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Reportaj la C.F.R. Timișoara

„Munca este singura sursă a 
progresului și prosperității". Iată, 
exprimată în forma cea mai con
cisă, de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, definiția unicului mijloc 
de afirmare a 
autoperfecționare morală a fiecă
ruia.

„Această înaltă 
nească și îndatorire patriotică — 
munca, îmi spunea strungarul Lu
dovic Tatar, de la depoul de loco
motive din Timișoara, este singura 
cale a realizării mele ca om".

înainte de a-1 fi cunoscut, îna- 
înte de a-i fi ascultat concepțiile, 
știam doar atît i Ludovic Tatar 
este fotbalist. Și fără să vreau, a- 
proape ca un act reflex al gîndirii, 
mi-au venit în minte acele concep
ții ale unora care susțin că un 
fotbalist nu știe altceva decît să 
dea cu piciorul în minge. Ce enor
mă greșeală I Ludovic Tatar s-a 
dovedit a fi, în primul rînd, un 
bun și priceput muncitor. „Am ve
nit la Timișoara cu aproape un 
deceniu în urmă — îmi spunea ei 
•— înaripat de dorința de a mă ca
lifica într-o meserie utilă, și după 
aceea de a juca fotbal. N-am con
siderat niciodată că sportul trebuie 
să fie folosit pentru a urca pe 
scara societății".

personalității, de

obligație cetățe-

La 32 de ani pe care îi are, Lu
dovic Tatar, portarul divizionarei 
C.F.R. Timișoara este împlinit ca 
om tocmaj pentru că a învățat o 
meserie, pe care — lucru esențial
— o pi'actică, neținînd seama că se 
întîmplă ca unii să nu-1 înțeleagă: 
„Ori producție, ori fotbal. Amîn- 
două nu se împacă". Ludovic Tatar 
este convins că laudele ce i se 
aduc sînt, în primul rînd, ca ur
mare a rezultatelor bune obținute 
de el la strung. Iată, deci, o con
firmare indiscutabilă a marii for
țe educative pe care o are uzina, 
procesul muncii creatoare. Pentru 
că formarea omului prin muncă 
și pentru muncă — așa cum aveam 
să mă conving — este principiul 
întronat la clubul C.F.R. Timișoara.

„Punerea în valoare a calități
lor oamenilor cere o preocupare a- 
tentă, răbdătoare, plină de solicitu
dine. Este însă cert că toate aceste 
calități apar numai în procesul 
muncii. De aceea, ne-am propus să 
educăm tineretul, sportivii noștri, 
în spiritul cultului față de muncă"
— îmi spunea tov. Savin Drăgu- 
lescu, președintele clubului C.F.R. 
Timișoara.

lon GAVRILESCU

In URMA ETAPEI DE IERI DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" DE FOTBAL

•Ieri, la sfîrșitul primelor 45 de minute de joc, cind, in cele 
opt meciuri ale etapei nu se înscrisese decît un singur gol (la Plo
iești), ne întrebam, probabil alături de mulți alți ascultători ai 
transmisiilor sportive de la radio, dacă nu cumva această etapă va 
deveni un fel de recordmană (poate și pe plan mondial.') in materie 
de... ineficacitate.

Repriza a doua a celor opt partide ne-a ferit, însă, de reali
zarea acestui record nedorit. înregistrîndu-se un plus de combati
vitate și de precizie în fazele de finalizare, tradus pe tabela de 
marcaj cu un număr mulțumitor de goluri pentru 45 de minute, 
dar nu pentru 90. cile are un meci de fotbal.

La Arad, liderul, U.T.A, a fost departe de a obține victoria 
confortabilă pe care o aștepta. Dar, cum și victoriile „scurte", cum 
li se spune, valorează tot două puncte, arădenii nu numai că și-au 
păstrat avantajul asupra multora dintre urmăritoare (Universitatea 
Cluj, Steaua, Dinamo), dar, in urma rezultatelor obținute de către 
acestea, și l-au mărit chiar. Obținînd un punct nu prea scontat, 
la Iași, în jocul cu Politehnica, Sport Club Bacău a trecut în clasa
ment pe locul al doilea, ceea ce reprezintă deja o performanță 
remarcabilă, chiar dacă ea nu e obținută la sfirșit de drum, ci la 
treimea lui. Meritorie de asemenea, este și comportarea fotbaliști
lor de la A.S.A. Tg. Mureș, care confirmă mereu buna lor pregă
tire tehnică.

Fotbalul a arătat încă o dată că este sportul tuturor posibilită
ților, din moment ce formațiile reprezentate masiv, cu cite patru 
jucători, in lotul național, Dinamo și Rapid, ati pierdut la Petro
șani și, respectiv, ta Oradea.

La periferia clasamentului, schimbare de locuri: Politehnica Iași, 
în locul Crișului, pe cea de-a 15-a treaptă, de unde se cade în 
B“. (J. B.) I

(Continuare în vag. a 2-a)

Foto l Th. MACARSCHI

8 goluri : Rugiubel (Sport Club Bacău),
7 goluri : Oblemenco (Univ. Craiova) 

4 din 11 m.
6 goluri: Kun II (U.T.A.), Dobrin 

(F.C. Argeș).
5 goluri : Neagu (Rapid), Anca („U" 

Cluj).
4 goluri : Dembrovschi (Sport Club 

Bacău), Broșovschl (U.T.A.) — 1 dtn 11 
m, Cuperman (Politehnica), Jercan șl 
Radu (F.C. Argeș), Lieă șl Adam — 1 
din 11 m („U“ Cluj), Lucescu (Dlnamo) 
— toate din 11 m,

Pericol la poarta lui Adamache : 
Iordănescu a „liftat" pe lingă 
portarul brașovean, dar Ivăn- 
eescu, care a urmărit, va res
pinge balonul de pe linia porții

BRh L
K *

ta antrenamentul de miercuri din sala Republicii, două dintre protagonistele întîlnirii de 
Alexandru (stingă) și Doina Zaharia Foto i

mime; Maria
V. BAGEAC

GOLGETERII

3 goluri : Domide și Sima (U.T.A.), 
Năstase £>*aua), D. Epe (Rapd) Soo 
(C.F.R. Cluj), Ghergheli (Steagul roșu), 
Moldovan (Petrolul), Tănase - (Farul), 
Pîrvu (Univ. Craiova). Hajnal (A.S.A. 
Tg. Mureș)) Doru Popescu (Dinamo).

Miine, la București, in „C.C.E."
la tenis de masă feminin Progresul Epitok Budapesta

© O singură victorie în deplasare : autoarea performanței — F.C. 
Argeș • Terminînd la egalitate în „derbyul Moldovei", S.C. Ba
cău a promovat pe locul doi • Echipele bucureștene au obținut 
un singur punct (Steaua, pe teren propriu) • C.F.R. Cluj — fără 

nici o victorie

ne comunică CO' 
nostru din Lon- 

dra, Stan Levenson, lotul 
rij Galilor care va face 
plasarea la București în 
derea partidei de la 24
iembrie din C.E. cu echipa 
României, cuprinde nouă ju
cători din prima ligă a cam
pionatului englez. Iată lotul 
anunțat ; Spake (Leeds), Mil
lington (Swansea), Rodrigues 
(Sheffield Wednesday), Tho
mas (Swindon), Phillips (Car
diff), Roberts (Arsenal), Ja
mes (Blackpool), 
(Sheffield United).
(Leeds), Mahoney (Stokke), 
Hill (Ipswich), James (Burn
ley), Ron Davies (Southamp
ton), Wyn Davies (Manches
ter City), Reece (Sheffield 
United), Evans (Swansea).

Hockey 
Yorath

Una dintre prestigioasele compe
tiții internaționale de tenis de masă, 
„Cupa campionilor europeni", ediția 
feminină (a IX-a), a întrunit 13 echi
pe, printre care și campioana Româ
niei, Progresul București. Prima 
noastră formație va debuta direct 
în sferturile de finală — vineri, la 
București (de la ora 19,30, in sala 
Progresul, str. Dr. Staicovlci nr. 42), 
în oompania. puternicei echipe ma
ghiare. Epitok Budapesta.

în timp ce oaspetele (Zomgor, Her- 
nadi, Voros, Barna, antrenor Șarolta 
Lucacs). sosesc, cu trenul, azi dimi
neață. în Capitală, în tabăra gazdelor 
pregătirile sînt Pe punctul de a fi 
încheiate. Dar aceasta nu înseamnă

totul, pentru că vechiul internațional 
Victor Vladone, care se află la cîrma 
conducerii tehnice a echipei Pro
gresul, întîmpină dificultăți în pri
vința alcătuirii team-ului său. Iată, 
de altfel, ce ne-a declarat el eu 
ocazia unei vizite făcute la redacție :

„Din lotul de patru, MARIA ALE
XANDRU, MARIANA BACIU, DOI
NA ZAHARIA și VICTORIA BABI- 
CIUC. este aproape certă indisponi
bilitatea ultimei, bolnavă de citeva 
zile, cu febră de 39 de grade, iar 
Zaharia a fost și ea gripată. Contez 
sigur pe Maria Alexandru, reintrată 
de curînd în pregătirea antrenorului 
federal, Ella Constantinescu."

— întrucât întâlnirea se desfășoară

în derbyul diviziei feminine de baschetI.E.F.S. A ÎNVINS CLAR
după sistemul „Cupei Swaythling" 
— echipe din cite trei jucătoare — 
cîștigătoare devenind formația care 
cucerește mai întîi cinci victorii 
chiar dacă, așa cum este foarte pro
babil. Alexandru va învinge in trei 
meciuri, ce se va întâmpla in rest l 
Care este părerea dv. ?

— într-adevăr, Maria nu-mi dă 
emoții. Acord credit și Doinei Zaha
ria. in formă ascendentă, cu o îm
bunătățire simțitoare a procedeelor 
tehnice și multă finalitate. Aștept 
cu interes și evoluția Marianei Ba
ciu. deși, din cauza ocupațiilor pro
fesionale, ea nu a putut răspunde 
integral solicitărilor pregătirii.

— în atari condiții, un pronostic 
ar fi extrem de dificil. Dacă, totuși, 
aveți ceva vești în plus ?

Din relatările Măriei Alexandru, 
reiese eă Hernadi și Voros au o bună 
valoare. Prin urmare, și în cele mai 

..... prezentare ale
meciul se anunță 

însă, jucătoarele

REZULTATE TEHNICE

noiembrie)ETAPA VIITOARE (28
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PE POLITEHNICA: 69-56
Ieri, s-au disput jt meciurile etapei 

a V-a a campionatului republican fe- 
11 LB.F.S.6 - apOUTEHNICA BUCUREȘTI 
69—56 (27—23). Derby-ul campionatului
a corespuns integral. Presărată cu faze 
spectaculoase, cu atacuri rapide chiar 
și in jocul pozițional, cu numeroase 
aruncări precise de la distanță și semi- 
distanță, întrecerea a satisfăcut pe 
deplin publicul prezent în sala Construc
torul. constituind, putem spune, o fru
moasă propagandă pentru baschet. Vic
toria a revenit, pe deplin meritat, ele
velor prof. Ioan Nicolau care au alcă
tuit o echipă completă. Iftimie și Salcu 
și-au condus excelent partenerele, iar Po
pov. Tita și Deak au alergat continuu, și-au 
depășit net adversarele sub panou și 
au înscris din cele mai variate poziții 
șt distante. Politehnica a început bine 
partida, datorită în special seriei de co
șuri înscrise de Ciocan. Din min. 7, Insă, 
campioanele nu au marcat timp de 
10 mlnute(!) decît patru puncte, iar în 
repriza secundă, eforturile lor de a re
cupera handicapul s-au Izbit de o apă
rare hotărâtă care le-a „smuls” multe 
mingi.

Au înscris : SALCU 11, IFTIMIE 14, 
POPOV 18, TITA 12, DEAR 10, Szabo 4 
(au mal jucat Petrlc șl Bala!) pentru 
IE F.S., respectiv Guglu 9, Szabados 5, 
Savu 1, TAFLAN 17, CIOCAN 24 (au 
mai jucat Pruncu, Schreiber, Demetre- 
scu). Excelent arbitrajul prestat de Q. 
Chlraleu șl D. Ganea. (D. ST.)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA IAȘI 53—31 (19—21,
45—45). După cum s-a desfășurat par
tida pînă In ultimele minute nu se 
putea bănui finalul dramatic care a 
închelat-o. Studentele au avut în per
manență Inițiativa, arătîndu-se mal 

penetrante în atac și mal sigure, mal 
ales In aruncările de la semidlstanță. 
în repriza a doua bucureștenoele se 
dovedesc mult mal decise, atacând 

mai Insistent și prelulnd conducerea 
în min. 36 : 30—38. Urmează un final 
dramatic, scorul alternează, dar la 
sfîrșitul oelor 40 de minute rămlne 
egal. In prelungiri eficacitatea aruncă
rilor libere ale echipei Constructorul (6 
aruncări — 6 puncte) îl aduc victoria. 
De remarcat că studentele au renunțat 
să execute aruncările libera de care 
au beneficiat în prelungiri. Au condus 
bine A. Berger (București) șl D. Cră
ciun (Brașov). (Rd. T.)

VOINȚA BRAȘOV — RAPID BUCU
REȘTI 46—56 (21—25). Partida a tost 
deosebit de Interesantă șl In același 

a revenit 
organizat 

mai bine acțiunile ofensive șl au ra
tat mal puțin.

UNIVERSITATEA
■ANATiyțfA SAÎV MARE ȘfcH țSȘ^

Cu toată opoziția lui Iftimie 
(I E.F.S.), Szabados (Politehnica) 
pătrunde în dribling și va înscria

REȘTI 46—56 (21—25). Partid:
deosebit de interesantă și îi 
timp echilibrată. Victoria 
bucureștencelor care și-au

(G. Lorac coresp.)
TIMIȘOARA

27). A fost un med de mare luptă 
In care oaspetele au condus majori
tatea timpului, uneori la diferență 
mare (min. 32 — 11 P diferență). Gaz
dele Ișl revin și Intr-un final dramatic, 
în care Diaconescu transformă una 

zdln cele două aruncări de care a be
neficiat, obțin victoria. (P. Arcan — 
coresp.)

CRIȘUL ORADEA — A.S.A. CLUJ 
58—57 (29—26). După o primă repriză
extrem de echilibrată, după pauză gaz
dele se distanțează (51—38 în min. 32). 
După ce Csege șl Horvath (Crișul) 
sînt eliminate pentru 5 greșeli perso
nale, clujencele reușesc să se apropie 
de adversarele lor, ratînd însă în fi
nal vlțțflțla. (I. Ghișa — coresp.)

bune condiții 
echipei noastre, ______
echilibrat. Și așa, însă, 
mele îmi dau speranțe.

C. COMARNI5CHI

In ediția masculină a „C.C.E/"

la tenis de masă

OLYMPIA LJUBLJANA
POLITEHNICA BUCUREȘTI

LA 5 DECEMBRIE
In sfirșit, după multe discuții, 

s-a căzut de acord asupra datei 
de disputare a meciului masculin 
de tenis de masă Politehnica 
București — Olympia Ljubljana 
(Iugoslavia), contînd pentru op
timile de finală ale „C.C.E.”. In- 
tîinirea va avea loc la Ljubljana, 
duminică 3 decembrie.

LA UNIVERSITATEA 
„ALEXANDRU IOAN CUZA"

IAȘI

Farul
Steagul roșu
A. S. Armata Tg. Mureș
Rapid
„U" Cluj
F. C. Argeș
Dinamo
Sport Club Bacău

1—0 
0—0 
1—1 
1—0 
1—0
1—2 
2—1
1—1

(0-0) 10
10

6
5

Jiul
C.F.R. 
Crișul 
Univ. < 
Steaua
A. S. Armata Tg. Mureș 
U. T. A.
Farul

22— 7
16— 9
13— 8
18—11
8- 7

15—11
11—10
9— 8

17— 17
6—16

13—13
10—12
6— 9
4—12

11—18

ECHIPA ETAPEI
ȘTEFANESCU

(Farul)
PIGULEA OLTEANU STOICESCU TONCA
(F. C. Argeș) (F. C. Argeș) (Politehnica) (Jiul)

COTORMANI DINCUȚA
(Jiul) (Petrolul)

URMEȘ CARAMAN DOBRIN BOTH
(Jiul) ’ (Farul) (F. C. Argeș) (U.T.A.)

FINALELE CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE 
FĂRĂ DINAMO SI STEAUA

La propunerea Colegiului central 
"" Box a 

sistemul 
final al

de antrenori, Biroul F.R. 
aprobat — marți seara — 
de disputare a turneului 
campionatului republican pe echipe. 
S-a hotărât ca toate restanțele din 
seriile campionatului să se Încheie 
pină la 5 decembrie. Cele 6 echipe 
cîștigătoare ale seriilor vor fi îm
părțite în două 
încerca șansele

24—25 decembrie, _ _ 
campionatului să și-o dispute

grupe, ce-și vor 
în semifinale., la 
urmînd ea finala 

pri-

mele două formații câștigătoare ale 
semifinalelor. în seara zilei de 28 
decembrie. Tragerea la sorți a me
ciurilor din turneul final se: va ofi
cia la 14 decembrie, la sediul F.R. 
Box, în prezența delegaților celor 
6 semifmaliste. Penultimul „act” al 
competiției se va disputa în două 
orașe neutre. în mod sigur, o semi
finală va avea loc La Timișoara. De 
menționat că echipele Dinamo și 
Steaua nu vor participa la turneul 
final-

ÎNCEPE FINALA MASCULINĂ DE ȘAH
Luni 22 noiembrie, începe, în sala 

I.P.G.G. din Capitală, (lingă Dalles), 
turneul final al campionatului 
țional masculin de șah. Titlul va fi 
disputat de 22 
anume : "

titlului),
C, Kadovici — maeștri internaționali ; 
O. Botez. A. Buză, M. "
Ghizdavu. Gh- Mititelu, 
M. Pavlov, C. Partoș, 
Em. Reicher, Tr. Stanciu, 
M. Suta. E. Ungureanu. V.

■—• maeștri ; V. Adam, S. Griinberg, 
V. Stoica — candidați de maestru.

Sg va juca zilnic, intre orele 16 și 
21, cu excepția celor două zile li-

na-

de ooncurenți, și 
Ciocâltea (deținătorul 

D. Drimer,
V.

Th. Ghițescu,

D. 
Neamțu, 
Pușcașu, 

I. Szabo, 
Vaisman

Ghindă, 
S. 

O.

bere (29 noiembrie și 7 decembrie) 
pină la 14 decembrie, când este pro
gramată ultima rundă. Vor arbitra 
Th. Nicoară și V. Avram.

CAMPIONATUL FEMININ 
DE ȘAH

Ieri s-a reluat la Brașov finala cam
pionatului feminin de șah. După dis
putarea partidelor întrerupte șl a în
trecerilor rundei a 9-a (Margareta Jun
eți — Ioana Miroslav 1—0 ; Elisabeta 
Polihroniade — Veturia Simu 1—0 ; A- 
dela Geslicone — Lia Bogdan Vi—’/, ; 
Gertrude Baumstark — Anca Gheorghe 
1—0), conduce Polihroniade cu 8 p.

