șl . 
pra desfășurării jocurilor de fotbal, 
cu multiplele lor aspecte.

Jack BERARII)

CU — 5, DOBRIN (Dembrovschi) 
— 2, BROȘOVSCHI (Rugiubei) — 2, 
ȚARĂLUNGĂ — 4.

» Pînă în prezent s-au acordat 
16 lovituri de la 11 m (12 au fost 
dictate pe motiv de fault, iar 4 pe 
motiv de henț) : 11 au fost trans
formate, iar 5 ratate; 11 au fost 
acordate in favoarea gazdelor, iar 
5 in favoarea oaspeților. Politeh
nica a fost sancționată cu cele mai 
multe — 4, iar Dinamo a beneficiat 
de cele mai multe — 4. Cele mai 
multe penaltyuri au fost dictate de 
arbitrul Iosif Ritter — 4.

• Cele 72 de partide au fost con
duse la centru de 26 de arbitri : 6 
au condus 4 meciuri, li au condus 
3 meciuri, 6 au condus 2 me
ciuri, iar 3 doar un singur 
meci. Cei 26 de cavaleri ai fluie
rului au primit din partea cronica
rilor ziarului nostru 309 stele. De 
34 de ori au fost acordate cîte 5 
stele, de 27 de ori cite 4 stele, de 
9 ori cîte 3 stele, iar de 2 ori cîte 
2 stele. Iată și un clasament al ar
bitrilor. pe baza mediei de stele:
1. GH. LIMON A 5,00, 2—6. V. Pă
dureanu, C. Petrea, N. Rainea, N. 
Petriceanu și N. Cursaru 4,66, 7—8. 
V. Dumitrescu și C. Ghemigean 
4.50, 9—10. Em. Vlaiculescu și Al. 
Pîrvu 4,33 etc.

• Iată un clasament al portari
lor pe baza raportului dintre nu
mărul de goluri primite și numă
rul meciurilor jucate (au intrat în 
calcul portarii care au evoluat in 
cel puțin 5 partide) : 1. GHIȚA 
0,42 (3 goluri primite in 7 partide),
2. Coman 0,60 (3:5), 3. Nagei 0,66 
(6:9), 4. Vidac 0,77 (7:9), 5. Andrei 
0,85 (6:7), 6—7. Adamache și Suciu 
0.88 (8:9), 8—9. Ștefăncscu și Ilaidu 
1,00, 10 Ștefan 1,11 (10:9) etc.

• Vă prezentăm jucătorii care au 
evoluat în toate cele 9 etape și au 
acumulat un total de peste 63 p, 
ceea ce reprezintă o medie de peste 
7,00: ADAMACHE (76), Domide 
(73), Lică și Luceseu (72), Hajnal 
(71), Lereter și Dembrovschi (70), 
Kun II, Țarălungă, Ștefănescu (Fa
rul), Crețu, Pexa, Solomon, Anca 
și Nunweiller III (69), Broșovschi, 
Naom și Negrea (68), Vidac, Catar- 
giu și Boloni (67), Pojoni, Vigu, FI. 
Dumitrescu. Costaș, Vătafu, Mihăi
lă, Georgevici și Ispir (66), Dumitru 
și lanul (65), Lupescu și Tănase 
(64). Dinu (Dinamo — din 8 par
tide), Cheran, Popovici, Ivăncescu, 
Cadar, Bălosu, Uifăleanu, Stoker, 
Libardi și Czako (63).

Tn acest tur de campionat, echi
pa din Petroșani ne-a oferit cîteva 
rezultate și situații cu totul neaș
teptate. De pildă, toată lumea își 
amintește că după cinci etape Jiul 
se număra printre puținele echi
pe neînvinse și că, în ciuda fap
tului că înaintașii săi marcaseră 
doar 2 goluri, acumulase 6 puncte! 
Din patru jocuri susținute acasă, 
formația din Petroșani n-a pierdut 
nici 
Trei 
1—1 
scos 
din marile slăbiciuni ale echipei i 
ineficacitatea.

Toate aceste ciudate isprăvi 
ne-au îndemnat la un dialog cu 
antrenorul Eugen lordache, unul 
dintre șuterii renumiți, pe vremea 
cînd juca.

— Cum apreciați situația echi
pei pe care o pregătiți ?

— Ca punctaj, Jiul n-are o si
tuație disperată, iar ca joc cu atit 
mai puțin. Nu sînt însă de acord, 
și nu mă pot împăca- cu felul in 
care acționează înaintașii mei.

unul, dar nici n-a cîștigat. 
rezultate de 0—0, două de 
și trei înfrîngeri la zero au 
în evidență și mai mult una

ARBITRUL BfLGIA’i
AlFRED DflCOUm

ROMÂNIA-TARA GALILOR
Ultimul meci al grupei I, preli

minare, a campionatului european 
de fotbal, ROMANIA — ȚARA 
GALILOR, care se va disputa la 
24 noiembrie, va fi condus de o 
brigadă de arbitri belgieni; la cen
tru — Alfred Delcourt, la linie — 
Francis Rion și Roland Thibaut.

MECIUL STEAUA - STEAGUL

Adrian VASILESCU

ROȘU SE TELEVIZEAZĂ
Tntîlnirea dintre Steaua și Stea

gul roșu, care .se dispută astăzi, pe 
Stadionul Republicii, va fi televi
zată.

Lovitura de începere va fi dată 
la ora 14,

Pronosticul nostru la concursul
Pronosport nr. 47

întreprins în acest— Ce ați 
sens ?

— De la 
am încercat 
mei elevi 
ocupe mai mult de construirea ac
țiunilor decît de distrugerea celor 
ale adversarului. Acum, jocul echi
pei parcă e mai ordonat, așezarea 
în teren și randamentul apărării 
și al mijlocașilor mai aproape de 
posibilități.

— Și, totuși, rezultatele...
— Rezultatele obținute, așa cum 

se intimplă de obicei în fotbal, au 
depins în mare măsură de randa
mentul înaintării. Jiul nu se îm
pacă, și nu se descurcă încă, cu 
apărările aglomerate. înaintașii nu 
găsesc căile cele mai simple spre 
poartă, mai fug încă de zona ca- 
relui de 16 metri. Pleacă spre por
țiunile laterale, ca să scape de 
adversari, dar intră in unghiurile 
dificile, de unde, se știe, mai greu 
se pot marca goluri.

