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PROPAGANDA SPORTIVA
ELEMENT EEICIENT

DE EDUCAȚIE A TIOETDEUI
Edificarea societății socialiste, 

multilateral dezvoltate, în pa
tria noastră, a determinat și o 

creștere a rolului și sarcinilor propa
gandei care, așa cum arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU în Ra
portul prezentat la Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, „stimulează gîndirea politică 
vie a oamenilor, ii ajută să-și ex
plice desfășurarea evenimentelor și 
să adopte o poziție justă față de ele, 
să dobîndească o perspectivă clară 
pe baza concepției marxist-leniniste 
asupra societății contemporane".

Rolul propagandei îl desprindem 
cu și mai mare claritate din do
cumentele recentei Plenare a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, documente care repre
zintă un deosebit de prețios pro
gram etic, politic și ideologic al 
constructorilor societății socialiste.

în acest context, propaganda spor
tivă, componentă a activității de 
propagandă a partidului și statului 
nostru, capătă o mare importanță, 
datorită ariei complexe și diversi
ficate a activității de educație fizică 
și sport.

Comitetul Executiv al Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, precum și recenta consfă
tuire a activului de bază din do
meniul propagandei sportive au su
pus unei analize atente obiectivele 
acesteia și, în special, eficiența for
melor, mijloacelor și metodelor fo
losite.

în prezent, propaganda în dome
niul educației fizice și sportului 
dispune de numeroase forme ji mij
loace pentru influențarea opiniei 
publice, pentru prezentarea succe
selor dobîndite de spartul românesc, 
sub conducerea partidului. Pot fi
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IN JUDEȚUL HARGHITA

SPORTURILE DE IARNA

cuce- 
repu- 
frun- 
bune

județ din 
ora actuală nu mai 
afiliate la federația 
care trei participă

schiu- 
cit

fizică și . sportul în 
noastre. In acest

fizică și sportul de

SiNT iN ATENȚIA TUTUROR

menționate unele rezultate bune în 
ceea ce privește optimizarea forme
lor și mijloacelor folosite în propa
ganda sportivă, diversificarea aces
tora, echilibrarea atenției acordate 
sportului de masă și celui de per
formanță, creșterea considerabilă a 
numărului și îmbunătățirea calita
tivă a materialelor propagandistice, 
acordarea unei atenții deosebite 
propagandei prin film, radio, tele
viziune. Din ce în ce mai mult, mai 
activ, participă la acțiunea de pro
pagandă sportivă organizațiile și in
stituțiile centrale care au atribuții 
in acest domeniu.

Apreciind caracterul realist al o- 
rientării generale, precum și nu
meroasele și variatele acțiuni între
prinse pe linia propagandei sporti
ve, este necesar să semnalăm și 
principalele lipsuri care au deter
minat o eficiență mai scăzută a a- 
cestei activități și să indicăm unele 
probleme care trebuie să stea mal 
mult în atenția tuturor factorilor 
responsabili.

In primul rînd, trebuie mențio
nată tendința de a se acționa dese
ori izolat și numai prin organisme 
și mijloace proprii, atît din partea 
sectorului de propagandă din cadrul 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, a federațiilor 
sportive, cit și din partea organi
zațiilor și instituțiilor centrale care 
au atribuții în domeniul educației 
fizico și sportului.

Activitatea de propagandă sporti
vă inițiată și desfășurată de comi-

In județul Harghita, anotimpul 
rece zăbovește — în mod obișnuit 
— mai mult decît în altă zonă a 
țării CJEFS. celelalte organe jude
țene, s-au îngrijit Ca în lunile ce 
urmează, sporturile de -iarnă să se 
desfășoare din plin, activitatea de 
masă și performanță să nu Înregis
treze scăderi de ritm, iar în practi
carea hocheiului, patinajului, 
lui să fie cuprinși un număr 
mai mare de tineri și adulți.

Pe acest fundal de preocupări a 
avut loc zilele trecute, Plenara Con
siliului

Fizică și 
organizarea 
lor 
pat 
tar 
tid.

Județean pentru Educație 
Sport Harghita. Tema : 
și dezvoltarea sporturi- 

de iarnă. La lucrări au partici- 
tov. Alexandru Szekeres, secre- 
al Comitetului județean de par- 
reprezentanți ai C.N.E.F.S., 

U.G.S.R., U.T.C.. Organizației Pio
nierilor. alți factori cu atribuții în 
domeniul sportului din acest județ.

Informarea prezentată a scos în 
relief rezultatele obținute in dome
niul sporturilor de iarnă, succesele 
dobîndite, precum șl rămînerile in 
urmă care se mal constată.

Astfel, cu toate rezultatele bune 
înregistrate in anii trecuți, nu «-a 
reușit să se răspundă integral rolu
lui tot mal important pe care îl are

educația 
societății 
educația 
au o sferă restrînsă de cuprindere, 
deoarece un număr încă mic de ce
tățeni practică în mod organizat 
exercițiul fizic.

în ceea ce privește sportul 
performanță, județul Harghita 
afirmat pe plan național prin 
rirea de titluri de campioni 
blicani și ocuparea unor locuri 
lașe în ierarhia celor mai 
echipe de hochei din țară.

Harghita este singurul 
tară, oare are la 
puțin de 9 secții 
de resort, dintre 
la întrecerile primei divizii. De re
ținut că aceste secții au o activitate 
permanentă, participînd la diferitele 
competiții rezervate copiilor și ju
niorilor. Pentru reîmprospătarea con
tinuă a echipelor s-au înființat cen
tre de copii și juniori în orașele 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni. Odor- 
helul Secuiesc și Toplița. în Miercu
rea Ciuc există centre de copii și

Paul IOVAN
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DUMITRU, unul din oamenii de bază ai naționalei, se angajează la antrenament cu ambiția-i caracteristică, 
sub privirea atentă a antrenorului TITUS OZON

Ieri a fost primăvară la Snagov. 
Soarele s-a ridicat de dimineață 
deasupra lacului și a rămas acolo 
multă vreme, curios, parcă să vadă 
primul antrenament al tricolorilor 
dinaintea jocului cu Tara Galilor. 
Mai întîi, dimineața, pe la ora 10, 
băieții discutaseră programul între
gii perioade de pregătire a ultimu-

iNVINGlND CU 5-2 PE EPITOK BUDAPESTA

PROGRESUL BUCUREȘTI s-a calificat
în semifinalele C CI. Ia tenis de masă feminin

Iul joc din grupa preliminară. Un 
program chibzuit, alcătuit de cel 
doi antrenori, un plan din care am 
reținut succint : control medical în 
fiecare dimineață ; analiza jocului 
cu Cehoslovacia fazi, la ora 15) ; 
joc de pregătire cu echipa de tine
ret a Petrolului (miine, la ora 14) i 
analiza particularităților din jocul 
galezilor (luni, la ora 11) ; program 
de gimnastică (marți, la ora 10,30) ; 
antrenamente fizice, tactice și teh
nice și diverse activități de relaxa
re. După ce au aflat acest „plan de 
asalt", jucătorii, în bună, dispoziție, 
au ieșit pe teren pentru primul an
trenament. Toți, adică și Dumitru 
și Radu Nunweiller, mai puțin 
Dinu, scutit medical, pînă astăzi. A 
fost un antrenament deconectant, de 
recuperare, pentru că mai toți se- 
lecționabilii au călătorit după etapa 
de miercuri. . Și după ce, sub soa
rele acela generos s-a încheiat pri
ma ședință de lucru, terenul n-a 
rămas gol, cum s-ar crede. Dumi
tru, Radu Nunweiller, Adamache, 
Ghiță și Răducanu au fost supuși de 
cei doi antrenori unui program su
plimentar. Alergări lungi. Șuturi

peste șuturi, unul mal zdravăn ca 
altul. Cel mai tare trage Adamache, 
de rtu-țl vine să crezi că-i portar. 
11 face k-o. de două ari pe Rădu
canu, dar acesta e prea ambițios 
ca să renunțe. Și mal cere cîteva 
„torpile" după care se aruncă ne
bun, să-l vedem că-1 în formă, că 
duminică n-a fost decît o greșeală 
omenească, f>e căre o regretă cum 
n-a regretat incă altceva pe lume, 
dar că treaba aceasta și țepii unor 
condeieri nu l-au doborît. „Norocul 
meu a fost că băieții m-au sprijinit 
moral și in joc după blestemata aia 
de gafă, că am fost ajutat mult de 
conducerea tehnică. Sper să mi so 
acorde încredere șl in partida de 
miercuri".

Dumitru și Radu Nunw'eiller n-au 
jucat miercuri in campionat și era 
firesc să „tragă" foarte tare.