6000 DE STUDENȚI CUPRINȘI
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

lașul sportiv studențesc sa iden
tifică. într-o apreciabilă măsură, cu 
activitatea pe care o desfășoară cei 
aproape 9 000 de studenți ai Uni
versității „Alexandru loan _

O subliniere necesară i de unde 
pină mai ieri, fenomenul sportiv 
trebuia căutat cu lupa printre, stu
denții universității ieșene, acum, 

lată-1, în fine. Integrat tot mal or
ganic în viața multor tineri și ti
nere pentru care noțiunile de miș
care în aer liber, de exercițiu fizic 
au căpătat un sens major, oglindind 
o mentalitate sănătoasă și robustă.

★
Cum se întîmplă peste tot în lu

mea sportului nostru universitar, la 
ordinea 
puțului 
Așadar, 
bobocii sînt și-acum — printr-o tra- 
diție existentă de mai bine de un de-

Cuza”.

zilei, în aceste zile ale înce- 
de an. se află „Cupa anilor I“. 
la Universitatea „Al. I. Cuza”,

ceniu — cei care deschid pîrtia com
petițiilor sportive de masă. I-arn 
văzut aducînd cu ei mult, foarte 
mult entuziasm, dorința de a 
sport.

Concret, 10 echipe de fotbal, 
14 de baschet, volei și handbal 
in părți egale la băieți și fete), se 
află în plină întrecere. Să nu omi
tem, însă, și „Crosul bobocilor”, or
ganizat cu prilejul deschiderii anu
lui sportiv școlar și universitar ie
șean.

Și tot în aceste zile ale începutu
lui de activitate sportivă, căminiștii 
— reprezentanți ai tuturor anilor — 
dau viață unei inițiative foarte inte
resante și atractive. Poartă numele 
de „activități spontane”. Altfel spus, 
catedra de educație fizică a Univer
sității și Asociația studenților a re
partizat fiecărui cămin un număr 
de mingi, cu precădere ■ de fotbal. 
Responsabilii de cămine, la rîndu-le,

face
cite 

(cam

le-au transmis amatorilor de sport, 
de fapt majoritatea căminiștilor, 
care s-au alcătuit ad-hoc în echipe, 
au organizat campionate intersaloane 
etc. După cît se pare, cele mai reu
șite „activități spontane" desfășoară 
studenții de Ia căminele Tîrgșar-Co- 
pou și „30 Decembrie". Pînă

Cum aminteam, studenții 
aduc cu ei. pe terenurile și 
Iile de sport, mult entuziasm, 
ambiție. Cum ar fi fost, oare, 

organizate 
modernă 

de culturism

centrele 
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lui
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NICI 0 SCHIMBARE
ÎN FRUNTEA IERARHIEI

CAMPIONATULUI MASCULIN

Nicolae Pop (IEFS) atacă, dar blocajul steliștilor Bartha și Rotaru va 
respinge mingea. . • A-'fAW*-4 V ’ Foto i D. NEAGU

Au mal rămas doar trei etapa pînă la 
încheierea campionatului masculin de 
volei al 
în cinci 
celei de 
nici un 
primelor 
să se afle în frunte. Steaua, principala 
comtraoandldată la locul I, pînă la 
confruntarea directă ou team-ul dina- 
movlst (programată în ultima etapă), 
continuă cursa indirect*, reușind . să 
fie neînvinsă.

In sala Floreasoa s-a 
tida dintre STEAUA și 
teptam, ca de altfel șl 
zențl în tribune, să asistăm la o partidă 
Interesantă, desfășurată Intr-un ritm 
alert cu numeroase faze spectaculoase. 
Șl aceasta pentru că ambele echipe 
dispuneau de reale posibilități. Dar, 
speranțele n-au fost împlinite, deoarece 
Steaua, pentru a se impune, nu a tre
buit să facă risipă de prea multă ener
gie, iar I.E.F.S. nu s-a ridicat peste 
nivelul manifestat sîmbătă In confrun
tarea cu Rapid, dlnd o replică ștearsă. 
După 60 de minute, pe tabela de marcaj 
a fost consemnat soorul de 3—0 (7, 11, 4) 
pentru Steaua. In primul set, după un 
start mal slab (repetat șl în următorul), 
stellștll au atacat In forță, surprlnzîn-

campionatului 
diviziei A. Ieri după amiază, 
orașe au avut loc partidele 

a 8-a etape, care nu au adus 
fel de schimbare in ierarhia 
patru echipe. Dinamo continuă

\ ■ 
du-și adversarii prin combinații variate 
Ia fileu. Apărarea — datorită preluării 
sigure, blocajului eficace și mobilității 
în linia a doua — a funcționat bine, 
dlnd posibilitatea recuperării handicapu
lui șl desprinderii decisive. Al doilea 
„act” al meciului nu s-a ridicat prea 
mult peste valoarea primului. O singură 
remarcă : Steaua a comis, 
unei premature decontractări, 
greșeli în țtlmp ce IJE.F.S. 
să imprime un ritm alert,

desfășurat par- 
I.E.F.S. Nș aș- 
spectatorll pre-

din cauza 
mai multe 
a încercat 
dar nu a 

reușit decît în parte. Ultimul set a fost 
fără istoric. S-au remarcat : Bartha și 
Stamate de la învingători. Foarte bun 
arbitrajul cuplului I. Covaci — Gh. Io- 
nescu.

POLITEHNICA TM. — „U“ CLUJ (1—3). 
A fost o partiidă foarte disputată, pe 
care timișorenii au pierdut-o din cauza 
greșelilor eleinentarte Ia preluare șf a 
fisurilor blocajuliii. Oaspeții au jucat 
calm, lucid, fără $ă se demobilizeze 
chiar și atunci cînd' au fost conduși, 
cum a fost cazul în seturile I și IV. 
Victoria lor este meritată. Slab arbitra-

Em. F.

(Continuare în pag. a 3-a)

DUMINICĂ, FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL Df (NCLOCROS
Sezonul oficial de dclocros se încheie duminică cu desfășurarea finalei 

campionatului național. întrecerile vor fi găzduite de clașlcul traseu de la 
baza sportivă Metalul Pantellmon.

Programul este următorul : ora 9 — ședința tehnică și recunoașterea ofi
cială a traseului ; oca 9.45 — categoria turism (două ture =* 4 km) șl cate
goria semicurse (două ture) ; ora 10 — categoria juniori mici (5 ture “= 10 
km) ; ora 10.30 — categoria juniori mari (8 ture — 16 km) ; ora 11.15 — ca
tegoria seniori (12 ture — 24 km).

învingătorilor de la categoriile juniori mici, juniori mari șl'seniori, li se 
vor acorda titluri de campioni al țării.

>«
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TALENTUL Șl MUNCA-POLII REALIZĂRII
(Urmare din pag. I)

Este explicabil, avînd în vedere 
o asemenea optică, reputația de 
oameni integri, cinstiți, cu o te
meinică pregătire profesională, de 
care se bucură majoritatea sporti
vilor acestui club de performanță. 
Boxerul Ion Stanca, lăcătuș, Ionică 
Periatu, strungar, component al e- 
chipei de fotbal — și am putea 
înșirui o mulțime de alte nume — 
știu că dacă sînt respectați, aceasta 
se datorește faptului că pun mai 
presus de performanța sportivă, a- 
tingerea unor cote cît mai înalte 
în munca lor productivă.

Nu cu mult timp în urmă, luptă- 
■ torul de greeo-romane loan Nuc 
.constituia un „caz", nu doar pen
tru secția condusă cu mult tact și 
pricepere de antrenorul Valentin 
Batj. dar și pentru familie (înce
puse să lipsească de acasă) și, în 
aceeași măsură, pentru locul său 

yde muncă. In concepția greșită a 
.iluî Nile își făcuse loc ideea că 
dacă este un bun sportiv, aceasta 
îl scutește de datoria de a fi și 
un bun muncitor. In cele din urmă, 
colectivul a reușit, prin puterea 
exemplului altor sportivi, fruntași 
și în producție, să-l convingă că 
munca este principala sursă de sa
tisfacție și bucurie în viață, că

munca ți nimic altceva contribuie 
tn mod determinant la toate împli
nirile noastre pe plan material și 
moral. Efectele au fost mai mult 
decît binefăcătoare i loan Nuc este 
acum un exemplu de corectitudine 
la locul de muncă pentru toți co
legii săi. El a înțeles că formarea 
sa ca membru demn și 
societății se realizează, 
în înfăptuirea cotidiană 
lor sale de producție.

Trebuie spus, de altfel, că pu
nerea în valoare a calităților pro
fesionale, integrarea organică a 
sportivilor în fluxul producției, 
constituie un proces continuu la 
C.F.R. Timișoara. Conducerea clu
bului — în colaborare cu condu
cerile secțiilor și cu acelea ale în
treprinderilor unde sportivii lucrea
ză — urmăresc permanent activi
tatea acestora și iau măsuri cores
punzătoare. Cazul lui loan Nuc este 
edificator în această privință.

Nu pe ultimul plan — în proce
sul educațional — este pus exem
plul sportivilor Cornel Uibaru, Va
sile Donca, Ioan Micoroiu, Filip 
Lupa, al antrenorilor Cicerone Ma- 
nolache, Gh. Stanciu, Gh. Ilorhat, 
Carol Bodo, Gheorghe Toth, Pavel 
Mentzel — comuniști, cu toții ade
vărate modele de comportare în 
întreaga lor activitate.

valoros al 
în special, 
a garcini-

rtHAL REZERVAT
Tinăra gimnastă timișoreancă Mariana Gheciov a obținut in acest an 
primul mare succes al carierei sportive — titlul de campioană națională 

absolută de /junioare (in foto evoluind la bîrnă)

ti*»

CUM AM VRUT SĂ-L TERMIN PE RICA
Nu pot fi demagog — așa că nu pot ascunde 

nici acum, la cîteva zile după meci, chiar cu Dobrin 
și cu acest 2—1 în fața ocl " 
prins duminică, la 1—1... Ca orice telespectator, 
n-am văzut cum Răducanu î-a dat mingea lui Cap- 
kovic. Am văzut mingea în plasă, l-am văzut pe 
Răducanu distrus, la pămînt, am văzut fericirea 
acelei extreme — Țopescu tăcea, ca și cum s-ar fi 
pierdut contactul radio cu o 
fopescu a transmis magistral 
acela de tăcere a fost însă 
emoționant Țopescu, în lunga 
tist. După care...

Momentul acela de furie și 
sește. Derulez primul go! al 
Dobrin cu doi oameni în spate, un al 
șutul... — imaginea nu. mă alină. Sînt 
gata să-i cînt pe Pollak (chiar lîngă 
Dobrin I), pe lordănescu, Deleanu, 
Radu și Lupescu, chiar și pentru Lu- 
cescu as avea un cuvînt mare, fiindcă 
e superb ca după un 11 metri ratat 
să ai puterea și fanatismul acelei 
centrări de geniu. Nu mă pot preface 
și mă întorc în careu, lîngă Rădu
canu, căci acolo e durerea care nu 
trece, oricîfe imnuri triumfale am 
cînta. In clipa aceea de iresponsa
bilitate, cina am văzut mingea în 
plasă — am închis ochii și am vrut 
să-l dau clinilor. Am deschis ochii 
și Rică era în genunchi, stană de 
piatră. Nu murise — și mi s-a făcut

pă rr .
inilor, ce groază m-a cu-

navă de cosmonauți. 
meciul — momentul 

tot ce ne-a dat mai 
sa carieră de sufle-

spaimă 
nostru,

nu mă pără- 
gol de Pele, 
treilea fentat,

r

l
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rămas în viață. E aici o nebunie care mă dă gata 
și nu mai știu ce să fac, ce să zic...

Sigur că o putem da pe haz și pe pitoresc, pe 
haz sublim. Numai că mie nu-mi vine a rîde 
— pentru că neputînd uita prin ce sentimente 
contradictorii m-a aruncat Rică, îmi dau seama că, 
rîzînd de el, de cine aș rîde, ca să mă exprim 
precum Gogol ? De mine aș rîde, de noi înșine 
am rîde —„.și oricît simt comic m-ar caracteriza, 

Răducanu e una din cele 
unui fotbal — capabil s-o 
minut să atingă sublimul — 
mulfimi de cronicari, spec- 

poefi al

VIITORILOR SPRINTERI Al GHEȚII
Duminică, cu începere de la ora 

8. patinoarul Floreasca va găzdui 
un interesant concur» de patinaj .... 
viteză rezervat elevilor și pionie- r'/ 
rilw neiegitimațj (băieți și fete) 
avînd vîrstă între 7 și 14 (ani. Orga
nizată de Clubul sportiv școlar, în 
colaborare cu M.C.I.—I.D.M.S., com
petiția are drept scop popularizarea 
acestui sport în rîndurile tineretu-

hlui școlar, depistarea de I.....................................

I

elemente 
dotate pentru practicarea acestei 
ramuri sportive la nivel de perfor
manță. Organizatorii avizează pe 
cei ce vor să participe, și sperăm 
să fie cît mai mulți, că trebuie să 
Se prezinte cu 
(patine simple,

Cu acest prilej, M.C.I.—I.D.M.S. 
ț va oferi primilor clasați la fiecare 
5 probă premii în obiecte sportive.

echipament propriu 
ghete, etc.).

J I
Sezonul de concursuri ’al anul/iii

PRINTRE CULOARE
------ , _ 1972 trebuie privită prin prisma 

1972, dominat de marilfe întreceri participării la J.O., urmărindu-se 
ale Olimpiadei din capitala Ba4a- Ț cu toată atenția evoluția candida- 
riei, cuprinde numeroase competiții, S ților noștri olimpici în lumina pla- 

'care vor fi pre-* ; nulul de pregătire pentru Miinchen, 
sub un strict control medical.

• Pe stadionul Tineretului din 
Capitală a avut loc recent un con
curs de atletism studențesc dotat 
cu „Cupa anilor I". Cîteva rezulta-. 
te : BĂRBAȚI : 100 m : C. Anghel

‘ (IEFS) 11,2 ; 400 m : A. Tudor 
(IEFS) 52,7 ; lungime : M. Petcu 

' (IEFS) 6,60 m ; înălțime : M, Ne- 
gomireanu (IEFS) și L. Tărok 
(IEFS) 2,00 m ; greutate : Gh. Dum
bravă (IEFS) 14,52 m ; FEMEI : 
100 m : II. Krausz (IEFS) 12,6 ; 
400 m : Krausz 59,6 ; 800 m : A. 
Jacob (IEFS) 2:24,0 ; înălțime : 

‘ Gab, Ionescu (IEFS) 1,50 m ; lun
gime : Ionescu 5,38 m.

• A Xll-a ediție a „Cupei Fla
căra" Ia marș s-a bucurat de o

. numeroasă participare, majoritatea 
concurenților fiind de la P.T.T. și 

( Viitorul. Cîștigători : copii — 2 km: 
(N. Ionescu (Viitorul) 11:15,4; ju- 

y niori III — 5 km : Gh. Uceanu (V) 
E 26:10,0 ; juniori II — 5 km : V. 
®;?Popa (V) 25:42,3 ; juniori I — 5 

.! km : Al. Stanca (PTT) 23:44,8 ; 
■ seniori — 5 km : C. Staicu (PTT’) 

., 21:30,2.
e Nicolae Ionescu (Viitorul) a 

înregistrat, cu acest prilej, un nou 
record republican de copii în pro
ba de 2 km. (N. D. NICOLAE, co
resp.)

zenți atleții fruntași din. țara noas-ț 
tră. în afara participărilor indivi-|. 
duale la diferite/ mitinguri interna- ( 
țioriale, în 1972 echipele reprezen-' 
tative vor susține mail multe întîl- ’ 
niri : 11 iunie Rojnânfei — R. F. a : 
Germaniei — Polonia (femei), I 
16—17 iunie > Italia — U.R.S.S. — ‘ 
România —, Belgi»; (bărbați), 21—22 I 
iunie Norvegia — România (băr- ■ 
bați), 24—Ă5 iunie. Finlanda — Ita-j 
lîa — Români» ■— Franța (penta- j 
tlpn și, decatlon), 25 iunie Româ-i 
nia —-J Olanda — Cehoslovacia (fe-i

4—6 iulie Jocurile Balcanice- fl P. cb Țnmrxl) In T’y—

i

• mc,/ i—o june jocurile oaivaiuvc 
'de w-niori (bărbați și femei) la Iz
mir, 23—2H septembrie România — 
Finlanda — Suedia (bărbați) și 
Români^' — R.I D. Germană — Po
loni» (yuniori, și junioare) etc. în 
plus, aZleții “români vor fi prezenți 
la startul 'campionatelor europene 
de ș^ilă âe la Grenoble, (11 șiș 12 
m^Xtie) șj la alte competiții pețte- 

jrgn,' acoperit.
”” După cum. se, vede, programull.de 
concursuri., clin/ sezonul viitor este 
foarte, bogat./’atleții noștri asvînd 
posibzlit/itea Să concureze alături de 
o serie 'dintre cei mai vakoroși 

’sportivii din lume, cu care, unii 
dintre-Tsi, urmează să se întreacă 
și la /Jocurile Olimpice. Evictent, 
marea majoritate a starturilor i.din

‘i plimentare — la sediul asociației: 
ci Calea Moșilor 258, telefon : 12.34.04.

O VESTE PENTRU LANSETIȘTI
Deși inițial s-a stabilit ca pes

cuitul sportiv pe lacul Căldărușani 
să fie permis numai pînă la data 
șe 15 noiembrie, diatorită timpului 
relativ frumos, această perioadă se 
prelungește 
cern brie.

pînă ia data de 1 de-

VINATORI COLECTIVE LA FAZANI -«

De asemenea, asociația vînători
lor și pescarilor sportivi din secto
rul VIII organizează în aceeași zi 
o vînătoare colectivă la fazani și 
vulpi în pădurea Groasa. înscrieri 
și informații — la sediul asociației: 
B-dul I, Gh. Duca 24, telefon 
17.03.53.

vînătorilor și pescarilorAsociația
Sportivi din sectorul III din Capi
tală organizează, duminică, vînători 
colective la fazani în pădurile Co
muna și Bălțata. înscrieri pe liste
le de participare și informații su-

★
Li se reamintește vînătorilor că 

sezonul de vînătoare la iepuri în
cepe duminică 28 noiembrie a.c., 
iar în ziua de 21 noiembrie a.c. se 
vînează numai fazani 1

AGENDĂ BOGATĂ/

Deși campionatele pe echipe și 
individuale și-au desemnat învingă
torii, agenda competițională a gim
nasticii continuă să rămină destul 
de încărcată. Astfel, dintre cele mai 
importante întreceri care ii vor so
licita pe sportivii noștri in urmă
toarele zile le amintim pe cele mai 
importante.

