
SOCIETATEA CREEAZĂ SPORTIVILOR
MULTIPLE POSIBILITĂȚI 

DE AFIRMARE.
SÎMT, ÎNSĂ, TOATE RĂSPUNSURILE

Șl A CERINȚELOR?
Luminosul program al educației 

comuniste, inițiat de tovarășul 
N1COLAE CEAUSESCU și adoptat 
de recenta plenară a Comitetului 
Central ca îndreptar extrem de 
prețios, de muncă și luptă, pentru 
întregul popor, s-a bucurat și de 
entuziasta și profunda adeziune a 
întregii mișcări sportive din țară. 
O dată cu aceasta, și cu angaja
mentul unanim de a contribui la 
îndeplinirea importantelor hotărîri 
ale plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, din 
3—5 noiembrie 1971, sutele de mii 
de sportivi, antrenori, activiști care 
lucrează nemijlocit în domeniul e- 
ducafiei fizice și sportului iși ma
nifestă cu căldură dragostea și re
cunoștința pentru tot ceea ce parti
dul nostru a făcut și face în mod 
consecvent în direcția orientării și 
sprijinirii permanente a acestor ac
tivități de 
țional.

Exprimat 
jin onorant 
vă stă la baza tuturor succeselor 
realizate atît în larga răspîndire a

interes social și na-

multilateral, acest spri- 
pentru mișcarea sporti-

exercițiilor fizice — obiectiv fun
damental, stabilit de partid — cît 
și în afirmarea sportului de per
formanță din România în arena 
internațională.

Referindu-ne, de exemplu, la as
censiunea sportului de performan
ță — remarcată și elogiată de nu
meroși specialiști și personalități 
marcante ale diferitelor foruri in
ternaționale — ne amintim, firesc, 
că doar cu două decenii și ceva 
în urmă acesta se afla aproape în 
anonimat, în duda talentului pe 
care-1 dovedeau mulți dintre spor
tivi, în pofida dorinței și ambițiilor 
lor de afirmare.

Partidul și statul nostru, socie
tatea socialistă, au așezat sportul 
în planul social al vieții noastre 
noi și i-au creat, de-a lungul ani
lor, condiții optime de dezvoltare 
și progres multilateral.

Grijii părintești cu care sînt în
conjurați, sportivii fruntași i-au răs-

Dan GARLEȘTEANU

SEZONUL

DE IARNA

A ÎNCEPUT
Mai timpuriu ca de o- 

bicei, zăpada a acoperit 
munții, bucurînd pe schi
ori. Ei au și făcut primele 
alunecări la Predeal — 
unde a fost luată imagi
nea alăturată — la Poiana 
și în

în 
brica 
cum
timpine 
orii din

alte multe locuri, 
pagina a 2-a, la ru
de schi, puteți afla 

se pregătesc să în- 
sezonul alb schi. 
Brașov ți Sinaia.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !

ECHIPA DE BOX 
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CU R.F. A GERMANIEI
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DIN NOU ÎMPREUNA...
Așadar, meciul cu Cehoslovacia 

a trecut. Vine la rînd jocul de 
miercuri cu Țara Galilor, ultimul 
examen al tricolorilor înaintea a-

Lotul nostru reprezentativ In vede
rea medului cu Țara Galilor are ur
mătoarea alcătuire : portari — Ridu- 
canu, Adamache, Gbițâ ; fundași — 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Vlad, 
Deleanu. Mocanu ; mijlocași — Du
mitru, Radu Nunwelller, Anca, Vigu; 
înaintași — Lucescu, Dembrovschl, 
Dobrln. lordănescu, Năstase, Neagu.

Domide nu mal figurează în acest 
lot, deoarece în aceeași zl, miercuri, 
24 noiembrie, U.T.a. are nevoie de 
el pentru partida cu Vitoria Setubal.

bordării „sferturilor" în campiona
tul european, in vederea căruia ei 
s-au reunit din nou sub bagheta 
„dirijorilor" Angelo Niculescu și 
Titus Ozon.

Cu excepția băcăuanilor Ghiță 
și Dembrovschi, care erau aștep-(Continuare în pag. a 2-a)

tați să sosească cu avionul de lași, 
toți ceilalți 17 selecționabili au fost 
prezenți, ieri la amiază, la auto
buzul care avea să-i transporte 
spre... liniștea cantonamentului de 
la Snagov.

In scurtul timp rămas pînă la 
„decolarea" Fiat-ului, stopat în fața 
sediului C.N.E.F.S., tricolorii au 
schimbat impresii, prilejuite de e- 
tapa desfășurată cu o zi înainte, 
iar ziariștii, prezenți și ei, le-au 
înregistrat. Așa, de. pildă, rapi- 
diștii Lupescu .și Răducanu se 
plîngeau de totala ineficacitate a 
atacului lor (..n*am ajuns, închi 
puiți-vă, să tragem un șut mai ca 
lumea la poarta Crișului"), Iordă- 
nescu acuza duritatea zeloșilor a- 
părători brașoveni, Dinu iși găsise... 
nașul, arătîndu-ne glezna ușor um
flată de crampoanele nemiloase 
ale petroșeneanului Tonca. „Puțin 
a lipsit ca să nu mă aleg cu o 
fractură. Cînd Tonca a pus talpa, 
am avut inspirația să-mi trag.pu
țin piciorul înapoi. Altfel nu mai 
călcam gazonul în meciul cu ~ 
Galilor".

„După „cazul Dumitru", 
fost al doilea mare necaz 
ne-ar fi creat serioase probleme" 
— intervine în discuție medicul lo
tului, dr. Dumitru Tomescu „I-am 
palpat glezna, continuă el, sper ca 
în cel mult două zile să înlăturăm și 
cel mai mic semn lăsat de Inter
venția lui Tonca".

„Era culmea, ne spune Dumitru, 
ca exact în ziua în care eu am 
lichidat durerea de la genunchi 
să-l pierdem pe Dinu". Apoi, „Mi- 
tuș“ vine cu lămuriri absoiut ne
cesare pentru completa liniștire a 
celor din jur ; „Ieri (n.r. miercuri), 
am efectuat ultima ședință de 
raze diadinamice. Acum mă simt 
foarte bine. Dimineață, la un an-

Țara

ar fi 
care

G. NICCLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La Tg. Mureș

POPICARII AU ÎNCEPUT

PLENARA C.J.E.F.S. BISTRIȚ A-NĂSĂUD Întrecerile finale
de

SINT NECESARE NOI CAI DE RASPIND1RE
A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI LA SATE

Cu cîtva timp în urmă a avut 
loc plenara C.J.E.F.S. Bistrița- 
Năsăud privind activitatea spor
tivă de masă de la sate, în anul 
1971. Informarea prezentată de bi 
roul C.J.E.F.S. a analizat rezultatele 
obținute de mișcarea sportivă ru
rală, ținînd cont în primul rînd, de 
condițiile specifice existente în ju
deț, condiția esențială a eficienței 
oricăror asemenea acțiuni. S-a a- 
vut în vedere faptul că județul 
Bistrița-Năsăud nu are mari tra
diții în acest domeniu și că, drept 
urmare, inexistența unei baze ma
teriale, adecvate practicării în con
diții optime a educației fizice și 
sportului, mai constituie, încă, o 
frînă în obținerea bunelor rezul
tate, dar au fost luate în conside
rație și condițiile geografice spe
cifice regiunii, care creează posi
bilități mari de dezvoltare a spor
turilor de iarnă și turismului, în 
toate formele lui. Pornindu-se de 
la aceste realități și în funcție de 
rezultatele obținute în acest ultim 
an, s-a trecut apoi la elaborarea 
direcțiilor generale ce trebuie ur
mate în viitor (accentuîndu-se a-

supra perioadei de iarnă imediat 
următoare), a unui plan concret de 
măsuri și la stabilirea sarcinilor 
precise ce revin fiecărui organism 
de resort.

Plenara a apreciat drept satisfă
cătoare activitatea în domeniul e- 
ducației fizice și sportului de masă. 
S-a realizat pe o scară lărgită prac
ticarea exercițiilor fizice și a disci
plinelor sportive, s-a accentuat a- 
supra diferențierilor pe categorii de 
vîrstă, s-au obținut rezultate în 
dezvoltarea bazei materiale prin a- 
menajarea sau reamenajarea de 
baze sportive (concursul „Cea mai 
frumoasă și atrăgătoare bază spor
tivă din județ"), au fost atrase spre 
această activitate mase mai largi 
de elevi și de cooperatori. Printre 
modalitățile practice de realizare 
a acestor succese, 
activitatea pionierilor de la 
drumeții 
biciclete, 
ale mai 
diții în , 
în unele unități școlare rurale au 
luat ființă centre de învățare și 
practicare a unor sporturi i orientare

turistică (Prundul Bîrgăului, 
Mare și Ilva Mică), tenis de 
(Prundul Bîrgăului, Josenii 
găului, Șieu Măgheruș), oină 
dești, Cristești, Giurgești), șah 
mitra, Dipșa, Sinmihai, Dorona).

Situația este, însă, mai puțin 
satisfăcătoare — și plenara a re
levat aceste aspecte cu spirit cri-

Ilva 
masă
Bîr- 
(Bu- 
(Du-

(Continuare în pag. a 2-a)

s-au numărat, în 
sate, 

în ospeție, excursii pe 
întîlniri cultural-sportive 
multor școli, microexpe- 

județ, excursii cu tabere.

Azi și mîine

la 
ora 8,30, sala Floreasca 11 din 
Capitală găzduiește întâlnirile ulti
mei etape a campionatului republi
can de divizia A.

In ce privește șansele locului I, 
trebuie să arătăm că trăgătorii clu
bului Steaua au luat serioase op
țiuni asupra titlurilor la toate cele 
patru probe. Singura armă în care 
trăgătorii Stelei mai simt încă 
„răsuflarea urmăritorului" este 
spada. Bucureștenii au aici cel mai 
mic avans — 4 puncte — față de 
a doua clasată, formația craioveană 
Electroputere. Avînd în vedere 
buna comportare a cvartetului ol
tean (Isăilă, Duțu, Podeanu, Miro
nov) în Cupa României, este de 
așteptat ca Steaua să suporte un 
ultim și serios asalt din partea e- 
levilor prof. Ghinju.

Așa cum se întâmplă, de obicei, 
în competițiile pe etape, acest fi
nal de campionat este mai pasio
nant prin luptele ce se vor. da în
tre echipele din zona inferioară a 
clasamentelor pentru evitarea re
trogradării.

Cea mai clară situație, în aceas
tă privință, o are echipa de flo
retă fete a clubului Farul care — 
suferind un greu handicap prin

Astăzi și mîine, începînd de 
8,30, sala Floreasca II

plecarea trăgătoarelor mai experi
mentate — nu a reușit să obțină 
nici o victorie în actualul campio
nat. Sabrerii I.E.F.S.-ului se află 
și ei într-o postură ingrată, fiind 
precedați cu 6 p de Tractorul Bra
șov care, cu trăgătorii de care dis
pune, iși poate asigura mai lesne 
zestrea de puncte necesare rămî- 
nerii în divizia A.

în celelalte probe, lupta rămîne 
— cel puțin teoretic — destul de 
deschisă, decalajul dintre codașe 
și echipele dinaintea lor fiind de 
numai patru puncte. Desigur, Crl- 
șul Oradea are o situație mai 
grea, la floretă masculin, pentru că 
I.E.F.S. nu se va lăsa, credem, de
pășită de trăgătorii orădeni. De 
asemenea, ia spadă, Dunărea Ga
lați — lipsită de serviciile antre
norului de mai multe luni — are 
o misiune extrem de grea în con
fruntările cu celelalte formații din 
zona inferioară I C S.M. Clu] și 
Universitatea București.

★
F. R. Scrimă aduce la cunoștință 

echipelor care participă la cam
pionatul de calificare că returul a- 
cestei competiții se va disputa în 
zilele de 27 și 28 noiembrie la Ga-

In vederea întîlniri! de box cu 
reprezentativa R.F. a Germaniei. 
Colegiul de antrenori a pro
pus ca echipa României să fie 
alcătuită din următorii sportivi, 
în ordinea categoriilor : Mihai 
Aurel, Constantin Gruiescu, Va- 
sile Ivan, Gabriel Pometcu, An- 
tonlu Vaslle, Paul Dobrescu, ion 
Hodoșan, Alexandru Popa. Ion 
Petrea, Horst Stump yl Ion Alexe.

Selecționabilii înaintea îmbarcării în autocar. 
ț Foto,- Th. MACARSCHI

Corespondentă specială pentru „SPORTUL"

11-le TARII GALILOR PENTRU
CEI MAI REDUTABIL DE LA

18 (prin telex de Ia
Este o

24 NOIEMBRIE
STARTUL C.E

TG. MUREȘ 18 (prin telefon 
la corespondentul nostru).

Ieri au început la Tg. Mureș, 
cele patru piste ale noii arene 
Voința din Parcul sportiv „23 Au
gust", întrecerile campionatelor re
publicane de popice la individual 
și pe perechi, seniori și juniori.

Primii care au intrat pe piste 
au fost juniorii (200 de bile lansate 
de fiecare jucător, în prima manșă) 
urmînd ca primii 12 să mai joace 
un set de 200 de bile după care 
vor fi desemnați campionii. La ora 
convorbirii telefonice, cele 
bune rezultate le-au obținut I. 
fucz (Voința Cluj) 849 p d, Fr. 
Berecki ■ ~
p.d., I. 
819 p.d., 
p d- La 
decernate sîmbătă seara, iar la pe
rechi duminică la prînz.

pe

mai
Ste-

820(Voința Tg. Mureș)
Schaftz (Petrolul Ploiești)
I. Tudor (Rapid Buc.) 816 
individual, titlurile vor fi

C. ALBU

LONDRA, 
corespondentul nostru).
adevărată ironie faptul că această 
națională a Țării Galilor, pe care 
antrenorul Dave Bowen o pregătește 
pentru meciul de săptămîna viitoa
re cu România, va fi poate cea 
mai completă din cele prezentate 
pînă acum- în jocurile grupei I 
din preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal. La ultimul meci, 
acum cînd soarta echipei lor este 
pecetluită, galezii prezintă în sfîrșit 
un „11“ redutabil.

Evident, în toate acestea nu exis
tă nici urmă de premeditare. Totul 
este un joc al întâmplării, mai mult 
chiar, o oglindire fidelă a situației 
aparte în care se găsește fotbalul 
dirijat de federația din Cardiff. A- 
ceasta din urmă nu își are jucă
torii săi, după cum n-are nici clu
buri. Toate echipele profesioniste 
din aria sa activează în cadrul Ligii 
engleze, țin deci de Londra. De 
acolo, deci, trebuie aflat dacă jucă
torii vizați pentru meciurile înscrise 
în programul reprezentativei galeze, 
pot sau nu îmbrăca tricoul de in
ternațional.

Pînă acum, de fiecare dată au 
existat piedici obiectivă pentru a 
reuni o echipă cu toate vedetele. 
Nici aceasta care va lua drumul 
Bucureștiului nu este scutită de ab
sențe notabile, dar, oricît, ea se si
tuează mult mai aproape de idea
lul dorit. Deși — se știe — reușita 
selecționerilor este mult prea tar
divă. Țara Galilor nu poate avea 
decît rol de „mediator" între Ceho
slovacia și România, stabilind prin 
testul ei propriu, care dintre actua
lele candidate la primul loc îl meri
tă cu adevărat.

Pentru a comenta lotul anunțat 
pentru 24 noiembrie, să începem to
tuși cu absenții. Mike England de 
la Tottenham Hotspur este reținut 
de clubul său, care se pregătește 
foarte serios pentru meciul cu Ra
pid București, din cadrul „Cupei

U.E.F.A.". Aceeași situație pentru
Terry Hennessey și Alan Durban, 
care n-au primit aviz favorabil do

parte din prima garnitură a lui 
F.C. Liverpool.