Interesul celor trei portari m-a 
îndemnat să-l întreb, deschis, pe

Mircea M. IONESCU

___________ ______________________ Ă

FLACARA OLIMPICA VA TRECE
Maria 
asigu-

ALEXANDRU MOGOȘ 
șeful sectorului de propagandă 

al C.N.E.F.S.

PRIN BUCUREȘTI LA 13 AUGUST 1972

(Continuare in pag. a 3-a)

confirmări actuale w

Flacăra olimpică îșl va începe drumul de la Olimpia spre Miinchen, 
la 28 iulie 1972. Ea va fi în ziua următoare la Atena, de unde va fi pur
tată de sportivi (atleți. cicliști,, călăreți) pe următorul traseu: Istanbul, 
Varna, București, Pitești, Deva, Timișoara, Belgrad, Budapesta, Viena, Linz, 
Salzburg, Miinchen. La București flacăra olimpică va sosi la 13 august, 
la 14 va fi la Pitești, la 15 la Deva și la 16 Ia Timișoara.

în total traseul ei va măsura 6 400 km. La Miinchen flacăra va a- 
junge, după un tur prin R. F. a Germaniei, la 25 august ora 20 (ora lo
cală), adică în ajunul deschiderii marii întreceri a celei de a XX-a Olim
piade.

Pentatlonul modem

Modul cum antrenorii echipelor 
Progresul șl Epitok Budapesta au 
stabilit ordinea de joo a făcut ca 
primele două meciuri (Zaharia — 
Zongor și Baciu — Hernadi) să fie de
terminante pentru rezultatul întregii 
tntîlniri. Aceasta știind că 
Alexandru are trei puncte

Șl, într-adevăr. s-a văzut că 
cu victoriile lui Zaharia și 
Progresul nu mai putea avea

o dată 
Baoiu

i .w __  ,___ ____  emoții
în^privința' 'calificării în semifinalele 
prestigioasei competiții. De la 2—0, 
Alexandru a ridicat scorul la 3—0, 
în final formația română cîștigînd cu 
5—2. Este un succes deosebit pe ca
re bucureștencele l-au meritat cu pri
sosință. Maria Alexandru, confirmîn- 
du-și valoarea, a învnis detașat pe 
toate cele trei adversare. Alături de 
ea au marcat evoluții frumoase, pline 
de ardoare, cele două coechipiere 
Doina Zaharia și Mariana Baciu. Ele 
au realizat puncte importante pentru 
calificarea team-ului lor în semifi
nale.

(Continuare fn pag. a 3-a)

Ședința de aseară a Biroului federal
® Dumitru este refăcut, iar accidentul lui Dinu nu provoacă îngrijorare

în cadrul ședinței de aseară a 
Biroului F. R. Fotbal, Angelo Ni- 
culescu a prezentat o informare 
asupra meciului România — Ce
hoslovacia, precum și a pregătiri
lor ce se desfășoară în aceste zile 
în vederea ultimei partide din gru
pa întîi a Campionatului euro
pean, România — Țara Galilor, ce 
va avea loc miercuri 24 noiembrie, 
pe stadionul 23 August din Capi
tală.

Antrenorul echipei naționale a 
arătat că starea de sănătate a ju
cătorilor este bună. Dumitru s-a 
refăcut și-și va relua locul în for
mație. iar accidentul pe care l-a 
suferit Dinu la Petroșani nu este 
de natură să pună sub semnul în
trebării participarea sa la meciul 
de miercuri.

In cadrul aceleiași ședințe
■ fost rezolvate lucrări curente, 
gate de desfășurarea activității 
balistice din ultimul timp.

au 
le- 

fot-

și speranțe pentru Miinchen
Cind in 1967 pentatlonul modern 

românesc era readus intre «porturile 
cu reale posibilități de afirmare pe 
plan internațional se făcea un act 
de dreptate- Pentru că, deși ramură 
sportivă tinără la noi, el dovedise, 
1A scurt timp de la înființare (1953) 
un progres continuu, reflectat ae 
pozițiile bune ocupate in marile com
petiții. Astfel, după un an de exis
tentă sportul celor 5 probe (călărie, 
scrimă; tir, înot, cros) se .situa pe 
locul opt în lume, cu prilejul cam
pionatului mondial din 1954, pentru 
ca un an mai tirziu să-și îmbunătă
țească situația în clasament (locul 
7). Ascensiunea pentatloniștilor noș
tri este reconfirmată . în. *956. ^and 
la Jocurile Olimpice ' • ’*-
ne ei ocupă locul 6 
tribuind la .sporirea 
legației române..

în loc să fie însă 
tinuare. pentatlonul 
încet-incet dat uitării.

_.l 1956. cind
de la Melbour- 
pe echipe, 
punctajului

stimulat în 
modern a 

___ _____ neglijat 
punct de vedere al sprijinului
terial, moral, propagandistic 
cesar oricărui sport de performanța. 
N-a fost inclus nici Pe lista, spor
turilor reprezentate de români la 
J.O. de la Roma și Tokio și, astfel, 
a început regresul și apoi inactivi
tatea.

în 1967. 
viată. L - 
Un mic — ----- -----
entuziaști au început o muncă difi
cilă. fără satisfacții imediate, s-a 
făcut o nouă selecție între juniorii 
cu aptitudini pentru acest sport. 
După doi ani de pregătiri, echipa 
României ocupa locul 6 la mondia
lele de juniori (1969), anul trecut 
procesa pe locul 5, iar în acest an, 
la Uppsala (Suedia), cucerea meda
lia de bronz a mondialelor.

Cu aceste considerente, putem 
aprecia că rezultatele pentatlonului 
modern românesc sînt de natură să 
mulțumească prin progresul lor.. atit 
ca poziții în ierarhia mondială cit si 
(de altfel. aceasta interesează în 
primul rînd) ca punctaj: 12 668 p în 
1969: 12 254 p în 1970; 13 703 în 1971, 
cu posibilitatea ca anul viitor să fie 
depășită limita celor 14000 de punc
te. cu care, de obicei, se riști gă 
chiar medalii în marile competiții de 
seniori.

-.37 insă, el este readus 1* 
S-a luat totul de la capăt.

cerc de foști practicant!.

i«HR?
§88? ț Wz J i£'J y ' *

Antrenorul
unor rezultate promițătoare pentru

Gheorghe Tomiuc și cei mai buni elevi ai săi, autorii 
pentatlonul romănesa.

Iată, deci, că ascensiunea destul 
de rapidă a tinerilor noștri pentatlo- 
niști creează premisa prezenței lor 
în 1972 pentru a doua oară la star
tul Jocurilor Olimpice-

Dacă aceasta se va întîmpla, nu 
există îndoială că reprezentanții noș
tri — abia trecuți de bariera junio
ratului — vor face tot posibilul să 
obțină un loc onorabil în confrun
tarea cu adversari experimentați cum 
sînt pentatloniștii maghiari, sovie
tici. vest-germani, americani, bul-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Fără îndoială, performantei» bune înregistrat» de pentatlonul 
modern în ultimii ani, faptul că reprezentativa română este 
compusă din sportivi fin»ri, cu evidențe fante de progres, pre

cum și seriozitatea cu care tehnicienii federației si sportivii privesc 
pregătirea, constituie tot atîtea motive ca să credem In ascensiunea 
acestui sport pe scara valorilor mondiale, Intr-o bună comportare 
chiar ia J.O, de la MOnehen. Așa cum mi apreciat In ședința de 
analiză a Biroului C.N.E.F.S., aceasta va depinde, Insă, si de modul 
în care F.R.C.P.M. va reuși ’ă colaboreze cu celelalte federații (în 
măsură »ă-i acorde sprijin tehnic |l material]. Aceasta va contribui 
la ridicarea mai rapidă a valorii eomponenților lotului national la 
fiecare din cele 5 probe fi va tndreptăți aspirația lor de a lua startul 
în competiția olimpică.

i

Trei dintre cele cinci victorii ale echipei bucureștene aparțin maes- 
trei emerite a sportului Maria Al exandru.

REZULTATE: Doina Zaharia—Iudith 
Zongor 2—1 (—16, 18. 19), Mariana 
Baclu—Agnes Hernadi 2—1 (17, —18, 
13), Maria Alexandru — Gabriela 
Ords 2—0 (8, 10), Doina Zaharia—
Agnes Hernadi 1—2 (13, —15, —13), 
Marla Alexandru—Iudith Zongor 2—O 
(12. 17), Mariana Baciu—Gabriela
Oros 0—2 (—15, —14). Maria Alexan
dru—Agnes Hernadi 2—0 (11, 18).