• Meciul R.D.G. — România, 
programat la Dessau, în zilele de 
20 și 21 noiembrie, constituie în 
prezent principalul obiectiv al gim- 
naștilor români. Petre Mihaiuc, 
Gheorghe Păunescu, Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Oprescu, Vasile Co- 
șariu. Dan Grecu, Constantin Pe
trescu, sub conducerea antrenorului 
Nicolae Vieru, lucrează ■ intens la

PLENARA CLUBULUI SPORTIV 
UNIVERSITATEA CLUJ

Recent a avut loc ședința plenară____ ... a 
clubului sportiv Universitatea Cluj, cu 
următoarea ordine de zi.: 1. Informare 
asupra activității Biroului clubului de la 
ultima ședință și pină tn prezent, 2. Pro
bleme organizatorice.

Informarea prezentată a analizat acti
vitatea membrilor Biroului clubului, tn- 
tr-un spirit de înaltă exigență și res
ponsabilitate. In cadrul celui de al doi
lea punct al ordinel de zi, Birodl a eli
berat din funcția de secretar al clubului 
sportiv Universitatea pe tov. Titus' Lu- 
caclu, și a ales în această funcție pe 
tov. prof. Mircea Damian.

exercițiile impuse și liber alese in
cluse în programul concursului de 
la Dessau. Din păcate, este nevoit 
să absenteze de la antrenamente 
Nicolae Achim, gripat.

• ÎN .ACEEAȘI PERIOADA, la 
Berlin, va avea loc Dinamoviada 
de gimnastică, La care țara noastră 
va fi prezentă atît cu echipa femi
nină cît și cu una masculină. Nu 
vor lipsi din formațiile dinamovis- 
te primele două clasate în campio
natul național al maestrelor, Elena 
Ceampelea și Alina Goreac.

• LA CAMPIONATELE INTER
NAȚIONALE ale Slovaciei au fost 
invitate și două gimnaste românce. 
Federația de specialitate le-a de
semnat pe Elisabeta Turcu și Ma
ria Antînie, care vor concura la 
Bratislava în zilele de 20 și 21 no
iembrie.

• LA SAARBRUCKEN (R. F. a 
GERMANIEI) ecte programat în zi
lele de 27 și 28 noiembrie meciul 
triunghiular 
masculine ale 
României. Este 
grele examene 
mâni în acest 
vede exerciții impuse și liber alese.

• Sabina Șerbănescu și Cristina 
Sima vor participa Ia î-nceputul lu
nii decembrie (11-12) la Szomba- 
thely, la „Cupa Interviziunii", con
curs de gimnastică modernă.

dintre selecționatele
Elveției. R.F.G. și 
unul din cele mai 
ale gimnaștilor ro
an. Concursul pre-

Scurt interviu cu

o 
de el, de noi, de mine. La un minut, du| 
a dat golul acela din povești, mi-am spus că sînt 
de un sentimentalism oribil, și ca atare voi cere 
în primul articol ca în poarta naționalei să nu mai 
apară acest inconștient. Dar, luni dimineață, citesc 
în „Scînteic tineretului*, declarația tovarășului Ră- 
ducanu care spune negru pe alb că „multe mai 
are omul de învătat 1*... Abia fusese Copenhaga... 
„Noroc că m-au salvat bâiefii"... rîde sinucigașul

enormâ milă 
ipâ ce Dobrin

nu-mi convine. Fiindcă 
mai exacte expresii ale 
facă fiartă ca după un 
el e o oglindă a unei

tatori, antrenori și chiar
căror imens talent îi poate face să 
străbată, într-un elan vital care nu 
știe ce e aia incompatibilitatea, 
drumul foarte scurt de la disperare 
și durere pînă la euforie și strigăt 
triumfal. Credeți că eu sînt altfel 
de cît Răducanu ? Credeți că Jo- 
pescu e altfel ? Credefi că amicul 
meu Nae, electrician la I.T.B., e alt
fel, cînd îmi cere luni dimineața, la 
7, să scriu că bomba bombelor e 
victoria la rubgy a Științei Petro
șani ? Sau credefi că acest mare 
poet care ne-a cerut liniște înainte 
de meci și care acum dă cu piciorul 

lapte, exacerbînd vanități, opunîndu-l 
' „ . 'I peste vînătăi,

transformîndu-l din nou pe erou Tn martir, căutînd 
rănile (și nu lipsurile reale) ca să pună sare pe 
ele, ajungînd — din același minunat orgoliu — 
să ne indice cît să-l aplaudăm pe antrenor și cît 
pe jucător, credeți că acest superb poet e altfel 
decît Răducanu, în capacitatea sa de a o face 
fiartă după un meci extraordinar, și înaintea unui 
meci decisiv ? Nu, nu e — și ca să fiu sincer, iar 
îmi dau lacrimile cînd mă gîndesc cît de frumos 
zice Rică chestia aceea cu omul care învață...

BELPHEGOR

în oala cu
iar pe Dobrin lui Angelo, lovind

La Tg. Mureș și Calafi

ÎNCEP ÎNTRECERILE PENTRU TITLURILE DE

Nici nu s-au stins bine ultimele 
ecouri ale „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin și iată că ieri 
dimineață am reîntîlnit pe jucăto
rii celor două reprezentative ale 
țării noastre la antrenament în 
sala Floreasca. Selecționata B efec
tua ultimele ore de pregătire îna
intea plecării în Tunisia (azi di
mineață), unde va participa la 
„Turneul orașului Tunis" (22—26 
noiembrie). La încheierea antrena
mentului, am solicitat antrenorului 
echipei secunde, prof. Mihai Pin
tea, un scurt interviu.

— Care sînt primele dv. impre
sii după „Trofeul Carpați" și cum 
se simte echipa înaintea competiți
ei din Tunis 7

— Turneul de la Galați a fost 
cam tare pentru selecționata B 
dar băieții au dorit să lase o im
presie cît mai bună, luptînd din 
răsputeri cu mai puternicii lor ad
versari. La sfîrșitul competiției, 
toți handbaliștii mei au resimțit 
oboseala, însă după două zile de 
odihnă s-au refăcut și iată-i acum 
la antrenament cu întregul poten
țial, în frunte cu cei mai buni din
tre ei la „Trofeul Carpați" l Stockl, 
Coasă, Goran, Odae, Moldovan, Po
pescu și Tudosie. întreaga formație

6300 DE STUDENȚI CUPRINȘI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA
i

(Urmare din pag. 1)rw
in sala I a Facultății de educație 
fizică (îndrumătoare, asistentele Li
gi» Vasilaehe și Angela Ieșan) ; ju
doka la „Politehnica’’ (antrenor, lec
tor Ion Spineanu).

De notat că au fost exprimate pre
ferințe și pentru alte discipline spor
tive. Dar, pentru moment, catedra 
de educație fizică nu dispune de 
condiții corespunzătoare. Cind pro
misiunea făcută de Institutul agro
nomic, de a acorda acces studenți
lor de la „U“ lntr-una din săli, se va 
materializa, desigur, altfel vor sta 
lucrurile. . •

Principala competiție de masă stu
dențească — campionatele universi

tare, ediția 1971/72 — se află și ea In 
atenția organizatorilor. Ceea ce va 
însemna prime lntîlniri intergrupe, 
ale unor ani de stuidil. la baschet, 
fotbal șl voleL Participă reprezen
tantele tuturor celor 11 facultăți. 
Observațiile colectivului catedrei de 
specialitate consemnează reușita 
acestor Întreceri la nivelul viitorilor 
filologi, geogralfi, economiști, chi- 

miști și juriști. ,
In legătură cu activitatea sportivă 

de masă de la. „U“, responsabilul 
catedrei de educație fizică, lectorul 
Gheorghe Luca ne-a oferit cîteva 
cifre comparativei: In anul 1967, nu
mărul participanțiilor la diferite con
cursuri și competiții a fost de 1 083. 
Un an mai tirziu, cifra a crescut la 
2 993. După aceea, in 1968, a marcat 
o scădere — 2 507„ pentru ca In 1969 
să sporească la «093. Anul trecut, 
5 777 de studenți și studente au par
ticipat Ia CEL Puțin o competiție 
sportivă. In fine, pentru actualul an 
universitar, colectilvul catedrei nădăj
duiește să atingă cifra de 6 000. 
După startul mag muît decît promi
țător al „Cupei anilor 1” |1 al oam- /Ja ----- A _.j<. - ---

pionatelor universitare, perspectiva 
ni se pare pe deplin realizabilă.

De altfel, în sprijinul unei rit 
mai largi activități sportive de masă 
s-a hotărît ca ultimele două zile 
ale săptămînii să fie rezervate con
cursurilor și Întrecerilor organizate 
de Asociația studenților- In acest 
scop, toate bazele sportive ale Uni
versității, precum și cele ale Facul
tății de educație fizică, se află la 
dispoziția amatorilor.

★
Pe scurt și despre performanță. 

Fără a fi spectaculoasă, activitatea 
la acest oapitol merită atenție. In 
prim-plan notăm echipa feminină de 
baschet, proaspăt promovată in divi
zia A. Este secundată de o a doua 
echipă de baschet, care activează 
în divizia B (fruntașă după primul 
tur). Voleibalistele și handbalistele 
participă și ele la campionatul divi
ziei B. unde ocupă poziții de mij
loc, dar cu perspectiva de a-șl îmbu
nătăți rezultatele. Atleții sînt frun
tași pa județ, ferm deciși să repete 
tentativa de a intra în divizia A. 
Murgoci (3 000 m), Placinschi (800
și 1 500 m), Dăringă (suliță), Blașeo 
(înălțime), echipa de cros (locul 2 
La naționale, după Dlnamo București) 
slnt principalii pioni în această bă
tălie care a și Început. Gimnastele 
de la „modernă’1 s-au impus și ele 
anul trecut la campionatele univer
sitare, avînd între ele sportive care 
concurează la categoria I ; haltero
filii se mindresc cu C. Popescu, cam
pion național la 80 kg ; schiorii do
resc să arate mai mult decît pînă 
acum în probele de fond. Bîrnova și 
pîrtiile din jurul lașului, excelente 
pentru fondiștl. așteaptă să fie luate 
cu asalt, o dată cu primele zăpezi, 
în fine, alpiniștii, iubitorii concursu
rilor de orientare turistică — studenți 
cu o rodnică aotivitat* ss «olindă

Ceahlăul, Rarăul șl, in general, toți 
Carpații Orientali. în dorința unei 
permanente autodepășiri. Și, trebuie 
spus că stăruința și seriozitatea ce
lor care nu pregetă să colinde munții 
ar putea însemna un bun exemplu 
pentru toată lumea ‘ ~
la „Al. I. Cuza”. Și, 
tru studențimea da 
guri.

studențeascâ de 
desigur, și pen- 
pe alte melea-

★
în fine, ar mal fi necesare citeva 

sublinieri. Prima : sprijinul nemijlo
cit de care dispune mișcarea sporti
vă studențească din partea conduce
rii Universității. Un gest care a avut 
un mare efect moral : cînd au pro
movat în „A“, fetele de Ia baschet 
au fost primite, elogiate și premiate 
de către reprezentanții Senatului 
universitar. A doua : datorită unei 
perfecte colaborări, studenții Univer
sității au Întotdeauna acces pe bazele 
sportive ale Facultății de educație 
fizică. De notat, aici, o importantă 
realizare : prin decizia nr. 205 din 
16 martie a.c. a Consiliului popular 
al municipiului Iași, studenții de la 
facultatea de specialitate au intrat 
in posesia unui teren de circa 5 000 
mp, 
Prin
toată 
Udat 
curs 
nea, — ._ — _ -
să devină posesoarea unei hale (În
vecinate) pentru atletism.

Este foarte bine. Dar ar fi și mai 
bine dacă — într-o perspectivă mai 
largă — cu aportul tuturor forțelor 
din acest centru universitar care nu
mără peste 25 000 de studenți și stu
dente — s-ar proiecta și amenaja un 
complex sportiv studențesc, care să 
împlinească toate nevoile.

Este gîndul cu care am părăsit la
iul.

destinat amenajărilor sportive, 
muncă patriotică, desfășurată 
vara, acest teren a fost conso- 
și nivelat. Acum el este în 

de asfaltare. Există, de aseme- 
perspectiva ca aceeași facultate

întrecerile finale ale campionate
lor naționale, individuale și pe pe
rechi, nu se vor mai desfășura în 
Capitală, ca în ultimii cinci ani, 
ci în alte localități, și anume, la 
TG. MUREȘ, — un vechi centru al 
sportului popicelor, care a dat nu- 
riteroși 
printre care și echipele clasate pe 
locul I în ediția precedentă a divi
ziei A — și la GALAȚI, oraș unde 
această populară disciplină sportivă 
se practică de puțin timp la ni
vel de performanță.

O altă noutate a acestei ediții a 
finalelor este aceea că, pentru pri
ma oară se vor acorda titluri de 
campioane ale țării Ia perechi și 
pentru juniori și junioare.

începînd de azi, la Tg. Mureș, pe 
noua arenă Voința, cu patru piste, 
se vor întrece seniorii și juniorii 
Băieții joacă la clasica probă de 
200 lovituri mixte și după consu
marea primei manșe cei clasați pe 
locurile 1—12, la seniori și juniori, 
vor continua întrecerile pentru cîș- 
tigarea titlurilor la o altă probă de 
200 de bile. La Galați, pe arena 
Dunărea, unde în primăvară s-au 
disputat campionatele europene de 
juniori, cu începere de vineri vor

campioni și campioane,

lua startul senioarele și junioarele. 
La ambele categorii de vîrstă, ele 
vor disputa proba de 100 de lovi
turi mixte, iar cele clasate pe po
zițiile 1—12 ale clasamentului pri
mei manșe vor continua competi
ția la încă un set de 100 de lovi
turi.

La perechi, la toate categoriile de 
vîrstă, se va disputa o singură pro
bă : seniorii și juniorii la 200 de 
bile, iar senioarele și junioarele la 
100.

Iată și actualii campioni la pro
bele individuale și pe perechi:

CAMPIONI Al ȚĂRII
Senioare : Florica Neguțoiu (Glo

ria București) cu 922 p d: perechi 
senioare : Margareta Szemănyi (Vo
ința Tg. Mureș) — Crista Szocs 
(Voința București) 899 p d; junioa
re: Ana Albert (Voința Tg. Mure7) 
871 p d; seniori : Petre Purje (Fla
căra Cîmpina) 1898 p d; perechi 
seniori : P. Purje — Ștefan Ordogh 
(Voința Tg. Mureș) 1891 p d; ju
niori : Iosif Fodor (Voința Tg. Mu
reș) 1827 p d.
i întrecerile, atît la Tg. Mureș cît 
și la Galați, se vor încheia dumi
nică după-amiază.

REPREZENTATIVA MASCULINĂ B PLEACĂ ÎN TUNISIA

antrenorul MIHAI PINTEA
stantinescu, Cîrlan, Hornea, Chircu 
și ‘ ' 
la

Anton. Licu și Orban au trecut 
lotul A.

manifestă poftă de joc și este ani
mată de dorința obținerii unui suc
ces, cu atît mai mult cu cît 
Tunisia vom întîlni echipe mai 
propiate de valoarea noastră.

— Să înțelegem că băieții 
cîștige turneul ?

— Da, dar lucrurile nu 
chiar atît de simple, pentru 
celelalte 1 
nu pot fi considerate „victime si
gure". Mă refer în special la selec
ționata B a Iugoslaviei care — după 
cîte știu — va fi întărită cu 2—3 
jucători din echipa care a cîștigat 
„Trofeul Carpați". Nici team-ul se
cund al Spaniei nu trebuie neglijat, 
fiindu-ne cunoscută dîrzenia și am
biția handbaliștilor spanioli. Va fi,, 
în orice caz, o competiție 
că și interesantă 1

— Care este lotul ce va 
plasarea ?

— în afara jucătorilor 
i-am remarcat mai sus, 
deplasarea

vor

în
a-

să

fivor 
că nici 

participante la întrecere

puterni-

face de-

pe care 
vor face 

„r______  următorii handbaliști :
Dincă, Keil (portari), Schobel, Con-

UH EXPERIMENT; JOCUL CU TREI MINGI
• Comisia de specialitate a ju

dețului Ilfov a organizat, pe sta
dionul Tineretului din Capitală, 
un reușit concurs rezervat echipe
lor școlărești. Superiori atît în jo
cul la „bătaie", cît și la „prindere", 
micii oiniști de la Școala generală 
din comuna Curcani au reușit să 
se claseze pe prirfiul loc. Urmează 
în clasament Școala generală Bo- 
lintinul din Vale și școala generală 
Malu Spart. întrecerea formațiilor 
de liceeni a fost cîștigată de echipa 
liceului din Fierbinți.

• în perioada de iarnă, federa
ția va organiza în Capitală cîteva 
concursuri de oină redusă (în 6), 
la care și-au anunțat participarea 
formațiile Gloria, Universitatea, 
Dinamo și C.P.B. \

• CITITORI,

Abonați-vă din timp pentru 
anul 1972 la ziarele și revis
tele preferate. Consultați ca
talogul publicațiilor car» se 
află la oficiile P.T.T.R., fac
torii poștali și la difuzorii de 
presă din întreprinderi și in
stituții.

• Se aduce la cunoștința 
întreprinderilor, instituțiilor și 
unităților cooperatiste că a- 
bonamentele colecții pentru a- 
nul 1972 la presa română se 
primesc la direcțiile județene 
de poștă și telecomunicații și 
la oficiile municipale.

LA SEMICERC...
• Echipa feminină IEFS își con

tinuă pregătirile tn vederea reluă
rii campionatului național. Studen
tele bucureștence au susținut un joc 
de antrenament in compania divi
zionarei B Spartac Ploiești, obți- 
nind victoria cu 10—7. Astăzi 
după-amiază, tn sala Progresul, de 
la ora 15,30, se va disputa partida 
revanșă.

• Așa cum am anunțat, repre
zentativa de junioare a țării noas
tre a susținut, in urmă cu citeva 
zile, in Ft. D. Germană două par
tide amicale cu echipa similară a 
țării gazdă. Jucătoarele noastre au 
obținut victoria în ambele partide, 
cu 17—S și respectiv 11—9-
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FESTIVAL 

LA
După cum ne 

tele comisiei județene de handbal, 
prof. Constantin Căpățînă, zilele tre
cute s-a Încheiat la Buzău o Intere
santă competiție de handbal, reunind 
la start eele mal bune reprezentati
ve ale școlilor generale <Hn județ.

„A fost — se spune în scrisoare — 
un adevărat festival handbalistic, cu 
Întreceri echilibrate șl pasionante, cu 
spectatori entuziaști, a fost un exce
lent prilej de popularizare a handba
lului In județul care a oferit perfor
manței pe portarul echipei naționale. 
Cornel Penu“.

Clasamentele finale arată astfel : 
fete — Măgura (antrenor prof. T. 
Dragomlr), Clondlru (prof. V. Moca- 
nu), Becenl (prof. I jSamoilă) ; bă
ieți ; Școala generală nr. 15 
(prof. V. 
Dragomlr), 
bă).

Comisia 
numeroase 
mai disciplinate echipe (Clondlru — 
băieți șl fete), celor mal tehnici ju
cători (Ungureanu — Becenl șl Sto- 
lan — Buzău), golgeterllor competi
ției (Ion Vaslllca — Becenl șl Vio
rel Duloiu — Buzău).