— Știm că ați fostul unul dintre 
fotbaliștii cu un șut excelent. Și 
iată, tocmai echipa dv. duce dorul 
unul asemenea atacant cu șut nă- 
praznic, precis. De ce nu mai avem 
azi un Marian, un 
lordache ?

— De ce, e 
să mă refer 
jucătorii mei lovesc bine mingea 
(Peronescu, Libardi, Dodu), dar in 
meci fac mai greu acest lucru. 
Randamentul slab al șuturilor Ia 
poartă (n.n., uneori chiar din pozi
ții excelente, în care s-au aflat Pe
ronescu, Naidin, Mulțescu, în me
ciul de la Iași, de pildă) cred că se

venirea la Petroșani, 
să-i obișnuiesc pe noii 
să joace altfel, să se

Aurel NEAGU

Bartha, un...

greu de 
Ia Jiul.

răspuns. Ani 
In general.

datorează unei insuficiente concen
trări, slabei anticipări a fazelor, a 
posibilităților de șut. De multe ori. 
atacanții noștri se găsesc pe spații 
mici, sînt surprinși de situații, nu 
mai au timpul necesar de gîndire, 
șutează așa. să fie, sau mai dau 
un pas în plus în numele jocului 
combinativ.

— Un bun șuter are nevoie nu
mai de forță ?

— Nicidecum. în situațiile cele 
mai dificile se arată valoarea. Unii 
fotbaliști au nevoie de prea multă 
pregătire a poziției de șut. Dar ju
cătorii mari corectează direcția 
balonului prin mișcarea rapidă și 
dibace a labei piciorului și nu prin 
poziția corpului. Această deprinde
re se capătă prin zeci de repetări, 
mai ales în condiții apropiate de 
joc. Cit privește pe Jiul, vom cău
ta să găsim elementele pentru 
sporirea randamentului în atac, 
carență care ne-a împiedicat să a- 
vem azi o poziție mult mai bună 
în clasament.

Constantin ALEXE

La 23 noiembrie 1971 
tragere excepțională LOTO

în mod dezinteresat, 
vreme, își exercită această 

control- Dar ea nu-și atin- 
decît în măsura in care 
Ia buna desfășurare a 

fotbalistice, la informarea 
completă a federației asu-

Etapa din 21 noiembrie 1971

I. Metalul Plop.—Progresul
Brăila

II. Poiana—Chimia Rna. V.
III. Știința Bac.—Metalul T.
IV. Politehnica G.—Metalul B.
V. Chimia Făg.—Gaz metan 

VI. Met, Cugir—Corvinul

VII. CSM Reșița—CFR Tim. 
VIII. Genoa — Novara

IX.
X.

XI.
XII.

XIII. Taranto — Ternana

Livorno — Palermo 
Modena — Reggiana 
Perugia — Como 
Reggina — Brescia

O veste bună pentru participan- 
ții la Loto 1

La 23 noiembrie a.c., Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează tragerea excepțională 
LOTO care acordă. în număr 
NELIMITAT, cîștiguri în bani de 
valoare fixă și variabilă, autotu
risme MOSKVICI 408 cu caroserie 
412 și DACIA 1100, precum și ex
cursii în CEHOSLOVACIA și ITA
LIA.

Pentru stabilirea numerelor cîști- 
gătoare se vor efectua 4 extrageri 
în 3 faze. însumînd în total 26 
de numere. Se atribuie 7 categorii 
de cîștiguri.

Luni 22 noiembrie. ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

• Cîștigătorii excursiilor Mosco
va — Leningrad de la tragerea ex
cepționala Pronoexpres din 7 no
iembrie a.c. sînt următorii. 1. Sur- 
tea Rozalia — Arad ; 2. Horgan 
Gheorghe — Podul Turcului, jud. 
Bacău ; 3. Derecskei Emeric — O- 
radea ; 4. Orghidan Dumitru — 
Brașov; 5. Badocan Dorina, și 6. 
Schmidt Irma — Cluj; 7. Bota Is
pas — Turda; 8. Iordăpescu V. Io-

sif — Pietroșița, jud. Dîmbovița;
9. Dumitrescu Tudorel — Giurgiu ;
10. Dicu Ștefan — Tg. Mureș ; ÎL 
Ganea Ichim — Tîrnăveni, jud. Mu
reș ; 12. Calotă Constantin — Plo
iești ; 13. Vasile Constantin — Fi- 
lipeștii de Pădure, jud.. Prahova ; 
.14. Groza Laioș — Satu Mare; 15. 
Căruț Ana — Sibiu; 16. Stanciu 
Gheorghe — Salceu, jud. Suceava ; 
17. Beldescu Gheorghe — Odobești, 
jud. Vrancea; 18. Stoica M. Tra
ian : 19. Gherghina Titina, 20. Cos- 
toiu Alexandru : 21. Voiculescu Vic
toria-Eugenia și 22. Alexandru 
Gheorghe — toți din București.

PHONOSPORT

(TȘTJGURILE CONCURSULUI NR. 46 
DIN 14 NOIEMBRIE 1971.

CATEGORIA I : (12 rezultate) 3:70 va
riante a 35.803 lei.

CATEGORIA a II-a : (12 
71,65 variante a 2.21B lei.

CATEGORIA a III-a : (11
537,25 variante a 254 lei.

Rubrică redactată de 
PRONOSPORT,,,

rezultate)

rezultate)

LOTO*



In primăvara vi it nare

u fi o luptă Intre giganti
1

PE TERENURILE DE GHEAȚAION TIRIAC PARTICIPAPerspectivele meciului pentru titlul mondial de șah
In primăvara anului viitor. în 

ăprilie, incepind de La o dată care 
va fi stabilită ulterior, se va disputa 
cel de-al 26rlea meci pentru cam
pionatul mondial de șah. Față in 
tată vor sta deținătorul supremului 
titlu, țnarele maestru sovietic Boris 
Spasski și chalengerul său oficial 
Impetuosul Robert • (Bobby) J. Fis
cher din New York.