în schimb — și aceasta este prin
cipala Ironie — Liga a ordonat e- 
chipelor Huddersfield și Sheffield 
United să-și amine meciul, progra
mat inițial pentru marți, pentru ca 
galezii Gilbert Reece șl Trevor Hoc
key de la Sheffield să poată face 
deplasarea. Primul este o aripă cu 
pasiunea șuturilor pe poartă, iar al

X

Ech’pa probabilă : Sprake (Leeds) 
— Rodrigues (Sheffield Wednesday), 
Thomas (Swindon Town), Roberts 
(Arsenal), Hockey (Sheffield United), 
Yorath (Leeds), HU1 (Ipswich Town), 
W. Davies (Manchester City), R. Da
vies (Southampton), Reece (Sheffield 
United), Mahoney (Stoke City).

doilea un foate harnic mijlocaș 
„omniprezent". Amîndoi sînt coau
torii incontestabili ai promovării lui 
United în prima divizie. Hockey 
este la primul său sezon interna-

RON DAVIES 
(Țara Galilor)

la Derby County, angajată intr-un 
meci pentru Cupa ligii engleze. Ab
sent va fi și John Toshack, ata
cant redutabil, dar care se află în 
pronunțat dedin și nu mal face

STAN LEVENSON

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi, în C.C.E. la tenis de masă

CINE SE VA CALIFICA ÎN SEMIFINALE
PROGRESUL BUCUREȘTI

în derby-ul baschetbalistic cu Politehnica,
I ——K— I   I l« IIII —

AGRESIVITATEA ÎN APĂRARE A DETERMINAT
SUCCESUL ECHIPEI I.E.F.S

Etapa a V-a, intermediară, a 
campionatului republican feminin 
de baschet a fost, fără îndoială, cea 
mai interesantă dintre cele desfă
șurate pînă acum. în afara derby- 
ului I.E.F.S. — Politehnica, toate 
celelalte meciuri au oferit dispute 
echilibrate, pasionante chiar. La 
Brașov, Voința din localitate și Ra
pid au luptat din răsputeri pentru 
victorie, care a surîs bucureșten- 
celor datorită, în cea mai mare mă
sură, junioarelor Maria Roșianu și 
Doina Buga, autoarele a 19 și res
pectiv 18 puncte. La Timișoara, U- 
niversitatea a primit o replică sur
prinzător de puternică din partea e- 
chipei Sănătatea Satu Mare și doar 
forma excelentă a Bogdanei Diaco- 
nescu (marcatoare a 29 de puncte, 
dintre care ultimele două au decis re
zultatul) a permis studentelor să ob
țină succesul într-o întrecere care 
părea la un moment dat pierdută. 
La Oradea, Crișul a înregistrat pri
ma sa victorie în actuala ediție a 
campionatului. în Capitală. Con
structorul și Universitatea Iași au 
furnizat o partidă de un rar dra
matism. Succesul echipei prof. Mir
cea Vasilescu s-a datorat curajului 
acestuia de a-și îndemna elevele 
să încerce aruncările libere de care 
au beneficiat în final (Petreanu, 
Godeanu și Seifert au fructificat 
de fiecare dată), dar și neîncrede
rii antrenorului ieșean Gheorghe 
Luca în posibilitățile jucătoarelor 
sale de a concretiza faulturile libe
re, renunțînd la execuția a 10 (!) 
din ele. Ca urmare a furtunoaselor 
evenimente de miercuri, în frun
tea clasamentului a trecut I.E.F.S., 
neînvinsă, ca, de altfel, și Rapid cu 
care va juca, sîriibătă seară, un 
meci decisiv pentru întâietate la 
încheierea primului tur.

Trebuie să recunoaștem că evo-

Gabriela Ciocan a aruncat la coș, 
dar faptul câ a fost jenată (regu
lamentar) de Ana Popov, a influențat 
vizibil traiectoria mingii. Fază din 
meciul I.E.F.S. — Politehnica (69—53).

Foto : TH. .MACARSCHI

lu ți a echipei 
în sensul câ 
studentele să

I E.F.S. ne-a surprins, 
nu ne așteptam ca 
adopte un joc atît de

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

SAU EPITOK BUDAPESTA ?
Iubitorii bucureșteni al tenisului 

masă au. astăzi, ocazia să asiste 
o întâlnire internațională deose- 
de interesantă: meciul feminin 
cadrul sferturilor de finală ale 

C.C.E., Progresul-Epitok Buda
pesta (partida începe la ora 19,30, 
în sala Progresul din str. Dr. Stai- 
covici 42). Sportivele oaspete au sosit 
ieri, iar româncele au efectuat tot 
ieri ultimul antrenament. Victor 
Vladone, conducătorul tehnic al 
formației Progresul, în lipsa Victo
riei Babiciuc — indisponibilă — va 
alinia trio-ul Maria Alexandru, Doi
na Zaharia, Mariana Baciu. Antre- 
noarea maghiară Șarolta Lukacs 
(fostă de 80 de ori selecționată în 
reprezentativa tării sale) va numi 
abia azi pe cele trei jucătoare pe 
care le va prezenta : Agnes Her- 
nadi, Gabriela V3r6s, Judith Zon-

de 
la 
bit 
din

două 
Un
ește 
Iată

gor sau Eva Barna. Primele 
fac parte din lotul naționalei 
gârlei, iar Eva Barna (19 ani) 
cea mai tânără dintre oaspete, 
ce ne-a declarat la sosire Șarolta 
Lukacs: ,,în perspectivă, partida de 
vineri se 
Progresul 
a o avea 
jucătoare 
dru. Se înțelege insă că un rezultat 
favorabil ne-ar face multă plăcere”.

Desigur,, punctul forte al forma
ției Progresul îl constituie prezența 
campioanei României, Maria Ale
xandru. Dar, pentru obținerea vic
toriei este necesar și un aport sub
stantial — minimum două meciuri câș
tigate — din partea colegelor ei. De 
această

rea in semifinalele competiției. Lu
cru de Ioc ușor, dar posibil.

anunță a fi echilibrată, 
deține marele avantaj de 
în formație pe excelenta 

care este Maria Alexan-

realizare depinde califica-

in meci amical la handbal feminin

CLUJ, 18 (prin telefon de la re
dactorul nostru Nușa DEMIAN). 
în Sala sparturilor din localitate, 
echipa feminină de handbal a 
României a susținut joi seara ulti
ma sa partidă din cadrul seriei de 
verificări în vederea campionatu- 
lup mondial. în meciul cu Ceho
slovacia, formația noastră s-a com
portat — ca și în partida de marți, 
de la București — sub așteptări. A 
fost o întâlnire care i-a dezamăgit 
pe spectatorii clujeni din toate 
punctele de vedere. Au cîștigat la 
limită handbalistele cehoslovace,

dar aceasta nu ca urmare a jocu
lui lor bun în cîmp, ci din cauza 
obstrucțiilor în apărare (sancționa
te cu 8 aruncări de la 7 m și două 
eliminări) și, mai ales. evoluției 
neașteptat de slabe a echipei noas
tre în apărare, ineficacității exas
perante în atac (7 bare !). Au mar
cat : Furcoi 7, Soș 4, Băicoianu — 
pentru România, Pekarova 4, Bru
nova 4, Krizanova 2, Foltynova 2, 
Cervenkova — pentru Cehoslovacia.

Au arbitrat : G. Fiilop (Ungaria) 
Și C. Căpățină (România).

ÎNTÎLNIRI ECHILIBRATE IN FINALA ȘAHISTELOR
BRAȘOV 18 (prin telefon). în run

da a 10-a a finalei campionatului fe
minin de șah s-au disputat, în gene
ral, partide echilibrate. Trei dintre 
ele (Te >1 crescu— Juncu, Makai—Go- 
gîlea. Miroslava—Polihroniade) s-au 
întrerupt după cele 5 ore regulamen
tare de joc. Celelalte rezultate : Chiș

—Pogorevici i/a—i/a, Gheorghe—Făr- 
caș 1—0, Bogdan—Baumstark 0—1, 
Zsigmond—Gesticone i/a—V». Simu— 
Rădăcină 0—1.

în clasament, acumulînd 8 punote 
Gertrude Baumstark a egalat-o pe 
Elisabeta Polihroniade, ultima avînd 
însă o partidă Întreruptă, Urmează j

Margareta Juncu 6i/a (3), Suzana Makai 
6i/a (2), Margareta Teodorescu 51/, (2). 

Pentru vineri dimineața sînt pro
gramate reluările întreruptelor, iar 
după^amtaza se joacă runda a ll-a, 
în oare se disting întîlnirile Polihi o- 
niade—Teodorescu și Junku-Makai. 
X-- C. GRUIA
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puns și îi răspund cu eforturi sus
ținute, cu dîrienie și dăruire re
marcabile pentru a se dovedi demni 
de marea cinste ce le-a fost fă
cută încredințîndu-li-se misiunea 
de a reprezenta sportul dintr-o 
țară care s-a afirmat impetuos, cu
cerind stimă și admirație, în toate 
domeniile vieții internaționale.

Sînt prea multe (și îndeajuns de 
cunoscute) pentru a putea fi amin
tite exemplele care arată că in 
țara noastră s-au format, la înalta 
școală a educației comuniste, spor
tivi minunați, tineri care prin ta
lentul șț pregătirea lor, avînd asi
gurate excelente condiții de afir
mare, dind dovadă de un profund 
sentiment de patriotism, s-au im
pus — în numeroase discipline — 
ca cei mai buni, sau printre cei 
mai buni din lume, trăind nu nu
mai satisfacția personală a gloriei 
sportive ci și marea fericire a da
toriei împlinite, Cu dragoste, dărui
re și răspundere.

Ampla dezbatere politică a aces
tor iile, ultimele documente de 
partid îndeamnă, însă, la exigențe 
sporite, la intransigență, în toate 
domeniile. Sportul de performanță 
își are și el umbrele lui, generate 
mai ales de slăbiciuni ale muncii 
educative din cadrul federațiilor și 
cluburilor, de subestimarea acestei 
importante laturi a procesului ge
neral de pregătire de către unii 
antrenori și chiar de,o parte din
tre sportivii fruntași.

Nu de mult, opinia publică spor
tivă a aflat cu surprindere că cea 
mai valoroasă caiacistă a țării, Vio- 
tiCa Dumitru, s-ă „supărat" pe toa
tă lumea și — după un an de pre
gătire, BENEFICIARA DECI A 
CONDIȚIILOR CREATE ÎN VE
DEREA OBȚINERII UNEI PER
FORMANȚE DE PRESTIGIU — a 
plecat acasă, refuzînd să participe 
la campionatele mondiale de la Bel
grad. Cum vine asta ? Primești un 
an întreg (chiar mai mult) și cînd 
trebuie să valorifici investițiile ma
teriale și morale (de la Viorica 
Dumitru se aștepta cucerirea unei 
medalii în proba de dublu) spui, 
pur și simplu : „eil nu mai con
curez" ? DE CE TREBUIE SA 
PLĂTEASCĂ SOCIETATEA ambi
țiile personale $î capriciile unui 
sportiv ?

Cazul s-a repetat, duț>ă cum se 
știe, atunci cînd jucătorul de fot
bal Tătaru II a refuzat locul în e- 
chipa sa de club, aflată în fața 
unui foarte greu examen al valorii 
internaționale. Nu insistăm asupra 
acestui exemplu pentru că el a 
fost larg dezbătut, dar și această 
situație exprimă serioase lacune de 
educație. Sint, din cite știm, ca
zuri de excepție. Nu este, însă, un 
motiv de autoliniștire. Toate feno
menele negative încep așa, dar a- 
pariția lor poate fi împiedicată 
dacă se iau măsuri pentru elimi
narea primelor manifestări străine 
de cea mai elementară îndatorire 
a sportivilor fruntași.

Primim din partea unor federa
ții (polo, box, volei, baschet, fot
bal etc.) mai ales în ultima vreme, 
liste lungi de sportivi fruntași sanc
ționați pentru diferite acte nespor
tive. Este bine că federațiile de 
specialitate intervin cu fermitate în 
sancționarea abaterilor — în ma
joritate vizînd lipsa de educație a 
unor sportivi de performanță — 
dar ce se întreprinde pentru ca a- 
ceste abateri să nu se petreacă ? 
Destul de puțin, pentru a putea 
vorbi de eficiență 1

De cîtva timp. Biroul CNEFS a 
început o lăudabilă acțiune, aceea 
de a dezbate problemele de pre
gătire ale loturilor olimpice, cu in
tenția și dorința de a ajuta din 
timp la îmbunătățirea acestei acti
vități, pentru ca sportul românesc 
să fie cit mai bine reprezentat la 
ediția viitoare a acestei mari com
petiții.

Ne-au reținut atenția. în mod 
special, alte cîteva cazuri aduse în 
discufie, aproape toate explicînd 
ori insuccese, ori performanțe me
diocre, care la timpul cuvenit au 
provocat destulă tristețe în ini
mile numeroșilor iubitori ai spor
tului din țara noastră.

Am aflat 
râ. Ștefan 
Gheorghiu, 
tirha ediție

ca 
ce

in

detismului ? Dar, cum rămîne, 
și în alte cazuri, cu obligațiile 
revin oricărui sportiv fruntaș ?

Performanța este, desigur, 
bună măsură, expresia talentului,
dar talentul singur, se știe, nu este 
suficient pentru o afirmare inter
națională, mai ales în zilele noas
tre cînd, îh toate sporturile, nive
lul rezultatelor a crescut conside
rabil. Au uitat, oare, sportivii a- 
mintiți — și alții care ar putea 
completa șirul exemplelor — că 
drumul lor spre laurii de campioni 
a fost posibil pentru că au avut 
la dispoziție condițiile de pregă
tire necesare, înțelegînd prin a- 
ceasta baza materială, îndrumarea 
tehnică competentă, asistența me
dicală atentă, posibilitatea de a 

' participa la numeroase întîlniri in
ternaționale etc.?

Ar trebui, credem, să li se re
amintească toate aceste 
care societatea le face 
într-adevăr, talentul 
nostru sportiv să poată 
cat pe măsura cerințelor actuale și 
a aspirațiilor acestuia.

Sînt și alți sportivi fruntași care 
ar trebui să mediteze Ia tema răs
punderilor și îndatoririlor ce le re
vin față de societate, față de miș
carea sportivă. Este vorba de o 
serie de tineri performeri, cu reale 
calități și evidente posibilități de 
progres, dar care s-au învățat doar 
să ceară Sau să primească, fără a 
se gîndi că prin aceasta rămîn 
datori cu rezultate de prestigiu. 
Dornici doar să-și. mențină locul 
în diferite echipe reprezentative, 
pentru a beneficia de condiții bune 
de pregătire și, mai ales, pentru a 
putea emite pretenții la deplasări 
în străinătate, unii sportivi se mul
țumesc — repetăm : deși au mari 
posibilități de îmbunătățire a per
formanțelor — cu obiective mini
male, cu poziții modeste în clasa
mentele diferitelor competiții in
ternaționale. Așadar, cit mai multe 
avantaje, cit mai puțină muncă și 
pasiUne îh procesul de pregătire ! 
I-am aminti, printre alții, pe luptă
torul Ștefan Stingu, floretistul Ște
fan Ardeleanu, atleții Virgil Ți- 
bulstlii și Tiidor l’uiu, trăgătorul 
Marin Ferecatu...

Exprimîndu-ne satisfacția pentru 
faptul că MAREA MAJORITATE 
A SPORTIVILOR FRUNTAȘI SE 
DOVEDESC A FI CONȘTIENȚI DE 
RESPONSABILITĂȚILE CE LE 

îtideplinindu-și cu entu- 
abriegație sarcina de a 
prin muncă susținută și 
de valoare grijii cu care 

reținem totodată

eforturi pe 
pentru ca, 
tineretului 

fi valorifl-

REVIN, 
ziăsrh și 
răspunde 
rezultate 
sînt înconjurați, 
existența unor neajunsuri în edu
cația unor performeri, asupra că
rora organele sportive, sportivii în
șiși trebuie să-și îndrepte atenția 
cu toată seriozitatea.

în expunerea făcută de tovară
șul NÎCOLAE CEAUȘESCU la re
centa plenară a C.C. ăl P.C.R. se 
arată : „Să educăm pe toți cetă
țenii, și in special tineretul, în 
spiritul cultului față de muncă, 
față de munca liberă, despovărată 
de exploatare din societatea noas
tră, singura stirsă a progresului și 
prosperității poporului nostru, a 
națiunii noastre socialiste, mijlocul 
principal de afitmăre a talentului 
și forței creatoare ale tuturor cetă
țenilor. de manifestare a personali
tății și autoperfecționare morală a 
fiecăruia".