PARTIDE SPECTACULOASE
IN FINALA CAMPIONATULUI

FEMININ DE ȘAH
Vineri a fost zj de virf in finala cam

pionatului feminin, disputindu-se nu mai 
puțin de 14 partide, foarte importante 
pentru configurația clasamentului.

De dimineață au avut loc 6 partide în
trerupte din rundele precedente, soldate 
cu o victorie (Margareta Juncu la Eleo
nora Gogilea) și 5 remize (Veturia Simu
— Margareta Juncu, Margareta Teodo- 
rescu — Suzana Makai, Elena Rădăcină
— Vera Zsigmond, Renă Fărcaș — Emi
lia Chiș și Maria Pogorevici — Eleono
ra Gogilea).

După amiază s-au desfășurat part. Cele 
rundei a 11-a : lată rezultatele : Mar
gareta Juncu — Suzana Makai %—’/»» 
Elisabeta Polihroniade — Margareta Teo- 
dorescu 1—0, Elena Rădăcină — Ioana 
Miroslav ‘/r—'/>» Adela Gesticone — Ve
turia Simu ‘/3—*/„ Gertrude Bapmstarck
— Vera Zsigmond 1—0, Rents Fărcaș — 
LI» Bogdan 0—1, Eleonora Gogilea — 
Emilia Chiț ■/»—*/». S-a Întrerupt partida 
Marla Pogorevici — Anca Gheorghe.

In clasament : Elisabeta Polihroniade 
9 (1), Gertrude Baumstarck 9, Margareta 
Juncu 8‘/a (1). Suzana Makai 7‘/s (1) etc.

Slmbătă are loc runda a 12-a, al că
rei cap de afiș n deține derby-ul cam
pionatului Margareta Juncu — Elisabeta 
Polihroniade.

C. GRUIA, coresp.

IN ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA SCRIMĂ

SPADASINII DE LA DUNAREA GALAȚI
AU FURNIZAT PRIMA SURPRIZA

Ultima etapă a campionatului di
viziei A la scrimă a debutat cu o 
restanță din cadrul probei de spa
dă, care a opus pe trăgătorii clu
bului Steaua mediciniștilor din Tg. 
Mureș. Intîlnirea a fost mai echi
librată decît se credea și liderii 
au cîștigat la limită: 8—7 (dublă 
înfrîngere în asaltul Moldanschi — 
Damjanschitz). După un asemenea 
rezultat, Medicina pornea net favo
rită în meciul cu Dunărea Galați. 
Dar tinerii spadasini de lâ Dună
rea au dat dovadă de o mare pu
tere de luptă și au reușit să fur
nizeze prima surpriză a etapei. Ei 
au dispus de Medicina cu 8—7 
(dublă înfrîngere între Ștefănescu 
și G. Budahazi). Au punctat: Ilie 
și Trifu cîte 3. Ștefănescu — 2 
(Dunărea), Pongraț — 4, Huszar, 
Damjanschitz și G. Budahazi — 
cîte o dată. In continuarea reu
niunii 
trecut

de dimineață, Steaua a In- 
cu 13—3 pe C.S.M. Cluj

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 4-a)

RUSBYȘTI SELECȚI0NA8ILI AU SUSȚINUT
ULTIMELE ANTRENAMENTE

OASPEȚII POLONEZI AU SOSIT ÎN CAPITALĂ
După ce joi au efectuat un ușor 

antrenament fizic de acomodare 
pe stadionul Giulești, componenții 
lotului național de rugby s-au reu
nit pe „23 August" vineri diminea
ță pentru ultima oară înaintea 
meciului cu selecționata orașului 
Varșovia.

De data aceasta antrenorii lotu
lui și-au propus să urmărească te
lul cam se realizează omogeniza
rea compartimentelor șl în general 
a XV-lui care va evolua dumi
nică.

Prof. Al. Teofilovid șl Petre Cot- 
mănescu nu s-au fixat încă asupra 
echipei, a selecționatei divizionare 
române. Există o singură certitu
dine pentru linia I, Dinu. Unul

din selecționabili, Baciu, al doilea 
pilier, s-a mișcat destul de bine și 
se speră să fie complet recuperat. 
El va fi dublat, probabil, o re
priză, de I. Pop Pentru postul de 
taloner rămîne să se aleagă între 
Popovici șl Iorgulescu. Linia a II-a 
pare ceva mal stabilă. Vor fi fo
losiți, în principiu, Șerban și Posto- 
tache. Unele nedumeriri creează 
nerestablllrea lui Iftimie, astfel că 
în linia a IlI-a se va conta pro
babil pa Dărăban ca închizător și 
pe Rățcanu și I. Pop ca aripi. 
Ultimul s-ar putea să schimbe la 
pauză cu Achtm.

Dileme există și pentru celelalte 
posturi: Florescu este dublat de 
Țața ca mijlocaș la grămadă, iar

Bucos de Marinescu ca „uvertu
ră". Nica pare să fie singurul cen
tru solo, în timp ce Nicolescu va 
avea un contracandidat în 
Aripile Suciu și Constantin 
Raau Ionescu un... taloner 
ambițios. Pentru fundaș e-a 
pentru Durbac.

Formația definitivă va fi cunos
cută in cursul dimineții de as
tăzi.

Rugbyștii polonezi au sosi» in 
Capitală vineri seara. Este vorba 
de 10 jucători, toți activînd in pri
ma divizie. Oaspeții vor efectua 
astăzi un ușor antrenament de a- 
comodare pe stadionul Giulești 
(ora 10).

Hulă. 
au In 
foarte 
optat

Tiberiu STAMA

Moment din meciul de sabie Steaua — C.S.M. Cluj. Pe planșă : O. 
Vintilă (Steaua), la stingă fi clujeanul Ion Pop (dreapta).

Foto i VASILE BAGEAC

Miine, la baza sportivă Metalul

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE CICLOCROS
Mîine, pe traseul de la baza 

sportivă Metalul din Pantelimon, 
începînd de la ora 9, se va con
suma ultimul act oficial al actua
lului sezon de ciclism i finalele 
campionatului național de ciclo- 
eroe.

Ramură auxiliară • sportului cu 
pedale, .punte de legătură" Intre 
două sezoane, disciplină care îm
bină ciclismul cu atletismul, ciclo- 
crosul 
rat de 
însă o 
loc de 
ces dificultățile, o posibilitate ex
celentă de prelungire a sezonului

este — în general — lgno- 
marii rutieri. El reprezintă 
școală a dîrzeniei, un mij- 
a învăța să înfrunți cu suc-

competițional și, de aceea, mai a- 
les rutierii tineri îi populează star
turile. Miine vom asista la decer
narea ultimelor trei titluri națio
nale din acest sezon (juniori mici, 
juniori mari, seniori) in cadrul 
unor întreceri care vor oferi spec
tatorilor Cue frumoase, d« lupta 
acerbft. La seniori, campionul de 
•nul trecui — George Negoescu 
(Steaua) — are șanse să-și reedi
teze victoria. Cu siguranță, insă, 
că locot I va fi asaltat și de alți 
specialiști al dclocrosului. Disputa 
lor nu va face decît să se măreas
că interesul pentru competiție. /
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CU 22 PARTICIPANT!

FINALA REPUBLICANĂ MASCULINĂ 
DEOSEBIT DE INTERESANTĂSE ANUNȚA

Tinda campionatului republican con
stituie, fără îndoială, cea mal Impor
tantă competiție a șahului românesc, 
în fiecare an, în fața tablelor cu pă
trate albe șl negre, se întîlnesc cele mal 
bune forțe pe care le avem în acest 
sport al minții : este momentul de exa
men. de verificare a valorilor șl, evident, 
de revizuire a Ierarhiei In raport cu pro
gresele neîncetate ce se înregistrează.

Finala aceasta reprezintă pentru majo
ritatea partlcipanților un mare prilej de 
afirmare. Avînd posibilitatea de a-și mă
sura forțele cu „consacrațli", mulțl din
tre jucătorii noștri în plină ascensiune 
nutresc justificate speranțe de a-și de
monstra valoarea șl a intra astfel în rîn- 
durile echipei naționale, de a cîștiga 
dreptul de a participa la competițiile In
ternaționale.

Aceasta, cu atît mal mult, cu cit Fe
derația noastră de specialitate a Intro
dus. drept criteriu principal de selecție, 
sistemul de coeficienți valorici indivi
duali, elaborat de profesorul A. Elo. sis
tem aplicat pe plan mondial de către 
Federația internațională de șah CFiDE) 
pentru calificarea tuturor jucătorilor.