ÎN LUNGA istoric a confruntărilor 
șahiste la cel mai înalt nivel, s-au 
jucat multe meciuri memorabile în
tre giganții jocului mintii. Orice pa
sionat. al șahului a re.jucat măcar 
o dată partidele de neuitat. ale ma
rilor confruntări de " ' - -
pablgnca — Lasker (Havana 
Alehin — Capablanca (Buenos 
1927). Alehin — Euwe (1935 și 
și atitea altele- Incepind din 1886. 
cind s-â jucat primul meci oficial 
pentru titlu intre Steinitz și Zu- 
kertort, întotdeauna lupta acestor 
corifei a marcat momente de vtrf ale 
evoluției șahului, nu numai datorită 
interesului provocat de lupta pur 
sportivă, ci' și faiptului că aceste 
confruntări se desfășurau și pe pla
nul concepțiilor strategice generale 
ale întrecerii șahiste. Astfel, Steinitz 
a fost primul care a formulat prin
cipiile strategice fundamentale ; Las
ker a demonstrat importanta calcu
lului concret și a psihologiei. în lup
ta șahistă : Capablanca a , adus teh
nica jocului la o desăvirșîre nemai- 
înt.ilnită. iar Alehin a adăugat aces
tei tehnici un plus de fantezie crea
toare. în epocă noastră, școala șa
histă sovietică a desăvîrșit concep
ția iocului multilateral bazat Pe ideea 
echilibrului dinamic al forțelor.

BORTS SPASSKI, actualul campion 
mondial, este un reprezentant de 
mare clasă al acestei școli moderne, 
încă la 16 ani, în 1953, cind a, jucat 
la nrimul său turneu internațional» 
Ia București, el a arătat un joc ex
cepțional de matur, o mare capaci
tate combinativă și calități de lup
tător. La 19 ani, lua parte pentru 
prima dată la turneul candidaților, 
Ia Amsterdam. ocupînd. locurile 
III—IV. Zece ani mai t.îrziu. după 
ce învinge în meciurile de calificare 
pe Keres, Gheller și Tal, el susține 
primul său meci pentru campiona
tul mondial, cu Tigran Petrosian. 
Acest prim asalt al titlului nu i-a 
reușit: meciul .a fost pierdut la li
mită. cu. IU/,—12i/,» Lungul drum al 
calificării a trăbuit parcurs din nou: 
în meciurile candidaților au trebuit 
să fie depășiți pe rind Gheller, 
Smîslov și Korcinoi. La a doua ten
tativă, Boris Spasski a reușit marele 
tur de forță și — în 1969 — își lua 
revanșa asupra lui Petrosian, tfști- 
gînd meciul pentru titlu : 121/.,—101/,. 
T-a 32 de ani, eminentul sahist sovie
tic, devenea campion mondial.

LA RÎNDUL său, Bobby Fischer * 
ajuns Ia meciul pentru titlu după o 
serie de victorii remarcabile, rămase 
proaspete încă în amintirea citito
rilor noștri- Iată ultimele secvențe

odinioară: Ca-
1921), 
Aires 
1937)

Borts Spasski (dreapta) in timpul meciului din 1969 cu Tigran Petrosian, 
în care a obținut titlul suprem al șahului

Foto : TASS
marelui maestru

locul I la turneul inter-
ale ascensiunii 
american : 
zonal din 1970 : victorii cu 6—0 la 
Taimanov T------•
Petrosian, în meciurile candidaților.

ADVERSARII se prezintă, deci. Ia 
acest meci cu palmarese impresio
nante și pentru toată lumea este 
foarte clar că ei sînt în momentul 
de față, cei mai buni jucători din 
lume. Meciul lor. care va cuprinde 
24 de partide, se anunță ca unul 
dintre cele mai disputate ce 
jucat vreodată. Sînt angajate în 
tă, pe lingă ambiția personală

și Larsen ; 6*/»—2,.'„ cu "T" E E M

NOU LIDER IN CAMPIONATUL

FEMININ DE ȘAH

ELiSABETA POLIHRONIADE

s-au 
lup- 

__ _  a 
unor mari campioni, prestigiul școli
lor șahiste ai căror reprezentanți 
sînt. De altfel,, aceasta este prima 
confruntare, incepind din 1948 (cind 
Botvinnik a cucerit campionatul 
mondial) în care meciul pentru titlu 
nu se joacă între doi jucători so- 
vietici. Ceea ce, fără îndoială, dă un 
plus de interes pur sportiv întîlnirii.

ESTE INTERESANT de remarcat că 
acest mccj va fi ultimul care se 
joacă în acest sistem. Ultimul con
gres al Federației internaționale de 
șah (F.T.D.E.) a aprobat ca, incepind 
cu viitorul ciclu al campionatului 
mondial (1972—75) meciurile candi
datelor și meciul pentru titlu să nu 
mai cuprindă un număr fix de par
tide, ci să se joace pînă la un anu
mit număr de întîlniri cîștigate. în 
sferturile de finală (cum. a fost Fis
cher — Taimanov) se va juca pînă 
Ia 3 partide cîștigate, în semifinală 
pînă la 4, iar în finală pînă la 5 
victorii. Meciul pentru titlu se va 
juca pînă la 6 victorii, remizele ne- 
fiind luate în considerație, 
după 45 de ani, se revine 
de disputare a celebrului 
hîn — Capablanca !

CINE va realiza primul 
puncte necesare .victoriei, 
dintre Spasski și Fischer ? Nimeni 
nu poate da un răspuns, fără să-și 
asume un risc. Experții. care la me
ciurile, candidaților l-au preferat în 
general pe Fischer, sînt acum deo
sebit dc jjrudenti și se abțin de la 
orice pronostic. Singura] lucru cert 
este că va fi un meci mare, poate 
cel mai interesant — din toate punc
tele de vedere —■ dintre cele jucate 
pînă acum în această atît de grea, 
dar atît de frumoasă înotă pentru 
coroana mondială a șahului.