CuVihte lumihoase care transmit 
sarcini de mare responsabilitate tu
turor celor care activează în miș
carea noastră sportivă.

astfel că Petre Ceapu- 
ltidor și Gheorghe 

campionii lumii la ul-
a mondialelor de ca

notaj de la St. Catharines — au
ajuns la un moment dat să nu-și 
mai dea ,.butîă ziuă" între ei, să
nu-1 mai salute pe antrenor și să
respecte numai ceea ce voiau din 
indicațiile date de acesta. Dacă așa 
au stăt lucrurile, de ce să mai 
căutăm fisuri îri pregătirea tehni
că, sau alte explicații aflate de
parte de adevărul că acești talen
tați sportivi s-au lăsat (ți au fost 
lăsați !) cuprinși de amețeala ve-
....l.lth. H I! M .......!> I l.t..™ III
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autocritic din partea orga- 
C.J.E.F.S. — la nivelul spor- 
cooperatist sătesc. Acțiunile

tic și 
nelor 
tutui 
au fost de multe ori sporadice, re- 
ducîndu-se doar la cîteva întreceri 
cuprinse în calendarul județean și 
aceasta în ciuda posibilităților e- 
vidente de ă fi putut asigura o 
bază materială
Vinovate s-au făcut unele consilii 
de asociații sportive, sau chiar ca
dre didactice de educație fizică, 
inactive. Pe de altă parte, efortu
rile au fost concentrate doar în 
direcția localităților 
comună, fiind lăs'ate 
ocupărilor sătele 
Ceea ce trebuie să 
în atenția forurilor 
este orientarea spre 
sportive, în funcție de posibilități
le Concrete ale fiecărui sat (atle
tism, volei, oină, cros) și care să fie 
considerate drept deschizătoare de 
drumuri. Lipsuri mari au fost ma
nifestate în recrutarea, pregătirea

corespunzătoare.

reședință de 
în afara pre- 
aparținătoare. 

stea pe viitor 
răspunzătoare, 

disciplinele

Noul an școlar 1971—1972 a dăruit Pre
dealului mult visatul Liceu cu pro
gram de educație fizică (schi). Deocam
dată a demarat numai cu clasa a IX-a, 
dar cu trecerea anilor se va completa 
pentru toate clasele. Nu este o noutate 
absolută, pentru că de fapt continuă cla
sele de schi existente în învățămlntul 
generai V—VIII pentru copiii predelenl. 
Dar, o dată cu tnființarea clasei a IX-a a 
primului an de liceu și a internatului, s-a 
creat posibilitatea obiectivă ca cel mal 
buni schiori-elevl din țară să-și poată 
săvirși pregătirea școlară și sportivă in 
cele mai bune condiții. Prin recrutarea 
celor mai talentați copil, se poate vor
bi de peplbieia schiului de perfor
manță românesc șl a viitoarelor cadre 
de tehnicieni. Cu toate că se află la 
Început de drum, încă de pe acum se 
poate spune că Liceul din Predeal este 
in același timp Și „școala campionilor11 
nucleul echipei naționale de schi (deo
camdată la juniori).

știm că orice început e greu, știm că 
de multe ori faptele, realitățile rămtn 
In urma ideilor. Dar mal cunoaștem că 
acolo unde pasiunea slujește Ideile, mai 
devreme sau mal tlrziu succesul se 
arată. Iată de ce ne-am adresat tov. 
prof. Ioan Stoica, director adjunct al 
Liceului din Predeal, unul din paslo- 
nații susținători ai ideii, pentru a afla 
noutăți în legătură cu funcționarea a- 
cestel originale școli.

— Deși atlt de așteptată, în mod pa
radoxal, recrutarea elevilor acestei cla
se speciale de schi a constituit o pro
blema. Anunțurile s-au făcut tlrziu, iar 
popularizarea a fost insuficientă. Acum 
avem 21 de elevi In clasă și probabil, 
prin transferarea a încă patru elevi 
de la Sinaia vom ajunge la cifra pro
pusă, de 25.

la liceul cu program de schi din Predeal
— Pe efe coordonate materiale a de

marat jcoala?
— De curînd am primit bani de la 

C.N.E.F.S. (F. R. Schi) ți Inspectoratul 
școlar județean pentru materiale și vom 
rezolva necesarul acestui an. Din pă
cate nu tot aceeași promptitudine am 
Înregistrat în problema burselor pentru 
elevii din alte localități și Indemnizațiilor 
de efort necesare tuturor elevilor a- 
cestei clase. Soluția comunicată de 
C.j.E.F.S. Brașov de a prihil aloCațiî 
de efort numai pentru 5 elevi nomina
lizați nu este echitabilă pentru o colec
tivitate apropiată valoric și care este 
supusă aeeluiași regim de eforturi.

— Există facilități de. ordin organiza
toric al procesului de învățămlrit, al 
structurii anului școlar?

— Programul școlar al acestei clase 
este aceiași cu al celorlalte clase pa
ralele. Exigență cadrelor didactice nu 
a scăzut, pentru că, in primul rind, 
elevii se pregătesc să devină oameni și 
In al doilea rînd sportivi. In ceea ce

si-

privește propunerile de modificare a 
structurii anului școlar (începem cu 
douâ săptăminl mai devreme, prelungi
re cu două săptămînl, vacanță mal 
mare iarna etc.) toate au rămas in 
faza de proiect șl discuții.

— Ce perspective credeți că are acest 
liceu?

— Excepționale! Este un liceu unic in 
țară, cu posibilități mari. Deficiențele 
Începutului nu ne demobilizează. Le 
vom rezolva — sîntera siguri — cu
Jutorul celor care au înțeles șl aprobat 
iiieea noastră, adică Ministerul Invăță- 
mintului, C.N.E.F.S. și F. R. Schi. Ca
drele șeolli sint devotate reușitei a- 
cestul iticeput, dar slut probleme unde 
puterile școlii slnt depășite și atunci 
așteptăm șl solicităm sprijinul necesar.

Avea dreptate tov. Stoica. Peste 
cițlva ani vom fi mîndri de ldeea de
venită faptă de a 
urnirea unei realizări, 
a-i £1 dat ajutorul

CRISTIANII...
• O primă veste de la schiorii 

noștri alpini : ei se află, de marți, 
la Cervinia-Breuil, în Italia, unde 
au început antrenamentele. Cunos
cuta stațiune de la poalele lui 
Monte Rosa (al doilea virf al Al- 
pilor) se află la altitudine dă peste 
2000 m și găzduiește, de regulă, la 
începutul sezonului pe toți schiorii 
țărilor alpine, oferindu-le prima

„ÎNCURCĂ-LUME" E PRINTRE NOI.
Ne-a semnalat pre

zența lui, la telefon, 
un binevoitor. Fiindcă 
zicea că e de datoria 
noastră sâ-i mai tă
iem din elan, mi-am 
luat repede un car
net, stiloul și fuga 
după el. Am aflat că 
de vreo două luni cu
noscutul „încurcă-lu- 
me“ se cam ocupă de 
sport și că pe unde 
trece lasă numai în
curcături, întoarce lu
crurile pe dos. Culeg 
primele 
plec pe

' informații și 
urmele lui..
★

la întreprin
de ambalaje- 

.... industriei lo
cale) făiâ grijă. Aici, 
știu, există o secție 
specială în care se 
execută articole de 
sport, că se poale 
vorbi de.tradiție. Ași 
Trecuse omul meu și 
pas de mai înțelege 
ceva. In 1971 nu mai 
este chip să afli bu
năvoința cunoscută în 
ceea ce privește exe
cutarea de palete pen
tru tenis de masă sau 
popice. Cu paletele 
este o problemă fiind
că nimeni nu 
soft cu care să 
căptușească (în

Intru 
derea 
lemn (a

face 
le 

în
treaga lume se joacă 
cu soft, noi continuăm 
să le căptușim numai 
cu cauciuc zimțat). 
Mai complicată e 
„bandajarea" cu pla
stic a popicelor (în 
porțiunea unde lo
vește bila). Unele 
greutăți depind de 
alții — cele privitoa
re la executarea unor 
materii prime — alte
le de întreprinderea 
de ambalaje-lemn 
care, așa, peste noap
te nu mai sprijină, 
cum eram învățați, 
producerea unor ase
menea articole. Une„ 
ori, au fost cazuri 
cînd nici nu au mai 
livrat ceea ce contrac
taseră !? S-au întors 
pe dos obiceiurile...

★
Sper să dau de el 

și astfel ajung în altă 
parte unde... Cum le

fi 
.1 
să

pus umărul la 
frumoase, și de 
Se consolideze l

Mihai BERA

practicabilă încă

erau execu-

încurcase aici ? Sim
plu. S-a ocupat puțin 
de articolele pneuma
tice din cauciuc pen
tru plajă : mingi, co
laci, figuri, animale, 
bărci, perne ș.a. Pînă 
în 1970 aceste articole 
căutate
tate la Uzina de mase 
plastice București. Și 
piața era satisfăcută. 
Tocmai de aceea, fi
indcă lucrurile mer
geau bine, s-a hotărît 
încurcarea )or. De a- 
cutn înainte le va face 
întreprinderea de in- 
'dustrie locală ' 
mica1’ Cluj. Nu con
tează că unitatea de 
dincolo de Cafpațl e 
mai mică decît uzi
na din București, că 
n-are materia primă 
și utilajele necesare, 
că personalul respec-

„Chi-

FOILETON
tiv e încă necalificat 
sau că, în ultimă in
stanță, vom fi poate 
nevoiți să facem im
port pentru asemenea 
articole. Principalul e 
să avem probleme 1

★
știți ce a maț hotă

rît „Incurcă-lume“ ? 
Să jucăm volei, fot
bal, handbal fără 
mingi I Ba, mai pre
cis, să facem ce om 
putea, pentru eă 
mingi nu vor mai fi. 
Pe scurt, încurcătura 
este cam așa i Uzinele 
Chimice Române nu 
vor să mărească ca
pacitatea de producție, 
pentru executarea ca
merelor de mingi. Fi
indcă tot nu este 
mulțumire în ceea ce 
privește calitatea lor, 
(pentru aceasta fiind 
criticați), fiindcă tot 
nu sînt rentabilă (de
și asta nu se spune, 
e drept), fiindcă, fi
indcă... Refuzul, însă, 
nu s-a produs, așa, 
fără explicație, ci în
totdeauna motivat. De 
pildă, că este acope
rită capacitatea de

producție, că proce
sul tehnologic e 
greu și „nu ies" etc. 
Ce să facă bietul 
„domn' comerț"? Și 
așa avea îh magazine 
mai multe anvelope 
decît tamere. Așa că, 
de nevoie a diminuat
— deși nevoile recla
mau o creștere — 
cantitatea de anvelo
pe contractate peritfli 
1972. Sfi fie rezolvată 
și asta,

★
A trecut personajul 

de care vorbim și 
pe la fabricile de an
velope. „Flacăra Ro
șie" din București și 
„Căprioara” Sebt ș dar, 
n-a făcut mare lucru. 
Fiindtă 
tul era 
Bucățile 
din care 
velopeie erau bine 
amestecate între ele
— de densități dife
rite. grosimi diverse, 
porozitate , așijderea
— totul fiind pe dru
mul cei bun (din 
punctul lui de vede
re !) Ca și pînă acum, 
mingile vor da du- 
ferl de cap — din 
cauza calității neco- 
respunzâtoăre — ce- 
idr ce le folosesc. E 
drept, 'numai dacă tn 
1972 nu va sorta 
va 
s

aici, zicea, to- 
în regulă: 

de piele 
se fac an- 

erau

piftie de coborîre 
din noiembrie.

© Schiorii brașoveni și sinăieni 
sînt primii care au luat contact cu 
zăpada. Dacă alpinii au trebuit să 
se mulțumească doar cu cîteva zile 
de alunecări, fondiștii au continuat 
și în această sâptămîhă să se an
treneze pe zăpadă. Pentru aceasta, 
schiorii de la A. S. Armata, Școa
la sportivă Brașovia și Steagul roșu 
au urcat și continuă să urce ade
sea din Brașov pe Postăvarul, 
unde — în poiana Ruia, 
Kantzel, — au suficientă 
pentru â putea exersa.

• Fondiștii cluburilor 
Brașov și S.C.B. Sinaia au 
o altă zonă înzăpezită : platoul Bu- 
cegilor. Săptămîna trecută, ei au 
beneficiat de o vreme excepțională, 
putînd lucra în foarte bune condi- 
țiuni în jurul cabanei Piatra Arsă. 
După cîteva zile de pauză, ei urcă 
astăzi, din nou. la altitudine pen
tru a-și continua pregătirile.

® Lucrările la cel de-al doilea 
schi-lift de la Predeal, care va fi 
montat. în paralel cu cel existent, 
continuă, dar într?un ritm care face 
problematică intrarea lui în func
țiune o dată cu prima înzăpezire te
meinică a pîrtiei. Să sperăm, to
tuși, că ritmul lucrărilor se va in
tensifica.

• Noile teiecabine de 
vor fi. fără îndoială, de 
tor schiorilor în această 
xistenta lor nu justifică 
de grijă pentru schi-lifturile de la 
cota 1 500 și de pe Vîrful cu Dor, 
a căror punere la punct a întîrziat 
și anul acesta.

• în ultima ședință a biroului 
federal s-a hotărît ca Gh. CimpcHa, 
campionul național de biatlon, să 
fie introdus în lotul olimpic.

sau sub 
zăpadă

Dinamo
preferat

la Sinaia 
mare aju- 
iarnă. E- 
însă lipsa

fi
.cine- 

pieile înainte de 
cusute laolaltă

★
să mal discu- 

„Încurcâ-Ili- 
noi,

Ce 
tăm ? 
me“ e printre 
profilat, de vreo dflțțiă 
luni, pe probleme de 
sport. Bine ar fi să-l 
încurcăm și noi , pe 
ei, zădfirnicindd-l 
planurile. Va fi greu, 
dar cu sprijinul pre
țios al ministerelor 
industriei chimice, 
industriei ușoare 
al Comitetului 
stat pentru economia 
și administrația 
cală, credem că 
va descurca ceea 
s-a.., 
tima

Să 
o să

încurcat în 
vreme, 
spetăm că 
fie l

și 
de

lo
se
ce 
ul-
așa

Modesto FERRARINI

JUNIORII DE LA LIBERE ȘI-AU DESEMNAT

CiȘTlGĂTORII CONCURSULUI
GALAȚI, 18 (ptiti telefon, de ia 

corespondenții noștri).
Timp de trei zile s-au' întrecut, 

la Palatul sporturilor din locali- 
■ J ’ 1 -*■ * • *ț mari)

spdr- 
Con-

tate, 187 de juniori (mici și 
din 34 de asociații și cluburi 
tive în cadrul tradiționalului 
curs republican de toamnă.

La | miori mici s-au evidențiat, 
în mod special, luptătorii de la 
Școala sportivă Odorheiul Secu
iesc (ahtrenor A. Elekfes) și Petro
lul Ploiești (antrenor I. Radu), iar 
la juhiori 
București (antrenor V. 
și Steagul roșu Brașov 
I. Mureșan). La această 
cotnpetiției s-au comportat

mari cei de la Rapid
Pătrașcu) 
(antrenor 
ediție a 

slab 
reprezentanții clubului Dunărea 
Galați, care n-au reușit să se cla
seze la nici o categorie pe locul I. 

Iată câștigătorii ediției a Vl-a 
a Concursului republican de toam
nă al juniorilor: mici — cat. 48 
kg : A. Văsui (Steagul roșu Bra-

șov) ; 52 kg : G. Anghel (Progresul 
București) ; 56 kg : M. Dumitrescu 
(Petrolul Ploiești); 60 kg : C. Soare 
(Petrolul Ploiești); 65 kg t Al.
Gyorfi (Șc. sp. Odorhei); 70 kg i 
C. Badea (Energia București) ; 75 
kg : FI. Arsene (Petrolul Ploiești); 
81 kg ! AI. Mărculescu (Olimpia 
Craiova) ; 87 kg: I. Paiu (Progre
sul Brăila) ; +87 kg : Al. Nagy
(Mureșul Tg. Mureș). Pe echipe: 
1. Școala sportivă Odorheiul Se
cuiesc 35 p, 2. Petrolul Ploiești 
34,5 p 3. Energia București 23 p. 
Juniori mari — cat. 48 kg : C. Ște
fan (Rapid Buc.); 52 kg: V. To- 
rrieseu _ ’
Eremia 
Zaniei 
65 kg : 
70 kg:
Mureș) ; 75 kg : Tr. Limbă (Steagul 
roșu Brașov) ; 81 kg : Ai. Bfilăia- 
nu. (Rapid Buc.); 87 kg: I. Lup 

• (Steagul roșu Brașov) ; +87 kg i

(Rapid Buc.) ; 56 kg I Gh. 
(Dinamo Buc.) ; ’60 kg : C. 
(Vulturii textila Lugoj) ; 
N. Dorobanțu (Rapid Buc.); 
T. Seregely (Comerțul Tg.

FIZICE SI SPORTULUI IA SATE5
$i folosirea instructorilor sportivi 
și a arbitrilor (în prezent nu există 
în județ, la nivelul satelor, nici un 
arbitru calificat).

Pentru a se remedia această si
tuație, plenara a subliniat nwesi- 
tatea ca toate organele răspunză
toare de organizarea și conducerea 
activității sportive să găsească noi 
forme de activități, care să nu aibă 
un caracter competitiv pur, ci ac
centul să cadă asupra exercițiilor 
fizice de natură recreativă și dis
tractivă, iar aprecierea și stimnla- 
larea să se facă în funcție de fru
musețea și eficacitatea acțiunii (pi
ramide, sporturi aplicative, între* 
ceri de forță și îndemînare). Reco
mandabilă este și mobilizarea pe 
profile profesionale agricole (meca
nizatori, pomicultori și viticultori 
etc). De asemenea se face necesată 
pt-ezența mult mai activă a orga
nelor județene cu atribuții în spor 
tul de masă la sate, la orientarea 
și declanșarea acțiunilor în rîn- 
dul tineretului.