Nu vom insista acum asupra detaliilor 
acestui alstem, care necesită o «Kpunere 
amănunțită, cu un pronunțat caracter 
tehnic. Vom arăta numai că punctajul 
Elo se modifică de la concurs la con
curs. in raport cu performanța înregis
trată de flecare jucător. Intr-un fel, am 
putea compara acest sistem cu tabela 
finlandeză de la atletism, cu deosebirea 
că el nu se aplică 
ci îl însoțește Pe 
riera iul, mareînd 
regresele pe care 
troducerea acestui 
valorii individuale 
un mare val de emulație in lumea In
ternațională a șahului. Titlurile de 
maestru Internațional șl de mare maes
tru se acordă In baza acestui punctaj șl 
lupta se dă acum nu numai pentru pri
mele locuri, cl și pentru ameliorarea 
punctajului personal.

la un singur concurs, 
jucător in toată ca- 
mereu progresele sau 
le înregistrează. In
sistent de stabilire a 
a jucătorilor . a creat

In aceste condiții. Anala campionatu
lui republican din acest an se anunță 
deosebit de disputată. Cu excepția lui 
Florin Gheorghiu, care participă la Mos
cova la marele turneu în memoria lui 
Alehin, un reprezentant al țării noastre 
într-o strălucită pleiadă de mari maeș
tri. la finală sînt prezenți cei mal buni 
jucători ai țării : 4 maeștri internaționali, 
15 maeștri ai sportului șl numai 3 can
didați de maestru.

Deținătorul titlului, în ultimii doi ani, 
maestrul internațional Victor Ciocâltea, 
nu va avea o sarcină ușoară. Cel puțin 
cițiva concurenți au justificate veleități 
și vor depune toate eforturile pentru a-și 
apăra cît mai bine șansele, mai ales că, 
anul viitor fiind olimpic și la șah, cam
pionatul va cîntărl greu in selecționarea 
echipei noastre reprezentative. Ne gin- 
dlm în primul rind ia grupul de jucă
tori cu experiență internațională : Th. 
Ghițescu. D. Drimer, D. Ghizdavu, E. 
Ungureanu, C. Partoș, C. Radovici, pe 
care i-am întîlnit în repetate rînduri in 
locuri fruntașe. Un cuvînt de loc negli
jabil au de spus maeștrii experimentați,

SpOrt^al
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M. Ghinda 2303 (9) ; A. Buzâ (2300 (9) ; M. Șuta 2300 (9) ■ C. Botez 
2295 (9) ; S. Grunberg 2270 (8) ; O. Pușcasu, V. Stoica, V. Adam cite 
2200 (6>/,).

Cu titlu informativ, marele maestru Florin Gheorghiu are coefi
cientul 2524.

V. Ciocâltea 2480 (Pentru a menjine coeficientul, trebuie sâ reali
zeze în campionat 141/» puncte); D. Ghizdavu 2469 (14 puncte); Th. 
Ghițescu 2454 (13'/2) ; D. Drimer 2435 (13) ; C. Radovici 2415 (12’/z) ; 
E. Ungureanu 2410 (12); C. Partos 2407 (12); T. Stanciu 2385 (Îl1 ■.) ; 
M. Pavlov 2381 (11Vf); I. Szabo 2380 (11</2) ; G. Mitilelu 2365 (11) 
V. Vaisman 2356 (11); E. Reicher 2351 (10'/i) ; S. Necmțu 2347 (101/.)

COEFICIENȚII ELO Al PARTICIPANTILOR 
FINALEI CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE ȘAH

care au participat la numeroase Anale 
de campionat : I. Szabă, T. Stanciu. M. 
Pavlov, Gh. Mitltelu, V. Vaisman, Em. 
Reicher, S Neamțu, C. Botez, A. Buză. 
M. Suta. O. Pușcașu. Intre aceste două 
grupe, talentatul, dar nestatornicul Mi
hai Ghindă poate obține orice rezultat, 
(ăperăm că Se va' strădui să demon
streze că insuccesul din turneul nostru 
internațional a fost un accident).

In sflrșlt. în campionat debutează M. 
Adam (surpriza semifinalei de la Timi
șoara), A. Griinberg și V. Stoica, doi ti
neri eare sperăm că vor folosi acest 
prilej pentru a ne arăta ce pot.

Ur> pronostic este inutil. Tabelul 
coeficienților Elo, pe care-1 publicăm 
alăturat, prezintă o imagine clară a echi
librului actual de forțe dintre fruntașii 
șahului nostru. Nu ne îndoim că. sub 
impulsul posibilităților de selecție în e- 
chipa națională, campionatul din acest 
an va da loc la o luptă strînsă, în care 
surprizele nu sînt excluse. Gongul de 
începere : luni la ora 16 in sala IPGG.

S. SAMARIAN

Trei dintre protagonistele întrecerilor de la Arad : de la stingă : Magda
lena Lesai (Voința .Arad), Eleonora Mihalca-Vlaicov (Politehnica Timi
șoara) și Maria Alexandru (Progresul București) Foto ■ Th. MACARSCHI

La Arad, marți, începe returul campionatului pe echipe
ÎN PERSPECTIVĂ, LUPTĂ STRÎNSÂ PENTRU TITLURILE REPUBLICANE

Nr. 6882
. . V-. , -i

In divizia feminină,

I.E.F.S

Cele mai interesante meciuri de 
baschet programate in acest sfîrșit 
de săptămînă sînt cele feminine. 
Intr-adevăr, în etapa a VI-a se în
fruntă eehipe de forțe apropiate, 
fapt reflectat și de poziția lor în 
clasament. Cea mai importantă în- 
tîlnire se anunță între I.E.F.S., re
centa învingătoare a campioanei 
țării, și Rapid. Neînvinse în cele 
cinci partide precedente, I.E.F.S. și 
Rapid își dispută locul întîi ocu
pat acum de studente, datorită 
coșaverajului superior. Ținînd sea
ma că team-ul rapidist se află în 
plină transformare și că timpul 
scurt trecut de la formarea nou
lui lot n-a permis realizarea co
eziunii absolut necesare performan
telor superioare, credem că prima 
șansă aparține I.E.F.S.-ului, a că
rei formă excelentă am remarca-

Șl RAPID DECID CAMPIOANA PRIMULUI TUR

t-o miercuri seară, în jocul cu Po
litehnica. Indiferent, Insă, de re
zultat, sperăm într-un spectacol 
plăcut, mai cu seamă că în com
ponența ambelor formații se află 
numeroase baschetbaliste valoroase, 
actuale și foste internaționale.

Formații : I.E.F.S. : Tita, Petric, 
Aniza, Vigh. Giurea, Popov. Ifti- 
mie. Salcu. Balai. Deak, Szabo, 
Barabas ; RAPID : Racoviță, Șu
ii man. Nicola, Bohn, Nicolae, Ba
sarabia, Tal. Buga, Roșianu. Găes- 
cu. Predescu. Arbitri : dr. Dan Chi- 
riac și G Dutka.

Foarte atractive se anunță jocu
rile Universitatea Iași — Voința 
Brașov și Sănătatea Satu Mare — 
Constructorul București, 
favorită sigură este 
București în întrecerea 
cu A. S. Armata.

La băieți, I.C.H.F. — Politehnica 
București șl Politehnica Galați — 
Rapid București sînt întîlnirilecele 
mai importante, care vor 
modificări substanțiale în 
mente. Celelalte partide ale 
a iV-a : Steaua — Voința 
rești, Dinamo

aduce 
clasa- 
etapei
Bucu- 

Politehnica Cluj

Toată săptămînă viitoare, cu ex
cepția zilei de luni. Sala sporturilor 
din Arad va găzdui una dintre Căle ' 
mai importante competiții interne 
de tenis de masă: returul campiona
tului republican pe echipe. 8 for
mații feminine și 10 masculine se 
vor întrece — sistem turneu — 
pentru desemnarea echipelor campi
oane ale României. După prima 
parte a competiției (desfășurată în 
aprilie la Brașov) situația clasamen
telor este următoarea,: fete : 1.
Voința Arad 14 p, 2. Rapid Brașov 
13 p. 3. Progresul București 12 p. 4. 
C.S.M. Cluj 11 p, 5. Spartac București 
10 p, 6. Voința București 9 p. 7. 
Șc. sportivă Buzău 8 n. 8. Locomo
tiva București 7 p: băieți: 1. Po
litehnica București 17 p. 2. Progre
sul București 17 p, 3. Voința Arad 
17 p. 4. C.S.M. Cluj 15 p, 5 Voința 
Cluj 15 p, 6. Voința Brașov 12 p. 7. 
Voința București 12 p, 8. Rovine 
Craiova 11 p. 9. Politehnica Timi
șoara 11 p. 10. Locomotiva București 
9 p.