S. SAMARIAN

Astfel, 
la formula 
med Ale-

acele 12'/j 
în medul

LA FAZA FINALA

A „CUPEI DEWAR"
LONDRA. 16 (Agerpres). — Fazi 

finală a competiției internaționale 
pentru „Cupa Dewar**, care va în
cepe joi, pe terenurile acoperite 
de la „Royal Albert Hali** din 
Londra, va reuni pe cei mai buni 
8 jucători calificați din 
cedente ale acestei 
Printre ei .se află și 
român Ion Tiriac.

fazele pre- 
competițîi. 
tenismanul

BELGRAD, 16 (Agerpres). — în 
meci retur con ti nd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la hochei 
pe gheață, la Ljubljana s-au întîlnit 
echipele Dynamo (R.D. Germană) 
și Jeșenice, campioana Iugoslaviei. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 9—5 (3—3, 3—1, 3—1). 
învingător și în primul meci. Dy
namo s-a calificat pentru turul ur
mător al competiției.

★
Cpntinuîndu-ți turneul in Fin

landa. echipa selecționată de ho
chei pe gheață a Suediei a susți
nut un nou joc ja Helsinki în com
pania reprezentativei țării, 
peții. au obținut victoria cu 
(3-0., - * ■
cea de-a treia întîlnire dintre 
două echipe în decurs de 7

in primul meci, gazdele cîștiga- 
seră cu 3—1, iar în cel de-al doi
lea rezultatul a fost egal : 3—3.

★
Tn cadrul campionatului de ho

chei al U.R.S.S. s-a disputat der- 
byul formațiilor moscovite Spartak 
și Aripile Sovietelor. în vervă 
de joc, hocheiștii Spartakului an 
cîștigat ușor cu 8—3 (3—0. 1 — 1. 
4—2). în alt meci s-au întîlnit e- 
chipele Traktor Celiabinsk ți 
Ț.S.K.A. Leningrad. Rezultat: 2—2 
(1—0, 1 —J. 1—0).

ÎNTRECERI atletice
Atleții fruntași australieni au 

participat la un nou concurs des
fășurat la Melbourne. O formă 
bună, pentru început de sezon a 
demonstrat sprintera R. Boyle, care 
a terminat învingătoare în două 
probe» 100 m în 11,4 și 200 m în 
23,4. Proba de triplusalt a revenit 
lui McGrath cu performanța de 
16,37 m, iar cursa de 110 m gar
duri s-a încheiat
Baird, cronometrat în 13,8. în cursa 
feminină de 440 yarzl, pe primul 
loc s-a clasat Judy Pollock-Moor» 
cu timpul de 55,3.

cu victoria lut

2—0. 2—0). Aceasta a

Oas- 
7—0 
fost 
cele 
zile.

PROFIL

MARIA GHIGOVA
I'

PRIMUL C.M. DE NATAȚIE IN 1973?
Tn cadrul reuniunii Federației 

internaționale 1 de natațîe (FINA) 
care are loc între 17 și 19 noiem
brie la Singapore, va fi luată în 
discuție organizarea primelor cam
pionate mondiale de înot.

Pînă în prezent s-a oferit să

întrerupta 
neprezen- 
Elisabeta 
7>/i P Si 
clasamen-

Meciuri în
europene

BRAȘOV, 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Deși marți a 
fost, inițial, zi de odihnă, campio
natul republican feminin de șah 
nu a stagnat complet. Am putea 
spune, chiar, că a trăit un eveni
ment deosebit și anume schimba
rea liderului. Cîșfigind 
din runda a VI-a prin 
■tarea Ancăi Gheorghe, 
Polihronia.de a totalizat 
se află, acum, în fruntea
tului. In altă partidă, amînată din 
runda a III-a, Eleonora Gogâlea și 
Margaretă Juncu au întrerupt după 
cinci ore de joc.

Clasamentul după opt runde: 1. 
Eiisabeta Polihroniade 7‘/» p, 2. 
Suzana Makâi 6Us P, 3. Gertrude 
Baumstark 6 p, 4. Margareta Juncu 
5V£ p (2 întrerupte), 5 Margareta 
Teodoresscu 5l't p etc.

Miercuri dimineață au loc între
ruptele, iar după amiază se vor 
desfășura întîlnirile rundei, a IX-a.

s
C. GRUIA

In cadrul competițiilor europene 
de baschet masculin s-au disputat 
mai multe partide retur ale pri
mului tur.

O calificare facilă în turul II 
al „Cupei campionilor europeni" 
a obținut cunoscuta formație Real 
Madrid, care a realizat un scor 
record în dubla întîlnire cu echi
pa B. K. Copenhaga i 234—90. în 
jocul retur, desfășurat la Madrid, 
baschetbaliștii spanioli au cîștigat 
cu 114—47 (59—17).

In orașul grec Larissa s-a dis
putat meciul dintre echipele Pa- 
nathinaikos șî „Amicale" Luxem
burg. Gazdele au cîștigat cu 94—67 
(42—30) și s-au calificat în turul

La Stockholm, in cadrul competiției eu
ropene de tenis pe teren acoperit, echi
pa Suediei a învins eu scorul d® 4—1 
echipa Olandei Sferturile de finală ale 
acestei competiții vor avea loc la 27 
și 2e noiembrie, iar faza finală este pro- 
gramată între 10 șf 12 decembrie la An
cona, în Italia. Selecționata Italiei este 
calificată direct în turneul final, fiind 
țara organizatoare.
■
Sferturile de finală ale turneului de te
nis rezervat profesioniștilor se vor des
fășura joi și vineri pe teren acoperit 
la Houston. Iată ordinea jocurilor : Ko- 
sewall — Newcombe. Drysdale — Ashe. 
Laver — Lutz și Okker — RlessSn. Se
mifinalele vor avea loc stmbătă tot la 
Houston, iar finala este programată pen
tru 26 noiembrie la Dallas.
•

Echipa masculină de baschet 
Moscova și-a încheiat turneul 
Germană, jucînd la Berlin cu

Ț.S.K.A. 
în P.. D.