In sfirșlt, In Încheierea scrisorii se 
menționează reala contribuție adusă 
la reușita întrecerii de arbitrii 
Boboc, N. Dumitru, D. Stolan, 
loan și N. Mocanu.

RITM DE MELC

HANDBALISTIC
BUZĂU

Informează președin-

„ _______  __ Buzău
Pop), Vilcelele (prof. V. 
Pleșcol (prof. Gh. Cocloa-

La Tîrgoviște, Asociația sportivă 
Petrolul a hotărit, tn urmă Cu un 
an, amenajarea unul stadion desti
nat tinerilor amatori de exercițiu și 
mișcare din Schela 'rirgovlște.

CU CE JUCĂM?
Multă vreme, federația de spe- ‘ 

cialitate și echipele divizionare au 
tras nădejdea că întreprinderea Am- 
balaj-Lemn a industriei locale din 
București își va respecta promisiu- 
nea de a produce cele 230 de garni
turi de popice, contractata pentru 
anul 1971, Dar cererea respectivă a, 
rămas șl la această dată tirzie, a-, 
proape tot în faza de... comandă, 
deoarece s-au livrat beneficiarilor 
doar 40—50 de garnituri, fapt care 
ne-a îndemnat să luăm legătură cu 
unitatea producătoare.

— Regretăm foarte mult, ne-a 
spus la începutul discuției inginerul 
Gh. Petroșel, șeful secției materiale 
tehnice și sportive de la Ambalaj- 
Lemn, dar nu putem să ne onorăm 
angajamentele- Motivul ? Cu toate 
eforturile depuse, nu am reușit să 
amenajăm uscătoria pentru 
lemnului și, în consecință, 
prezintă defecțiuni. In astfel 
dițil, durabilitatea „bețelor” 
duce evident, ceea ce ne-a 
nat să nu le punem in vinzare. Am 
Intenționat să colaborăm cu o unitate 
care dispune de utilajul necesar, dar 
In această situație se mărește consi
derabil prețul de cost- Prin urmare, 
trebuie căutat alt furnizor — » con
chis interlocutorul.

Mărturisim că nu ne-am fi aștep
tat la un astfel de răspuns, prin care 
obligațiile unui contract sînt ... pa
sate altora. Imposibilitatea în care se 
găsește întreprinderea menționată de 
a confecționa materialele sportive, ca 
și pasivitatea celor care răspund de 
aprovizionarea cu popice, a secțiilor, 
la timp și în cantități suficiente, au 
creat pericolul vicierii rezultatelor și 
chiar al întreruperii activității com- 
petiționale. Iată cîteva păreri.

IULIAN PETRESCU, antrenorul e- 
chipei feminine „Cetatea Giurgiu" : 
„Jucăm cu popice împrumutate, uza
te la maximum, și tocite la bază, 
care cad cu mare ușurință. Dacă lu
crurile nu se vor îndrepta, sintem

tratarea 
popicele 
de con- 
se re- 

detenni-

nevoițl să anunțăm federația că nu 
mal putem face oficiul de gazde.’’

PETRE PURJE, maestru emerit al 
sportului (FLacăra Cimplna) 5 „Nicio
dată nu am simțit ca acum lipsa 
materialului de joo corespunzător. îmi 
este teamă că dacă vom mal juca 
cu popice deteriorate, ne vom defor
ma stilul. Cind te gindeștl că am în
ceput pregătirile pentru campionatele 
mondiale, nu poți să Înțelegi de ee 
se intîrzle atita producerea celor ne
cesare".

LADISLAU SZOCS, secretarul ge
neral al F.R.P. s „Cea mal mare bă
taie de cap a dat-o Biroului federal 
lipsa acută de popice, oare se resim
te în toate secțiile de performanță. 
Am ajuns, pur șl simplu, să nu mal 
avem cu ce juca tn campionatul di
vizionar, pentru că rezolvarea acestei 
stări precare nu s-a aflai pe agenda 
<le lucru a «cotorului de resort din 
.C.N.E.F.S. Ca atare, am fost nevoiți 
să ne Interesăm no! pe la diferite 
cooperative și fabrici, dar nu am reu
șit. La ora actuală, «intern Id trata
tive avansate cu întreprindere» de 
industrie locală „Chimica Cluj”, care 
jS-a oferit să ne furnizeze popice din 
imaterial plastic, la un preț mult mai 
redus decît cele pe care le importăm 
pentru confruntările internaționale. 
Prototipul, încercat ca primul popic 
din lăcaș, oel mal solicitat, a dat re
zultate bune. Deși stăm pe „Jăratec”, 
formele de perfectare a contractului 

a- 
va 
81-

cu unitatea clujeană durează de 
proape două luni șl nu știm cind 
Începe producția. Aceasta este 
tuațla".

Așadar, deficiențele continuă, 
măsurile pentru aprovizionarea 
garnituri de popice regulamentare, 
tîrzie. Șl ne mai miră că în această 
situație, se obțin rezultate nereale, de 
Pe urma cărora suferă pregătirea 
sportivilor fruntași.,.

Tr. IOAN1ȚESCU

Iar 
cu 
în-

Consiliul asociației, al cărui preșe
dinte este Constantin Brabete, șl-a 
luat angajamentul ca — prin munca 
voluntară a membrilor asociației șl 
sprijinul forurilor de resort — la 23 
August 1971 stadionul să fie dat in 
folosință. Acest lucru nu s-a întîm- 
plat, pentru că — după un incgput 
bun — lucrările au continuat în ritm 
de melc șl, după cum se poate ve
dea șl din Imaginea alăturată, sta
dionul este departe de a prinde con
tur.

In mod sigur, lucrările se vor lungi 
șl In anul viitor, cind urmează a se 
efectua gazonarea terenului șl a se 
construi tribuna.

„Nu se știe cu precizie cind va fi 
gata stadionul — ne spunea deunăzi 
președintele asociației. Din păcate, 
bunele noastre intenții nu găsesc 
sprijin corespunzător din partea con
ducerii Schelei șl a organelor spor
tive locale-.

Fără comentarii.
Mișu AVANU — coresp

CARANSEBEȘ 
„CUPA ZENO DRA<ÎGOMIR"

Omagiind memoria marelui atlet șl 
pedagog care a fost Zeno Dragomlr. 
la Caransebeș — orașul natal al 
fostului multiplu campion șl record
man național — s-a organizat o 
Cupă destinată atletismului școlar.

Inițiativa consiliului orășenesc pen
tru educație fizică șl sport a stîmit 
un deosebit interes In rindul elevilor, 
care s-au însorls In număr mare la 
cele șase concursuri (două toamna 
șl patru primăvara) prevăzute de 
competiție.

Zilele trecute, lntr-o ambianță en
tuziastă, s-a dat startul in proba de 
cros, la care s-au aliniat peste 400 de 

licee din loca- 
urmat

elevl din cele patru 
lltate, după care au 
probe de atletism.

i

șl

diverse

După oela 2 etapa, atașamentul pa 
școli se prezintă astfel c Lie. nr. I — 
S p., Uc, nr. 1 — 1 p., Lie. pedagogia
— ă p.

Iată ctteva rezultate individuale i 
fete — 400 m : D. Moldovan (Lie. 
nr. 1) 1:10.9 ; înălțime — A. Tațluc 
(Lie. nr. 1) 1,55 m ; băieți — 100 m 
P. Boșteoacă (Lie. nr. 1) 12 gee., 
înălțime — L Hindu (Lie. pedagogic) 
1,65 m.

Dinu GLAVAN — coresp.
10 000 DE ORE 

DE MUNCA PATRIOTICA
La Școala generală nr. 3 din Muni

cipiul Gh. Gheorghlu-Dej, învățătura 
șl sportul merg mină in mină. Sub 
Îndrumarea șl cu participarea direc
tă a prof. Ștefan Busuioc, directorul 
școlii, șl a profesorului de educație 
fizică, Gheorghe Mănăllă, președin
tele unității de pionieri, sute de elevi 
participă la munca patriotică de co
lectare a flerului vechi, de amenajare 
a unor instalații sportive, simple, in 
incinta școlii.

Astfel, prin contribuția elevilor și 
cu ajutorul material oferit de comi
tetul de părinți, școala șl-a amenajat
— recent — o pistă de atletism de 
60 m, cu 3 culoare, un sector de să
rituri șl aruncări, un portic de gim
nastică, un teren de baschet bltuml- 
nlzat.

In prezent, este in curs de finisare 
instalația de nocturnă.

Luînd exemplu de la directorul șco
lii șl de la președintele unității de 
pionieri, care susțin o activitate prac
tică neobosită, elevii Școlii generale 
nr. 3 din Municipiul Gheorghe Gheor
ghlu-Dej au efectuat ptnă in prezent 
peste 10 000 de ore de muncă patrio
tică, contribuind în mod substanțial 
la Înfrumusețarea șl dotarea școlii 
lor.

G. GRUNZU — coresp.
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18 recorduri mondiale și alte 9 europene pe tabela performanțelor supreme

Anul atletic Internațional 1971 a 
fost extrem de bogat în eveniment 
te notabile, atît în ceea ce priveș
te manifestările cît, mai ales, per
formanțele de valoare ridicată. Este 
uq lucru firesc, sezoanele preolim- 
pice consemnînd de obicei — cu 
excepții provocate de apariția brus
că a unor stele care nu așteaptă 
olimpiadele pentru a străluci — 

.progrese de ansamblu destul de 
nete în comparație cu cei doi ani 
ppștolimpici. Fenomenul, în același 
timp logic — datorită importanței 
J.O. — și legic, prin repetare, ca
pătă semnificații deosebite, dezvă
luind rezerva de potențial a prac- 
ticanților celui mai vechi și mai 
răspîndit dintre sporturi.

în .condițiile în care performan
țele au ajuns lă cifre considerate, 
nu cu mulți ani în urmă, a fi de do
meniul utopiei, aproape de plafo
nul maxim al capacităților biolo
gice ale omului, orice record, orice 
progres individual sau colectiv me
rită din plin atributul de „senza
țional". Sîntem înclinați să afir
măm că tendința ce se manifestă 
actualmente la nivelul elitei atle
tismului mondial, de grupare a mai 
multor performeri ia un nivel va
loric foarte ridicat, superior ade
sea rezultatelor reușite ieri doar de 
atleți de excepție (Ioianda Balaș, 
Brumei, Matson etc.) este chiar mai 
importantă decit obținerea unei per
formanțe de genul celei reușite în- 
timplător de Bob Beamon. Această 
tendință demonstrează că autorii 
de ieri ai recordurilor ce păreau a- 
proape de absolut nu au fost fe
nomene, ci oameni obișnuițl, dar cu 
o pregătire superioară, ale căror, 
rezultate sînt accesibile astăzi mai 
multor semeni ai lor. Ea dovedește 
totodată că limita capacităților fi
zice umana este încă departe dea 
fi fost atinsă.

Să ne întoarcem la sezonul abia , 
încheiat și să încercăm susținerea 
faptică și statistică a afirmațiilor 
de mai sus. In cele 37 de probe o- 
limpice (sau, la uneia alergări e- 
chivalentul în yarzi a distanțelor 
metrice) au fost stabilite 18 recor
duri mondiale : 8 la bărbați și 10 
la femei. Reamintim aceste perfor
manțe și pe realizatorii lor : BAR-< 
BAȚI — 200 m — 19,8 (egalat), 
Don Quarrie (Jamaica) ; 440 y
(402,34 m) — 44,S (44,7) John
Smith (S.U.A.) j 120 y g (109,86 m) — 
13,0 (13,2) Rod Milbum (S.U.A.) ; 50 
’km marș 4.04:19,8 (4:08:05,0) Peter 
Sclzer (R.D.G.) ; înălțime — 2,29 na 
(2,28) Pat Matzdorf (S.U.A.) ; trl- 
fplusalt — 17,40 m (17,39), Pedro 
'Perez-Duenas (Cuba) ; ciocan —• 
74,90 m (74,68), Uwe Bayer (R.F.G.) 
si 76,40 m Walter Schmidt (R.F.G.) I 
FEMEI : 100 m — 11,0 (egalat) Re- 
mate Stecher (R.D.G.) ; 800 m — 
1:58,3 (2:00,5) Hildegard Janze
(R.F.G); 1500 m — 4:09,6 (4:10,7) 
Karin Burneleit (R.D.G.) ; 100 mg — 
12,7 (egalat) șl 12,6 Karin Balzer 
(R.D.G.) ; înălțime — 1,92 m (1,91 
m) Ilona Gusenbauer (Austria) ; 
greutate — 20,43 m (egalat) Nădej
di CIjova (U.R.S.S.) ; disc — 64,22 
m (63,96) șl 64,88 m Faina Melnlk 
(U.R.S.S.) î ștafeta 4x400 m — 
3 :29,3 (3 :30,8) R. D. Germană.

Atleții din Europa au îmbunătă
țit sau egalat 8 recorduri ale con
tinentului : 100 m — 10,0 (egalat) 

ÎManfred Kokot (R.D.G.) și Valerl 
’Borzoy (UJa.BjSJl 6 009 m -

13:22,2 (13:22,8) David Bedford (An
glia) î 10 000 m — 27:47,0 (28:04,4) 
David Bedford ; greutate — 20,69, 
21,00 și 21,08 m (20,64) Hardmut 
Briesenick (R.D.G.) și Joachim 
Rothenburg (R.D.G.).

La femei, toate noile recordma
ne ale lumii sînt din Europa. Tre
buie amintit în plus doar recordul 
european stabilit în proba de șta
fetă 4x100 m de echipa feminină 
a R. F. a Germaniei — 43,3 (v.r. 
43,4).

Renunțăm la a face comentarii 
pe marginea valorii vreunuia din 
recordurile amintite. Unele mar
chează depășirea unor noi granițe 
ale atletismului.. altele înlocuiesc 
cifre care erau adevărate simboluri 
— cum ar fi cele de la săritura în 
înălțime — datorită perioadei în
delungate în care se arătaseră in
vincibile. Toate la un loc reprezin
tă progrese spectaculoase în evolu
ția atletismului.

Valoarea de ansamblu a rezulta
telor acestui an poate fi mai bine 
scoasă în evidență comparînd' me
dia primilor 10 atleți ai sezonului 
(la fiecare probă) cu aceea a anu
lui precedent, 1970. Din cele 23 de 
probe masculine înscrise în progra
mul olimpic, doar la patru (pră
jină, suliță, maraton și ștafeta 
4x100 m) media primelor 10 per
formanțe este mai slabă decît în 
1970. Iar la feminin, din 14 probe, 
numai la 400 m 
sînt superioare 
acesta I

Evenimentele 
ță ale sezonului au fost campiona
tele europene și Jocurile paname
ricane, competiții care au prilejuit

rezultatele din 1970 
celor obținute anul

de primă importan-

realizarea a 6 recorduri mondiale. 
Importanța întrecerii atleților eu
ropeni de la Helsinki se observă 
foarte ușor în mutațiile produse pe 
listele celor mai buni performeri ai 
anului. La majoritatea probelbr,' în 
primii 10-15 atleți ai anului, nu
mărul atleților din Europa este mai 
mare în 1970 decît în 1971, la mul
te probe — decatlon, 10 000 m, 
ciocan, 100. mg, 800 m etc. — pri
mele 10 rezultate aparținînd în ex
clusivitate sportivilor de pe conti
nentul nostru.

Cu totul remarcabil apare pro
gresul constant al atletismului a- 
frican, un uriaș rezervor de talen
te. Drumul străbătut de legendarii 
Bikila Abebe și Kipchoge Keino 
este urmat acum de o mulțime de 
atleți cu posibilități nebănuite. Re
cunoașterea oficială a forței reale 
a atletismului african a dus la or
ganizarea meciului America — 
Africa. Cu acest prilej atleții afri
cani au obținut prețioase afirmări. 
Amintind acest meci, vom mențio
na că o altă întîlnire, 
că-și făurise o tradiție, 
Europa, a 
financiare 
sportivă.

Jocurile 
care dată 
tivitățil atletice. Beneficiind și de 
condiții speciale, ediția de la Me
xico a părut a fi, la timpul său, 
un uriaș salt în viitor. Judecind 
după rezultatele reușite în actualul 
sezon, există toate șansele ca în 
anul 1972 
mal pară 
înainte.

fost anulată 
și, poate, de

care părea 
America — 
din rațiuni 
„strategie*

fost defie-Olimpice au 
momente de vîrf ale ac-

acest salt să nu ni se 
decît un obișnuit pas

.Vladimir MORARU

*

urne
TELEX

Aflată ta turneu, echipa de hochei ne 
gheață a Suodiel a susținut, la Hel
sinki, o nouă întîlnire cu reprezenta
tiva țării gazdă. Hochelștli suedez! au 
terminat învingători cu scorul de 4—2 
(2-0, 0-2, 2-0). Din celelalte trei parti
de disputate, oaspeții au cîștigat una 
(cu 7—0), au pierdut una (cu 1—3), 
Iar un joc s-a încheiat la egalitate 
(3-3).

SCRISOARE
DIN PRAGA

î SCHIORII CEHOSLOVACI SE PREGĂTESC

Pe măsură ce Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sapporo se apropie, 
schiorii cehoslovaci își intensifică 
pregătirile pe care le-au început 
încă din primăvara acestui an.

Astfel, specialiștii trambulinelor, 
în frunte cu celebrul 
care se antrenează sub 
lui Joachym Bulin au, 
la activul lor peste 100 
La șfîrșitul lui octombrie ei au 
participat la antrenamente comu
ne cu schiorii sovietici, în U.R.S.S., 
iar acum așteaptă să-și continue 
pregătirile în munții Tatra

Componenții lotului de biatlon 
nu prea își amintesc cu plăcere de 
sezonul care a trecut. In pregăti
rile din primăvară s-a accidentat 
grav Antonin Kucera, iar în urma 
operației la care a trebuit să fie 
supus, campionul mondial J. Rygl 
a ieșit din lot. In cadrul, campio
natelor armatelor prietene s-au 
rănit Tomaș Kucera și Foltman. 
Iată pentru ce antrenorul Stefan 
Olekșak se află, acum, într-o situa
ție destul de grea în ceea ce pri
vește alegerea noilor componenți 
ai echipei olimpice.

Fondiștii, pregătiți de excelentul 
antrenor Jaroslav Honcu, au înre
gistrat rezultate valoroase anul a- 
cesta. Este vorba de Faistavr și 
Hehych, care au avut o bună com
portare atît în concursurile din

Jiri Raska, 
conducerea 
pînă acum, 
de sărituri.

țuloș în ultimii doi ani. După cum 
se știe, ele n-au participat la J.O. 
de iarnă de la Grenoble, în schimb, 
la Sapporo, ele speră să fie prin
tre cele mai bune 
trenorul lor este 
care a pregătit cu 
zitate următoarele 
Șikolova, Bartoșova,
Labașkova, Sulekova, Cillerova. A- 
cestea s-au antrenat sub cele mai 
diferite forme: cu schiuri, fără 
schiuri, pe teren accidentat, pe 
pistă, au participat la concursuri 
de canoe, au făcut ciclism, au tăiat 
lemne în pădure.