După toate aceste considerații, 
valoroase și la obiect, plenara a 
trecut apoi la stabilirea principale
lor obiective și acțiuni din județ 
privind perioada de iarnă, imediat 
următoare. In funcție de condi
țiile sezonului și de cele materiale, 
specifice județului, polarizarea ac
tivității sportive în jurul discipline
lor ușor de organizat, șah, tenis 
de masă, haltere, dansuri, vă con
stitui preocuparea centrală. Asocia
țiile școlare și sătești din județ 
trebuie să accelereze completarea și 
punerea în funcțiune a materiale
lor specifice sporturilor de iarnăl 
Schiuri, săniuțe, bocanci, patine, 
pulovere, iar în funcție de posibi
litățile naturale să se amenajeze 
pîrtii de schi, de săniuș și pati
noare naturale. Vor ființa în județ 
7 centre de practicare a schiului, 
vor fi organizate o tabără de iarnă 
și excursii pentru practicarea spor
turilor de iarnă. Sînt, așadar, mo
tive să așteptăm o dezvoltare a ac
tivităților sportive din satele jude
țului Bistrița-Năsăud.

Greutate
în

Bîrlad’ 
fiind

MIHAI BUCOS
un autentic

Născut la 1 mal 
1950, în com. San
dra, jud. Timiș, 
înălțime — 1,75m. - ■ ■
73 kg. Debutea
ză în rugby 
1964 la 
descoperit 
de antrenorul
Mircea Paiu. Din 
1968 a făcut parte 
din prima echipă 
a Rulmentului, 
divizionară A. Joa
că fundaș și „u- 
vertură". In toam
na lui 1970 trece 
la Dinamo și joa
că împotriva echi
pelor Steaua șl 
Stade Dijonais. Tn 
toamna acestui an 
se legitimează la 
Știința Petroșani. 
Este student în a- 
nui I al Facultății 
de Electromecanică, 
secția subingineri.

succesor al lui Penciu

cincileaMihai Bucos este al 
jucător de rugby, după Rășcanu, 
Florescu, Bărgăunaș și Postola- 
che, format la „școala bîrlă- 
deană" și prezent în actualul 
lot național care se pregătește 
pentru meciurile cu Polonia și 
Franța. Este o performanță no
tabilă și pentru diriguitorii me
rituosului centru rugbystic mol
dovean, dar și pentru foarte tî- 
nărul sportiv, care duminică, la 
derbyul Grivița Roșie — Știința 
Petroșani, a ridicat tribunele 
în picioare și a părăsit stadio
nul din Parcul Copilului stră- 
bătînd un culoar nesfîrșit de 
admiratori.

Cine este Mihai Bueoș ?
Primul său antrenor, Mircea 

Paiu, îl definește ca pe ,un co
pil cuminte, devotat trup și su
flet balonului oval". Viorel Că
lin, viitorul său antrenor la 
Rulmentul — divizionara A în 
care Bucos a fost promovat cînd 
nici nu împlinise 18 ani — îl 
consideră „cel mai bun produs 
al rugbyului românesc de la 
Alexandru Penciu încoace". In 
fine, Teodor Rădulescu, antre-

norul Științei Petroșani, echipa 
lui Bucos îl apreciază pentru 
„talent cu carul, seriozitate și 
muncă".

Toate aceste aprecieri sînt 
completate cu propriile noastre 
observații, acum cînd Bucos 
este component al lotului națio
nal : un jucător cu o excepțio
nală mobilitate și priză Ia 
mingi, derutant în cîmp și 
foarte sigur în apărare, curajos, 
disciplinat și muncitor. De alt
fel antrenorul Petre Cosmănes- 
cu ținea să remarce după an
trenamentul de miercuri al lo
tului s „Ii spun să-mi repete 
trei procedee tehnice, el îmi 
face un număr dublu. întotdea
una părăsește 
cînd băieții se 
vestiare..."

într-adevăr, totul 
tește de Alexandru 
al cărui post de mare răspun
dere și joacă. în unanimitate, 
specialiștii noștri afirmă că în 
Mihai Bucos, „Alexandru cel 
Mare" are un vrednic succesor, 
(t. st.).

ultimul terenul, 
află de mult la

ne amin- 
Penciu pe

►

AGRESIVITATEA

A DETERMINAT SUCCESUL

ÎN APĂRARE

ECHIPEI I.E.F.S.
noi, a neputinței de . a trece . de 
apărarea hotărîtă șl bine pusă la 
punct a actualelor fruntașe ale cla
samentului. -

în sfîrșit, nu putem încheia îna
inte de a ne manifesta satisfacția 
pentru evoluția reușită a unor 
membre ale lotului republican care 
ne vor reprezenta luna viitoare la 
Balcaniada de la Sarajevo (ne re
ferim la Popov, Tita, Iftimie, Cio
can), dar șl îngrijorarea pentru for
ma neconvingătoare a unor jucă
toare, în care antrenorul lotului, . 
prof. Sigismund Ferencz, își pune * 
mari speranțe (Szabados și Gugiu).

CLASAMENT
5 5 0 347—242 10 
5 5 0 325—233 10 
5 4 1 
5 3 2 
5 2 3 
5 2 3 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4

luarea celor mai eficiente măsuri. 
Ceea ce nu s-a petrecut cu Poli
tehnica, la care s-au observat ca
rențe Serioase în ceea ce privește 
rezistența și care explică întîrzie- 
rea și nesiguranța campioanelor în 
aplicarea presingului, atunci cînd 
situația o impunea. Probabil, însă, 
că înfrîngerea și, mai cu seamă, 
maniera în care a fost înregistrată, 
vor constitui un semnal de alarmă 
pentru prof. Grigore Costescu și 
componentele echipei Politehnica. 
Procentajul de numai 50% realizat 
la aruncările libere (față de 93% 
al echipei I.E.F.S.) este elocvent 
pentru capacitatea de fructificare 
a situațiilor baschetbalistelor de la 
Politehnica, pînă nu de mult re
dutabile tocmai prin eficacitatea 
lor. Un argument în plus îl con
stituie și numărul mic al aruncă
rilor la coș din acțiune : 53 (pro
centaj 41%), ca urmare, considerăm

modern. Cele trei jucătoare înalte 
(TRă 1,80* ffi, Popov 1,82 m și Dealt 
1,79 m) au alergat cu o sprinte
neală ce poate fi invidiată de orice 
baschetbalistă cu talie mică, s-au 
„bătut" exemplar sub panouri, au 
circulat permanent în zona de atac 
și au înscris nu numai de sub coș, 
ci și de la distanță, ca niște veri
tabile extreme. Desigur, nu poate 
fi omis aportul coordonatoarelor 
Iftimie și Salcu, ambele agresive, 
precise în aruncările la coș, sigure 
și inspirate în angajările partene
relor.

Fără a scădea din meritele cu
venite acțiunilor ofensive, nu pu
tem să nu subliniem modul în care 
s-a apărat formația I.E.F.S., mal 
precis faptul că ii-a așteptat gre
șeala adversarelor, ci a provocat-o. 
Agresivitatea în apărare, element 
de-o utilitate unanim recunoscută 
(dar prea puțin utilizat de echipele 
noastre fruntașe), a constituit, pu
tem spune, factorul decisiv al vic
toriei viitoarelor profesoare de e- 
ducație fizică și aceasta pentru că 
a fost pregătit din vreme și sub 
toate aspectele. Ne referim la con
diția fizică, la faptul că jucătoa
rele de schimb și-au suplinit pe 
deplin partenerele, la capacitatea 
de mobilizare de-a lungul întregu
lui meci. A fost clar că prof. Ioan 
Nicolau s-a zbătut și a reușit să 
asigure echipei sale condiții bune 
de antrenament șl că întîlnirea cu 
Politehnica a fost întîmpinată prin

1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Politehnica
4. Unlv. Iași
5. A.S.A. Cluj
6. Unlv. Timiș.
7. Sănătatea S. Mare
8. voința Brașov
9. Crișul

10. Constr. Buc.

371—257 
249—232 
292—302 
256—334 
274—291
246—309 
241—305

DE TOAMNĂ
LA CINEMATOGRAFELE PATRIA și CAPITOL

In campionatul masculin

Muzică, dansuri, umor, peripeții...

Un roman clasic într-o viziune cinematografică modernă

1. Cornuța (Steagul roșu Brașov). 
Pe echipe : 1. Rapid București 29 p,
2. Steagul roșu Brașov 27 p, 3. 
Școala Sportivă fir. 2 Constanța 
18 p.

Începînd de vineri. întrecerile 
continuă la greco-romane.

T. SIHIOPOL 
ȘTEFANESCU

OLIVER44
producție a studiourilor englez»

Musical, în cinemascop-eastman-color

Regia : CAROL REED

•îl. 1
,fl 1

VALORILE S-AU
Se afirma — șt pe bună dreptate — 

Intr-un comentariu anterior că evoluția 
echipelor masculine în actuala ediție a 
campionatului urnufazâ o linie ascen
denta. Dar, dacă această constatare era 
valabilă pentru prima parte a turului, 
se pare că acum — cu trei etape 
Înainte de încheierea acestuia — situația 
este alta. Unele formații s-au oprit la 
Jumătatea drumului. Mulțumite, proba
bil, cu punctele deja acumulate — la 
care, potrivit unor calcule anterioare, 
mal speră să adauge cîteva în partidele 
ce le vor susține acasă — echipele tn 
cauză șl-au asigurat (cel puțin pentru 
o vreme) un loc liniștit, călduț, ferit de 
primejdii, un loc spre mijlocul clasa
mentului. Șl, cind spunem acestea, ne 
gindlm la ocupantele locurilor 6—8 (Pro
gresul, „U“ Cluj, universitatea Craiova). 
După citeva etape mai animate, totul a 
intrat pe făgașul monotoniei, al obișnu
inței, uneori al plictisului.

Jocurile din cele opt etape au depar
tajat echipele, stabilind cîteva grupe va
lorice destul de bine conturate. Din pri
ma fac parte Dinamo și Steaua. Dlna- 
moviștil continuă să cucerească victorie 
după victorie, datorită forței șl fante
ziei atacului ca și unei maniere de joc 
modern, fiind capabili să depășească 
orice adversar. Valoarea jucătorilor per
mite formației Dinamo să abordeze fie
care partidă cu încredere sporită. Stea
ua aliniază un sextet omogen, cu un joc 
sobru, ce poate rezista unei solicitări 
intense. Dispunînd de un ridicător de 
clasă. Marian Stamate, șl de cițlva buni 
trăgători, Steaua luptă „umăr la umăr11 
cu Dlnamo pentru primul loc. Cine va 
ciȘtlga ? Un răspuns e greu de anticipat. 
Dacă nici una din formații rtu va fi în
vinsă, atunci apele se vor limpezi nurlia! 
în ultima etapă, in confruntare directă.

Am fost tentați să trecem în „linia a 
Il-a11, alături- de Rapid, șl garnitura 
I.E.F.S.-ului. Dar Studenții nu au mai 
practicat jocul bun din etapele trecute, 
evoluirtd in ultimul timp la un nivel 
scăzut. Numeroasele greșeli în construi
rea atacului, lipsa mobilității, neaeoperi- 
rea unor spații mari de teren, precum 
și ritmul lent de desfășurare a acțiuni
lor constituie tot âti’ea frine în mersul 
echipe!. Sigur. Ramd este teamul care, 
cel puțin deocamdată, poate .sta pe 
treapta Imediat următoare. Formația lui

DEPARTAJAT
A. Drăgdn, cu mulțl jucători tineri, se 
afirmă pe zi ce trece, printr-un joc a- 
lert, combinativ. Ținînd seama că Din«- 
mo și Steaua, îri drumul lor spie locul 
îht.îi, vor trebui să-i întîlnească șl pe 
giuleșteni, n-ar fi exclus să înregistrăm 
un rezultat, să-i zicem, surpriză. Oricum, 
pînă acum, rapidișii mențin, în ansam
blu, lă o cotă ridicată evoluțiile' lor.

Un al treilea eșalon îl formează echi
pele Progresul, Tractorul șl „U“ Cluj, 
dar ele arareori scot la lumină cite ceva 
din posibilitățile de care dispun. încli
năm să credem că Progresul începe să 
se bizAiie prea mult pe inepuizabilul H. 
Nicolau. Tractorul cîștigă acasă și pierde 
în deplasare, dovedind doar că știe să 
folosească avantajul terenului propriu. 
Dar aceasta nu este, credem, suficient.. 
Studenții clujeni, rămînînd la același ni
cer mediu, au reușit, în ultima vreme, 

să adune puncte „albe pentru zile ne
gre", însă, din păcate, nu prlritr-o evo
luție care să mulțumească.

O a patra categorie este constituită 
din Universitatea Craiova, Viitorul șl 
Politehnica Timișoara. Nici una din a- 
ceste formații nu au dat motive de sa
tisfacție dovedind că posedă multe la
cune în pregătire. Ceea ce nu trebuie 
să trecem cu vederea este faptul că po
sibilități există, deoarece în fiecare lot 
figurează voleibaliști talentata dar cali
tățile lor sînt încă insuficient exploa
tate.

Politehnica Galați trece printr-o „pasă" 
neagră (cauze : plecarea lui Udișteanu, 
îmbolnăvirea sau acidentarea unor com
ponent! de bază ai echipei, amînăreâ e- 
tapei etc.). Toate acestea și, probabil, 
încă altele fac ca ei. studenții, să nu mal 
alcătuiască echipa de temut a anilor tre- 
cuți.

în sfîrșit. Unirea Tricolor Brăila. Ocu
pantă a ultimului loc, formația brăilea- 
nă mi se ridică, în actualul sezon, la 
nivelul unei echipe de divizia A. în 
deie opt meciuri disputate pînă acum, 
voleibaliștii brăileni (ca de altfel șl cei 
timișoreni) au reușit să cîștige doar opt 
seturi. Evident, mult prea puțin.

Firește, pînă la terminarea turului în 
comportarea tuturor echipelor pot in
terveni schimbări. Le dorim în bine.

Emanusl FÂNTANEANU

cu : Ron Moody și „copiii minune" Mark Lester, Jack Wild
6 premii Oscar (S.U.A.) 1968
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ÎNTRE VIZITA LUI KUNA Șl CEA A FRAȚILOR DAVIES 
ETAPA A X-a A CAMPIONATULUI DE FOTBAL A ÎNCERCAT, DAR 
N-A REUȘIT, SĂ NE ABATĂ GÎNDURILE DE LA ULTIMUL ACT AL LUPTEI 
DIN GRUPA I A PRELIMINARIILOR C. E. - PARTIDA CU JARA GALILOR

Avem, fără îndoială, un public 
de fotbal foarte atașat campiona
tului. Spectatorii competiției inter
ne se nutnără printre cei mai pa
sionați din Europa, fiecare etapă 
declanșînd o efervescență pe dare 
îți face plăcere să o simți, să o 
privești. Miercuri, însă, ne-a fost 
dat să remarcăm „la teren'1 (pe sta
dionul Republicii) — iar trimișii 
ziarului la celelalte meciuri ale e- 
tapei au confirmat generalitatea ob
servației —• o situație de excepție 
pe care o invocăm nu atît pentru 
caracterul ei manifest, pregnant, 
cit mai ales pentru sensul ei. Este 
vorba de paralela permanentă, de 
apropierea conștientă făcută între 
cele două miercuri, fiecare cu în
cărcătura ei de fotbal, cea trăită

Secvența golului de la Oradea. Moț l-a depășit pe Boc și va înscrie, în ciuda plonjonului lui Răducanu
„pe., fază", cu ochii la balon, și cea 
gîndită cu ochii minții, etichetată, 
simplu și cuprinzător, în orice ba
nal dialog de stradă, sub formula 
„miercurea cu Țara Galilor".

Conectat la această puternică re
țea de tensiune, publicul a PRIMIT 
săracele (în majoritatea lor) date 
ale etapei a X-a cu mai multă în
țelegere, deși inventarierea lor a-

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. DINAMO 10 8 1 1 27— 7 17
2. Petrolul 10 7 3 0 24—10 17

. 8. „U” Cluj 10 6 3 1 22— 9 15
j 4. Crișul 10 6 1 3 15—11 13
f 5. Rapid 10 4 3 3 16—12 11
t 6. Jiul 10 4 3 3 15—15 11
L 7. Steaua 10 5 0 5 21—15 10
“ 8. Univ. Craiova 10 4 2 4 13— 8 10

9. F. C. Argeș 10 4 2 4 17—18 10
10. U.T.A. 10 4 2 4 15—18 10
11. Farul 10 4 1 5 11—14 9
12. Sport Club Bacău 10 3 1 6 11—18 7
13. Politehnica 10 2 3 5 9—16 7
14. A.S. Armata 10 3 0 7 10—20 6
15. Steagul roșu 10 2 0 8 8—22 4
10. C.r.B. Cluj 10 0 3 7 7—28 3

Coiful juniorului
r Cu o pauză de o săptămînă, dato
rată faptului că întreaga noastră 
atenție a fost absorbită de partida 
România—Cehoslovacia, reluăm as
tăzi această rubrică, cu cîteva in
formații și comentarii din perime
trul campionatului național de ju
niori.