Așa cum arată configurația clasa
mentelor. rezultatele meciurilor din 
această ultimă etapă ' (care începe 
marți) vor fi determinante pentru 
stabilirea ierarhiei. Doar echipa fe
minină Voința Arad are 
o situație 
acumulat în 
puțind să-i fie 
pentru 
Ies, 
mai mult de o înfringere. Actuala

p.

ultimă 
vor fi 

ierarhiei.
Voința Arad are oarecum 

privilegiată, punctajul 
turul campionatului 

eventual suficient 
cîștigarea titlului, 

în cazul cînd nu va
Bineînțe- 
înregistra

„3 SECUNDE"
Ieri s-a hotărît, de către F.R.B., 
datele de disputare a ultimelor

•
ca
etape ale diviziei feminine A să ră- 
mină cele stabilite initial, adică 28 
noiembrie. 1 decembrie și 5 decem
brie. Amintim că se propusese mo
dificarea datelor, in scopul încheierii 
acestui prim tur în ziua de 1 de
cembrie.

ARBITRI ROMÂNI
IN COMPETIȚIILE EUROPENE
Comisia de organizare a cupelor euro

pene la baschet a desemnat pe urmă
torii arbitri români să conducă meciu
rile turului al doilea al C.C.E. și Cupei 
cupelor : G. Chiraleu (cu G. Burcovlch
— Italia) — „17 Nandori" Tirana — Ju- 
goplastika Split in „C.C.E." la băieți (la 
Tirana) ; dr. Dan Chlriac (cu J. C. Bol»
— Franța) — Panathlnalkos Atena —
iMaccabl Tal Aviv ta „C.C.E." la băieți 
(la Atena); C. Negulescu (cu R. Tlmu- 
cin — Turda) — Lokomotiv Șotia — Vi
deoton Budapesta in „Cupa cupelor" la 
fete (la Șotia); M. Aldea (cu A. Alba
nezi — Italia — S.K. Hajidelsminfsteri um 
Viena 
„Cupa cupelor" la băieți (la Viena); 
Cadar (cu I. Uyguc —ț_Turcia) 
tertes Budapesta 
„C.C.E.' ’ ‘

Cervena Zvezda Belgrad în 
............................... V.

Egye- 
CREFF Madrid în 

la fete (Ia Budapesta).

Singura
Politehnica 
de la Cluj

arbitrilor a• Colegiul central al 
analizat arbitrajul prestat de P. Ma
rin și E. Hottya la meciul Politeh
nica București — Steaua și. luind 
in considerație rapoartele observa
torilor delegați, a constatat că ambii 
cavaleri 
tilnirii 
rare și

• A 
dia”, 
C.JE.F.S. 
județeană de baschet, a reunit echi
pele de mîni-baschet (băieți) ale 
Școlii sportive Pitești, Școlii spor
tive Buzău, Școlii generale nr. 5 
Tîrgoviște și Casei pionierilor Tîr
goviște.

' Turneul, disputat la 
fost cîștigat de Școala 
tești, 12 p, neînvinsă 
meciuri susținute (s-a _ 
tur). Urmează în clasament : 2. Șc. 
sp. Buzău 9 p, 3. Șc. generală nr. 
5 Tîrgoviște 9 p 4. Casa pionierilor 
Tîrgoviște 6 p.

Au fost răsplătiți cu diplome 
I. Oprică (Șc. sp. Pitești) — cel mai 
tehnic
Pitești) .
și Th. Castravete (Casa pionierilor) 
— cel
AVANU-coresp.).

ai fluierului au asigurat în- 
o bună și corectă desfășu- 
le-a acordat patru stele, 
treia ediție a „Cupei Chin- 
compet iție organizată de 

Dîmbovița prin Comisia

Tîrgoviște, a 
sportivă Pi

ta cele șase 
jucat tar-re-

jucător. C. Stoian (Șc. sp.
— coșgeterul întrecerii (118 p)
mai tînăr jucător. (MIȘU

LA SEMNALELE ZIARULUI
MAI MULTE CONCURSURI DE HALTERE

Si.'.temul competițional la hal
tere, deosebit de sărac — doar 
2—3 competiții pe an la nivel 
republican — a cortstituit, nu 
de mult, obiectul unei critici în 
paginile ziarului nostru. Fede
rația română de haltere și cul
turism și-a însușit, în bună 
parte, observațiile și ne-a adus 
la cunoștință că a făcut unele 
retușuri și îmbunătățiri în ca
lendarul competițional intern. 
Astfel, se preconizează organi
zarea unui „mini-campionat", cu 
echipe formate din 3 haltero
fili pentru ca și acele formații 
care nu au 9 concurenți de va~

loare să participe la întreceri. 
De asemenea, se vor organiza 
mai multe întreceri pentru hal
terofilii fruntași la acele cate
gorii de greutate unde avem, 
cit de cit, valoare de plan in
ternațional. Propunerea ziarului, 
de a înființa o întrecere pe echi
pe, sistem divizie, nu poate fi, 
deocamdată, realizată — ne 
răspunde F.R.H.C. Problema se 
află în studiu și biroul federa
ției va hotărî ulterior, după o 
consultare prealabilă a condu
cerii cluburilor și asociațiilor cu 
secții de haltere.

LICEENII DIN PREDEAL VOR SCHIA...

C.J.E.F.S. Brașov, în dorința de a ajuta secțiile de schi din 
județ, a achiziționat în toamna anului trecut, în urma unor efor
turi financiare, o serie de schilifturi pe care le-a repartizat dife
ritelor unități sportive. Printre acestea se află și Școala sportivă 
— Liceul cu program de schi din Predeal. Mult s-au bucurat 
schiorii liceeni din frumoasa stațiune montană, de această măsură 
luată, care mecaniza antrenamentele și contribuia în mod direct la 
intensificarea și îmbunătățirea pregătirii. A trecut însă sezonul 
alb 1970—1971 și schiliftul nu a fost montat...

Evident, ziarul nostru s-a ocupat de această problemă și în- 
tr-un articol intitulat „Avem sau nu nevoie de schilifturi 1“ a no-

jjVJUULlL. ZBICII JlVC'Vl «.* O V».» ~ '
tr-un articol intitulat „Avem sau nu nevoie de schilifturi ?' 
minalizat acele secții de schi care nu au pus în exploatare această 
modernă aparatură sportivă 
și A.S.A.

printre care. și Liceul din Predeal 
și A.S.A. Brașov (care însă n-a răspuns nici pînă azi la critica 
apărută în ziar). Conducerea liceului din Predeal» însă, ne asigură 
că in noul sezon de iarnă schiliftul aflat în dotare va funcționa. 
Pentru aceasta s-a și angajat un om care să răspundă de buna 
funcționare a instalației și s-a cerut constructorului (Întreprinderea 
de industrie locală Brașov) să acorde asistență tehnică și să reme
dieze, dacă va fi cazul, unele defecțiuni semnalate ia alte schi
lifturi similare.

DIN NOU DESPRE PATINOARUL DIN MIERCUREA CIUC

Ziarul nostru a scris multe 
despre noul patinoar artificial 
din Miercurea Ciuc, localitate 
unde hocheiul are o veche tra
diție (numărul amatorilor jocu
lui cu pucul este de ordinul su
telor) și, ca atare, construirea 
acestei baze sportive de iarnă 
a fost primită cu nespusă bucu
rie, nu numai de localnici, ci și 
de hocheiștii din orașele înve
cinate. Dar, iată că după puțin 
timp de la darea în folosință 
a patinoarului, unul dintre redac
torii noștri a relatat, într-onotă 
critică, starea deplorabilă ta

care au ajuns unele din anexele 
importante ale construcției.

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport Harghita 
a luat măsuri ca toate stricăciu
nile să fie reparate. „Noul con
structor — se spune în răspun
sul primit — lucrează intr-un 
ritm mai susținut și avem con
vingerea că C.M. de hochei pe 
gheață grupa C (care se va des
fășura Ia începutul 
la M. Ciuc — n.r.) 
șura în cele mai bune condi- 
țiuni".

anului viitor 
se va desfă-

T. R.

campioană a țării. Progresul (han
dicapată în prima parte a concursu
lui prin nepartieiparea Măriei Ale
xandru) poate reveni în frunte nu
mai dacă va obține șapte victorii, 
iar Voința Arad va pierde cel pu
țin două meciuri.