Fără îndoială că eforturile, pe 
care nu le-au ocolit de loc, își vor 
arăta roadele în concursurile nou
lui sezon și, mai ales, la Sapporo.

>
JAN SOKOL

RECORD MONDIAL

Jiri Raska, in plin zbor pe schiuri

din lume. An- 
Zdenek Ciller, 

multă minuțio- 
șase schioare i 

Chlumova,

LA HALTERE

După disputarea partidelor din ultimul 
tur (al 6-lea) al meciului 
dintre selecționatele U R.S.S. 
slavlel, scorul este de 33—13 
în favoarea șahiștilor sovietici 
partide fiind întrerupte), to runda 
6-a, Bellavskl l-a învins, 
16 mutări, pe Radulovlcl, 
nisin a pierdut la Barie.

de șah 
șl Iugo- 
‘ puncte 

(trei 
a 

în numai 
iar Roma-

a anunțat 
de a or- 

titlul mondial 
Boris șpasski 

și Robert Fischer

Federația franceză de șah 
că-și va depune candidatura 
ganiza meciul pentru *Ji’" 
dintre campionul lumii . .
(U.R.S.S) Șl Robert Fischer (S.U.A,), 
care va avea loc anul viitor. Președin
tele comisiei de propagandă a torului 
francez, Bernard Lerner, a anunțat că, 
în cazul cînd F.I.D.E. va fi de acord, 
atunci meciul ar urma să fie progra
mat in orașul Deauville.

tele comisiei de propagandă a forului 
va fi de acord,

■ ”‘3
In turneul Internațional de tenis 

de la Johannesburg, jucătorul ameri
can Tom Gorman l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe francezul Pierre Barthes, iar 
spaniolul Manuel Santana a dispus cu 
6—4, 7—5 de gud-atrlcanul Hay Moore, 
tn cea mal echilibrată partidă a zilei, 
americanul Clark Graebner l-a întrecut 
în trei seturi cu 
zlllanul Thomas

4—6, 7—5, 6—2 pe bra- 
Koch.

meciul tur dintre for- 
Institutului de Aviație 
Grilnwelss Dankersen,

La Moscova, to 
mația locală a 
(MAI) șl echipa 
conttod pentru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni'' ‘ J
bal masculin, gazdele au 
12—11 (»-4). (Returul, la 22
la Dortmund).

i“ la hand- 
cîștigat eu 
noiembrie,

Selecționata de fotbal a

QUARRY CÎ$TlfiA

Proba de 1 500 m femei va debuta, anul viitor, în întrecerile Olimpiadei. 
Desigur, una din pretendentele la medalia
Burnelait (R.D.G.) pe care o vedem aci

\ „europene"

olimpică de aur va fi și Karin 
la capătul cursei-record de la

Italia cît și în cele din țările scan
dinave. Acestora li s-au alăturat 
alte elemente de nădejde : Michal- 
ko și Luptak.

în ceea ce le privește pe fondis- 
te, acestea au făcut un salt specta-

ț; ‘4 ““ 4 
a 

avut loc la Stockholm, sportivul 
suedez Bo Johansson (26 de ani) 
a stabilit un nou record mondial 
la categoria semigrea (stilul „îm
pins") : 206,500 kg (v.r. 206 kg Da
vid Riegert — U.R.S.S.).

STOCKHOLM, 17 (Agerpres). 
Intr-un concurs de haltere care

„ _ ___ __ . U.R.S.S. a
susținut, ta Berlinul occidental, o în- 
tllnlre cu o combinată a cluburilor 
regionale pe care a învins-o ou 1—0.

Continutodu-și pregătirile în vederea 
participării la turneul preolimpic de 
handbal, reprezentativa masculină a 
Tunisiei a susținut, pe teren propriu, 
un joc de verificare cu formația vest- 
germană Stpinhelm. Hanflballștil tunl- 
sieni au obținut victoria cu scorul de 
18-13 (8-9). j

'*».

"1I
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BRITO
SUSPENDAT PE UN AN

★

IN 64 SECUNDE!

Finalele
O REUȘITĂ

prof. L.

pe locul 2. Is-
7, Lntr-o finală

Bîkov cite una). Apoi, 
selecționata primă și

CAMPIONATELE
toate calitățile pentru a se

LA
meciuri 
cea

HELSINKI 17 (Agerpres). — Intllni- 
rea de tenis dintre selecționatele Fin
landei Șl Angliei, disputată timp de trei 
zile Le Helsinki ta cadrul competiției

iNTlLNIRI ÎN COMPETIJIA EUROPEANA DE TENIS „INDOOR

DUPĂ 3 ANI DE ÎNTRECERI

COMPUTERUL NU ȚINE 
CU... MERCKX

europene pe teren acoperit, s-a încheiat 
cu scorni de 3—2 in favoarea oaspeților. 
Performerul meciului a fost finlandezul 
Pekka Saeilae. care a dispus cu 11—9, 
9—7 de cunoscutul tenisman englez Ge
rald Battrlek In celelalte două partide 
disputate în ultima zi de concurs s-au 
înregistrat rezultatele : Palsh — Bernier 
2—6, 6—3, 6—4; Battrlek, Palsh — Ber
nier, Saeilae 12—14, 7—3, 11—9.

In urma acestei victorii, echipa An
gliei s-a calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției, programate in zi
lele de 27 și 28 noiembrie.

o □ I

RIO DE JANEIRO, 17 (Agerpres). 
Cunoscutul internațional de fotbal 
brazilian Brito (Botafogo) a fost 
suspendat pe o perioadă de un an. 
După cum se anunțase anterior, în 
timpul unui meci, el l-a lovit pe 
arbitrul jocului, care acordase o 
lovitură de la H m împotriva 
echipei sale.

In cadrul aceleiași competiții, la Bu
dapesta, reprezentativa Spaniei a dispus 
cu 4—1 de formația Ungariei. Singurul 
punct al gazdelor a fost realizat de 
Szdke, care l-a întrecut cu 7—6, 6—1 
pe Guerrero. Alte rezultate : Munoz — 
Taroczy 3—6. 7—5, 6—1; Munoz, Orantes 
— Taroczy, Mahan 6—4, 6—3.

La Oslo, echipa Danemarcei a învins 
cu 4—1 selecționata Norvegiei.

OMUL $1 RECORDURILE
Prof. univ. V. Korobkov, directorul 

Institutului central de cultură fizică 
din Moscova, a arătat, în cadrul 
unui recent interviu, că organismul 
omului posedă tocă nebănuite resur
se pentru a atinge performanțe mult 
mal înalte decît cele realizate, în 
prezent, de cel mal mari sportivi al 
lumii. „Cind vor fi cunoscute toate 
și adevăratele posibilități ale orga-

ballst și diferite personalități alo 
vieții politice, sociale șl culturala 
din Brazilia.

Pele a realizat șl cîteva filme 
pentru T.V. ca șl pentru cinemato
grafe. Ultima sa producție este un 
serial polițist pentru televiziune inti
tulat „Agentul S.10’1. Serialul în care 
Pele apare alături de alțl doi cele
bri fotbaliști (Gerson și RlveltoP) 
are 26 de episoade și a foșt primit 
cu mult interes. El a fost achiziționat 
de televlziunlle din numeroase țări 
din America. Asta șl Europa.

Referitor la noua sa îndeletnicire 
Pele a declarat unui ziarist : „Filmul 
e mult mai ușor decit fotbalul. Aici 
orice greșeală se poate îndrepta, pe 
cind la fotbal...

I
I
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DISPĂRUTĂ
ÎN NOAPTEA NUNTII..

din
. ___ __ căpitane

de handbal din orășelul

I
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Dialog cu profș Al. Țeofllovici, antrenor federal 

JEMAI .PE CINE VOM ALINIA IN MECIUL 
CU SELECțiONATA DIVIZIONARĂ POLONEZĂ?"

Ou meciul-iest de marți după- 
amiază, «usțlnut în compania divi
zionarei A Sportul rtudențesc, lo
tul național de rugby, care va întîl- 
ni duminică, la București, o selec
ționată divizionară poloneză, și-a 

încheiat pregătirile cu. •; porțile 
deschise. în zilele oare au mal ră
mas din această săptămlnă, cel doi 
antrenori coordonatori, prof. 
;Teofilovlcf șl Petre Cosmănescu vor 
supune pe Belecționabili unor an
trenamente care să le asigure o cit 
mai bună formă fizică, precum șf 
realizarea tutof retușuri da ordin 
tehnic. f V

Acunij cînd ne mal despart doar 
cîteva zile de medul cu rugbyștii 
polonezi l-am rugat pe prof. Teo- 
filovid. in calitatea «a da antrenor 
federal, să ne prezinte XV-le pe 
care îl vă trimite duminică în teren. 
• — Deși partida cu selecționata di- 
,vizionară poloneză are, in principal, 
iun oaz»0țer de verificare pentru 
medul cu Franța de La 11 decem
brie, totuși» nu ne este indiferent 
leu ca formație vom evolua La Bfir- 
®ltul acestei săptămlnl. La drept 
varMnd, medul cu sportivii polo
nezi constituie ultimul test public 
important pînă la marele examen 
de la Băziers.

— Id consecință..;
— a.JVom alinia, în mod practic, 

echipa care va înfrunta și XV-le 
francez la el acasă. Dar, cu unele 
rezerve, deoarece lotul a avut în 
ultima Vreme numeroase indisponi
bilități. Șigur, cazuri relativ ușoare, 
jucători Jn curs de recuperare, dar 
acum, U or« medului cu rugbyștii 
polonezi, iată, mal există unele ne
cunoscutei

— După antrenamentul de marți, 
nprectațl că nu mal există nici un 
dublu pentru Unia If

compar-
o

Al.

po-ryrtfoj de _____
ul cti Franța da La 11 decem-

Raliul balcanic, competiția tra
dițională a automobiliștilor din 
sud-estul Europei ajunsă la a 7-a 
ediție, se va disputa anul acesta 
în Grecia la 27—28 noiembrie. Tra
dițională a devenit și dificultatea 
acestei întreceri, după traseul greu 
de anul trecut din Bulgaria, un al
tul și miță pretențios așteptîndu-i 
acum pe concurenți. Automobil Tu
ring Clubul Gredei, organizatorul 
întrecerii a stabilit pentru această 
ediție un traseu relativ scurt, to- 
tallzînd doar 1651 km. Cum însă 
el urmează, în cea mai mare par
te, drumuri de munte nemoderni
zate. unele foarte dificile, și cu
prinde 15 probe speciale (între care 
cele mai Scurte măsoară 10 km, iar 
cea mal lungă 49 km), concurenții 
și mașinile vor fi supuși unui efort 
susținut timp de peste 30 de ore.

Automobiliștil români, care s-au
remarcat jLfl țdțțtlle (Ulterioare ale

LONDRA, 17 (Agerpres). — Pe 
ringul sălii „Wembley" din Londra 
s-a desfășurat meciul dintre cam
pionul european de box Ia catego
ria grea, englezul ' ' ~ "
americanul Jerry 
nu a durat decît

Jack Bodell și 
Quarry. Meciul 
64 de secunde.

După cîteva schimburi dure, Quarry 
a cîștigat prin k.o.

La șfîrșitul meciului, învingăto
rul a anunțat că îl va provoca pe 
George Foreman, șalangerul oficial 
al lui Joe Frazier la titlul mondial.

Roluri schimbate...
(TEMPO — Cracovia)

„Cupei României

REPETIȚIE GENERALĂ

nlsmului nostru — a spus prof. Ko
robkov — vom putea să reglăm mai 
bine forma sportivilor. Atunci, hal
terofilii vor putea totaliza in mod 
curent 700 kg la cele trei procedee, 
săritorii în înălțime vor trece șta
cheta la 2,40 m. iar alergătorii vor 
acoperi 5 000 metri în mai puțin de 
12:30 min. Să nu zimbiți neîncreză
tori 1 Cind americanul Andersson a 
ridicat — to total — 500 kg s-a vor
bit ca despre o performanța limită to 
haltere. Acum, recordul lui Anders
son este lesne depășit. După cum se 
vede, ceea ce ni se pare azi utopie, 
miine poate deveni realitate".

Dlntr-o inexplicabilă scăpare 
vedere, Kathy Fauconnier, 
echipei ' ’ ' ...
francez Mourenx, și-a programat că
sătoria ' ' 
tanț meci al formației sale, în de
plasare, la Vendome. La drept vor
bind, antrenorul echipei nici nu se 
mai aștepta o vadă pe Kathy opă
ri nd pe terenul de la Vendflme... Șl 
totuși, căpltana a dat prioritate pa
siunii sale pentru sport și ș-a pre
zentat la meci, după o noapte în
treagă de călătorie. Ea și-a părăsit 
invitații în plină petrecere, luînd 
primul tren spre orașul formației ad
verse.

exact în ajunul unui tmpor-

„KIKI" LA VOLAN
de ani, marea campioană a 
franceze, Christine

La 23
natalei
Caron, nu se gindește să se retragă

I
I
I
I
I
I
I

— Intr-adevăr, în acest 
timent contăm pe jucători 
mare capacitate de efort, 
nădăjduim —■ vor răspundă 
sarcinilor ce le vor avea. Este vor
ba de Dinu, Baciu sau I- Pop ca 
stîlpl, de Fopovici 
trăgători. O linie 
estimată la peste

— Pentru linia _ _
unele greutăți, prin absența lui Ata- 
nasiu, care va pleca cu Grivița Ro
șie in turneu.,.

— Greutățile sînt doar aparente, 
Vom avea de ales Intre Dărăban, 
Șerban și Posiolache. Oricum, spe
răm să rezolvăm cu bine și proble
ma acestui compartiment. Mai difi
cilă va fi alcătuirea liniei a IlI-a 
în oare, alături de Rășcanu și Ifti- 
mie, nu prea mai avem jucători 
disponibili- Al. Pop va însoți și el 
Grivița în turneu, astfel că. în mod 
special, pentru partida cu polonezii, 
am apelat la Achim.

— Ce preferințe veți avea pentru 
posturile de mijlocași ?

— La „grămadă" candidează Flo- 
rescu, Bărgăunaș și Țața, la „uver
tură”, Nicolescu și Marinescu. încă 
nu ne-am hotărît asupra cărora 

dintre ei să ne fixăm.
— Mult controversata problemă a 

celui de-al doilea centru se pare că 
a fost rezolvată. Hulă a fost pre
zent marți la Tineretului...

— Da și vom încerca să-l utili
zăm alături de Nica. Pentru postu- 
rile-aripl dispunem de Suciu, Con
stantin și Radu Ionescu. In orios 
caz, Suciu păstrează cele mal mari 
șanse de titularizare- C-ît privește 
fundașul, de data aceasta Durbac va 
fi dublat da foarte tinărul Bucoș, 
revelația campionatului, (t. st.)

cu 
care 
integral

sau Iorgulescu ca
I care poate fi 

800 de kilograme I 
a Ii-a apar însă

Programate în preajma celei mal im
portante competiții internaționale de 
scrimă din acest sezon — Campionatele 
Balcanice — Analele „Cupei României" 
au reprezentat un binevenit prilej pentru 
federația de resort, de a urmări, într-un 
veritabil concurs-maraton, pe trăgătorii 
susceptibili să tacă deplasarea ta capi
tala Greciei.

MIHAI JIU,
FLORETISTUL NOSTRU NR. 1

Acum, aproape de șfîrșitul anului, ie
rarhia floretiștîlor noștri găsește în 
frunte pe Mihai Țiu. Trăgătorul clubului 
Steaua se află într-o marcantă revenire 
de formă, care 11 detașează de ceilalți 
(5—4 cu Ardeleanu, 5—2 cu Falb șl 6—1 
cu Mureșan). Dîrz, foarte mobil, ca în 
perioada cea mal fructuoasă pentru el 
(Montreal, 1967 și Ciudad de Mexico, 
1968), Țiu se anunță printre favorlțll Bal
caniadei. Mureșan, care l-a secundat, 
rămine, fa schimb, tehnicianul nostru 
nr. 1, un floretist căruia nu-1 mal este 
străin nld un procedeu din gama aces
tei probe. Clasat pe locul III, Ardeleanu 
a evoluat mal aproape de ceea ce se 
pretinde din partea Iul. Finala ue-a re
confirmat părerea că acest floretist, mul
tilateral dotat pentru scrimă, ar putea 
deveni un mușchetar de temut, cu con
diția să muncească mal mult. Campionul 
mondial de tineret de la Viena (1965)

BALCANICE
afirmaare ____ ____  _ .

pe plan mondial și la seniori. Falb (5), 
fără a străluci, s-a menținut în plutonul 
floretiștilor de clasă din rîndul cărora 
fac parte, cu recunoscute merite, Cos- 
tescu (4) șl Habala (6). O mențiune 
pentru Hetz (7), Henter (8), Dinu (9), 
Vlad (10)- șl Kukl (11).

MEDALIATA DE LA VIENA 
CONFIRMA

Ana Pascu (Steaua), medaliata noas
tră la C. M. de la viena, ne-a oferit 
prilejul să-l consemnăm o prezență ac
tivă pe planșă. Doar în două asalturi, 
la Ileana Drâmbă (1—4) șl la foarte 
tinăra Gabriela Garda (3—4, după ce 
inițial condusese cu 3—1) impetuoasa 
floretistă n-a avut suficientă luciditate. 
Ecaterina Stahl (2), Suzana Ardeleanu 
(3) și Ileana Drâmbă (4) au evoluat 
aproape de valoarea lor, fără însă a 
arăta tot ca știu. Altfel, deșlgur, Stahl 
șl Ardeleanu n-ar fi pierdut la N. Hal- 
ehln (1—4 și respectiv 3—4), iar Drâmbă 
fa A. Halchln (2—4).

De remarcat, totodată, cîteva prezențe 
revelatoare, ca Maria Salal (5) sau altele 
care fac vizibile eforturi pentru a ieși 
în prim plan — Mariana Ostafl (6), Ana 
Halchln (7) șl, mal ales, Aurelia Crlșu 
(8), cea mal tînără dintre finaliste (16 
ani), „elevă" da perspectivă a * " 
Gllșcă.

ANTRENORUL C. STELIAN DESPRE TURNEUL DE
Dialog cu antrenorul lotului de spadă, 

Constantin Stelian. Tema : recentul tur
neu întreprins la Kiev.

— A fost o prezență notabilă a spada
sinilor români atlt in turneului Indivi
dual, cit șl în întrecerea

— De pildă...
— ...Pongraț s-a clasat 

trate pe 3 și Sepessi pe , 
de 9 trăgători, Istrate l-a întrecut pe 
cîștigâtorul turneului, Bellciko, cu 5—4, 
to timp ce Sepessi a „mers" la dublă 
lnfrîngere...

— Șl la echipe 7
— In turneul pe echipe, România a 

Întrecut formația de tineret a R. Si S. 
Ucrainene cu 9—3 (Pongraț, Duțu și 
Istrate cite I victorii, Garin, Zorenko și

pe echipe.