• Scriam în urmă cu cîtva timp 
că — după Enache și Bedea — 

■ lotul reprezentativ de juniori este 
amenințat de o nouă lipsă îndelun
gată a lui Istrătescu, accidentat. 
Din fericire, temerile noastre nu 
s-au adeverii și internaționalul de 
juniori Istrătescu, aflat în vederile 
echipei de seniori Petrolul Ploiești, 
a reapărut pe gazon, în formația de 
juniori.

• Pentru lipsă de interes în ac
tivitatea de creștere a tinerelor ta
lente, pentru slabă organizare și 
dezordine administrativă, centrelor 
de copii și juniori Oltul Slatina și 
Dunărea Calafat, recent înființate, 
li s-au sistat subvențiile. Credem 
că severa măsură a federației este 
motivată și că a sosit momentul 
întăririi centrelor cu randament 
superior, înaintea măririi număru
lui de astfel de unități, nerentabi
le. In munca de depistare și creș
tere a juniorilor, calitatea trebuie 
să primeze cantității.

• în campionatul republican au 
mai rămas doar cîteva echipe ne
învinse : Rapid București (antre
nor Ion Costea), Steaua „23 Au
gust" (Fraheisc Fabian), Școala 
Sportivă Sibiu (Traian Todoran), 
Universitatea Cluj (W. Covaci) și 
Corvinul Hunedoara (E. Stepan) 
Cele mai multe puncte acumulate : 
S'toaua „23 August"—19. Cel mai 
bun golaveraj : Rapid — 40—3,

• Centrul de copii și juniori Uni
versitatea Craiova și-a mutat de 
curînd sediul la stadionul „23 Au
gust" din localitate, unde condiții
le de pregătire (vestiare, dușuri, 
saună, sală, microterenuri) sînt din
tre cele mai bune. După cum ne 
informa Clement lordănescu, noul 
coordonator al activității centrului, 
unitatea craioveană își propune să 
devină un centru model pe anul 
1912 La ambiția oltenilor, pe cine 
a'r rhi'râ.., 

nalitică i-ar fi produs, probabil, în 
alte circumstanțe, reacții mult mai 
hotărîte.

Este în afara oricărui dubiu că 
situația de martor (evident prin in
termediul transmisiilor radiofonice) 
la marcarea unui singur gol — îh 
primele 45 de minute — de către 
16 echipe este de natură să-ți ștear
gă orice urmă de zîmbet. (De alt
fel, nici totalul de 13 goluri pe e- 
tapă nu spune nimic îmbucurător).

Mergînd mai departe, de exem
plu pe „despicarea clasamentului 
în patru11, poți ajunge la alte simp- 
tome care grăiesc limpede. Și nu 
grăiesc prea vesel. Iată, bunăoară, 
cum ar arăta un raport PUNCTE 
OBȚINUTE—GOLURI MARCATE, 
în cazul cîtorva echipe.

Steaua (locul 3) are 13 puncte eu 
doar 13 goluri marcate i

A.S.A. Tg. Mureș (locul 5) i 12 
puncte — 8 goluri (!);

Steagul roșu (locul 8) i 10 puncte
— 9 goluri (!),

Petrolul (locul 10) i 10 puncte — 
6 goluri (!) ;

Jiul (locul 13) i 9 puncte — 6 go
luri (!);

Crișul (locul 14) i 7 puncte — 4 
goluri (!)

Chiar dacă am vrea să acceptăm
— prin absurd — versiunea întru 
apărare „echipele noastre joacă azi 
mai... italian, cu accent pe apărare, 
pe siguranță", cifrele ne-ar... pune 
la punct.

Oricît s-ar fi dezvoltat jocul de
fensiv în campionatul nostru, prea 
se marchează puține goluri ca să 
nu ajungi la concluzia că teza for
ței apărării .se sprijină , decisiv, pe 
slăbiciunea atacului.

Exemplul, comparativ, oferit de 
campionatul superjocului apărării,, 
cel italian — în care echipe recu
noscute în toată lumea pentru se
verul lor catenaccio îșl marchează

• în urmă cu cîteva sâptămînî, 
semnalam îmbunătățirea disciplinei 
Ia nivelul campionatului național 
al juniorilor. Din păcate, foile de 
arbitraj, care ne-au parvenit uite 
rior, ne-au dezis, consemnînd nu
mele multor jucători avertizați sau 
eliminați din teren i I. Sandu (Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej), M. Da
rie (C.F.R. Pașcani), I. Stanău (Por
tul Constanța), V. Jipa (Progresul 
Brăila), A. Porojnicu (Olimpia 
Giurgiu), I. Morariu (Minerul Ani
na), G. Molnar și V. Kraila (C.I.b. 
Sighet), T. Mîndru (Jiul) etc.

Ce părere au antrenorii acestora 
și secțiile respective 7

• Deși situația arbitrajului s-a 
îmbunătățit considerabil — au con
dus în ultimul timp meciuri, la 
centru, arbitri cunoscuți ca Dinu- 
iescu, Limona, Rainea, Manușaride 
etc —, sînt de semnalat încă unele 
accidente, cînd „cavaleri ai fluie
rului" influențează direct rezulta
tul partidelor (Virgil Antohi-Iași, 
Vâsile Burducea-Reșița) sau ... lip
sesc de la stadion I Din informa
țiile noastre, C.J.E.F.S. Bacău și 
Iași continuă să nu delege arbitri, 
de tușă la întîlnirile din campio
natul de juniori.

• Pe adresa federației a sosit o 
notă diri partea clubului Universi 
tatea Craiova, în care se reclamă 
condițiile vitrege (lipsa vestiarului, 
lipsa apei calde) „oferite" de Me
talul Tr. Severin la meciul de ju
niori dintre echipele celor două 
cluburi. Fără comentarii. Deocam
dată.

• Nu de mult, arbitrul interna
țional Gheorghe Limona a condus 
partida de juniori Steaua—Rapid, 
(scor i 1—5) în Urma căreia ne-a 
declarat: „Intîlnirea a fost de ni
vel tehnic bun, 2—3 jucători din 
fiecare echipă avînd posibilități de 
a promova imediat în eșaloanele 
superioare. Ceea ce m-a surprins 
a fost faptul că meciul, disputat în 
complexul sportiv „Ghencea", a 
fosi programat pe un teren denive
lat. în vreme ce suprafața de joc 
gâzonată era liberă..."

Rep. 

unele altora destule goluri — ne 
obligă să nu scuzăm înaintările, jo
cul în atac, căruia i se găsesc la 
infinit circumstanțe atenuante.

Toate aceste gînduri și rațioha- 
mente de cronicar (și există mii, 
zeci de mii de iubitori ai jocului cu 
balonul rotund care la sfîrșitul unei 
etape sînt tot atîția severi croni
cari de fotbal „neoficiali11) au fost 
după etapa a X-a cel puțin... a- 
mînate. De fapt, să recunoaștem, 
este legitim să ne preocupe mai 
mult — la această oră — depăși
rea ultimului obstacol în lupta pen
tru primul loc în grupa I a preli
minariilor Campionatului european, 
decît orice fenomen negativ al în
trecerii interne.

în fine, cu gîndul la așteptata

POST-SCRIPTUM LA ETAPA A X-a A DIVIZIEI
INTRANSIGENȚĂ FAȚĂ DE INDISCIPLINĂ I

De ce a lipsit miercuri Peronescu din echipa Jiul
în pauza meciului de la Petro

șani, mulți spectatori localnici — 
exasperați de ineficacitatea înain
tașilor Jiului — își exprimau fățiș 
nemulțumirea pentru absența din 
formație a lui Peronescu, jucătorul 
care — după opinia lor — ar fi 
fost singurul capabil să fructifice 
măcar una. din .situațiile...de.. . gol 
avute de echipa gazdă în prima re
priză.

De fapt, aceste reacții din tri
bune în favoarea lui Peronescu do
vedeau cît de apreciat este jucă
torul respectiv de către publicul 
sportiv din Valea Jiului. Intr-ade- 
văr, prin activitatea sa îndelunga
tă și deosebită pusă în slujba e- 
chipei minere. Peronescu și-a cîș- 
tigat prețuirea unanimă a suporte
rilor Jiuliii.

în ultima vreme, însă, conduita 
acestui jucător în raporturile cu 
colegii de echipă, cu antrenorii, a 
lăsat din ce în ce mai mult de 
dorit, lucru pe care simpatizanții 
sâi îl cunosc — poate — mai puțin 
sau chiar de loc. El a devenit un 
fel de tiran al echipei. Nu' acceptă 
în jurul său decît pe cine-i place 
(împiedicînd astfel promovarea în 
formație a unor jucători tineri) 
Dorește ca toți ceilalți coechipieri

ASISTRD LA SINGURA VICTOHIE A OASPEȚILOR
Așadar, la Craiova, am asistat 

la singura victorie a oaspeților în 
etapa de miercuri. Gazdele știau 
că va fi un meci greu cu F.C. Ar
geș, disputat, ca întotdeauna, dar 
puțini se gîndeau la un asemenea 
rezultat. Și, totuși, surpriza s-a 
produs. «.

• Ce splendidă atmosferă la în
ceputul meciului, urmărit de 25 000

Duminică, la Pitești

„CUPA E. VOGL“
Duminică, pe stadionul 1 Mai din 

Pitești, se va disputa ultima etapă 
a „Cupei E. Vogi". Iată programul : 
ora 10,30 : Petrolul Ploiești — F.C. 
Argeș (pentru locurile 3—4) ; ora 
12,30 : Steaua — Jiul (pentru locu
rile 1—2).

în cazul că, după 90 de minute, 
rezultatul va fi egal, atunci fiecare 
echipă va executa cite 5 lovituri 
de lă 11 m. Dacă egalitatea se va 
menține și după executarea penal- 
tyurilor, atunci arbitrul de centru, 
în prezența căpitanilor de echipă, 
va trage la sorți echipa cîștigă- 
toare.

FARUL A PLECAT ÎN R.D.G.
Echipa Farul Constanța a plecat 

ieri dimineață, cu avionul, în 
R.D.G, Constănțenii vor susține, 

replică a tricolorilor dată miercuri 
fraților Davies et comp., replică pe 
care o dorim puternică, decisivă, 
să notăm impresiile de etapă care 
au produs o frumoasă impresie. O 
singură surpriză îmbucurătoare: 
F. C. Argeș (cu un „Dobrin sută 
la sută", așa cum îl dorim cu toții 
încă 10 ani ; să sperăm că dorește 
și el). Trei confirmări pozitive: 
U.T.A. — S.C. Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș. O notație suplimentară pen
tru acești respectabili băcăuani, ur
cați pe un onorant și binemeritat 
loc doi : 12 din cele 16 goluri mar
cate de echipă sînt opera lui Ru- 
giubel (8) și Dembrovschi (4).

Pe Steaua, Dihamo și Rapid le 
așteptăm după 24 noiembrie.

După meciul cu Țara Galilor, de 
la aceste cluburi „producătoare" 
de internaționali se va pretinde 
ferm ceea ce deocamdată — din 
motive obiective și subiective — 
nu reușesc pe plan intern : perfor
manța I 

Marius POPESCU

TRICOLORII SÎNT
DIN NOU ÎMPREUNĂ...

(Urmare din pag. I)

trenament în Ciulești, mi-am veri
ficat forța piciorului stîng. Merge 
strună. Sincer vă spun, cred că 
n-aș fi putut să privesc de pe mar
gine la acest joc decisiv!"

Profitînd de faptul că Dobrin (ori
cum l-am fi căutat) se afla în i- 
mediata noastră apropiere, îi soli
cităm cîteva vorbe pentru, nume
roșii lui admiratori: „Mă simt ex
celent, îmi merge jocul — ne spu
ne Dobrin. La Craiova, puțin a 
lipsit să mai dau două goluri. Deși 
Țara Galilor nu e un adversar 
dinainte învins, victoria nu ne poa- 
te scăpa". .

„Faptul că duminica trecută am 

să i se subordoneze în joc, își jig
nește și insultă permanent colegii, 
îi timorează, sfidează pe antrenor. 
Zilele trecute. PeroneScu a comis 
o nouă abatere, absentînd hemo- 
tivat de la programul comun ai 
echipei.

fn această situație, la sesizarea 
întemeiată a antrenorului Eugen 
Iordache, conducerea secției și a 
clubului au hotărît scoaterea pro
vizorie a Iui Peronescu din lotul 
echipei

Măsura aceasta a părut multora 
temerară în fața unui joc atît de 
dificil cum a fost cel cu Dinamo. 
Dar. asumîndu-și, totuși, riscul de 
a pierde acest joc, fără Peronescu 
în teren, factorii resțxmsabili de 
la Jiul au dat un exempdu de fer
mitate, de intransigență față de 
manifestările indisciplinăre.

Lipsită de aportul lui Peronescu 
(ca și de cel, din motiv de boală, 
al lui Libardi) echipă a jucat, to
tuși, bine și a obținut prima victo
rie pe teren propriu îh acest cam
pionat. Ceea ce poate constitui pen
tru Peronescu, un motiv de reflec
ție serioasă, de revizuire a com
portării sale.

Constantin FIRANESCU

de spectatori! Organizatorii — 
C.J.E.F.S. și clubul Universitatea — 
s-au străduit să asigure jocului și 
întilnirii cu Dobrin un cadru fes
tiv. Și au reușit. Unii jucători, însă, 
n-au răspuns acestei invitații la 
sportivitate. Deselnicu a dat tonul 
protestelor și a încheiat nedorita 
suită de avertismente cu reproba
bilul gest, cînd, pur și simplu, l-a

Echipei C.F.R. Pașcani i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe o etapa

In ședința de miercuri seară, Co
misia centrală de competiții și dis
ciplină — analizînd incidentele pe
trecute cu prilejul meciului dispu
tat la Pașcani, între formațiile 
C.F.R. Pașcani șl Sportul studen
țesc, unde unii spectatori au avut 
o comportare huliganică — a de
cis ridicarea dreptului de organi
zare echipei C.F.R. Pașcani, pe o 
etapă.

Tot miercuri, luîndu-se în discu
ție contestația introdusă de clubul 
Progresul, privitoare la valabilita
tea legitimării jucătorului Hagio- 

probabil, două partide. In primul 
meci, care va avea Joc duminică, 
Farul va întâlni pe F. C. Union.

După 10 etape

CIFRELE VORBESC...
• Cu cele 13 goluri (la fel oa în etapa 

a IX-a, deci „mlnl-record" egalat al 
eficacității) marcate în această etapă, 
totalul lor a ajuna la 187.

• In această etapă a fost dictată o 
singură lovitură de la 11 m, care a fost 
transformată de Oblemenco.

• Jucătorii echipei Jiul au marcat In 
această etapă 2 goluri, adică atitea cite 
au înscris în... nouă, etape I

« Cei opt arbitri care au condus par
tidele acestei etape au primit 38 de 
stele (cel mal mult de la începutul 
campionatului) : b au primit cit 5 stele, 
iar 2 cile 4 stele.

• Cele mal mari note în această etapă 
le-a primit F. C. Argeș — 87 p (avînd 
o medie de 7,90), iar cele mal mici note 
le-a primit Univ. Craiova — 63 p (5,72), 
adică adversarele de duminică.

• Clasamentul „constant-valorlc" după 
10 etape se prezintă astfel ; 1. „U" CLUJ 
804 p (Lică 77) ; 3. U.T.A. 803 p (Do- 
niide 80) : 3. Dinamo 799 p (Lucescu 
79) ; 4. A.S.A. 779 p (Hajnal 77) ; 5.
5. C. Bacău 771 p (Detnbrovschi 77) ;
6. Steaua 767 p (Naom 74) ; 7. Fătul 756 p
(Ștefănescu 78) ; 8—9. Steagul roșu
(ADAMACHE 84) șl F. C. Argeș (Pigu- 
16a și Vlad 70) 751 p j 10. Jiul 745 P 
(Georgevici 73) ; 11. Univ. Craiova 
742 p (Țarălungă 75) ; 12. Rapid 726 p 
(Lupescu 71) ; 13. C.F.R. Cluj 721 p (Co- 
Jocaru șl M. Bretan 68) ( 14. Politeh
nica 706' P (Costaș 173) j 15, Crișul 682 p 
(Lucaci 65) J 16. Petrolul 679 p (N. Io- 
nescu 67).