___ _____  _________ . formația 
locală Daw. Net superiori, baschetba’iștii 
sovietici au obținut victoria cu 104—CI 
(56—31). Din echipa învingătoare s-au 
remarcat Kovalenko ș! Andreiev. care 
au marcat 19 și respectiv 11 puncte.
a

După 4 etape in 
masculin de baschet 
Ignis Varese cu 
thal. Cantu și 
Cîteva rezultate
— Simmenthal 
enattro 74—71 ;
a

tn urma rezultatelor înregistrate in 
cursa de la Porto Alegre, cunoscutul 
campion brazilian Emerson Fittipaldi a 
terminat învingător în „Marele premiu 
al Braziliei" la automobilism (formala 
II). El a ocupat primul loc în clasa
mentul general ai competiției cu 24 p, 
fiind urmat de Carlos Reutemann (Ar
gentina) — 18 p. Wilson Fittipaldi (Bra
ssilia) — 11 p. Ronnie Peterson (Suedia)
— 6 p. Jose Pace (Brazilia) — 4 p. Gra
ham Hill (Anglia) — 4 p etc.
■
Echipa reprezentativă de hochei pe îar- 
bă a Cehoslovaciei a susținut la Pragă 
un meci de verificare cu formația bel
giană Asub Bruxelles. Sportivii ceho
slovaci au terminat învingători cu sco
rul de 7—0 (3—0).

campionatul italian 
conduce formația 

8 p. urmată de Simmen- 
Veneția cu cite 6 p. 
maj importante : Cantu 
69—67: Ignis — Mobil- 
Venețla — Norda 92-55.

Cea de-a doua probă de obstacole din 
cadrul concursului de călărie de Ia Ge
neva a fost ctștigafă de sportiva engle
ză Anneli Drummond Hay. învingătoa- 
rea, care a concurat pe calul „Sceptre”,

competițiile
de baschet

următor a! eompetițieî. Au

tn 74.2 și 0 puncte pe- 
secund s-a clasat ita-

a parcurs traseu’, 
nalizare. Pe locul
Hanul Ralmond d’Inzeo. .pe „Fiorello" — 
74.5 și 0 p.p. Dublul campion olimpic 
P. J. d’Oriola. pe „Tournebride”, a ocu
pat locul 4 cu 78.9 și 0 p.p.

Cursa ciclistă de șase zile de la Bruxel
les a fost cîștigată de cuplul vest-ger- 
man Sig! Renz — Albert Fritz. Princi
palii favoriți ai cursei, belgienii Patrick 
Sercu și Roger de Vlaeminck; s-au situat 
Pe locul secund. Cu trei ture în urrriă 
s-au clasat perechile Norbert Seeu-.vs, 
(Belgia) — Gianni Motta (Italia) și ~ 
Baert (Belgia) — Fritz Pfenninger 
veția).

Dirk 
(El-

Phi-Numeroși spectatori au urmărit la 
ladetphia meciul de box dintre amert-. 
canul Bennie Briscoe și mexicanul Ra
fael Guttierez După ce a fost, numărat 
In prima repriză. Briscoe s-a regăsit in 
următoarea obținind ko-ul dtipă 2.47 
minute. El urmează să-l intîlnonscă 
pentru titlul mondial pe deținătorul cen
turii. argentinianul Carlos Monzon.
■
Campionul mondial de box Ia cat. 
mimijlocie clasa juniori 
WBA), argentinianul Locche. 
reintrarea la Buenos Aiaes. El l-a în
vins la puncte pe spaniolul Antony Or
tiz.
■
In cadrul turneului pc care U intreprin- 
de in U.R.S.S., echipa de baschet (tine
ret) a Iranului a jucat la Erevan cu o 
selecționată locală. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 73—68 (33—35).

«e- 
(versi un^a 
și-a făcut

organizeze această competiție ora
șul canadian Vancouver. Harold 
Henning. secretarul general al 
FINA a declarat, recent, că acest 
proiect are multe șanse să devină 
o realitate. El a precizat că și alte 
orașe europene Și americane și-au 
manifestat dorința de a organiza 
campionatele mondiale — a că
ror primă ediție s-ar putea disputa 
in 1973 — dar . numai Vancouver a 
depus Șî garanția materială nece
sară.

TURNEUL OE HANDBAL

OSTRAVA, 16 
cadrul turneului

(Agerpres). — în 
internațional de 

handbal pentru juniori de la Tri- 
nec. echipa R.D. Germane a în
vins cu scorul de 11—10 (5—5)
echipa României. Alte rezultate i 
Cehoslovacia II — Bulgaria 13—11: 
U.R.S.S. — Ungaria 18—14 (7—9) : 
Cehoslovacia I — Polonia 13—12 
(6-6).

Multiplă campioană mondială șt 
deținătoare a numeroase jocuri 
fruntașe in competiții oficiale și 
amicale. Maria Ghigova s-a năs
cut la 21 aprilie 1947 in Sofia. 
Activitatea sportivă de perfor
manță o înteepe de timpuriu, în 
cadrul organizației de pionieri 
din capitala Bulgariei. Apoi, r.lnd 
măiestria sa sportivă o lmoune 
pe plan național. Ghigova devine 
componentă a clubului Ț.S.K.A. 
Septertivriisko Zname și începe 
să lucreze cu una dintre 
mai reputate antrenoare ale 
gârlei. Julieta Șișmanova. 
vîrsta de 13 ani. ia startul 
mare competiție internațională, 
campionatele mondiale, de la 
Praga, unde ocupă locul 6 la in
dividual compus, considerat a- 
tunci o mare performanță pen
tru tînâra sportivă, ca șt pentru 
întreaga gimnastică artistică din 
Bulgaria. La următoarea ediție a 
mondialelor. în 1967, la Copenha
ga, Ghigova cîștlgă pentru prima 
oară titlul de campioană mon
dială, prilej cu care i se decerne 
titlul de maestră emerită a spor
tului. Un buchet de strălucite 
succese obține Maria Ghigova în 
1969. la mondialele de la Varna . 
medalie de aur la individual com
pus, medalie de aur la exercițiu li
ber fără obiect, medalie de. auria 
exercițiul cu cerc, precum șl 
două medalii de argint (la coardă 
și minge). Recent, la Havana, 
sportiva bulgară și-a confirmat 
din nou marea ei clasă.