La băieți, 
chisă, trei 
număr de 
București, 
Voința Arad. Primele 
prezintă garnituri de 
te. La Progresul va fi folosită, pro
babil. și Maria Alexandru. Aceasta 
ca urmare a unei hotărîri mai vechi 
a federației noastre de specialitate 
care acordă drept de participare și 
la băieți jucătoarelor cotate ta pri
mele 10 locuri în clasamentul eu
ropean și în primele 15 în cel mon
dial. în atari condiții, este posibilă 
și evoluția Eleonorej Mihalca-Vlai
cov in formația masculină Politeh
nica Timișoara.

Iată deci, suficiente atuuri pentru 
interesul pe care-1 suscită Întrece
rile de la Arad.

lupta va fi foarte des- 
formații 

puncte : 
Progresul

avind același 
17. Politehnica 

București și 
două, mai ales, 
valori apropia-

PREGĂTIREA LOTULUI NAȚIONAL ÎN DISCUȚIA BIROULUI FEDERAL
Ultima jedință a Biroului fede

ral a fost consacrată îndeosebi dis
cutării stadiului de pregătire a lo
tului național care «o pregătește 
pentru meciul cu Franța din „Cu
pa națiunilor — F.I.R.A." de la 
11 decembrie.

în cadrul ședinței, prof. Al. Teo- 
filovici, antrenor federal, a prezen
tat o informare cu privire la com
ponența lotului, la dificultățile pri
cinuite de unele indisponibilități, 
(Baciu, Pop Al. Bărgăunaș, Hulă 
etc.), la testul efectuat în cadrul 
Centrului de medicină sportivă, la 
meciurile de verificta® ^susținute 
pînă în prezent. S-a apr.eciaț că în 
general capacitatea de efort a com- 
ponenților lotului este bună. Legjat 
de aceasta se preconizează sporirea 
volumului și a intensității antrena
mentelor. Se va efectua un al doi
lea test medical, mai riguros, pen
tru a se stabili și mai exact gradul 
de sănătate al selecționabililor, po
sibilitatea de a suporta, în zilele 
care urmează, antrenamente cu o 
încărcătură de efort sporită la ni
velul cerințelor meciului de la Be
ziers.

Lotul, sub titulatura de selecțio
nată divizionară, va susține dumi
nică un meci de verificare cu o 
selecționată â orașului Varșovia. 
S-a apreciat util un asemenea exa
men public, mai ales pentru veri
ficarea stadiului de pregătire fi
zică. Aceasta întrucît rugbyștii po
lonezi sînt sportivi de elan, obiș- 
nuți să acționeze mult în mișcare, 
pe tot terenul (jucătorii din linia 
a III-a șl din treisferturi sînt 
origine atleți, alergători în jur 
11 secunde pe 100 m.).

După meciul internațional 
duminică, lotul va face o scurtă 
etapă de oxigenare la munte, cu 
acoent pe pregătirea fizică gene
rală și specifică. Seva urmări creș
terea forței și a vitezei de împin
gere în grămezi, detenta prinzăto- 
rilor în margine, viteza tn regim de

la 
de

de

rezistență a tuturor jucătorilor,-4 
mal mare circulație în teren. « 

în ceea ce privește pregătirea 
tehnică, planificată in 
antrenorii coordonatori 
pe exersarea placajelor, _ _
la punct a pasei, pe îmbunătățirea 
preciziei în executarea loviturilor 
de picior, pe protejarea mingii etc. 

Prof. Nicolae Pădureanu consi
deră bună concepția de joc impri
mată lotului de antrenorii co
ordonatori. Precizează că se im
pune, într-adevăr. un volum spo
rit de antrenament și, paralel, 
o pregătire psihologică 
torilor. în jocul cu 
fiecare rugbyst român trebuie să 
aibă multă personalitate, să știe ce 
vrea, cum să acționeze, să găsească 
spontan soluțiile cele mai inspirate 
și mai eficace.

Secretarul general al federației. 
I. Izvoranu apreciază interesul cu 
care antrenorii coordonatori se o- 
cupă de pregătirea lotului. Le soli
cită în continuare multă exigență 
pentru ca la 11 decembrie să poată 
fi trimis în teren, la Băziers, cel 
mai bun XV pe care îl poate pre
zenta la acea dată țara noastră. 
Meciul cu Franța se anunță real
mente extrem de dificil — viitorii 
adversari sflîndu-se într-o formă 
excepțională — dar în ciuda acestui 
fapt, jucătorii noștri nu vor trebui 
să abordeze partida timorați, în 
ideea unui eșec, ci dimpotrivă să 
facă totul pentru a fi, ca și altă 
dată, la Toulouse sau Bayonne, cel 
puțin egali adversarilor lor.

continiuare, 
vor Insista 
pe punerea

a jucă- 
francezii,

RADIOAMATORISM
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE TELEGRAFIE

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
și Mureșul Tg. Mureș — Universi
tatea Timișoara.

Dikay, autor a 16 puncte în 
jucătorii de bază ai I.C-H.F.-ul

dinj, va fi și miine unul 
meciul cu Politehnica București 

Foto : Calin CREȚU — Clin

Azi si miine la Timișoara
0 COMPETIȚIE DE MARE ATRACTÎE SI

Ultimul mare concurs de haltere și 
culturism din acest au dotat cu „Cupa 
F.R.H.C.", programat sîmbătă și dumi
nică la Timișoara, suscită un interes 
deosebit. Peste 100 de halterofili șl cul- 
turlștl ișl vor da întilnire cu acest pri
lej, intr-o competiție originală, ieșită 
din obișnuitele întreceri care au avut 
loc pînă acum.

De fapt, „Cupa F.R.H.C." care se or
ganizează pentru prima oară în țara 
noastră, prevede un regulament „sul 
generis", în care calitățile frumuseții 
corpului (culturism) se combină eu forța 
șl calitățile fizice (haltere) șl de inde- 
mînare (gimnastică) ale sportului.

întrecerile de la Timișoara se vor 
desfășura tn mal multe „reprize". In 
prima (sîmbătă) concurenții vor lua 
startul la haltere, „tmplngînd" bara 
(greutatea o fixează sportivul) din po
ziția „culcat". Apoi, concurenții vor ri
dica bara din genuflexiuni. In fine, în 
ziua a doua (duminică dimineața) par
ticipanta vor fl supuși concursului de

ORIGINALITATE
unor probe de gim- 

După cum se vede, este 
adevărat triatlon (cultu- 
gimnastică).

asemenea concurs este 
verificarea calităților

culturism și 
nastică (sol), 
vorba de un 
rism, haltere,

Scopul unui
lesne de înțeles: 
fizice și de îndemînare: depistarea ele
mentelor celor mai dotate pentru spor
tul halterelor.

Concursul de culturism se desfășoară 
la două categorii: pentru sportivi înalți 
pînă ia 1.68 m și pentru cei peste 1.68 m.

Clasificarea se face pe baza puncta
jului obținut: la culturism și gimnastică 
se acordă puncte de la 1 la 20. iar la 
haltere (împins-culcat și genuflexiuni) 
se vor da alitea puncte cu cît greuta
tea ridicată depășește greutatea corpo
rală a sportivului. De pildă, dacă un 
concurent de 82 kg „împinge" din pozi
ția culcat -100 kg el va obține -qii puncte.

Prin originalitate șl varietate, ..Cupa 
F.RiH.C." va fi. fără îndoială, o com
petiție foarte instructivă pe care pu
blicul timișorean o va urmări cu mita 
interes.

(Urmare din pag. I)
juniori la Avintul, Șc. generală nr. 
1. Casa de copii etc. în același timp 
ta cadrul Școlii sportive își desfă
șoară activitatea un număr de 5 
grupe, iar la Liceul cu program de 
educație fizică, două grupe cuprin- 
ztad peste 130 de tineri hocheiști. 
Un lucru îmbucurător este și faptul 
că activitatea hocheiștilor nu s-a 
limitat numai la perimetrul orașelor 
cu tradiție in acest sport, cj ea s-a 
extins și în mediul rural, cu rezul
tate foarte bune. Astfel au apărut 
hocheiști in comunele Dănești, Re- 
melea. Sincrăieni, Ciumani, Suseni, 
Lăzarea, Sinsimion, Mădăraș și altele. 
Pregătirea și îndrumarea tinerilor 
sportivi este făcută de antrenori și 
profesori de educație fizică avînd 
specializarea hochei, precum 
instructori voluntari. Pentru întrea
ga masă de tineri hocheiști sînt or
ganizate competiții oficiale în care 
se întrec zeci și zeci de echipe.