• Situația în „Trofeul Petschovschl",
după 10 etape, este următoarea : 1
TG. MUREȘ 9,00. 2—3. Craiova și Ploiești 
8,80, 4. Pitești 8.75, 5. Brașov 8,60, 6.
Bueurești 8,26, 7. Constanța 8,20, 8—9.
Iași și Bacău 8,00, 10. Arad 7,89, 11. Cluj
7.60, 12. Petroșani 7,40 13. Oradea 7,00.

• Clasamentul orașelor, pe baza me
diei de spectatori — cifră aproximativă 
— după 10 etape este următorul : 1. 
CRAIOVA 20 000, 2. București 18.285,
3. Tg. Mureș 12 200, 4. Pitești 11 750,
5. Oradea 11 400, 6. Iași 10 600, 7. Con
stanța 10 200, 8. Arad 9.800, 9. Brașov 
9 000, 10. Bacău 8 600, 11. Pitești 7 800, 
12. Cluj 7 333, 13. Petroșani 6125.
• Clasamentul eficacității se prezintă

astfel : 1. „U“ CLUJ 14,75, 2. U.T.A.
13.83, 3. F. C. Argeș 13.82, 4. S. C. Bacău 
11,51, 5. Univ. Craiova 9,50, 6. Dihamo
9.27. 7. Steagul roșu 8,49, 8. Politehnica 
8.46, . 9. Rapid 7,40, 10. Steaua 7,37, 11. 
A.S.A. 6.95, 12. Farul 6,78, 13. Petrolul
5.60, 14. C.F.R. Cluj 6,00, 15. Crișul 3,00, 
16. Jiul 2,25.

Pînă în prezent s-au tras 2 205 șuturi 
la poartă marelndu-se 182 goluri (8,25%).

Adrian VASILESCU

jucat foarte bine nu trebuie să 
conducă la o automulțumire — in
tervine Lupescu cu cunoscuta-i 
cumpătare. Pentru ca succesul să 
fie de partea noastră va trebui ca 
fiecare dintre noi să abordeze jo
cul cu maximă seriozitate" — ține 
să-și întărească afirmația funda
șul Rapidului.

„Nu m-a deranjat faptul că Ceho
slovacia a deplasat o echipă pu
ternică, nu m-a speriat nici ves
tea că Țara Galilor vine la Bucu
rești cu un lot în care figurează 
nouă cunoscuți profesioniști, ne 
declară Deleanu — Totul este să 
nu precupețim nici un efort, atît 
acum în scurta perioadă destinată 
pregătirilor, cît și mai ales miercuri, 
la ora jocului decisiv".

călcat pe piept pe Roșu. Gestul ne
săbuit al lui Deselnicu a contribuit 
în proporție de 50 la sută la înfrin- 
gerea echipei sale, incitînd, din 
păcate, și pe alți coechipieri la du
rități. Niculescu — fault grosolan 
la M. Popescu — și Strîmbeanu — 
l-a luat de gît pe același jucător — 
s-au lăsat cuprinși de o excesivă 
nervozitate. Și n-a lipsit mult ca 
gesturile lor să fie pedepsite cu e- 
liminarea de pe teren. Am auzit, 
și nu e o surpriză pentru noi, că 
prof. C. Cernăianu se poartă cît se 
poate de frumos cu jucătorii săi. 
Oare așa au înțeles unii dintre a- 
ceștia să răspundă modulul civili
zat de comportare a antrenorului? 
Păcat!

• Arbitrul C. Petrea a avut o 
misiune extrem de dificilă, datorită 
spiritelor încinse de pe teren. Dar 
în ciuda blîndeții dovedite față de 
abaterile lui Niculescu și Strîm
beanu, el a reușit să țină meciul 
în mină. Oricum, unele mici scăpări

TREI MOTIVE
Rar mi-a fost dat să văd un Ju

cător atît de deplasat, cum a fost 
acest Stoica de la Farul, în meciul 
de la Arad, Ceilalți fotbaliști ai 
Farului și U.T.A.-el au fost corecți 
între ei, respectuoși cu publicul, 
niște luptători aprigi, dar în limi
tele ideii de spotivitate. Numtiil 
Stoica s-a comportat ca un intrus. 
A trimis ostentativ mingea peste 
tribune, a fost brutal, dezordonat, 
pus numai pe gîlceavă, iritînd 
spectatorii nu numai împotriva Iui. 
ci și împotriva echipei constănțe- 
ne. A prejudiciat prin toate atitu- 
dihile sale, fără diabii» șansele a- 
lor săi. De aceea, avea să fie dez
aprobat de către toată lumea, in
clusiv de ceilalți jucători de la 
Farul și de antrenorul echipei.

Arbitrul Z, Szecsei ar fi trebuit 
să-1 elimine, nu numai să-1 averti
zeze o dată, iar apoi să închidă o- 
chii de cîte ori Stoica strivea sub 

glu (F. C. Galați), s-a hotărît res
pingerea ei, legitimarea respectivu
lui jucător fiind efectuată cu res
pectarea formelor regulamentare.

DE LA IEABS
Biletele de intrare pentru meciul 

internațional de fotbal România — 
Țara Galilor, care va avea loc 
miercuri 24 noiembrie, s-au pus în 
vînzare la casele stadioanelor „23 
August", Republicii, Dinamo, Ciu
lești și sălii Floreasca, la agențiile 
Loto-Pronosport din Calea Victo
riei nr. 2 și str. Halelor nr. 5. Sînt 
valabile biietele cu seria 44 pentru 
stadionul „23 August".

Casele de bilete menționate func
ționează între orele 9—20,

EVOLUJIA JUCĂTORILOR 
DIN LOT SUB LUPĂ...

DOBRIN < i

RADUCANU (nota 8). A avut 
intervenții bune, nu i se poate im
puta golul pe care l-a primit.

GHIȚA (8). A fost același om 
de bază al echipei, cîteva din in
tervențiile sale au lămurit situații 
destul de critice.

ADAMACHE (8). A apărat cu si
guranța și sobrietatea obișnuită.

SATMAREANU (7). N-a fost so
licitat în apărare, a participat la 
atac, realizînd cîteva centrări pe
riculoase.

LUPESCU (7). Comportarea sa 
poate fi apreciată ca bună. O sin
gură greșeală a comis, cînd nu l-a 
dublat pe Boc la faza de gol.

DINU (8). Același jucător munci
tor, care face risipă de energie. Din 
păcate, și de data aceasta a fost 
nervos, mereu iritat.

DELEANU (7). A evoluat sub 
posibilități, stib forma arătată în 
ultimul timp, fiind depășit în cî
teva rîhduri de adversarul direct.

VLAD (8). împreună cu Barbu 
și Olteanu a format un trio de fun
dași centrali care a neutralizat a- 
proape toate atacurile adverse.

MOCANU (6). A evoluat în nota 
generală a jocului de la Ploiești si 
a apărării sale, destul de modest.

ANCA (6). După eforturile de 
duminică, n-a mai reușit să fie a- 
celași jucător activ.

VIGU (6). Sub randamentul său 
normal. A avut o zonă mică de 
acțiune.

LUCESCU (7). A luptat mult, a 
venit deseori și în sprijinul apă

nu puteau constitui motive de re
proș din partea conducerii echi
pei craiovene. Doar formația locală 
e vinovată de pierderea meciului. 
Și, eventual, și... F.C. Argeș.

• A fost un meci de valoare 
modestă la Craiova. F.C. Argeș și-a 
apărat șansele cu dirzenie, apăra
rea nu s-a lăsat învinsă (inspirată 
ideea cu Barbu libero, cu Olteanu 
și Vlad „om la om" la Oblemenco 
și Neagu), iar atacul l-a avut pe 
Dobrin în excelentă dispoziție de 
joc.

• F.C. Argeș ne-a oferit o si
tuație demnă de remarcat, în ceea 
ce privește șuturile la poartă. Din 
cele 5 șuturi trase de piteșteni pe 
spațiul porții (dintre care 4 apar
țin lui Dobrin) două s-au soldat 
cu goluri, două au lovit bara și ți
nui a fost apărat de Oprea Puțin, 
dar eficient, spun piteștenii. Așa e!

Constantin ALEXE

DE TRISTEȚE
crampoane morala stadionului. Pen
tru această indulgență cu tentă de 
complicitate am notat arbitrajul 
doar cu patru stele, deoarece, în 
rest, conducătorul jocului ne fă
cuse impresia că a încropit-o de 
bine, de rău. Abia tîrziu. după 
transmiterea cronicii, aveam să a- 
flăm că arbitrul Szecsei s-a com
plăcut să fie înjurat și insultat în 
timpul partidei de către același 
personaj. Fără să reacționeze, fără 
să facă uz de drepturile sale de 
om investit pentru apărarea ace
lui grad de corectitudine și de ur
banitate, în lipsa cărora fotbalul 
sau oricare alt sport devine o în
fruntare grotească și penibilă. In 
lumina acestei maniere de arbitraj 
în genunchi, ne întrebăm de ce 
Colegiul central de arbitri a găsit 
de cuviință să-1 promoveze pe Z.

LOTO - PRONOSPORT
BANI, AUTOTURISME, EXCURSII 
ÎN CEHOSLOVACIA ȘI ITALIA 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 1971

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea excepțio
nală Loto din 23 noiembrie a.c.

La această tragere excepțională 
se acordă, în număr NELIMITAT 
autoturisme MOSKVICI 408 cu ca
roserie 412 și DACIA 1100. Tot în 
număr NELIMITAT se oferă și 
excursii în CEHOSLOVACIA cu a- 
vionul (durata cca. 5 zile) și ex
cursii în ITALIA cu autocarul (du
rata cca. 14 zile). Se mai pot ob
ține cîștiguri în bani de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru atribuirea acestor cîști
guri vor fi efectuate 4 extrageri în 
3 faze, extrăgîndu-se, în total, 26 
de numere.

Vor fi atribuite 7 categorii de 
cîștiguri, iar participarea se va 
face cu următoarele 3 taxe : 2 lei, 
5 lei și 15 Iei varianta. Cu varian
tele de 15 lei se participă la toate 

rării, dar randamentul în atac a 
fost mai slab.

DEMBROVSCHI (7). Se pare că 
acuză o oboseală, deoarece cedea
ză în finalurile de meci. Cît a 
avut... benzină, a fost creierul e- 
chipei.

DOBRIN (9+). Mai reținut în 
prima repriză, datorită marcajului 
sever al lui Mincă și Deselnicu; 
după pauză, ■ prin acțiunile sale, 
prin driblinguri și pase excelente, 
și-a dus echipa spre victorie. A 
realizat primul gol. l-a creat pe 
al doilea și a șutat de două ori 
în bară.

IORDANESCU (6). A fost la un 
pas de gol în minutul 16, a dove
dit spirit de inițiativă, dar, dato
rită faptului că a fost mai tot tim
pul atacat neregulamentar, n-a reu
șit să-și facă jocul.

NEAGU (5). Evoluție slabă. N-a 
reușit mai nimic.

NASTASE (5). A fost surprinză
tor de anonim, avînd la activ un 
singur șut periculos, la o lovitură 
liberă.

GUIȚA

RADU NUNWEILLER (care a- 
cuză un accident din meciul cu 
Cehoslovacia) și DUMITRU n-au 
jucat în etapa de miercuri.

Un alt component al lotului, 
DOMIDE, nu a fost convocat la 
București pentru .că.• U.ț.A. are ne
voie de serviciile sale în meciul cu 
Vitoria Setubal.

A
Szecsei ia cîrma unor partide de 
divizia A ? Nu rezistă nici măcar 
argumentul perspectivei, fiind vor
ba de un om în vîrstă de 46 de ani. 
Am trece și peste asta (s-au mai 
văzut cazuri de lansări tardive 
reușite), dar cel la care ne referim 
a manifestat miercuri o acută lip
să de personalitate și de intransi
gență, odată ce la primul său meci 
de „A“ s-a dovedit în stare să su
porte desfrîul verbal al unui om 
suferind de lipsă de educație ca 
de o boală greu curabiiă.

Ultimul motiv de tristețe după 
meciul U.T.A. — Farul ne-a fost 
prilejuit de explozia de violență 
a unui grup de spectatori. Deci, 
Aradul începe și el să piardă u- 
nul dintre prerogativele care îi 
întregeau' faima. Discernămîntul 
începe să nu mai funcționeze nici 
aici. La ieșirea din stadion, cîteva 
zeci de oameni au așteptat echipa 
constănțeană. Au așteptat ca s-o 
scuipe. Au așteptat ca s-o lovească 
cu pumnii și cu umbrelele. Mai 
întîi, echipa oaspete fusese corectă. 
Luptase din răsputeri ca să nu 
primească gol, dar numai fanati
cilor li se pare că adversarul care 
își apără șansele cu onestitate co
mite un delict. Apoi, Stoica făcuse 
ce făcuse, dar Stoica nu reprezintă 
întreaga echipă Farul, nefiînd nici 
măcar simbolul ei, nefiind decît 
omul ei cel mai de pe urmă. Și 
în al treilea rînd, publicul sau ori
ce fracțiune a lui este lipsit de 
dreptul de a sancțiuna astfel un 
jucător sau o echipă vinovați de 
nesportivitate. Trecînd peste lipsa 
de la fața locului a unor repre
zentanți ai ordinei publice, ne gîn- 
dim din nou la faptul că specta
torii au obligația să-și controleze 
pasiunile și reacțiile, să nu uite în 
nici o împrejurare că poartă în 
proporții aproximativ egale cu fot
baliștii responsabilitatea menținerii 
pe stadioane a unei atmosfere ci
vilizate.

Romulus BALABAN

extragerile cu mari șanse de cîș- 
tig. Menționăm că se poate parti
cipa și pe bilete seria „X" comple
tate cu variante combinate sau 
combinații „cap de pod", calculate 
cu 5 lei sau 15 lei varianta sim
plă componentă.

Vînzarea biletelor se face pînă 
în ziua de luni 22 noiembrie 1971, 
inclusiv.

• Tragerea Loto de astăzi se va 
televiza direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
19,10.
• Programul concursului Prono

sport nr. 47 de duminică, 21 no
iembrie a.c., cuprinde 7 meciuri din 
campionatul diviziei B din țara 
noastră și 6 meciuri din campiona
tul italian categoria B. întîlniri a- 
tractive și interesante care pot face 
participarea și mai numeroasă. 
Mîine, ULTIMA ZI pentru depune
rea buletinelor.

Rubrică redactată 
de LOTO PKONOSPURT



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• La Praga a început un turneu 

masculin de volei, la care participă 
selecționatele studențești ale 
U.R.S.S., Ungariei, R. D. Germane, 
Poloniei, Bulgariei, Cehoslovaciei și 
echipa Politehnica Galați.

în primul joc, voleibaliștii români 
au întîlnit selecționata Poloniei, în 
fața căreia au pierdut cu 3—1 
(12—15, 15—6, 17—15, 15—10). în
tr-o altă partidă, echipa U.R.S.S. a 
dispus cu 3—0 de formația Ungariei.

• în localitatea cehoslovacă Tri- 
nec a continuat turneul internațio
nal de handbal-juniori.

Selecționata României a întîlnit 
prima reprezentativă a Cehoslova
ciei, în fața căreia a pierdut cu 
9—14 (6—5). în celelalte partide : 
R. D. Germană — Ungaria 14—11 
(5—3) ; Polonia — Bulgaria 12—12 
(6—8) ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
27—20 (15—11).

© între 25 și 29 noiembrie, va 
avea loc la Belgrad, un turneu 
temațional de box. Printre cei care 
vor trece corzile ringului se află și 
pugiliștii români: P. Ganea, P. Ne
delcea, Gh. Ciochină și Tr. Mo- 
canu.

(B)

in-

DEMONSTRAȚIA ȘCOLII PUGILISTICE ROMÂNEȘTI 
COMENTATĂ DE UN SPECIALIST STRĂIN

De cîțiva ani a apărut în Româ
nia o generație nouă de boxeri, 
destul de puternici și de capabili 
să' prelungească succesele din tre
cut. Am avut adesea ocazia, pe 
la diverse turnee internaționale, 
să-i văd pe boxerii români. Cred 
că niciodată ei nu au fost atît de 
buni ca în acest an.