BEDFORD S-A DECIS
4

10000 mPENTRU J.O.:
Cunoscutul atlet englez Dave Bed

ford, recordman european în proba 
de 5 000 m și 10 000 m, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
la J.O. de la Munchen va lua startul 
intr-o singură probă: cursa de 10 000 
metri. Bedford și-a exprimat totoda
tă speranța că va cuceri medalia de 
aur în resepctiva probă.

Maria Ghigova, Neșka 
beva și Rumiana Stefanova con
stituie, fără îndoială, cel mai 
reprezentativ „trio1* al gimnas
ticii moderne din Bulgaria, țară 
în care sportul grației și al 
marii măiestrii s-a impus atît 
de net în ultimii ani. Cel mai 
bun produs al gimnasticii mo
derne bulgare este, indiscutabili, 
Maria Ghigova, una dintre cele 
mai populare sportive din țara 
vecină, o adevărată colecționară 
de medalii de aur la competi
țiile internaționale de anver
gură. Marea campioană se im
pune. în primul rînd, prin stră

lucitul talent nativ, prin miș
carea de o deosebită gratie si 
plasticitate, exercițiile sale di
namice, de o ridicată dificultate, 
sînt rezultatul activității labo
rioase la antrenamente, a cola
borării perfecte cu antrenoarea 
Julieta Șișmanova. Unele greu
tăți familiale survenite în ul
timul an, pe care Ghigova le-a 
învins cu o voință de .eînfrtnt, 
au reliefat și o altă latură a 
caracterului acestei mari spor
tive: dîrzenia, hotărîrea și ma
rca pasiunea pentru sportul în
drăgit. /

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNII

*

Corespondenta specială pentru „Sportul"

TOAMNĂ CENUȘIE ÎN FOTBALUL IUGOSLAV

mai 
abținut calificarea echipele UBSC 
Viena (95—86 pe teren propriu cu 
Tu Istanbul) șî Lîerse — - • ■ 
care a dispus cu 123—63 
Rabat (Maroc).

In „Cupa cupelor" s-au 
trai rezultate scontate: 
Partenope Neapole — USC Mainz 
(R. F. a Germaniei) 82—71 ; Steația 
Roșie Belgrad ■— HKT Helsinki 
101—77; — -----
Academica Coimbra 
77—73; AEK Atena 
Istanbul 67—66. Primele 
au obținut calificarea în 
următor al competiției.

(Belgia), 
de FUS

înregis-
Fides

RC Malines (Belgia) — 
(Portugalia) 

Besiktas 
echipe 

turul

In vederea intilnirii cu rugbyștii polonezi

ÎNCĂ UN TEST(foarte util) AL LOTULUI NAȚIONAL
înaintea meciului cu selecționata 

divizionară poloneză, componenții 
lotului de ru’gby al țării noastre au 
fost prezențî la Un nou test public. 
Partenera aleasă de data aceasta, 
echipa Sportul studențesc, a con
stituit un adversar mult mai dificil 
decît Constructorul, săptămîna tre
cută. Și chiar dacă scorul este mai

sever acum, 31—0 (17—0), totuși 
jucătorii Iotului au fost infinit mai 
mult solicitați, obligați să alerge 
pe tot terenul, să „lucreze1* fiecare 
acțiune.

Partida de marți dnpă-amiază 
de’ pe Tineretului a relevat din 
nou pofta de joc a lui Dărăban, 
exemplu de dăruire pentru între-

Nica (în cursă cu balonul), inițiind o nouă acțiune a. selecționabiltldr. 
tn planul al doilea, de la stingă i Rășcanu, Postolache și Dărăban urmă
resc cu atenție faza. Foto i Vasile BAGEAG

gul lot. închizător al liniei a III-a, 
dinamovistul a muncit mult, a aju
tat treisferturile și în cele din 
urmă a înscris și un „essai". Foar
te bine, s-a prezentat și Baciu, 
care pare complet restabilit după 
accidentul de acum două săptă- 
mîni. Alțî evidențiat! i Rășcanu, 
apgajat ferm în aproape toate ac
țiunile de atac, Florescu, mult mai 
lucid și mai consecvent față de 
sarcinile postului său, Bucoș. cu 
resurse inepuizabile (deși dumini
că se părea că a dat totul pentru 
victoria Științei, echipa sa), Nica, 
mult mai curajos și mai decis și 
Constantin, acum nu numai un 
sprinter greu de ajuns ci și un 
realizator inspirat.

Botul a fructificat 31 de puncte 
prin essai-urile care au avut ca 
autori pe Constantin (2), Marines
cu (2), Nica și Dărăban. în com
pletare : Florescu a transformat 
două essai-uri și. de asemenea, o 
lovitură de pedeapsă.

Au fost utilizați următorii jucă
tori I Baciu, Fopovici (Iorgulescu), 
Dinu, (Pop), Șerban, Postolache — 
Rășcanu, Dărăban. Pop (Achirn), — 
Florescu, Bucoș (Marinescu) — Con
stantin, Marinescu (Hulă), Nica, 
Suciu — Durbac.

Pînă la meciul de duminică cu 
rugbyștij polonezi, selecționabilii 
noștri nu vor mai efectua decît 
antrenamente de compartiment, 
dintre care unul chiar pe stadionul 
Giulești, unde este programat 
jocul.

Suportind în permanentă asaltul 
baschetului sau al poloului, fotbalul 
rămîne, totuși, „sportul-rege" și în 
Iugoslavia. Dacă în privința calită
ților sale, tradiția acestui sport nu 
se dezminte — zeci de talente răsar 
peste noapte — defectele și slăbiciu
nile ies însă la iveală la fel de 
pregnant. De aceea — si aici — 
marea masă de ..microbiști" trăiește 
bucurindu-se de succese, alternat* cu 
deziluzii amare.

Dar poate mai mult ca. oricînd, 
această toamnă fotbalistică poartă, 
în Tugoslavia, pecetea amărăciunii. 
Jocurile slabe, care trag după sine 
și rezultate necorespunzătoare — la 
nivel de reprezentativă sau cluburi 
— obligă acum forurile de speciali
tate Ia măsuri ce se înwun impe
rios.