KIEV
egale cu 

secunda a 
R. s’. S. Ucrainene : 8—8. In meciul cu 
R. S. S. Ucraineană A, Duțu a avut 3 
victorii, Pongraț și Istrate cite 2, iar Se
pessi una. Adversara noastră a folosit 
„4“-ul Krlss (3), Vitebskl (2), Anikin (1) 
și Bellciko. In fine, în parlida eu R.S.S. 
Ucraineană B, Istrate a obținut 4 vic
torii, Bărăgan 2 șl Pongraț una, Sepessi 
nereușind să puncteze. Pentru adversari: 
Kallbarda și Altbregen — 3 șl Leleakov 
2. NeOonoskov l-a Imitat pe Sepessi...

Evident rezultate bune care atestă po
sibilitățile spadasinilor noștri.

EXPERIENȚA 
Sl-A SPUS CUVÎNTULI

Proba de spadă a fost cea mai dispu
tată. cea mai dramatică. „Coaliția ol
teană" (Isăilă, Duțu, Mironov, Podeanu) 
luase un excelent start, în primele tu
ruri ale finalei, talonată de Pongraț șl 
Sepessi. Se părea chiar că locul I nu-1 
va scăpa tinărulul Isăllă. Dar a venit 
asaltul cu Al. Istrate, ultimul „hop" al 
spadasinului craiovean, în care Isăllă a 
pierdut la 2. Așa s-a ajuns la baraj, 
între Pongraț șl Isăllă. Șansa a surîs, 
evident. Iul Pongraț, mai matur șl mal 
experimentat. Pentru el asaltul n-a În
semnat decît o formalitate (5—2).

Subliniind verva lui Pohgraț, se cuvin.e 
să remarcăm frumoasa comportare a 
cvartetului de la Electroputere Craiova 
(Isăllă — 2, Podeanu — 3, Duțu — 5, 
Mironov — 8). Elevii antrenorului Paul 
Ghlnju muncesc în continuare cu multă 
pasiune șl ambiție.

Semne de întrebare în oazul celor doi 
spadasin! de la Steaua, Moldanschi (6) 
și Al. Istrate (7), cu calități, dar șl cu 
slăbiciuni. Sepessi (4), ceva mal clarvă
zător, dar încă nepregătit fizic.

Din rîndul spadasinilor foarte tineri, o 
mențiune pentru Angelescu (I.E.F.S., an
trenor, prof. M. Ghlmpușan).

PERFORMANTA 
LUI OCTAVIAN VINTILA

Ca șl la floretă, tot un reprezentant al 
clubului Steaua a cîștigat proba de sa
bie : Octavian Vintilă. A clștlgat-o pe 
merit, pentru a 5 oară consecutiv, tocă 
din tururile finalei. Practic, el nu tre
buia șă piardă la Irlmiciuc șl să ajungă 
în baraj. Dar și așa, Vintllă, demonstrtad 
o infinită forță fizică și morală, a trecut 
încă o dată de incomodul sabrer ieșean 
precum și de colegul său de club, Bă- 
descu, Irimiciuc (2) a convins prin tem
perament șl mal puțin prin disciplină, 
El a riscat să fie eliminat, tocă din pri
mele tururi, pentru repetate proteste 
și scoaterea măștii. Dar arbitrii s-au 
dovedit mult prea îngăduitori, șt nu e 
bine. Bădcscu (3), constant valoros. Ex
trem de încurajatoare prezența Iul Pop 
(4) printre fruntași la seniori, alături de 
Nileă (5) și C. Nicolae (6).

T. BRADETEANU

Un calculator electronic, 
ounct de specialiști belgieni, a 
bilit, pe baza datelor furnizate, ca 
francezul Jacques Anquetil s-ar si
tua pe primul loc în clasamentul 
celor mai buni cicliști al tuturor tim
purilor. Pe baza numărului de 
puncte acordate de computerul
belgian, locul doi revine italianului 
Fausto Coppi, iar locul trei — bel
gianului Eddy Merckx. Dintre Cpi 
trei, numai Eddy Merckx se mal 
află în activitate. Anquetil s-a retras 
din activitatea competitională de pa
tru ani, Iar Coppi a decedat la 1 ia
nuarie 1960..

Al șaselea campionat mondial de 
șah prin corespondență, care a durat 
peste trei ani șl a reunit în turneul 
final 16 competitori din 9 țări, a fost 
cîștigat de șahistul Horst Ritter, din 
R.D. Germană. Este interesant de 
menționat că Horst Rițțer este de 
irofeslune ziarist sportiv, redactor 
ef al revistei „Scliach", care apare 
a Berlin.
învingătorul a totalizat 12% puncte, 

fiind urmat cu 12 puncte de Vladimir 
Zagoroskl, profesor de istorie la Uni
versitatea din Voronej. Medalia de 
bronz a revenit, de asemenea, unul 
șahlst sovietic, cunoscutul maestru 
Iakov Estrin, antrenor la clubul de 
șah dto Moscova.

„RECORDUL" LUI LO BELLO

Se spune că faimosul arbitru ita
lian de fotbal Concetto Lo Bello a 
stabilit un impresionant record de 
viteză în cursul meciului disputat 
între 'formațiile Juventus șl A. s. 
Roma, el l-a eliminat pe Massimo 
Liguorl. din formația romană, după 
numai un minut șl 45 secunde de joc. 
După părerea lui Lo Bello, Liguorl 
dovedise, în acest scurt Interval, că 
este un real pericol pentru integri
tatea corporală a adversarilor.

PATRU ECHIPAJE ROMANEȘTI

PENTRU RALIUL BALCANIC
raliului balcanic ocupînd locuri 
fruntașe atît în întrecerea indivi
duală cît și în cea pe echipe, vor 
fi prezenți și de data aceasta la 
start. A.C.R., prevăzător, a alcătuit 
de data aceasta din timp echipa
jele. Ele vor fi în număr de patru 
și sînt formate astfel : Eugen lo- 
nescu Cristea — Petre Vezeanu, 
Florin Popescu — Dan Rădulescu, 
Ștefan Iancovici — Ion Girjoabăși 
Horst Graef — Iuliu Borcea. Pri
mele trei echipaje vor alerga pe 
mașini Renault 8-Gordini de gru
pa a II-a ale A.C.R., Iar al 4-lea 
pe un B.M.W. 2002 TI.

Automobiliștli au luat în primi
re mașinile de o lună de zile și de 
atunci muncesc cu sîrg pentru pu
nerea lor la punct, sarcină nu prea 
ușoară, dacă ținem seama că toate 
aceste mașini sînt în al treilea an 
de întreceri și au suferit defecțiuni 
și accidente. Să sperăm însă că

grija cu care s-au ocupat alergă
torii de ele va fi răsplătită și ma
șinile vor rezista marii încercări 
la care le va supune traseul din 
Grecia. Din păcate, piloții și navi
gatorii nu au putut în acest timp 
să facă și ei o pregătire specifică, 
iar plecarea pentru recunoașterea 
traseului și antrenamentul necesar 
suferă o amînare da 2-3 zile. Se 
speră că plecarea va avea loc inli
ne. Drumul pînă la Atena urmează 
să se facă pe roți, într-o singură 
etapă, constituind un prim antre
nament. In continuare, se va face 
recunoașterea traseului, insistîn- 
du-se asupra probelor speciale între 
care cea de la Olimpia, de 49 km, 
este deosebit de pretențioasă. Ei 
vor fi înapoi la Atena joi 25 no
iembrie, pentru a pregăti startul în 
cursa propriu-zisă.

(Urmare din pag. 1)

jul prestat de I. Niculescu din Bucu
rești șl C. Pltaru din Brașov. (C. CRE- 
ȚU — coresp.).

TRACTORUL — PROGRESUL (3—1). 
Meci de mare spectacol, in care gaz
dele au obținut succesul după o faptă 
strlnsă. Brașovenii s-au impus dato
rită jocului foarte bun prestat în linia 
a II-a șl blocajului ermetic. S-a remarcat 
întreaga echipă brașoveană (Dumitru, 
Iuhasz, Banea, Buzeseu, Rednlc, Rouă), 
iar de la oaspeți (Dumitrescu și H. 
Nleolau). A condus bine brigada clu
jeană V. Chloreanu — M. Herța. (P. 
DUMITRESCU — coresp.)

UNIREA TRICOLOR — RAPID (0—3). 
Intilnlrea a fost de un slab nivel tehnic. 
Deși conduși în seturile II șl III cu 
11—6 șl, respectiv, 13—9, bucureștenil au 
reușit să eîștlge ea urmare a arbitra
jului părtinitor al „principalului" L. 
Păltinișan (Brașov), care a condus 
necoreapunzător, ajutat insă bine de 
S. Dumitrescu din Ploiești. (C. NICO
LAE — coresp.)

UNIVERSITATEA — VIITORUL (3—2). 
A foșt o partidă maraton, gazdele reu
șind. ta cele din urmă să obțină victo

ria. Din punct de vedere calitativ Jocul 
poate fi caracterizat ca satisfăcător. 
S-au evidențiat : Drăgan de la învingă
tori și D. Ionescu de la oaspeți. Foarte 
bun arbitrajul cuplului M. Zeltasclil — 
A. Dtaicu. (Șt. GURGUI — coresp.).

REZULTATE TEHNICE
Steaua — I.E.F.S. 3—0 (7, 11, 4). Unirea 

Tricolor Brăila — Rapid 0—3 (—7, —13, 
—13), Tractorul Brașov — Progresul 3—1 
(13, —7, 9, 13), Politehnica Timișoara — 
„U« Cluj 1-3 (—14, —11, 6, —10), Uni
versitatea Craiova — Viitorul Bacău 3—2 
(-10, 10, 6, —14, 12), tMnamo — Politeh
nica Galați 3—0 (partidă disputată la 
8 noiembrie).

CLASAMENT
î.Dlnamo 8 8 0 24 I 1 18
2. Rapid 8 7 1 21 i 6 15
3. Steaua 7 7 0 21 t 1 14
4. I.E.F.S. 8 5 3 15:13 13
5. Tractorul 8 4 4 12 : 16 12
6. Progresul 8 3 5 12 : 18 11
7. „U" Cluj 8 3 5 12 : 18 11
3. Universitatea Cv. 8 3 5 11 : 19 11
9. Viitorul 8 2 6 13 ( 20 10

10. Politehnica Tm. 8 2 6 8 : 18 10
11. Politehnica Gl. 7 2 5 11 : 15 9
12. Unirea Tricolor H» t_

„TELE—FELE"
Pele mal apare tocă pe gazonul 

arenelor de fotbal dar din ce in ce 
mal mult este prezent pe ecrane. In 
primul rind, pe micul ecran, In ca
drul emisiunilor postului de televi
ziune din Sao Paolo in care „regele 
balonului rotund" asigură cu regu
laritate rubrica „Tele-Pele“, o rubrică 
avind un profil foarte larg șl con- 
stind din discuții între faimosul fot-

din competiții. Este drept că, pen
tru viitor, ea plănuiește să înlocu
iască bazinul de înot care a făcut-o 
celebră cu... pistele raliurilor auto
mobilistice. Fosta recordmană mon
dială a probelor de spate și vice- 
camploană olimpică la Tokio, a fi 
luat parte la un raliu disputat pe 
coasta Mediteranel. Alături de Clau
dine Trautmann, automobUistă bine
cunoscută, Kild Caron a reușit să 
ctștige „Cupa Doamnelor". Succesul 
o îndeamnă să continue acum, 
noul echipaj se pregătește asiduu 
pentru marele raliu al iernii : Monte- 
Carlo, Cuplul ȚrautiWnn — Caron 
va conduce o mașină de grupa 4, 
mal precis un Alpine-Renault, „grancl- 
turistn", care pune de pe acum pro* 
bleme fostei înotătoare, fiindcă de 
data aceasta nu va mai fi doar „na
vigatoare", ea la precedentul raliu, 
ci va trebui să șt conduci in etapele 
de concentrare. Ceea ce nu-i de loc 
simplu cind sub pedala de accele
rație stau ISO de cal putere.

I
I
I
I
I
I
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TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO — 23 NOIEMBRIE
Numai pînă luni 22 noiembrie a.c., mal 

aveți posibilitatea să participați la tra
gerea excepțională Loto din 23 noiem
brie, tragere care acordă în număr NE
LIMITAT cîștigurl în bani, autoturisme 
MOSKVICI 408 cu caroserie 412, DACIA 
1100, excursii a dte 2 locuri in Ceho
slovacia, excursii ta Italia ș a.

1972 ;

1971
Puteți participa pe bilete de 2 lei, 5 

Iei și 15 lei varianta. Variantele de 15 
lei vă dau dreptul de participare la 
toate extragerile cu șanse mari de cîș- 
tig.

Jucînd Ia această tragere, oricine poa
te obține un ciștlg în bani, un autoturism 
sau o excursie în străinătate.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL PRONOEXPRES NR 46 DIN 
17 NOIEMBRIE 1971

Fond general de dștiguri : 1 790 227 lei, din care 627 152 lei report
Extragerea I : 19 12 17 26 45 32
Fond de cîștigurl ț 1 228 365 lei, din oare 627 152 ia report categ 1
Extragerea a II-a : 10 35 34 40 15
Fond de cîștigurl : 561 862 lei.
Plata premiilor va începe în Capitală de la 25 noiembrie pînă la 4 ianuarie ta țară de 1* 80 nolembri* pînă le 4 ianuarie 1972. ie

CIȘTIGURILB TRAGERII LOTO DIN 13 NOIEMBRIE
Extragerea I : Categ. 1 e 2 variante a 46 146 lei ; categ 2 : 2,80 a 32 247 lei:

categ. 3: 0,16 a 8 863 lei | categ. 4 s 30,46 a i 415 lei; categ. 5 : 129 a 700 lei ; categ. 6 :
816,93 a 416 lei.

Extragerea a II-a: Categ. A : 1 variantă 10% a 75 077 lei ; categ. B: 2,70 a 2’ 606
lei ; categ. C : 14,73 a 5 080 lei; categ. D : 17,40 a 4 313 lei; categ. E: 47,35 a 1 536 lei:
categ. F: 60,60 a 1 239 lei; categ. Z: 1 430,68 a 100 lei.

Cîștigul de categoria A 10% * revenit participantei poparcea elena din 
S^W’gllkE!S« _rîflâSț«* 4» WTQ. FMKfisPQRT,



CAMPIONII

AU CAPOTAT LA PETROȘANI
PETROȘANI, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Iubitorii de fotbal din localitate au 

avut in sfîrșit, azi, satisfacția de a 
asista la prima victorie pe teren pro
priu din acest campionat a echipei lor 
favorite. O victorie pe deplin meri
tată și cu atît mai prețioasă dacă a- 
vem în vedere că ea a fost realizată 
în fața echipei campioane și în con
dițiile absenței din formație a doi 
dintre jucătorii titulari de pînă acum: 
I.ibardi (operat zilele trecute de a- 
pendicită) și Peronescu (scos din lot 
pentru abateri disciplinare).

De altfel și Dinamo s-a deplasat 
la Petroșani fără doi dintre jucătorii

»
Stadion „Jiul*4 ; teren moaie, 

vreme închisă și rece ; spectatori 
aproximativ 4 000. Au marcat : 
GEORGESCU (min. 65) și COTOR- 
MANI (min. 71) pentru Jiul, res
pectiv DORU POPESCU (min. 
58). Raportul șuturilor la poartă î 
24—6 (pe spațiul porții 11—4). Ra
port de cornere : 8—3.

JIUL : Suciu 8 — Georgescu 8, 
Georgevlci 7, Stocker 7, Tonca 
8-ț-, Cotormani 8, Dodu 7, Ur
meș 8, Mulțescu 8, Stoian 7, Nal- 
din 7.

DTNAMO : Constantinescu 7 — 
Cheran 7, Njunweiller III 8, San
du Gabriel 8, Deleanu 7 (min. 
77 Dobrău), Sătmăreanu II 8, Dinu 
8 (min. 69 Dumitriu II), Lucescu 
7. Sălceanu 7, Doru Popescu 7-j-, 
Florian Dumitrescu 5.

A arbitrat V. LIGA (Galați) 
-4”. ajutat la linie de T, 

Lecca (Brăila) și I. Chilibar (Pi
tești).

Trofeul Petschovschl : 6.
La tineret-rezerve : Jiul — Di

namo 1—5 (1—2).

de bază: Dumitrache și Radu Nun- 
weiller (acesta din urmă, accidentat 
la meciul de duminică cu Cehoslova
cia). avind, de asemenea, de suportat 
handicapul oboselii accentuate a in
ternaționalilor săi prezenți azi în 
teren.

Partida ia care am asistat a fost 
specifică de campionat. Ambele echi
pe s-au angajat într-un joc de mare 
luptă, făcînd o imensă risipă de e- 
nergie pe t,n teren muiat serios de 
ploile căzute în zilele precedente.

Meciul s-a disputat la o tensiune 
crescută, alimentată și de o parte din 
public (preocupată mai puțin de jo
cul echipei locale și mai mult de a- 
postrofarea oaspeților și arbitrului), 
fiind deseori fragmentat din cauza fa
ulturilor, unele destul de grosolane 
(la o astfel de intrare dură a lui Tonca 
s-a accidentat Dinu, care, însă, nici 
el nu fusese pînă atunci un mielușel), 
a protestelor inutile și prelungite la 
deciziile arbitrului (au excelat în a-

ceastă direcție Stocker și Georgevici), 
a gesturilor nesportive (mingi tri
mise intenționat peste tribune, ceea 
ce a necesitat prelungirea timpului 
de joc).

începutul jocului a aparținut net 
echipei gazde, care a atacat în trom
bă, fiind în cîteva rînduri pe punc
tul de a deschide scorul. O dată 
pumnii lui Constantinescu și a doua 
oară genunchiul inspirat al lui Dinu 
au parat, însă, în primele 4 minute, 
șuturile din apropiere ale lui Mul
țescu și Dodu. Dinamoviștii trec in 
continuare prin momente foarte grele, 
văzîndu-se nevoiți să se apere une
ori cu întreg efectivul. îi ajută însă 
și gazdele, care se dovedesc de o 
ineficacitate exasperantă (mai ales în 
min. 6, 23, 25 și 33, cînd Urmeș, 
Stoian, Mulțescu și Stocker nu nime
resc ținta), confirmînd zestrea săracă 
de goluri de pină acum.

Constrînși la un joc defensiv, 
bucureștenii atacă foarte rar în a- 
ceastă primă parte a meciului, avînd 
• singură situație mai favorabilă, 
creată de Doru Popescu care, însă, 
după ce l-a driblat pe Georgescu, a 
ezitat să paseze unui coechipier aflat 
în poziție de gol, fiind apoi el de
posedat.