Deși ar avea posibilități de dez
voltare nelimitate, patinajul altă ra
mură sportivă tradițională pe aceste 
meleaguri și-a redus activitatea la 
cele două secții permanente: Școala 
sportivă și C.J.E.F.S. Pînă acum pa
tinajul viteză nu a pătruns în ora
șele județului, deoarece — se afir
mă — copiii sînt tentați să prac-

- Lice cu predilecție hocheiul, unde se 
obțin rezultate mult mai repede de
ci!; la patinaj viteză sau la cel artis
tic. Prezența 'unui patinoar artificial 
a făcut 
muri 
ta tea. 
scurt 
poată 
la patinaj viteză si artistic.

Schiul se bucură de o bază de

insă' ca' Și
sportive șâ-și

Există chiar 
timp, județul 
mtndri cu caftiptonî naționali

și de

PARTIDE ATRACTIVE ÎN DIVIZIILE A
campionatului 
finală, mtre- 

feminină se află abia la ju- 
în ’’acest sfîrșit de săptă-

în timp ce turul 
masculin intră în faza 
cerea 1 
mătate. 
mină, cei mai avantajați sînt pasio- 
nații voleiului din Capitală. Ei vor 
avea 
din

posibilitatea să urmărească 7 
cele 12 partide programate, 

sîmbătă și duminică, în etapa a 
IX-a. la masculin, și a VI-a, La fe
minin.

Steaua va înfrunta sîmbătă, în 
sala Floreasca, de la ora 19, garni
tura Rapidului. Un meci-cheie pen
tru viitoarea configurație a clasa
mentului. Steliștii au nevoie ca de .. 
aer de cele două puncte, dar Rapid 
dorește să fie prima echipă care să 
Ie întrerupă șirul de victorii. Deci, o 
partidă ce poate fi așezată indiscu
tabil „cap de afiș”. Tot sîmbătă, 
fruntașa clasamentului. îNnamo, are 
o misiune facilă în meciul cu 
I.E.F.S., (sala Floreasca. de la ora 
17,30) dacă ținem seama de com
portarea din ultima vreme a studen
ților. ~ 
patru 
njcă 
șoara 
9,30, 
sita tea
— Tractorul Brașov și Viitorul Ba
cău — Unirea Tricolor Brăila) care 
au, după părerea noastră, drept „so-

Programul mai cuprinde încă 
întilniri ce se dispută dumi- 

(Progresul — Politehnica Timi- 
— sala Progresul, de la. ora 

Universitatea Cluj — 
Craiova. Politehnica

Univer-
Galați

aceste două ra- 
intensifice activi- 
premise, ca, in 
Harghita să se

masă puternică. Deoarece în județ 
nu există condiții 
practicarea schiului alpin, 
a fost pus 
cele 15 secții de schi afiliate, acti
vează peste 300 de sportivi, care 
participă cu regularitate la compe
tițiile județene și republicane.

Pentru întreaga activitate sportivă 
de iarnă din sezonul 1971—1972. în 
județul Harghita s-au 
de retușare, reparare 
jare a terenurilor de hochei și pati
naj, a trambulinelor de sărituri si

optime pentru
___  , accentul 

pe fond și sărituri- în

luat măsuri 
și reamena-

în-
subestimăm 
în depla- 
zonă a 

loc cîteva 
■ ceea . ce 

ar fl ca

liste" gazdele. Dar aceasta nu 
seamnă că trebuie să i ' 
șansele echipelor aflate 

în această 
vor avea 

poziții. Dar 
mai mult,

sare. Oricum, 
clasamentului, 
schimbări de 
ne-ar bucura 
aceste schimbări să se manifeste (in 
bine) și în joc.

Dintre confruntările fetelor, două 
ni se par a prezenta un interes deo
sebit. In primul rind, I-E.F.S. — Di
namo (sîmbătă, ta sala Floreasca, 
de la ora 16). Studentele, odihnite 
după două săptămînl de repaus, nu 
vor ezita să dea o replică dîrză di- 
namovistelor aflate în urmărirea li
derului. Penicilina Iași, care primeș
te replica Farului, avind desigur, 
prima șansă. A doua partidă, dumi
nică, Rapid —• Universitatea Timi
șoara (sala Giulești, ora 10,30). Giu- 
leștencele, neînvinse, 
să-și adauge încă o 
studentele (reîntoarse 
din Cehoslovacia) au 
arate că nu ..se împacă cu situația 

’ .7 rest:
— Ceahlăul P. Neamț (sala 

ora 9,30) Constructorul — 
Sibiu (sala Constructorul, 
Sănătatea Arad — Medicina, 
deschise, mai ales primele 

oricărui rezultat.

ta aceste zile ae desfășoară la Radio- 
clubul Central din București a X-a edi
ție — jubiliară — a campionatului repu
blican de telegrafie

La această importantă competiție par
ticipă 28 de radioamatori telegrafiști, re- 
prezentind 14 radiocluburl județene, care 
s-au calificat pentru etapa finală a cam
pionatului.

Remarcăm printre concurenți prezența 
triplului campion de anul trecut, Radu 
Bratu din Constanța, precum și a maeș
trilor sportului Vasile Căpraru (Bucu
rești), Vasile Giurgiu (Sibiu). Dumitru 
Dascălu (Suceava), loan Kutî (Pitești). 
Alături de aceștia se prezintă la startul 
întrecerilor șl o serie de radlotelegrafiști 
tineri care s-au remarcat în ultimele con
cursuri.

Se vor decerna trei titluri de campion, 
la următoarele probe : regularitate (tran
smitere și recepție), viteză-transmitere și 
viteză-recepție, precum și un titlu de 
campion pentru echipa clasificată 
primul loc.

O mare
competiție internațională:

„CUPA BUCUREȘTI"
vor Încerca 
victorie. dar 

din turneul 
posibilitatea să

unei echipe de mijloc. In
C.P.B. - ~ -----
Ciulești,
C.S.M.
ora 10).
partide 
două,

Em. F.

în zilele de 4 și 5 decembrie, 
va avea loc pe arena Voința din 
Capitală, ediția a VI-a a tradițio
nalei competiții internaționale de 
popice, „Cupa București". La in-1 
treceri și-au anunțat participarea 
popicari din R.D. Germană, Ceho
slovacia. Franța, Ungaria, R-F. a 
Germaniei, Iugoslavia și Polonia 
(sportivii polonezi vor fi prezenți 
pentru prima oară).

PENTATLONUL MODERN CONFIRMĂRI ACTUALE
• •

ȘI SPERANȚE PENTRU MUNCHEN
(Urmare din pag J)

gări, suedezi, polonezi sau finlan
dezi' Pentru a obține dreptul de a 
merge la Mfinchen. sportivii români 
trebuie să-și confirme insă valoarea 
în concursurile internaționale viitoa-

DISCREPANTA VALORICA 
PE PROBE

ora actualăCum se prezintă la 
situația performanțelor pentatloniș- 
tilor noștri în funcție 
Concursurile susținute pină 
atestă o valoare ridicată a 
nenților Iotului național in 
de înot și cros. De altfel, 
au contribuit în cea mai mare mă
sură la obținerea unui punctaj ge
neral ridicat — atit la individual cît 
și pe echipe — și la plasarea forma
ției pe locuri fruntașe. De pildă, la 
concursul desfășurat în primăvară 
in .Franța, pentatloniștii
M. Cosmescu și A. Covaci au obți
nut Ia fiecare din aceste probe peste 
1 000 de puncte. în timp ce la ce
lelalte trei, rezultatele lor au fost 
mai modeste. Și următoarele între
ceri la care au participat ta acest 
an (în U.RS.S., Ungaria. 
Polonia, la concursul 
din România, la 
niori din Suedia 
intern) au arătat ... „
sportivilor noștri în aceste probe, 
în schimb. L. — I—7, ,1
călărie, rezultatele s-au situat 
consecventă la un nivel mai scăzut.
îmbunătățirea pregătirii la 

discipline ar contribui la

de probe ? 
acum 

compo- 
probele 
acestea

primăvară
D. Spîrlea,

Bulgaria, 
international 

mondialele de ju- 
și la campionatul 
buna pregătire a

la scrimă, tir și chiarcu

aceste
_ __ _ sporirea

punctajului individual și pe echipe

și, implicit, la ascensiunea pentatlo
nului modern românesc pe treptele 
ierarhiei mondiale.