Naționala Iugoslaviei a fost nrinia 
reprezentativă din Europa care a 
reușit calificarea in sferturile de fi
nală ale campionatului european în- 
tr-o grupă în care Olanda și R.D. 
Germană reprezentau adversari do 
certă valoare. Dar ultimele sale 
evoluții (egalități, acasă, eu R D.G. 
și Luxemburg) au deziluzionat., ast
fel că bucuria calificării nici n-a 
contat Presa de specialitatee a ata
cat cu vehementă Iotul, stilul de 
.îoc al echipei, ca și pe selecționerul 
Boșkov personal. Am fost martor 
Ia jocurile echipei naționale. E de 
necrezut cum jucători de talia Iui 
Petkovicî, Filipovici, Holțer și alții 
nu reușesc absolut nimic pe teren 
în fața jucătorilor luxemburghezi, e 
drept ambițioși, dar numai atît. De 
altfel, la partida cu echipa R.D. Ger
mane, Ia Belgrad, au asistat numai 
1500 de spectatori. Acest lucra de
monstrează clar nemulțumirea spec
tatorilor fată de evoluția echipei 
naționale. Se aud glasuri care

atacă vehement competența nou
lui antrenor Milevan Cinci. Selec
ționerul Boșkov anunță remanieri 
totale, preconizează un turneu lung 
al naționalei la iarnă în Mexic, pen
tru că tuturor le este clar: cu un 
asemenea joc, șansele în „optimi” 
«înt nule (Iugoslavia apără titlul de 
vicecampioană în 
tie), îar jocurile 
rîile C.M. (grupă 
eia) bat Ia ușă.

Cupa U.E-F.A.. 
club, a oferit un 
ziluzii. Tugoslavia 
chipe în ediția 
examenul de pînă acum au reușit 
să-1 treacă doar... două.

Totuși, cea. mai îndrăgită întrecere 
fotbalistică rămîne tot campionatul 
național- Si aici au intervenit ele
mente de senzațional, cum este „di
vorțul” lui Zlatko Ceaikovskî cu Di
namo Zagreb în plin sezon. Idolul 
publicului iugoslav. Dragan Geaîci 
absentează de pe terenurile de joc. 
Antrenîndu-se cu superficialitate, 
manifestind atitudini de vedetism. 
Geaîci suportă o criză de formă 
eare-1 face de nerecunoscut.

Campionatul se desfășoară sub 
dominarea echipei Steaua roșie Bel
grad. Se pare că băieții Iul Milianici 
sînt deciși să-și adjudece titlul de 
campioni. Dar Zeleznicear. O.F.K.. 
Vojvodina si Partizan urmăresc cu 
asiduitate liderul, pentru a nu pier
de pasul în. lupta pentru supremație. 
La jocuri asistă un număr record 
de spectatori, fată de anii treeuti. 
Dovada cea mai elocventă a creditu
lui pe care publicul îl dă în conti
nuare fotbalului. De acea, în această 
toamnă, cu tot gustul amar pe care 
1-a, lăsat iubitorilor de fotbal. încol
țește totuși speranfa că apropiata

această competi- 
penlru prelimina- 

cu Spania și Gre-
pentru echipele de 
nou prilej de de- 
a înscris cinci e- 

din acest an, iar

Tiberiu 5TAMA

va aduce măsurile preconi- 
federatie, selecționeri, con- 

de cluburi.
vacanță 
rate de 
ducători

Fotbalul iugoslav dispune de forte 
valorice și organizatorice suficiente 
pentru a putea fi readus pe linia 
de plutire, astfel ca el să-și ocupe 
din nou locul ce l-a avut, ani în șir, 
în soccerul european.

Dușan BUGARIN
Novi Sad. noiembrie

MULLERY Ml VA JUCA
LONDRA, 16 (prin telex). — Este 

foarte probabil • ca Alan Mullery, 
redutabilul mijlocaș al lui Totten
ham Hotspur și al echipei Angliei, 
să nu joace în primul meci pe care 
formația sa de club îl susține cu 
Rapid București (n.n. la 8 decem
brie), în cadrul „Cupei U.E.F.A.'. 
Intr-adevăr, internaționalul englez 
este accidentat și n-a fost inclus

MIERCURI,
17 NOIEMBRIE

Preliminarii CB: R.F.G.—- 
Polonia (grupa a VIII-a) ;

Luxemburg — Olanda (grupa 
a VI-a) ;

Meci amical: Bulgaria — 
Grecia ;

Cupa U.E F.A.: Aberdeen —
Juventus Torino (in tur 0—2).

JOI. 18 NOIEMBRIE
Preliminarii olimpice : Aus

tria — U-R.S.S.
SÎMBATĂ, 20 NOIEMBRIE
Preliminarii C.E. : Italia — 

Austria (gr. a VI-a).
DUMINICA, 21 NOIEMBRIE
Preliminarii C.E. : Portugalia 

— Belgia (gr. a V-a).

ÎMPOTRIVA RAPIDULUI?
în „lT'-le Ini „Spurs", pe care Bill 
Nicholson l-a prezentat în meciul 
din etapa de sîmbătă a primei ligi, 
împotriva lui Manchester United. 
Aceasta explică, în parte, slaba 
acoperire a mijlocului terenului, 
unde învinșii liderului (1—3) a* 
fost net dominați. A fost — după 
cum se știe, a patra înfrîngere su
ferită în deplasare de Tottenham, 
în acest sezon.

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE..,
BULGARIA (etapa a 12-a) : Slavia So

fia — Trakia Plovdiv 4—3; Laskov Iam- 
bol — Lokomotiv Sofia 2—0, Cerno More 
Vama — Spartak Sofia 2—0, Cemomoreț 
Burgas — Dunav Ruse 4—1, Gabrovo — 
Spartak Pleven 0—0. Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia — Etîr Tîrnovo 
4—1, Akademik Sofia — Spartak Varna 
2—1. Beroe Stara Zagora — Botev Vrața 
2—1. Clasament : 1. Ț.S.K.A. Septem- 
vrișko Zname — 22 p. Spartak Sofia — 
13 p: 3. Beroe Stara Zagora — 16 p ctc.

R.D. GERMANA (etapa a 7-a) S Wis- 
mut Aue — Lokomotiv Leipzig 2—0, Carl 
Zeiss Jena — Dynamo Dresda 1—1. F.C. 
Karl Marx Stadt — Dynamo Berlin 1—1. 
Chemie Halle — VorwSrts 
(Oder) 2—0, Stahl Riesa — 
burg 1—1. Vorwărts Stralsund 
senring Zwickau 2—1, 
Hansa Rostock 1—1.