După pauză, dinamoviștii reiau jo
cul cu mai multă decizie și pun la 
grea încercare poarta apărată de Su
ciu. Chiar In min. 47, Doru Popescu 
(care-1 driblase pe Georgevici și in
trase singur în careu) are golul in 
picior, dar șutează direct în Suciu, 
care îi ieșise în întîmpinare. Tot el 
trimite (în min. 50) mingea pe lingă 
poartă, dintr-o poziție destul de fa
vorabilă. Totuși, vîrful de atac dina- 
movist nu va mai greși în min. 58 
cînd, la o lovitură liberă de pe par
tea dreaptă executată de Lucescu. 
s-a înălțat deasupra adversarilor săi 
și a trimis plasat balonul cu capul 
in poartă. Jucătorii de la Jiul pro
testează vehement, acuzînd fault la 
portar, dar arbitrul Liga (care a avut 
de condus un meci foarte greu, achi- 
tîndu-se cu brio de misiunea sa) ră- 
mîne ferm în decizie : gol valabil.

Gazdele se aruntă cu furie în atac 
și după 7 minute reușesc să egaleze 
prin fundașul Georgescu, care a 
transformat o lovitură liberă din a- 
propierea careului de 16 m dinamo- 
vist, fază la care Constantinescu (pină 
atunci excelent în intervenții) a fost 
simplu spectator. După alte 6 mi
nute, Cotormani fructifică o cen
trare de pe dreapta a lui Urmeș, tri- 
mițînd balonul cu capul în poartă.

Bucureștenii nu mai găsesc forța 
necesară să replice și finalul partidei 
aparține, de asemenea, minerilor la 
activul cărora mai notăm în min. 87 
un șut în bară a lui Tonca.

Constantin FIRANESCU

FARUL

liniei 
și l-a 
lanseze 

speranța

Do- 
di- 
pe 

i că 
o-

fiindcă ju- 
n-au reușit să 
servitutile unei

3^

Ploieșteanul Grozea, scăpat de sub 
și de cit portarul Ștefan.

PETROLUL____ . .
1(1)

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Au venit cu inima grea ploiește
nii la meciul de ieri. Formația lor 
favorită,, care avusese în ultimele 
etape o comportare demoralizantă 
(0—5 cu F.C. Argeș ; 0—3 cu A.S.A.), 
întîlnea pe Universitatea Cluj aflată 
pe locul 2 în clasament. Echipă care 
a mers foarte bine în acest tur și 
avea în formație nu mai puțin de 
4 selecționați în lotul național și de 
tineret.

Să se știe de la început : am vă
zut un meci slab, dintre acelea în 
care, de plictiseală, îți. •. tocești 

geamul de la ceas, tot privindu-1 în 
așteptarea fluierului final. De o par
te au fost risipitorii — în speță Pe
trolul —* care a avut, să zicem, cel 
puțin 7 ocazii de gol cum rar se 
pot vedea. De cealaltă parte au fost 
economii întru efort — Universitatea 
Cluj. Și de unde spectatorii veni
seră cu teamă că clujenii le vor 
spulbera echipa, au avut surpriza 
să vadă că în min. 4 localnicii des
chid scorul : Harapu se lansează de 
pe linia de 16 m spre stingă, Crețu 
și Pexa se invită, iar petrolistul 
trimite în careu la Dincuță, care 
de la 6 m trimite balonul în poartă :

teamă că clujenii le vor 
au avut surpriza

z.
STEAUA

/

ST. ROȘU 0
FĂRĂ SARE, FĂRĂ PIPER

supravegherea fund așilor clujeni, nu va reuși, totuși, să fie mai rapid 
Foto i Ion POPESCU (Ploiești)

1—0. Atîta a fost, că pe urmă a în
ceput un fel de balet pe gazon. Se 
duceau petroliștii în atac. îi întor
ceau clujenii. Se duceau clujenii, îi 
întorceau petroliștii. Totul intr-un 
ritm de vals lent, nu cu mult mai 
iute decît la un antrenament ușor. 
Ceea ce colora.
ocaziile rarissime ale Petrolului : de 
două ori (min 15 si 30) Moraru. ră
mas singur cu mingea, a tras prea

însă, partida erau

Stadion Petrolul : timp frumos, 
soare : teren alunecos, cu mari 
porțiuni de gazon deteriorat ; 
spectatori 7 000. A înscris DIN- 
CUȚA (min. 4). Raportul suturi
lor pe poartă : 13—10 (pe spațiul 
porții 5—4). Raport de corn "re : 
0—3.

PETROLUL : M. 
Gruber 6, Bădin 6, 
lonescu 5. luhasz 
Grozea 6, Harapu 
(min. “ 
(min.

„U“ 
Pexa 
Anca 
Munteanu 
Sudy 4). Li că 5 (min. 65 Ior- 
dache).

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
ajutat de C. Drăgotes- 

cu ș! Gh. Motorga (toți din 
București).

Trofeul Petschovschl :
La tineret-rezerve : 

„U" Cluj 2—2 (1-1).

lonescu 7 
Mocanu 6, 
6, Dlncuțj
6, Moraru 
Moldovan77 Cozarec),

52 Ciupltu 5).
CLUJ : Ștefan 8 — Crețu
5, Solomon 5, Mihăilă
6, Fanea 7, Uifăleanu 8, 

6, Adam 6 (min.

9.
Petrolul

N.
8,
4
5

arbitrul că ploieștenii au și început 
cu ratările : min. 46 : Harapu a 
tras în adversar de la 7 m de poarta 
goală ; min. 47 : Grozea trage de 
la 10 m afară. Multe pălării s-au 
turtit de necaz în min. 63 : Grozea 
și Harapu au irosit o ocazie de ne
crezut. Ștefan era pe jos, ei pasau 
între ei, se ridica Ștefan, trăgeau 
în el, iar cînd Ștefan a părăsit poar
ta au trimis mingea afară. Nu încerc 
să mai povestesc și alte faze pentru 
a vă pune — și dumneavoastră — 
nervii la încercare. Mai amintesc 
doar că în min. 79 Cozarec a plasat 
o minge, din plonjon, cu capul, di
rect la rădăcina barei.

Un meci în general slab, jucat 
foarte lent. în oare ambiția a lipsit 
aproape total.

Modeste FERRARIN1

Univ. Craiova t(o)
f.C. ARGEȘ 2(0)

(prin telefon, de la

LIDERUL A TRECUT PRIN CHINURI

ARAD, 17 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Constănțenii au venit la Arad nu 
ca să joace așa în general, 61 pre
gătiți să contracareze punct cu punct 
modul de exprimare al U.T.A.-ei. 
Cosmoc a sperat să paralizeze câțiva 
din centri nervoși ai echipei gazdă. 
L-a anihilat pe Kun TI, prin mar
cajul lui Bălosu și Stoica, a luat mă
suri pentru deranjarea 
mide-Petescu-Broșovschi 
rija.t pe Caraman să se 
culoarul Iui Lereter, în 
acest bătrîn lup de stadion va 
boși după o perioadă de hărțuială. 
Aceste premeditări au dat rezultate. 
Dar rezultate parțiale, 
cătorii constănțeni 
respecte integral 
strategii adevărate- Cert este că jo
cul U.T.A-ei avea să fie dereglat, 
totuși, destulă vreme. Așa se ex
plică de ce arădenii, foarte capabili 
de efort în meciul de azi (n.r. ieri), 
n-au izbutit să realizeze acțiuni tac
tice fructuoase, n-au reușit să în
scrie decît un gol și acela foarte 
tîrziu. (Deși au încercat tot timpul 
să combată aglomerarea oaspeților 
prin numeroase acțiuni pe flancuri): 
Dar în prima repriză jocul U.T.A.-ei 
a fost lent, ceea ce a permis Fa
rului să reziste ușor și să aibă mo
mente de pretenție și de inițiativă. 
Abia după pauză, băieții lui Coco 
Dumitrescu aveau să mărească vi
teza acțiunilor, modificare soldată 
acum cu pericole mai mari pentru 
constănteni. In afara capacităților 
oaspeților de a distruge metodicul 
joc al UT.A.-el. scorul strins șl 
victoria aceasta obținută cu scrâș
nete mai are încă o explicație. Ratări
le. Ratările venite și din inexactitatea 
ultimului șut sau a ultimei deplasări 
în întâmpinarea mingii, dar și din 
neșansă. Fiindcă în ultimele cinci 
minute ale primei reprize, careul lui 
Stefănescu a fost în flăcări: bara 
lui Broșovschi (min 40), șutul lui 
Domide (min. 41). bomba lui Birău, 
respinsă de Antonescu de pe linia 
porții, precum și cele două lovituri 
cu capul expediate de către Bro
șovschi Pe lingă bare (min. 42 șl 
43) au fost splendide, ca momente 
de fotbal, dar n-aveau să domo
lească cerbicia oaspeților, salvați 
mereu de ceva semănînd a miracol.

în repriza secundă, U.T.A. s-a 
mai dumirit tn legătură cu măsu
rile de precauție luata de adver
sar. a devenit, mai agresivă, mai te
nace și mal abilă ca și Farul, a 
oontinuat să muncească enorm si 
să lupte cu disperare. Deși a fost 
mult dominată, echipa lui Cosmoa 
a șutat de 11 ori spre poartă io 
urma contraatacurilor declanșate 
prin Caraman, Ologu, Kallo și cei
lalți. Moralul constănțenllor rămă
sese robust, fiindcă 0—0 era un re
zultat onorant, iar perspectiva lui a 
existat pînă în min. 78. Cu toate 
că 
tre 
de 
lor 
așa

U.T.Â. ratase mal înainte, prin- 
altele. și trei ocazii provocate 
oaspeți, care au dat în careu) 
mingi înaintașilor adverși, cam 
cum a procedai si filantropul

Stadion U.T.A., timp rece, teren 
bun, spectatori aproximativ 7 000. 
A marcat KUN II (min. 78). Ra
portul șuturilor la poartă : 15—11 
(pe spațiul porții 4 6—3). Raport 
de cornere : 11—4.

U.T.A. : Vldac 8 — Birău 8, Le
reter 8, Pojonl 8, Popovlcl 7, Do
mide 7 (min. 86 Calinin), Petescu 
8, Sima 7, Kun II 7, Broșovschi 
7, Both 9.

FARUL : Ștefănescu 9 — Mare? 
6 (min. 60 Ghlrca 7), Bălosu 8, 
Stoica 4, Nistor 7, Tănase 8, An
tonescu 8, Ologu 7, Caraman 8 
(min. 73 I. Constantinescu 7), 
Tufan 7, Kallo 7.

A arbitrat Z. Szecsei 
ajutat la linie de I. Sooș șl L Rus 
(toți din Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschl s 7.
La tineret-rezerve 1 U.T.A. — 

Farul 1—2 (1—2).

trecută, în clipa 
(Tufan a cornii 
1, Stoica în min. 
minute mai tîr- 

__ ,. _______ U.T.A-ei s-a născut 
la un corner executat de Sima și 
abia prelungit în poartă, din mij
locul 
către 
gitim. 
chipa 
să-și _____  _____
favorabile, dar a ratat și s-a ciocnit 
de un adversar intratabil, pregătit 
sufletește să reziste pe terenul li
derului. Pentru jocul său. deseori 
stupid, nesportiv ' (mingi aruncate în 
tribună), pentru infantillsmele co

mise categoric în defavoarea echi
pei sale șl a fair-play-ului. Stoica, 
de la Farul, ne-a părut un jucător 
pe oare n-am vrea să-1 mai reve
dem curând. Printre alte isprăvi, el 
avea să-1 accidenteze pe Domide, 
provodtndu-1 o contuzie severă.

Romului BALABAN

Răducanu, duminica 
aceea de coșmar 
acest păcat în min. 
58. iar Bălosu 10_ 
ziu). Victoria

unei învălmășeli generale, de 
Kun II (min. 78). Succes le- 
Arădenii n-au jucat rău, e- 
lor a fost aprigă, a reușit 
pregătească destule momente

SINGURA VICTORIE
IN DEPLASARE

jt
Fără sare, fără piper, acest meci 

Steaua — Steagul roșu, desfășurat 
pe „Republicii" la o oră (14) la care 
foarte mulți bucureșteni amatori de 
fotbal, parcă prevăzători, au prefe
rat să urmărească jocul, comod, din 
fotoliul instalat în fața televizorului.

N-a lipsit numai golul, care să 
dea cît de cît culoare partidei, ci 
și momentele de fotbal autentic, 
acele faze de poartă menite să-1 mai 
salte pe spectator de pe 
amintindu-i că se află la 
divizia A.

Desigur, pretențiile cele 
erau investite pa bună dreptate în 
Steaua, una din echipele autorizate 
— prin valoare șl poziție în clasa
ment — să aspire la titlu- Dar, ieri, 
pentru a certifica, o dată in plus, 
butada potrivit căreia acolo unda 
sînt iluzii sînt și... deziluzii, forma
ția bucureșteană a avut o evoluția 
mediocră sub toate aspectele : în 
zona destinată a fi păzită de Ciuga
rin si Negrea, sistemul defensiv a 
fost foarte șubred ; mijlocașii Naom 
și Vigu, altădată două pistoane, ni

bancă, re- 
un joc da

mai mari

cută. O dată cu renunțarea la Dumi
triu II, inteligentul ei constructor 
de joc. echipa și-a mai pierdut din 
strălucire, fiind nevoită, 
când evoluează pe terenuri 
să-și limiteze pretențiile, 
scopul obținerii . „marelui 
antrenorul Nicolae Proca a , _ 
puțin preț pe ideea atacului, mizînd, 
în schimb, pe întărirea defensivei. 
Așa se explică, firește, retragerea 
lui Pescaru în ultima linie, lingă 
Olteanu, tot astfel și rolul încredin
țat ieri lui Cadar, care a fost pus 
să-1 păzească îndeaproape pe Iordă
nescu, cel care se „jucase”, cu pu
ține zile în urmă, cu Dobias.

Dar. dacă acest Cadar a Înțeles 
să se achite cu loialitate de misiu
nea încredințată, nu același lucru 
putem spune și de alți coechipieri ai 
lui. printre aceștia Olteanu și Pes- 

pentru a-1 deposeda pc 
de minge, au apelat, nu 
mijloace neregulamentare, 
în final, cele cîteva „sec- 

. _ adevărat periculoase : —
min. 16 Iordănescu scapă (moment

caru care 
Iordănescu 
o dată, la

Și acum, 
vențe” eu

mal ales 
străine, 

Ieri în 
punct", 

pus mai

min. 40 — Marcu centrează înspre 
careul mic. de unde Pantea reia <*u 
capul mingea, reținută de Adamache 
pe linia porții ; min. 62 — Balint 
pasează lui Gyorfi, acesta scapă pe 
contraatac, pătrunde în careu și 

deși jenat de Ciugarin, reușește să 
șuteze periculos. Haldu, ieșit la fază, 
abia reușește să respingă balonul 
și... contraatac 
Năstase, care 
în careu își 
înainte ; min. 
din interiorul
țul scurt, dar Haldu plonjează și 
respinge In corner.

G. NICOLAESCU

Steaua, risipit de 
servit de Iordănescu 

dă prea mult mingea 
65 — Drăgol șutează 
careului, jos, in col-

CRIȘUL

RAPID

1(0)

Stadionul Republicii, timp Însorit, teren bun, spectatori cea. 8 000. Ra
portul șuturilor la poartă 1 18—» (pe spațiul porții : 9—2). Raportul cornerelor: 
5_ .3

STEAUA t Haldu 8 — Sătmăreanu 7, Ciugarin 5, Negrea 5, Crlstache 6, 
Vigu 6, Naom 6, Pantea 8, Năstasa S (min. 65 Aelenej 6). Iordănescu 6, 
Marcu 5.

STEAGUL ROȘU 1 Adamache 8 — Ivăncescu 7. Pescaru 8. Olteanu 7, 
Rusu 6, Gherghell 5 Cadar 8, Balint 6, Zotlnca 5, Drăgol 6, Gyorfl 6.

A arbitrat NICOLAE HAINEA (Blriad) +++++, ajutat la linie de A. 
Macovel șl C. Buburuz (ambii din Bacău).

Trofeul Petschovschl ! 8.
La tineret-rezerve : Steaua — Steagul roșu 3—o (1—0).

1 ’' ■, . . ‘
*■ t IUI ut* I

f
s-au părut blazați și 
inspirației ; în sfîrșit,

lipsiți de harul 
__ ,__ , _____ _____ cei din linia I 
n-au legat mai nimic, n-au prezentat 
decît izolat și de foarte puține ori 
pericole pentru buturile apărate de 
Adamache. Și dacă un Iordănescu, 

x un Sătmăreanu, ar putea invoca 
drept scuză suprasolicitarea din jo
cul de duminică, cu Cehoslovacia, 
cu ce motive ar putea veni în spri
jinul lor ceilalți coechipieri 7

Nici Steagul roșu n-a mai semănat 
ieri cu... Steagul roșu din ediția tre-

rar) de Cadar. efectuează un un-doi 
cu Năstase. și cînd reprimește ba
lonul, la 6—7 metri de poartă, îl 
împinge pe lingă Adamache ieșit 
în întâmpinare, balonul se rostogo
lește încet, permițîndu-1 lui Ivăn- 
cescu să respingă de pe linia porții- 
Min. 30 — Iordănescu este faultat 
de Olteanu la cca. 20 m de poartă. 
Vigu trimite scurt lui Năstase care 
șutează puternic cu stîngul punîn- 
du-1 la grea încercare pe Adamache;

ORADEA, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

în sfîrșit, Crișul a spart gheața, 
obținînd prima victorie pe teren 
propriu de la începutul campiona
tului. Meritele orădenilor nu se 
opresc însă numai la acest simplu 
fapt. Ele devin majore în mo

mentul cînd trebuie să relevăm că 
bătălia lor pentru victorie n-a fost 
o cavalcadă furibundă și oarbă, ci 
o operațiune viguroasă și bine cal
culată din punct de vedere tehnic. 
Elevii lui Coidum s-au prezentat 
cu o bună strategie în acest joc, 
au pasat admirabil și în cele din 
urmă au reușit să-și impună supe
rioritatea în fața bucureștenilor, 
care au resimțit acut lipsa lui Du
mitru, lăsat la București.

Crișul mizează de la început pe 
cartea victoriei și se aruncă în a- 
tac cu toată energia. în min. 14, 
orădenii sînt la un pas de gol. Moț

FEROVIARII CLUJENI AU PIERDUT
UNA DIN ULTIMELE ȘANSE

CLUJ, 17 (prin telafon, da la co
respondenți nostru).

Zarurile au fost, se pare, defini
tiv aruncate. Cu remiza de ieri, fe
roviarii clujeni și-au anulat una din 
ultimele șanse de a se apropia de 
celelalte contracandidate Ia drumul 
trist și amar spre divizia secundă. 
Și în meciul de azi (n.r. ieri), ca șl 
în celelalte disputate pe teren 
priu, ceferiștii s-au jucat cu 
ziile, unele foarte clare, au fost 
conduși și s-au chinuit amarnic 
tru un „egal".

Mureșenii au venit la Cluj cu 
pul vădit de a 
punct pentru a-1 
nisite în această 
atît prin jocul
înaintașii clujeni s-au 
cu regularitate, cît și prin contra
atacurile în viteză, care nu o dată

pro- 
oca- 
apoi 
pen-
sco- 

un 
ago-

obține măcar 
adăuga zestrei 
toamnă. Au reușit, 

la ofsaid, în care 
„împiedicat"

au semănat panică în careul clujean. 
Ba, mai mult, puțin a lipsit ca spre 
finalul partidei mureșenii să plece 
acasă cu ambele puncte.