Cu prilejul' celor două meciuri 
împotriva echipei R.D.G. au fost 
prezentate două formații, una a 
elitei, iar a doua compusă din ti
neri de perspectivă și boxeri mai 
vechi din garnitura secundă, 
evoluțiile lor au fost diferite, 
nimă s-a dovedit în schimb 
cepția lor despre box. Ei au 
o veritabilă demonstrație a 
românești de box ! După 
mea, succesele boxerilor români se 
explică în principal prin temeinica 
lor pregătire. Toți pugiliștii vă- 
zuți sînt multilaterali și plini de 
temperament. Totuși, primatul îl 
deține pregătirea lor tehnică. în 
țările europene nu există — cu ex
cepția cîtorva boxeri sovietici și 
polonezi — alți pugiliști care să 
a’M'ce loviturile atît de solid și din 
aiît de multe poziții. Excepțională 
este mai ales tăria brațului lor 
din față, pe care-1 folosesc nu nu
mai pentru a-1 ține pe adversar 
la distanță, ci și pentru veritabi
le lovituri de efect. La aceasta se 
adaugă și foarte puternicul braț 
de lovire.

v Unul din exemplele cele mai e- 
dificatoare mi se pare campionul 
național pe 1970 Pavel Nedelcea. 
Boxerul Warnke din R.D.G. a fost 
cu totul surprins primind lovituri 
puternice cu brațul stîng, din față. 
E] a fost atins instantaneu, iar 
lovitura următoare cu dreapta lui 
Nedelcea l-a scos din luptă. Și alți 
boxeri — în primul rînd tinerii
F

Deși 
una- 
con- 

făcut 
școlii 

opinia

Ciocoi, Boboc, Ciochină, Mocanu 
— au dovedit de asemenea că în 
România se acordă multă atenție 
instruirii tehnice. Acțiunile lor 
la semidistanță — mitraliera 
ceea de lovituri cu schimbul 
corp și la cap — apar foarte 
la reprezentanții altor țări, 
toate acestea aș adăuga faptul 
nici un sportiv nu pare să aibă 
griji cu condiția fizică.

în general, îi consider pe boxerii 
români în progres continuu. Aceas
ta este o realitate pe care o evi
dențiază mai ales tinerii sportivi, 
îmi amintesc de turnee interna
ționale în cadrul cărora Antoniu 
Vasile, Gruiescu, Pometcu sau Do- 
brescu se prezentau ca actori ne- 
eunoscuți. Deși n-au cîștigat întot
deauna, ei s-au făcut remarcați 
încă de pe atunci. Astăzi, datorită 
multilateralității lor în ring, ei 
aparțin primei garnituri a conti
nentului nostru și — dacă previ
ziunile mele pentru turneul olim
pic din 1972 se vor adeveri — chiar 
celor mai buni din lume.

Firește, că există și rămîner'i în 
urmă. Victor Zilberman, de pildă, 
a pierdut în fața unui boxer prac
tic necunoscut. S-a întîmplat așa 
în special pentru că Zilberman nu 
și-a dat osteneala să-și 
experiența pugilistică 
unui adversar incomod, 
în fața altui adversar ar 
îmi amintesc, de pildă, 
ria sa asupra lui Manfred Wolke 
la campionatele europene din 1969. 
Dar Ia nivelul elitei absolute, cu
noștințele excepționale trebuie me
reu dovedite, ceea ce sînt sigur 
că vor face, într-un viitor apro
piat, mai ales tinerii boxeri ro
mâni aflați acum în rîndul doi.

WERNER RUTTKUS 
„Deutsches Sportecho" — Berlin
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Săptămîna viitoare la Goteborg

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI MONHIAtt“

Excelenta inițiativă a federației 
suedeze de specialitate, „CUPA 
MONDIALĂ" la handbal masculin, 
aflată, deci, la prima sa ediție, se 
va consuma între 23 și 28 noiem
brie în orașul Goteborg, care-și săr
bătorește în aceeași perioadă 700 
de ani de existență. întrecerea 

stîrnește un viu interes, deoarece 
la startul ei se prezintă elita hand
balului mondial: România, Ceho
slovacia, Suedia, Spania (seria I), 
R. D. Germană, Iugoslavia, U.R.S.S., 
Norvegia (seria a Il-a). După cum 
se vede, primele trei clasate la ul
tima ediție a C.M. (România, R.D.G. 
și Iugoslavia), precum și alte pu
ternice selecționate.

Selecționata țării noastre, care va 
pleca spre Gdteborg luni 22 noiem
brie va juca cu Cehoslovacia la 23 
noiembrie la Halmstad, cu Spania 
la 24 noiembrie la Alingsas (de

fapt un cartier al Goteborgului) și 
la 25 noiembrie la Goteborg cu 
Suedia. în zilele de 27 și 28 noiem
brie, vor avea loc la Gdteborg par
tidele finale, echipele clasate pe lo
curile I în fiecare serie jucînd în
tre ele, iar cele de pe locurile se
cunde pozițiile 3—4 în clasament și 
așa mai departe.

HOCHEIȘTII NOȘTRI
PEKIN, 18 (Agerpres). — Selec

ționata de hochei pe gheață a Ro
mâniei a sosit la Pekin în vederea 
turneului pe care-1 va întreprinde 
timp de 10 zile în principalele ora-

U.R.S.S.-IUCOSLAVIA
LA ȘAH

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — Tra
diționalul meci de șah dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Iugoslaviei 
s-a încheiat la Erevan cu succesul 
șahiștilor sovietici : 35—19 puncte.

în ultimele trei partide întrerupte 
din turul VI, Korcinoi l-a învins 
pe Vukici, Marovici pe Kapengut, 
iar Arșak Petrosian a cîștigat după 
13 ore de joc (la mutarea a 133-a !) 
la Marianovici.

Pentru cele mai bune rezultate 
obținute în această interesantă în- 
tîlnire au fost premiați marii 
maeștri Ivkov, Matanovici, Korci
noi, Stein, precum și tinerii maeș
tri Barle și Ramașin.

35-19

ȘCOALA BULGARĂ S-A IMPUS NET IA MONDIALELEI DE GIMNASTICA MODERNA DIN CUBA
Interviu cu prof. Ileana SIMA, președinta Comisiei de specialitate din F.R.G.

S-a întors de la Havana delega
ția țării noastre care a participat 
la campionatele mondiale de gim
nastică modernă. După cum se știe, 
prof. ILEANA SIMA, 
comisiei de gimnastică 
F.R.G. a condus grupul 
alcătuit din MARIA 
CARMEN BUCACIUC. 
noastră ne-a vizitat ieri la redac
ție. furnizîndu-ne amănunte intere
sante în legătură cu desfășurarea 
celei de a V-a ediții a mondialelor 
de gimnastică modernă.

— Cum apreciați nivelul com
petiției pe care ați urmărit-o, in 
comparație cu ediția de la Var
na a campionatelor mondiale, 

• socotită atunci de un foarte ri
dicat nivel ?

— După opinia mea, concursul 
din Cuba a depășit in valoare teh-

președinta 
modernă a 
de sportive 
PREDA și 
Specialista

pante, nota de înaltă tehnicitate 
fiind dată de numeroasele legări 
(treceri dintr-o formație în alta) în 
timphl execuției. După părerea 
mea, ansamblul cehoslovac a pre
zentat una dintre cele mai bune 
compcziții, atît din punct de ve
dere specific,, cit și al originalită
ții și dificultății. Din păcate, scă
parea unui cerc de către o com
ponentă a ansamblului a dus la 
ratarea întregului exercițiu. Fără 
îndoială, însă, rolul de „primă vi-

specifică pentru campionatele mon
diale, consider că atît Maria Preda 
cît și Carmen Bucaciuc s-au prezentat 
bine, compoziția și execuția exerci- 
țiilor lor fiind cotate cu note bune. 
Din păcate, absența pianistului a 
constituit pentru noi un mare im
pediment, benzile de magnetofon 
nereușind să compenseze lipsa a- 
cestuia. Delegația noastră s-a bucu
rat de o primire călduroasă din 
partea gazdelor, care merită sin-

PENTRU AȘII TENISULUI
Circuitul internațional de tenis pe 

teren acoperit, care se va desfășura 
între 7 ianuarie și 12 martie 1972, 
va cuprinde 14 turnee. Majoritatea 
etapelor acestui circuit se vor des
fășura în S.U.A. cu o singură ex
cepție notabilă,, cea a turneului 
„Rothmans" de la Londra.

Iată programul complet al „Cir
cuitului indoor" : IANUARIE: Bal
timore 
Londra 
Omaha 
Kansas 
(2—6) ;
geles (7—13) ; Buffalo 
Salisbury (13—20) ;
(21—27); MARTIE : Hampton (1—5); 
Washington (6—12).

(7—9), Jacksonville (12—16); 
(16—23); Roanoake (21—23);

(26—30) ; FEBRUARIE : 
City (2—6) ; Des Moines 
Macon (7—13) ; Los An- 

(11-13) ;
New York

AU SOSIT LA PEKIN
șe ale țării. Pe aeroportul din Pe
kin, hocheiștii români au fost în- 
tîmpinați călduros de reprezentanți 
ai mișcării de cultură fizică și sport 
din R. P- Chineză.

Marele Premiu continuă...
Stan Smith sau Ilie Năstase ? A- 

ceastă întrebare am găsit-o repetată 
de mai multe ori în presa de spe
cialitate de dincolo de hotare, în 
ultimele zile. Referire, desigur, la 
apropiatul finiș al întrecerilor pen
tru Marele Premiu — F.I.L.T. în 
care tenismanul nostru încearcă, la 
Buenos Aires, în ultimul test, inso
lita performanță de a întrece pe 
actualul lider, printr-o victorie la 
potou.

Prilej pentru a discuta și perspec
tivele din viitorul mai îndepărtat 
al dtestei competiții, urmărite cu 
explicabil interes pe toate meridia
nele. Mai exact, iubitorii de tenis 
ar vrea să știe dacă anul viitor vor 
mai exista turnee „open", dacă în
suși acest Mare Premiu mai poate 
continua.

La un moment dat, ideea unei 
competiții mondiale în circuit — 
aflată acum doar la prima ei edi
ție oficială — părea compromisă. 
Aceasta, din cauza concurenței tot 
mai drastice, impusă de gruparea 
tenismenilor profesioniști patronată 
de americanul Lamar Hunt. „World 
Championship Tennis" anunțase 
pentru sezonul ’72 o ruptură totală 
față de turneele tradiționale, Hunt 
pretinzînd condiții financiare inac
ceptabile pentru a permite vedete
lor sale (Laver, Rosewall, New
combe etc.) participarea la Wimble
don sau Roland Garros. Pe de altă 
parte, Marele Premiu inițiat de fe
derația internațională de tenis tre
cea printr-o evidentă pasă neagră, 
datorită faptului că firma Pepsi

Cola, care finanțase actuala ediție 
a întrecerii, nu s-a mai anunțat 
dispusă să-și acorde sprijinul în 
viitor.

Două elemente de ultimă oră par 
să n» îndreptățească a considera to
tuși că momentul dificil a fost de
pășit. In primul rînd, manevrele 
d-lui Hunt par a se lovi de auto
ritatea hotărîtă a noului președinte 
al forului internațional de specia
litate, danezul Allan Heyman. Aces
ta se arată intransigent în decizia 
sa de a nu permite, in sezonul vii
tor, accesul profesioniștilor pe te
renurile de tenis controlate de fe
derațiile naționale, dacă W.C.T. nu-i 
acceptă condițiile. Iar al doilea 
fapt, intervenit recent — acesta 
decisiv — ține de finanțarea Ma
relui Premiu. Iată că o societate 
britanică de asigurări a luat asupra 
sa obligația de a vărsa fondurile 
necesare, chiar la un cuantum sur
prinzător de ridicat. Este suficient 
să spunem că premiile puse la dis
poziția organizatorilor circuitului 
F.I.L.T. sînt de două ori mai ridi
cate decît cele pe care le prevede 
gruparea lui Lamar Hunt.

Deci, Marele Premiu continuă. 
Păcat însă că, totodată, continuă și 
sciziunea existentă în sportul alb, 
care separă pe cei mai buni tenis- 
meni in două grupuri opuse. Păcat 
că, adesea, în loc să asistăm la o 
dispută între campioni, urmărim 
cum se luptă cu cerbicie, în culise, 
dolarii cu lirele sterline.

A XX-a OLiMPIADA VA AVEA MULTIPLE ASPECTE
Reluăm seria prezentărilor ace

lei uriașe manifestări sportive care 
va fi cea de a XX-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară, 
mată la mijlocul anului 
Miinchen și în alte orașe 
a Germaniei. în rîndurile 
re, Olimpiada ’72 ni se 
în cîteva din multiplele 
pecte.

Călușarii români la Miinchen

progra- 
viitor la 
din R.F. 
următoa- 
relevează 
sale as-

Potrivit unei tradiții care ono
rează istoria Jocurilor Olimpice, 
desfășurarea strict sportivă a fie
cărei ediții este însoțită de ample 
manifestații culturale, 
dea strălucire mondială 
tului atletic, dar și să 
la lărgirea orizontului 
ților. Ediția de la Miinchen nu va 
face excepție.

în programul cultural pregătit de 
organizatori, folclorul ocupă un loc 
deosebit, fiind considerat element 
comun tuturor popoarelor. De ]a 
mijlocul lunii august pînă la mij
locul lunii septembrie 1972. sub 
cupola unui mare circ miinehenez, 
se va desfășura un mare festival 
internațional de folclor, care va 
cunoaște parada grupurilor de 
dansuri și cîntece populare din 
Franța, Ghana, Mexic, Japonia, Po
lonia etc. De pe acum, se anunță 
ca un eveniment deosebit partici
parea la acest festival a ansamblu
lui de folclor din România.

Printre celelalte manifestații cul
turale programate, se distinge prez_ 
zența la Miinchen a teatrului de’ 
marionete al lui Serghei Obrazțov 
din Moscova, a ansamblului națio
nal japonez Kabuki din Tokio, a 
teatrului „Za Branou" din Praga, a 
ansamblului „The Negro Company" 
din New York etc.

menite să 
evenimen- 
contribuie 

participan-

97 de ore de box

Rezultate tehnice: individual compus: 
M Ghigova (Bulgaria) 38,15; E. KarDuhi- 
na (U.R.S.S.) 37,85 ; A. Nazmutdlnova
(U.R.S.S.) 37,70 ; K. Filipova (Bulgaria) 
37.55; N. Georgeva (Bulgaria) 37,50 ; G. 
Șugurova (U.R.S.S.) 37,15... 14. Maria
Preda 35,30; ...17. Carmen Bucaciuc 34,95. 
Au participat 38 de concurente. Pe apa
rate : panglica : Nazmutdlnova 13,:1O; 
Karpuhina 18,80 ; Șugurova 18,75 ; cerc : 
Ghigova 19.50: Filipova 19,35; Georgeva 
19.05 ; minge : Ghigova 19,50 ; Georgeva 
19.25; Filipova 19,15; coardă : Io Sun 
(R.P.D. Coreeană) 18,95; Nazmutdlnova 
18.90: Șugurova 18.90; ansambluri : Bul
garia 18.675; U.R.S.S. 18,625; Italia 13,325; 
Cuba 18,200: Japonia 18,175; 
reeană 18,050.

nieă toate competițiile de pînă a- 
cum ale gimnasticii moderne, atît 
din punct de vedere.al compoziției 
exercițiilor, cît și al’ tehnicii dee- 
xecuție. Au sporit considerabil ma
turitatea mișcării gimnastelor bul
gare, perfecțiunea execuției spor
tivelor sovietice. Ascensiunea gim
nastelor din R.P.D. Coreeană, va
lori autentice între cele mai stră
lucite sportive ale lumii, a deve
nit o realitate pentru toți specia
liștii prezenți la Havana, iar ma
rele dinamism și foarte buna pre
gătire ritmică în mișcare a japo
nezelor a impresionat in mod plă
cut pe toți cunoscătorii gimnasticii 
moderne. In ce privește evoluția 
ansamblurilor, este de remarcat 
compoziția diferită de cea de la 
Varna a tuturor echipelor partici-

Gimnastele românce la festivitatea deschidere a campionatelor
mondiale

La ora aceasta, în hala sportivă 
aflată la poalele turnului de tele
viziune din satul olimpic, hocheiștii 
gonesc încă pucul în pasionante 
partide pe gheață. Dar, începînd 
din ziua de 10 ianuarie. în incinta 
patinoarului artificial vor începe 
lucrările de transformare menite 
să permite halei1 să găzduiască tur
neul olimpic de box. Organizatorii 

ne asigură că pugiliștii nu^și vor

Știri, rezultate

această edi-

EtHlPEEE DE BASCHET 
„11“ (LUJ

$1 „11“ TIMIȘOARA, IN
TERNEI LA BRATISLAVA

oară“ l-a avut și la
ție a întrecerii supreme școala bul
gară de gimnastică modernă, net 
superioară în fata celor mai bune 
realizări ale altor țări. Ansamblul 
bulgar a cîștigat din nou titlul 
mondial, iar în întrecerile indivi
duale Maria Ghigova a fost o 
maestră de neîntrecut. Toate exe
cuțiile ei sînt caracterizate de o 
expresivitate unică, marea ei ca
litate constînd în intimitatea și ar
monia dintre executant și obiect, 
fie că e vorba de minge, coardă, 
cerc sau panglică.

cere felicitări pentru multiplele e- 
forturi făcute pentru ca această e- 
diție a campionatelor mondiale să 
se bucure de condiții optime vde 
desfășurare.