Frankfurt 
F.C. Magde- 

Sach- 
Unlon Berlin — 

Primele clasate c
1. Carl Zeîss Jena 7 4 3 0 9—4 11
2. Rostock 1 4 1 2 15—7 9
3. Halle 7 3 3 1 11—7 0

OLANDA. Etapa a 13-a a fost marcată

Nu se poate spune 
că recentul turneu al 
reprezentativei sud-a- 
fricane de cricket, în
treprins în Australia, 
a constituit un succes. 
Deși, cunoscînd atitudi
nea pe care locuitorii 
din Melbourne. Sydney, 
Adelaida și alte orașe 
australiene au avut-o. 
in vară, față de echipa 
„Springboks", mesageră 
a rugbyului din Repu
blica Sud-Africană — 
atitudine manifestată 
prin puternice demon
strații antiapartheid — 
autoritățile . australiene 
au pregătit din timp 
foarte minuțioase mă
suri. „organizatorice". 
Aceleași, desigur, care 
au necesitat cheltuieli 
de peste 100 009 de do
lari. tn timpul vizitei 
rugbyștilor, pentru a a~ 
sigura paza terenurilor 
și a. deplasării pretin
șilor oaspeți sportivi.

Cum se vede, antece
dentele n-au fost prea 
încurajatoare. Mai mult 

, chiar, primul ministru

australian Mac Mahon- 
fusese interpelat tn 
parlament, cerîndu-i-se 
să răspundă dacă tur
neul echipei sud-afri- 
ca.no de cricket nu ar 
trebui, pur și simplu, 
■mulat. Pînă la o ase
menea măsură, e dțept,

cS, prin care cerea gu
vernului din țara sa re
ducerea rigorilor apart
heidului în materie de 
sport. Declarația lui 
Racher a fost, la în
ceput. tratată cu indi
ferență de către autori
tățile rasiste La scurt

Manevre străvezii...
n:t s-a ajuns, deși sa 
recunoscut atunci. în 
mod public, faptul că 
asemenea vizite stîrnesc 
protestul hoiărît al u- 
nei mari părți a popu
lației din Australia.

De faptul că nu sînt 
'■>~iți 'ca oaspeți par să 

fie tot mai c.onștienți 
înșiși sud-africanii Nu 
de mult, Aaron Racher. 
căpitanul echipei de 
cricket a U.S.A., a fă
cut o declarație publi-

timp, însă, acestea au 
dezlănțuit o campanie 
zgomotoasă menită, chi
purile, să arate că în 
această țară oricine este 
liber să-și manifeste 
opiniile în legătură eu 
politica de discriminare 
rasială Scopul acestei 
manevre nu este greu 

■ le ghicit: ea viza deru
larea opiniei publice, 
scontîndu-se pe o ate
nuare a reacțiilor au
stralienilor față de vi-

itorii emisari sportivi cit 
apartheidului

Nu este exclus ca de
clarația lui Aaron Ea- 
cher să fie sinceră, 
după cum este posibil 
ca și ceilalți jucători din 
reprezentativa sud-a- 
fricană să nu aibă la 
inimă politica rasială a 
guvernului țării lor. 
Dar nu e mai puțin a- 
devărat că boicotul opi
niei publice de pretu
tindeni nu se adresează 
sportivilor dintr-o e- 
chipă anume, ci — prin 
intermediul lor — vi
zează înseși autorită
țile rasiste din Repu
blica Sud-Africană.

Manevrele străvezii, 
ale autorităților sud-a- 
fricane nu pot înșela 
pe nimeni. Nu există 
nici o îndoială că și in 
viitor, emisarii spor- 

ai rasiștilor de la 
Pretoria vor fi întimpi- 
nați cu aceeași ostili
tate, pretutindeni.

f
Dorian SAVA

de o mare surpriză : cunoscuta echipă 
Feljenoord Rotterdam a pierdut pe te
ren propriu cu scorul de 0—1 în fața 
formației F.C. Twente Enschede, fapt, 
rarisim tn campionatul acestei țări. 
Ciștigind în deplasare cu 3—2 la F. C. 
Utrecht., echipa Ajax Amsterdam, an
trenată de Stefan Covaci, a trecut pe 
primul loc în clasament. Alte rezultate ■: 
Volendam — Vitesse o—0, Telstar — F.C. 
Den Bosch 1—0, M.V.V. Maastricht — 
F.C. Den Haag 2—0. Go Ahead Deventer 
— Sparta Rotterdam 1—1, D.W.S. 
sterdam — Excelsior Rotterdam _ .. 
N.E.C. Nijmegen — F.C. Groningen 0—0» 
P.S.V. Eindhoven " ‘ .
Primele clasate :

N.A.C. Breda

Am-
1—6,

2-1.

1. Ajax
2. T’eijenoortl
3. Twente

13 10 3 0 26—S 23
13 10 1 2 23—3 21
13 8 4 1 19—5 20

PORTUGALTA. 
pentru meciul de duminică cu 
In campionat s-a disputat un 
joc : Leixoes — Academica 1—0. Echi
pele fruntașe, printre care și Vitoria 
Setubal, au avut, deci „zl de odihnă”.

Din cauza pregătirilor 
Belgia, 
singur

SPANIA (etapa a 9-a). tn derbyul 
campionatului. Real Madrid a terminat 
la egalitate : 1—1 pe teren propriu eu 
Valencia. Alte rezultate : Beai Sociedad
— Espanol Barcelona 4—1, Malaga — 
Las Palmas 0—0, Cordoba — Gljon 0—1. 
Burgos — Atletico Madrid 0—0, Sevilla
— Betls 3—1, Coruna — Celta Vigo 0—1, 
Granada — Sabadell 3—1, c.F. Barcelona
— Atletico Bilbao 0—1. Primele clasate;
1. Real Madrid
2. Valencia
3. Sevilla

9 6 3 O 16—S 15 
9 5 4 4 14—6 U 
9 S 3 1 11—8 13
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