Din filmul partidei, destul de să
rac în faze de poartă, am desprins 
cele trei ocazii clare de gol ale clu
jenilor, ratate de Octavian lonescu 
(min. 22), Țegean (min. 24) și Soo 
(min. 41). Mureșenii au avut în pri
mele 45 de minute o singură acțiune l 
Sz816si, urcat în atac, a șutat (min. 
37), Totoianu a respins în 
iar după lovitura de colț a 
Hajnal și din nou Totoianu 
pins din corner. La reluare,
mele minute, Octavian lonescu a ra
tat o nouă ocazie de gol, apoi, în 
min. 70, Varadi, infiltrat pe stingă, 
pătrunde în careu și șutează în un
ghiul scurt, surprinzîndu-1 pe To-

corner, 
șutat 

a res- 
în pri-

tntoianu : 0—1. Egalarea a survenit 
min. 75 cînd, după o lovitură de colț 
executată de Soo, S. Bretan a re
luat cu capul în plasă. In min. 86 
și 87 Fazecaș a ratat două mari oca
zii de a 
despre un 
pierdut o 
speranței.

S.

majora scorul. Cam atît 
meci în care ceferiștii au 
ultimă petală din floarea

Victor MOREA

DE LA F.R.F
’ Avînd în vedere cererea de bilete pentru jocul ROMANIA — 

ȚARA GALILOR, din 24 noiembrie, se aduce la cunoștința publi
cului că începînd de astăzi acestea se pun în vînzare Ia casele 
obișnuite.

Pentru asociațiile și cluburile sportive din Capitală, biletele se 
vor difuza prin C.M.E.F.S. București. i

Stadion Municipal; teren moale; 
timp noros ; spectatori : 4 000
(aproximativ jumătate din Tg. 
Mureș). Au marcat VARADI 
(min. 70), respectiv S. BRETAN 
(min. 75). Raport de șuturi î 12—9 
(Pe spațiul porții 1 3—6); raport 
de cornere : 8—6.

C.F.R. : Totoianu 5 — Vișan 8, 
Dragomlr 7, Szbke 7 (min. 74 
Cojocaru), Roman 7, Cojocaru 6 
(min. 74 Munteanu), M. Bretan 6, 
Tegean 6 (min. 65 S. Bretan),
Soo 6, Oct. lonescu 6, Donlci 6.

’ . .................................. ■ SzdlSsi 8.
7, N. Naghl 
7 (min. 74 
Fazecaș 7,

LIMONA 
S. Stănces-

A.S.A. : Nagel 8 — 
Toth 7, Isplr 8, Czako 
7, Bdlfinl 8, Varadi 
Lucaci), Mureșan 7. 
Hajnal 6.

A arbitrat GH.
ajutat de 

cu și R. Stlncan, toți din Bucu
rești.

Trofeul Petschovschl ■ 9.
La tineret-rezerve C.F.R. — 

A.S.A. 1-2 (1-1).

încet sau alături ; în 
rapu a tras la poartă, 
pins si Moldovan a intervenit, ridl- 
cînd mingea de la 6 m peste poartă. 
Fierbeau bieții spectatori la gîndul 
că nu se ajunge la 2—0 mal repede, 
înainte de-., trezirea clujenilor. Și 
făceau haz de necaz, pe motiv că 
înaintarea Petrolului era în acel mo
ment cea mai productivă din cam
pionat. De la tranzistoare se știa că 
peste tot era ft—0, numai la Ploiești 
se marcase. Au avut și clujenii două 
acțiuni periculoase. Una în min. 43, 
cînd. la o centrare a lui Uifăleanu, 
portarul petrolist a blocat, înainte ca 
Adam să lovească cu capul, alta în 
min, 44. cînd același Adam a reluat 
din volă. de la 9 m. spre... cer. Și 
am așteptat plini de speranțe repriza 
a doua. Dar nici n-a fluierat bine

min. 31, Ha- 
Ștefan a res-

CRAIOVA, 17 
trimisul nostru).

O atmosferă 
a precedat acest 
văzut de mult 
cele două formații între care este 
cunoscută o aprinsă rivalitate spor
tivă. Craiova l-a 
ca pe un mare 
cupe și cu generoase aplauze. Un pio
nier de la Școala 24, unde piteștea- 
nul a fost declarat președinte de o- 
noare al detașamentului — l-a legat 
de gît o cravată roșie, cu care Do
brin avea să joace tot meciul. Fru
mos. Gesturi mișcătoare.

în primele 20 de minute, gazdele 
și-au impus cu autoritate jocul, au 
desfășurat cîteva acțiuni- reușite de 
goi, al căror coordonator a_ fost Nea
gu, și în minutele 
s-au aflat la un 
dar șuturile lui 
și Oblemenco nu 
In min. 17, Neagu , .... __ ____ _
cu boită, peste Stan’, greșit plasat^ 
dar mingea (> lovit bara transversală. 
In min. 24, spiritele s« aprind da-

caldă, prietenească, 
meci, așa cum n-am 
la o întîlnire între

primit pe Dobrin 
jucător, cu flori,

7, 14, 17 localnicii 
pas de a înscrie, 
Țarălungă, Neagu 
și-au atins ținta, 
a șutat din unghi,

IN SFIDȘIT DOUA PUNCTE
PE TEREN PROPRIU

primește o pasă în adîncime de la 
Suciu, pătrunde în careu, evită 
plonjonul lui Răducanu, dar calcă 
pe minge și Lupescu alungă pri
mejdia de ia poarta sa. Jocul e 
frumos, viguros, fără a fi însă dur

Șchiopu reia cu capul, dar mingea 
lovește bara și ricoșează în bra
țele lui Răducanu. In ultimele mi
nute, bucureștertij forțează egala- 
rea, dar acțiunile lor sînt lămurite 
cu destulă ușurință de apărarea 
Crișului, decisă să nu scape această 
victorie din mînă.

frumos;
___  ___  , _________ 6 008. A 

marcat MOȚ (min. 61). Raportul 
șuturilor la poartă : 17—12 
spațiul porții : 7—3). Raport 
cornere : 18—6.

CRIȘUL : Bologan 7 
colae 8, Sărac 7, Lucaci 7. 
logb 6. Moldovan 7, Neșu 7, 
clu 7. Tamaș f (min. 66 Șchiopu 
6), Moț 8. Cefan 7.

RAPID : Răducanu 8
6. Boc 7. Lupescu 7, 
Dinu 6, Angelescu 5, 
5 (min. 72 Petreanu).
6, Neagu 5, Codreanu

A arbitrat
(Satu Mare)
la linie, cu i
Aurel Crișan
bli din Arad).

Trofeul Petschovschl î 8.
La tineret-rezerve :

Rapid 2-0 (1-0).

Stadion Crișul ; timp 
teren bun ; spectatori

(pe 
de

George MIHALACHB

p. Nl- 
Ba- 
Su-

Pop
Codrea 4, 

Năsturescu 
Ene Daniel 
7.
ANDERCOOTTO

*-ir 4c+Or. ajutat 
unele scăpări, de 
șl ion Oprița (am-

și presiunea gazdelor

Crișul

și presiunea gazdelor se accentu
ează. în min. 33 Tamaș piNează 
lui Moț, acesta șutează năpraznic, 
dar Răducanu respinge. Nu trec 
nici 4 minute și la o învălmășeală 
în careul rapidist, deși flancat de 
Lupescu și Răducanu, Moț reușește 
să reia, dar, peste bară, o centrare 
a lui Moldovan. Rapidiștii trec 
prin momente grele (Moldovan și 
Cefan au două bune ocazii), și ie- 
priza se termină.

La reluare, oaspeții Încep să a- 
tace și, în min. 47, golul plutește 
deasupra porții Crișului t Ene Da
niel execută un corner, portarul 
Bologan scapă balonul, dar Sărac 
salvează în ultima instanță. Crișul 
își strînge din nou cîndurile și 
caută din nou drumul spre poarta 
lui Răducanu. La capătul drumu
lui îi așteaptă golul mult dorit; 
Neșu pasează în adîncime la Moț, 
acesta îl depășește pe Boc, intră 
în posesia balonului, mai face cîți- 
va pași și de la 13 m înscrie, cu 
un șut iinparabil, pe lingă Rădu
canu, care încercase zadarnic să 
se opună. Rapidiștii își pierd com
plet busola și în min. 70 sînt gata 
să primească al doilea gol ) Mol
dovan execută o lovitură liberă,

POLITEHNICA 1(0)

S.C. BAC AU 1(0)
IAȘI, 17 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Ultimele rezultate obținute de 

Poli în campionat au lăsat impresia 
că echipa și-a regăsit ritmul și că 

revenirii 
A lăsat 
în reali- 
promisiu- 
— n-au

s-a înscris pe traiectoria 
la forma de anul trecut, 
numai impresia, pentru că 
tate studenții — în ciuda 
nilor șl asigurărilor date 
depășit încă perioada de criză. Este 
greu să , găsești cauzele acestei pre
lungite eclipse de formă. Este ușor 
însă să constați că Lupulescu, Mol- 
doveanu, Simionaș și chiar lanul 
joacă cu mult sub valoarea lor, nu 
mai constituie piese de siguranța 
și rezistență în mecanismul echipei.

Astăzi, Poli a avut in față un

Stadion „23 August"; timp ră
coros. închis ; teren denivelat ; 
spectatori aproximativ 6 000. Au 
marcat : RUGIUBEI (min. 46) și 
STOICESCU (min. 47). Raportul 
șuturilor la poartă t 12—9 (pe 
spațiul porții : 4—3). Raport de 
cornere : 9—5.

POLITEHNICA : Costaș 7 — Ro
milă I 8, lanul 7, Alecu (min. 15 
Stoicescu 8), Soflan 8, Mărdăres- 
cu 7, Simionaș 7. Marica 7, Lu
pulescu 5, Stoicescu 
Incze 7), Moldoveana

S.C. BACĂU : Ghiță 
7, Catargiu 8, Veliou 
(min. 84 Comănescu).

(min. 15
6.
8 — Mioc

7, Kiss 6 
Vătafu 7, 

Stnăuceanu 6, Pruteanu 7, Dem- 
brovschl 7 (min. 70 Sorin Avram), 
Rugiubel 8, Pană 7.

A arbitrat MIRCEA BICA 
•JrJr-ir + 'tr, ajutat la linie de Iile 
Urdea șl Ștefan Lazăr (toți din 
București).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : Politehnica 

— S.C. Bacău 3—1 (1-0).

în plină ascen- 
etape nu știe ce

adversar redutabil, 
siune, care de șase , __ __  _
e înfrîngerea. A terminat meciul la 
egalitate, dar — ta 
putea pierde, deși 
este, după părerea 
just. Echipa S C.

fel de bine — îl 
rezultatul final 
noastră, absolut 
Bacău se află

torită lui Deselnicu, care protestează 
la o minge ieșită în aut. (Apoi, a- 
vertismentele aveau să vină ca ploa
ia. Arbitrul arată cartonașul galben 
lui Radu și Ivan, apoi lui Olteanu și 
Niculescu, pentru ca în min. 57 să-1 
scoată pe cel roșu și să-1 elimine pe 
Deselnicu de pe teren pentru că a- 
ceșta îl lovise grosolan pe Roșu, că
ruia i-a pus talpă în piept și piteș- 
teanul a fost luat cu targa). Pînă la 
sfîrșitul reprizei, piteștenli au tre-

după părerea noastră imaginar. Ne-a 
confirmat-o șl tușierul Retezan, care 
n-a ridicat steagul. Peste două mi
nute Jercan pătrunde în careu, dar 
se pripește șl ratează o bună ocazie. 
In min. 72, însă, el nu va mai greși 
ținta. Dobrin a driblat doi-trei ad
versari, i-a trimis „Pe tavă" o pasă 
ideală lui Prepurgel, acesta a șutat. 
Oprea a respins și Jercan a reluat 
in gol. Meciul era jucat. Craiovenii, 
e drept, și-au reluat acțiunile ofen-

teren bun ; spectatori aproximativStadion Central ; timp frumos ;
25 008. Au marcat : DOBRIN (min. 47), JERCAN (min'. 72), OBLEMENCO (min. 
79 — din 11 m). Raportul șuturilor la poartă i 11—8 (pe spațiul porții î 3—5). 
Raport de cornere : 4—1.

UNIV. CRAIOVA : Oprea 7 — Niculescu 8, Mincă 8 (min. 78 Tacoi), 
Deselnicu 3, Velea 7, Strîmbeanu 5, Ivan 6, Martlnovlcl 6 (min. 72 Pîrvu), Nea
gu 7, Oblemenco 5, Țarălungă 6.

F. C. ARGEȘ : stan 8 — Barbu 8, Pigulea 8, Olteanu 8, Vlad 8, Ivan
8, Roșu 7 (min. 58 Ptepurgel 8), M. Popescu 8, Radu 6, Dobrin 94-, Jercan 8. 

A arbitrat C. PETRE4 L L _ L. 1 • -- —
Gh. Vasllescu II (toți din București).

Trofeul Petschovschl : 8.
La tineret-rezerve : Univ. Craiova — F. C. Argeș 1—2 (1—1).

ajutat la linia de Gh. Betezan fl

l

cut prin rnsme.nte dificile dar au 
rezistat.

După pauză, în min. 47, un întreg 
stadion avea să rămînă înmăr
murit. La 35 de metri de poartă, 
Mincă oprește mingea cu mina. Bar
bu execută lovitura liberă și trimite 
lui Dobrin. Acesta, printr-un dribling 
de maestru, trece de Mincă și Nicu
lescu, șutează în unghiul scurt și 
deschide scorul. De acum încolo, 
Dobrin începe să-și facă jocul, Iși 
servește coechipierii cu pase exce
lente, driblează, creează momente de 
panică în rindurile adversarilor» își 
conduce pur și simplu echipa spre 
victorie. După ce Oblemenco scapă 
o bună ocazie în min. 51, Deselnicu 
comite acel reprobabil act din min. 
57 și gazdele rămîn în 10 oameni. 
Oaspeții folosesc cu dibăcie omul în 
plus, se desfășoară pe tot spațiul de 
joc, pasează mai bine, vin în atao 
periculos. In min. 65, Dobrin e oprit 
in poziție bună, pe motiv de ofsaid,

sive, au dominat, dar fără folos. 
O dată (min. 79), Pîrvu s-a încume
tat să intre în careu, Ivan l-a îm
pins din spate și, ca să fie sigur 
de 11 m, craiqveanul s-a aruncat 
spectaculos la pămînt. Da, 11 metri 
pe care Oblemenco îl transformă.' 
Dar gazdele n-aveau să se apropie 
măcar de un scor egal, ba, scorul 
putea lua proporții. în min. 83, Do
brin se joacă pur șl simplu cu ne
experimentatul Tacoi, care a încer
cat să-1 dribleze pe piteștean șl a 
pierdut balonul și Dobrin a vrut să-1 
„pedepsească", dar mingea șutată de 
el a lovit în muchea barei, cînd 
Oprea era un simplu spectator. 
Peste două minute, același Dobrin 
avea să fie aplaudat la scenă des
chisă. De la 20 de metri a executat 
spectaculos o lovitură liberă, peste 
zid, mingea a lovit bara transver
sală și a ieșit afară.

Constantin ALEXE

acum într-o detentă de formă. Este 
bine pregătită și ambițioasă. Apăra
rea imediată are două piese de bază 
în Ghiță si Catargiu, iar atacul con
tează Pe „constructorul" Dembrov- 
schi si Pe „omul de gol” Rugiubel, 
la ora actuală cel mai eficace jucă
tor al campionatului.

Oaspeții au jucat deschis, atol, la 
Iași, și puteau cîștiga meciul dacă 
Rugiubel nu ar fi ratat patru oca
zii de gol din poziții foarte favora
bile (trei în prima repriză, și una 
in repriza a doua).

Politehnica a început partida cu 
Stoicescu în centrul liniei de atac, 
dar Alecu s-a accidentat în min. 10 
(a făcut o întindere) șl a fost înlo
cuit cu Incze care a trecut pe extre
ma dreaptă. Astfel, Stoicescu a re
venit pe linia de fund, alături de 
lanul, în postul său obișnuit. Ru- 
giubei ratează în min. 9 prima mare 
ocazie de gol a meciului cînd a re
luat mingea centrată de Pruteanu 
alături de poarta lui Costa?. Tot Ru
giubel irosește în min. 23 o bună

situație de a marca, șutind din nou 
pe lingă poartă, de la numai 3 metrL 
Ieșenii au posibilitatea de a deschide 
scorul în min. 28, dar Lupulescu luf- 
tează In mijlocul 
Ultima 
reprize _______ ______
același Rugiubel scapă șansa de a înscrie, 5® nn im—rlnV* 
schi.

Repriza secundă debutează furtu
nos. în min. 46 Pruteanu execută o 
lovitură de colț și Rugiubel reia cu 
latul în colțul lung : 0—1. Jocul se 
mută imediat la poarta Iul Ghiță, 
Kiss acordă corner. Incze execută 
pînă la Romilă care centrează sus, 
în careul advers și Stoicescu, venit 
ca un bolid din urmă, reia cu ca
pul în gol : 1—1, într-un minut. Ru- 
giubei își încheie suita ocaziilor ra
tate în min. 60 șutind de la 10 metri 
pe
Pe 
șiț

careului advers, 
fază interesantă a primei 

se consumă în min. 35 cînd
la un „un-doi“ cu Dembrov-

lingă poartă, după ce-1 păcălise 
lanul și-l pusese pe ficior gra
pe portarul Costaș.

Dumitru VIȘAN

1

^ultimele știri* ultimele rezultate*
MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

Aseară s-au desfășurat mai multe 
meciuri internaționale de fotbal.

In campionatul european au avut 
loc două partide.

In grupa a VIII-a a preliminariilor 
la Hamburg, echipa R.F. a Germaniei 
a întîlnit selecționata Poloniei. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul de 0—0. 
Reprezentativa R.F.G. s-a calificat 
în sferturile de finală.

• tn campionatul european re
zervat echipelor de tineret : R.F.G. 
— Polonia 1—0 (0—0). Echipa vest- 
germană s-a calificat în sferturilee 
de finală

In grupa a Vl-a, la Eindhoven se
lecționata Olandei a jucat cu Luxem
burg. Victoria a revenit gazdelor eu 
scorul de 8—0 (5—0). în această grupă 
s-a calificat Iugoslavia.

In meci amical, la Sofia, s-a des
fășurat întîlnirea dintre reprezenta
tivele Bulgariei și Greciei, ssor i 
2—2 (0—0).

In fine, în „Cupa U.E.F.A.”, în 
turul al doilea al competiției în me- 
rJul dintre F.C. Aberdeen — Juven
tus Torido la pauză 0—0. Pînă la în
chiderea ediției nu ne-a parvenit re
zultatul final.

Alte amănunte și clasamentele 
grupelor preliminarii le vom publica 
în ziaiul de miine.
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