— Ce măsuri a stabilit sesiu
nea Comisiei de gimnastică 
modernă a F.l.G. în legătură cu 
viitoarea ediție a CM. T

r

— Cum au evoluat cele două 
gimnaste românce prezente in 
întrecerea de la Havana ?

Echipele de baschet Universitatea Cluj 
' (masculin) șl Universitatea Timișoara 

(feminin) au plecat la Bratislava pentru 
a participa la turneele internațlonare 
studențești care se dispută, de azi pînă 
duminică. Din această cauză, meciurile 
pe care trebuiau să le susțină duminică 
în divizia A au fost aminate (Crlșul — 
Universitatea Timișoara la 8 decembrie,

— Dat fiind faptul că sportivele 
noastre nu au efectuat o pregătire

— în Olanda, peste doi ani, în 
programul „mondialelor" vor figu
ra următoarele probe I exercițiu 
impus cu măciuci ; exercițiu liber 
ales cu panglica, cu elemente im
puse ; exercițiu liber ales cu min
gea ; exercițiu liber ales cu cer
cul. De asemenea, s-a stabilit ca 
ansamblurile să prezinte exerciții 
cu coardă.

Constantin MACOVEI

• „Cupa ligii engleze" a progra
mat primele partide din sferturile 
de finală. Echipa Tottenham Hot
spur a învins pe teren propriu cu 
scorul de 2—0 pe Blackpool. Cele 
două goluri au fost marcate de 
Martin Chivers și Martin Peters. 
Alte partide: Norwich — Chelsea 
0—1 ; West Ham — Sheffield Uni
ted 5—0, Stoke City — Manchester 
United 2—1 I

• Rezultatele înregistrate în e- 
tapa a 15-a a campionatului fran
cez : Sochaux — Monaco 3—1 ; 
Nîmes — Bordeaux 1—1 ; Metz — 
Ajaccio 3—0 ; St. Etienne — Nancy 
0—3; St. Germain Paris — Lyon 
1—2 ; Bastia — Lille 1—0 ; Angou- 
leme — Rennes 0—0 ; Nantes — 
Angers 1—0; Nice — Red Star 1—0; 
Reims — Marseille 1—3. în cla
sament conduce Marseille cu 21 p 
(un joc mai puțin). urmată de 
Sochaux — 20 p, Nîmes — 19 p 
etc.

• Selecționata Israelului a jucat 
la Sydney cu o reprezentativă re
gională pe care a învins-o cu 2—0, 
prin punctele înscrise de Spiegler,

• Internaționalul italian 
dro Mazzola nu va putea 
în echipa Italiei, care va 
la 20 noiembrie, la Roma, 
Austriei. Mazzola este în 
accidentat.

• Cunoscutul antrenor 
Tommy Docherty, care în 
activat la echipele Chelsea și F.C. 
Porto, a acceptat postul de direc
tor tehnic al echipei Scoției.

San- 
figura 
întîlni 
echipa 

prezent

englez 
trecut a

11-le Țării Galilor pentru 24 noiembrie
CLAY A REINTRAT (Urmare din pag. 1)

Fostul campion mondial de box 
la cat. grea, Cassius Clay (103 kg) 
și-a făcut reintrarea la Houston, în- 
întîlnindu-1 pe colosul Mathis Bus
ter (119 kg). Mult mai tehnic decît 
adversarul său, Cassius Clay a ob
ținut victoria la puncte după 12 re
prize. în cursul meciului, Buster a 
fost numărat de 4 ori.

țional, în schimb Reece a jucat de 
13 ori pînă acum pentru Țara Ga
lilor.

Atacul galez pentru meciul de 
la București se recomandă în mod 
deosebit. Incisivitatea sa este asi
gurată de prezența celor doi Da
vies, amîndoi buni șuteri și sări
tori la cap. Ron Davies (Southamp
ton) și Wyn Davies (Manchester

30 
da

Și

City) — ambii cu cîte aproape 
de selecționări la activ — vor 
de furcă apărării române. Ca
John Mahoney, de la Stoke City, 
deși mai nou în echipă, dar de pe 
acum în prim-planul ei,

în apărare, nume de reținut sînt, 
desigur, cele ale lui John Roberts 
(Arsenal), Terry Yorath (Leeds) și 
Peter Rodrigues (Scheffield Wed
nesday). Echipa mai beneficiază de 
un jucător de la Leeds, anume por-

anga- 
James 
James 
ca la

tarul Gary Sprake, unul din cei 
mai talentați din Marea Britanie.

Dacă adăugăm și alți doi 
jați ai Ligii engleze — Ted 
(Blackpool) și Leighton 
(Burnley) — nu este exclus
București să nu fie reprezentat nici 
un club cu adevărat galez, cele din 
Cardiff și Swansea furnizînd doar 
rezervele echipei.

Ceea ce constituie încă o sucu
lentă poantă de ironie...

I 
\

Redacția și adminislrația î București, >U. .Vasile

In această clădire 
final de baschet

■o
circulară, situată la 7 km de Satul olimpic, își vor disputa medaliile competitorii turneului 
din cadrul J.O. Noua hală va putea cuprinde 6300 de spectatori

FotOl OLYMPIA |
în ciuda apa-desfășura talentele, 

rențelor, într-o atmosferă glacială!
Lucrările de reamenajare a ace

stui patinoar (construit în 1965) vor 
costa aproape 4 milioane mărci 
vest-germane. Cheltuielile privesc 
în principal remanierea tribunelor 
care vor trebui să permită accesul 
unui total de 7 200 de spectatori. 
Podiumul ringului va fi înălțat la 
un metru de la sol. Baterii electri
ce de 1500 de lucși vor lumina su
prafața de luptă, permițînd exce
lente transmisii televizate. Munci
torii constructori vor părăsi noua 
arenă de box la 30 iunie 1972 (dată 
la care, de altfel, se încheie și în
scrierile de concurenți pentru tur
neul olimpic de box).

începînd de la 1 
candidații olimpici se vor putea 
antrena în 14 săli de gimnastică, 
acestea vor fi destul de asiduu so
licitate, întrucît se scontează ce 
participarea a aproximativ 400 de 
boxeri la turneul olimpic (la Me
xico au fost prezenți 311 pugiliști).

august ,1972,

în calendarul Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen boxului îi sînt re
zervate 97 de ore, repartizate pe 
lungul spațiu dintre 27 august și 9 
septembrie, cu o singură zi de pau
ză (8 septembrie) înaintea finale
lor (zi rezervată, în aceeași sală, 
turneului la categoria superioară 
de judo). Prețurile de intrare la 
galele de box sînt la înălțimea im
portanței acestei competiții, ajun- 
gînd, în seara finalelor, pînă la 60 
de mărci !

Yachting pe „Vasul fantomă"
După cum se știe, probele olim

pice de yachting vor avea loc în 
rada portului Kiel de la Marea 
Baltică. Și acolo — în cartierul 
Schielksee, pe o suprafață de 285 
de mii de metri patrați — va e- 
xista, în consecință, un sat olimpic. 
Dar dacă la Miinchen poștașii, șo
ferii de taxi sau vizitatorii se vor 
încurca în numeroasele străzi pur- 
tînd nume noi (eonsacrînd celebri
tățile istoriei sportive și olimpice),

la Kiel orientarea va fi mult mal 
simplă întrucît centrul olimpic al 
regatelor este mărginit sau traver
sat doar de 6 străzi, care vor pur
ta pur și simplu numele celor 6 
tipuri clasice de ambaircații olimpi
ce : Dragon, Soling, Star, Tempest, 
Flying Dutchman (Olandezul zbu
rător) și Finn-Dinghi.

Cei 700 de sportivi așteptați la 
Kiel în 1972 vor locui în 32 de 
bungalowuri pe aleea Finn-Dinghi. 
Calea Dragonului, lungă de 400 da 
metri, duce spre locurile de anco
rare a ambarcațiunilor.

Mîndria orgamzatoiriilor 
însă „Vasul fantomă", 
dă ușor înălțată, care 
de pe 500 de metri 
gul centrului olimpic 
permite unei mulțimi
spectatori să urmărească zilnic pa
rada încîntătoare a vaselor cu 
pînze.

va fi
o promena- 
se va întin
de-a lun- 

și care va 
de 30.000 de

PATRU ECHIPE CALIFICATE
A

IN ffSFERTURILE" C.E.
au mai rămas de
8 grupe ale preli-

Meci urile care 
disputat în cele 
minariilor C.E. se pot număra, a- 
cum, pe degete. în zilele care ur
mează vor fi decise ultimele echi
pe din cele 8 participante în sfer
turile de finală. înainte 
ca felul în care vor fi 
meciurile din sferturi, 
mera echipele calificate 
U.R.S.S. (gr. a IV-a), Italia 
a Vl-a), Iugoslavia (gr. a VII-a), 
R.F. a Germaniei (gr. a VIII-a).

Echipe cu cele mai mari șanse 
de calificare i România (sau Ceho-

de a expli- 
programate 
vom enu- 

pînă acum: 
(gr.

slovacia) gr. I; 
Franța) gr. a Il-a ; 
Elveția) gr. a III-a ; 
Portugalia) gr. a V-a.

Sferturile de finală 
gramate prin tragere 
mele celor 8 echipe calificate vor fi 
introduse într-o urnă de unde se 
vor trage cele 4 perechi. Meciurile 
se vor desfășura, anul viitor, tur- 
retur, iar echipele calificate în se
mifinale (la puncte sau golaveraj) 
vor participa la turneul final, în
tr-o țară 
rior.

Ungaria 
Anglia 
Belgia

vor fi 
la sorți.

(sau 
(sau 
(sau

pro
bi u-

care va fi stabilită uite-

STENOGRAMA MECIURILOR DE MIERCURI
PRELIMINARII C.E. GRUPA A VII-A (clasament final).

R.F. A GERMANIEI — POLONIA 0—0. 
Hamburg — 64 000 spectatori. Gazdele au 
atacat mai mult, dar polonezii, cu o 
echipă tînără, au jucat excelent pe un 
teren desfundat, acoperit cu zăpadă la 
sfîrșitul partidei. Formații : R.F. a Ger
maniei : Mayer — Hottges, Weber, Bec
kenbauer, Schwarzenbeck, Simmer (KB- 
ppel), Fiehtel, Overath, Libuda, Milller, 
Grabowski. Polonia : Czaja, — 
nowskl, Ostafynskl, Gorgon, 
(Wyrobe), Szoltyszik, Blaut, 
Marks, Lubansky, Lako.

CLASAMENTUL GRUPEI A

1. R.F. a Germaniei
2. Polonia
3. Albania
4. Turcia

Ultimul meci : 
decembrie).

T'urcia

Szyma- 
Anczok
Dej na,

vin-A.

6
5
6
5

4 2
2
1
1

2
1
1

0
1
4
3

io— 2 
o— 5
5— 9
4—12

Polonia (5

8—0 (5—0).
Au marcat

1. Iugoslavia
2. Olanda
3. R.D. Germană
4. Luxemburg

3
3
3
0

3
1
1
1

o
2
2
9

7— 2

PRELIMINARII OLIMPICE
— IUGOSLAVIA 2—0 
18 000 spectatori. Au 
(min. 48), Kreische 
se va desfășura în 

care va totaliza mal

R.D. GERMANA
(0—0), Rostock — 
marcat : Strelchel 
(mln. 62). Returul 
Iugoslavia. Echipa ___ .
multe puncte în cele două partide se va 
califica în turneul final.

CUPA U.E.F.A,
F.C. ABERDEEN — JUVENTUS TORI

NO 1—1 (0—0). Au marcat : Harper (min. 
78) și Anastasi (min. 50). Juventus, învin
gătoare In primul med eu 2—0, va Intimi 
In turul al IH-lea pe Rapid Vlena.

OLANDA — LUXEMBURG
Eindhoven, 17 000 spectatori.
Cruyff (min. 2), Kaizer (mln. 6), Pahl- 
platz (mln. 13), Cruyff (min. 15), Hul- 
shoff (min. 38), Hoekema (min. 52), 
Cruyff (mln. 60), Israel (min. 88). OLAN
DA : Van Beveren — Venneker, Huls- 
hoff, Israel, Kroll, Jansen. MUhren, Pahl- 
pfatz, Hoekema, Cruyff, Kaizer, 
XEMBURG ; Moes — Johann 
Kolwelter, Flenghl, John 
Kritke, Nikolaus Hoffmann, 
Braun, Philipp. Klrkens.

MECI AMICAL

LU-
Hoffmann, 
Hoffmann.

Duschier,

BULGARIA — GRECIA 2—2 (0—0). So
fia, 15 00o spectatori. Au marcat : Anto- 
nladls (mln. 63), Papaioanu (mln. 67), 
pentru oaspeți, respectiv M. Vasillev 
(min. 73) și Kirilov (min. 86). Au jucat 
echipele : BULGARIA : Goranov — Gal- 
darski, Hristaklev. Velicikov, Jecev, De- 
nev (Gh. Vasilev), M. Vasilev, Bonev 
(Țzvetkov), Jekov Kirilov, A. Mihailov. 
GRECIA : Christidis — Palas, Angells, 
Hallaballas, Toskas, Nikolaidis, Kudas, 
Elefterakls, Andonladls, Papaioanu, Krl- 
tikopoulos (Kallgarls). Excelent., arbitra
jul prestat de V. Pădureanu, ajutat de 
P. Sotlr șl Nlculescu.

Intre 1 și 20 decembrie se vor desfășura 
în orașul Vrnjacka Banja (Iugoslavia) 
întrecerile celei de-a treia ediții a „Cu
pei campioanelor europene» la șah. Prin
tre participante figurează șl campioana 
lumii, șahista sovietică Nona Gaprindaș- 
vill. Țara noastră va fi reprezentată de 
jucătoarea care, la 24 noiembrie, la Bra
șov. va intra în posesia titlului de cam
pioană națională.■
La 27 decembrie va avea Ioc la Buda
pesta ședința Comitetului F.I.D.E pentru 
aplicarea sistemului de clasificări' a jucă
torilor, propus de dr. A. Elo (S.U.A). 
Acesta, un specialist în statistică matema
tică, a 
flcare 
lumea.

Elo (S.U.A).

pus la punct un sistem de clasl- 
a jucătorilor de șah din toată

Londra, în turneul final al „Cu-
Dewar". englezul John Palsh a

= La
= pel
= fost declarat învingător în fața Iul 
= Ion Țiriac la scorul de 2—6, 2—0. 
— Tenismanul român a abandonat par- 
= tida în al dollei set, fiind bolnav 

de gripă.

■
începînd de vineri, selecționata de tenis 
de masă a R.P. Chineze va întreprinde 
un turneu în Italia, Oaspeții vor juca 
la 19 noiembrie la Roma șl apoi, în con
tinuare, la Cagliari (22 noiembrie), To
rino (24 noiembrie) șl Milano (26 noiem
brie).

In cadrul turneului preoUmpIc masculin 
de handbal, care se desfășoară în pre
zent la Tokio, selecționata Coreei de 
Sud a întrecut cu scorul de 15—13 echipa 
Israelului. In med dedslv pentru cali
ficarea la Jocurile Olimpice de la MUn- 
chen. echipa Japoniei va întîlni Ia 24 
noiembrie, la Osaka, reprezentativa Co
reei de Sud.

■
Dubla tnttlnire Internațională de gimnas
tică. desfășurată la Orleans Intre selec
ționatele Franței șl URSS, s-a încheiat 
cu succesul sportivilor sovietid, învingă
tori în ambele meciuri. întîlnlrea mas
culină a fost Cîștigată de echipa URSS 
cu scorul de 372,05—352,60 puncte. La 
Individual compus, pe primul loc s-a 
clasat cunoscutul campion sovietic Vo
ronin cu un total de 113,70 puncte In 
medul feminin, scorul a fost favorabil 
oaspetelor cu 558,70—534,65 puncte. Cel 
mai bun rezultat la Individual a fost 
obținut de gimnasta sovietică Burda cu 
74,40 puncte.

Cele două foruri ale boxului profesionist, 
WBA și NBA, au căzut de acord în 
sfîrșlt ea semigreii Bob Foster șl Vicente 
Rondon, deținătorii centurilor celor două 
versiuni, să se tnttlnească oficial la San 
Juan (Porto Rlco). Data acestui meci 
urmează să fie stabilită zilele acestea.

După o Inactivitate competlțlonală <le un 
an, fostul campion mondial de box la 
cat. muscă, thallandezul Chartchal Chlo- 
no! șl-a făcut reintrarea la Bangkok, în- 
tîlnlndu-l pe compatriotul său Berkerk 
Chartvanchai. Chlonoi a obținut victoria 
la puncte, la capătul a 10 reprize spec
taculoase.
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