COLABORAREA CU FEDERAȚIILE 
DE SPECIALITATE

în ședința în care Biroul C.N.E.F.S. 
a analizat situația actuală a penta
tlonului modern și posibilitățile a- 
cestuia de a fi prezent la startul 
Olimpiadei, au fost, relevate defi
ciențele de mai sus și căutate căile 
care pot duce la eliminarea lor. 
Pornind de la faptul că nu există 
secții puternice de pentatlon mo
dern (și că aproape totul se reduce 
Ia eforturile pe care le depune fe
derația). că dotarea cu materialul 
de calitate necesar pregătirii este 
încă precară, participanții la discu
ții au îmbrățișat ideea pregătirii 
sportivilor în cadrul secțiilor de per
formanță corespunzătoare celor cinci 
probe. Cu alte cuvinte, pentatlonis- 
tul trebuie să facă o pregătire și 
să participe la concursurile interne 
și chiar internaționale în cadrul 
secțiilor de scrimă, călărie, tir, înot 
și atletism Dar. cu deosebire la 
probele în care ei sînt deficitari. 
Numai în aceste concursuri tari își 
vor putea îmbogăți arsenalul de 
procedee, își vor îmbunătăți stilul 
de concurs și rezultatele. Numai 

punindu-i în fata unor scrimeri, țin- 
tași, călăreți valoroși, ei pot învăța 
mai bine cum . trebuie să»și ridice 
măiestria sportivă. în plus, ajutorul 
material pe care federațiile respec
tive l-ar asigură peniatloniștilor ar 
fi de mare însemnătate pentru ridi
carea performanțelor lor, dat fiind

faptul că se simte acut lipsa mate
rialelor de bună calitate (lame, cai, 
muniții etc). Multi dintre vorbitori 
au subliniat — și cu temeinicie — 
necesitatea întocmirii unui program 
de pregătire mai judicios, prin caro 
să se acorde o importanță precum
pănitoare probelor deficitare, dar și 
individualizării 
funcție 
fiecărui 
nai.

antrenamentelor, în 
de calitățile si deficientele 
component al lotului națio-

PERSPECTIVE
Actualul 

între care 
mari posibilități de progres, 
după părerea noastră — 1 
perspective ce pot fi materializate 
chiar la J.O. de la Munchen. D. Spir- 
lca, M. Cosmescu, A. Covaci — un 
tînăr cu calități deosebite — I- Bă
net. C. Călina, A. Nagy sînt elemen
te valoroase, capabile de rezultate 
foarte bune în viitor, chiar de 
loc pe podium la Olimpiada 
1976. Cu condiția, însă, de a 
severa în pregătirea serioasă pe 
o desfășoară acum. Dar, pentru 
mare deplină, pentru îmbunătățirea 
poziției sale în ierarhia mondială, 
pentatlonul modem 'românesc 

nevoie de lărgirea bazei 
masă și de performanță, 
darea secțiilor existente, 
tarea altora noi. precum 
sprijin material la nivelul cerințelor 
actuale. în acest fel, entuziasmul 
celor care practică pentatlonul mo
dern. sport care cere mari eforturi 
și sacrificii, poate primi răsplata 
cuvenită.

nucleu de pentatlonîsti. 
foștii juniori etalează 

. are — 
frumoase

I.

un 
din 

per- 
care 
afir-

are 
sale de 

de consoli
da înfiin- 
și de un

a pîrtiilor de schi de la: Liceul
din Dănești. Șc. gen. Mădăraș, Asoc- 
sp. Flamura roșie Sinsimion, . Șc. 
gen. Sinsimion. Șc. gen. nr. 8 și 
Asoc.
nr- 3 
etc.

în planul de măsuri adoptat de 
plenară se va acorda o 
sebită realizării următoarelor 
live :

Flamura
Sinsimion,

sp. Olimpia Toplița. Șc. gen. 
din JoseniCălimănel, Liceul

atenție deo- 
obiec-

— o muncă de propagandă mai 
susținută în vederea popularizării

sporturilor de iarnă ;
— angrenarea în mai mare mă

sură în conducerea și sprijinirea ac
tivităților sportive a profesorilor de 
educație fizică si antrenorilor.

Participanții care au luat cuvin- 
tul au arătat. în spirit critic și au
tocritic, ceea ce s-a făcut bine, unde 
s-a greșit și ce trebuie realizat,

— extinderea hocheiului și a pati- 
naiului în toate 
asigurarea unui 
prin organizarea competițiilor locale 
pentru juniori și . " .

— practicarea schiului ta toate 
localitățile care au condiții naturale 
prielnice și atragerea tinerilor de la 
sate și orașe ;

— asigurarea bazei materiale ne
cesare desfășurării sporturilor de 
iarnă ?i valorificarea ta mai mare 
măsură a tuturor resurselor și po
sibilităților locale

zonele județului și 
caracter de masă
copii ;

viitor sporturile de iarnă să 
in județ o largă aderență în 
tuturor. Prof. Ștefan Borbath 

sp. Miercurea Ciuc), Ștefan 
(secretarul As. sp. Voința M. 
prof. Irma Botar (Liceul pe-- - - - - - Iuliu

Avîn-
Eros 
prof.

ca în 
capete 
rîndul

(ȘC.
Gccse 
Ciuc), 
dagogic Odorheiul Secuiesc), 
Kocsis (președintele As. sp. 
tul Gheorgheni), prof. Iozsef 
(Șc. sp. Odorheiul Secuiesc). 
Corneliu Grigorescu (Șc. gen. Bălan) 
ș.a. au vorbit despre munca depusă, 
rezultatele obținute, subliniind câ 

unele neajunsuri în activitatea spor-

tarilor de iarnă in județul Harghita 
rezidă din lipsa de pe piață a ci- 
torva materiale și a echipamentului 
sportiv pentru copii.

în încheiere, a luat cuvîntul 
Alexandru Szekeres, secretar al 
miletului județean de partid, 
a spus : ' „Plenara a analizat 
simț de răspundere problemele 
gate de sporturile de iarnă în județ. 
Cadrul organizatoric este prielnic 

pentru ca această activitate să se 
desfășoare în condiții bune. In ace
lași timp. CJEFS are datoria de a 
se lipsi de „ajutorul” unor tovarăși 
care ajută activitatea sportivă doar 
cu sfaturi. Să atragem oameni mre 
muncesc bine și sint sincer legați dc 
mișcarea sportivă. Se recomandă ca 
in viitor să se încerce atragerea tu
turor cetățenilor din județ Ia prac
ticarea sporturilor de iarnă. în spe
cial, și legat de aceasta Organizația 
Pionierilor, U.T.C., Sindicatele trebuie 
să facă mai mult pentru impulsiona
rea mișcării sportive de masă și per
formanță, 
schiul pot 
ploare în

Măsurile adoptate în plenară, an
gajamentele factorilor răspunzători 

sînt premisele unei bune desfășiirărl 
de forțe pentru ca în judșțnr Har
ghita sporturile de iarnă să înregis
treze un progres continuii.

tov. 
Co- 

care 
cu 
le-

Hocheiul, patinajul și 
și trebuie să capete am- 
județ”.



Tricolorii pregătesc partida cu
(Urmare din pag. J)

DE VORBĂ CU TITUS OZON

O ECHIPA TIPIC BRITANICA,
MASIVA Șl ATLETICA

sImbătă

BASCHET i Sala Giulești, 
de la ora 17,30; Steaua — 
Voința (m. A), Rapid — 
I.E.F.S. (f. A); sala Progre
sul, de la ora 16 : P.T.T. — 
Academia Militară (m, B),
Progresul — I.E.F.S. II (f, B), 
Progresul — Voința Ploiești 
(m, B), Voința — Olimpia 
București (f, B); sala Arhi
tectura, ora 18 i 
— Universitatea 
(f. B).

Arhitectura
București

FloreascaSCRIMA I Sala
II, de la ora 8,301 întreceri 
în cadrul campionatului re
publican. (div. A).

VOLEI î Sala Floreasca, de
la ora ’ 16 : I.E.F.S.
(f. A), I.E.F.S. -
Rapid —- Steaua (m,

Angelo Niculescu : „Nu se știe, deo
camdată. care-i titularul ?‘‘

— Deși Răducanu e foarte pă
truns de greșeala făcută, pentru 
care a primit multe critici din par
tea presei, a familiei și a prieteni
lor, deși se observă la el voința de 
a „răzbuna" acea gafă, noi sîntem 
încă în studiu în această privință. 
Și în cazul folosirii lui Răducanu, 
există, ca întotdeauna, păreri pro și 
contra. Ne-am gîndit că Adamache 
care a fost duminică telespectator, 
nu s-a aflat in starea de tensiune 
a lotului, ar fi și el o soluție. E una 
din păreri.

Pește cîteva minute, Răducanu 
m-a ’ întrebat, discret: „V-a spus 
cumva că nu mă folosește?"

— Nu. Rică, nu mi-a spus 
ceva 1

— Am să apăr ca un leu,
spun eu I Și îi batem, altfel nu se 
poate 1

S-a terminat și antrenamentul 
celor cinci. Dumitru și Radu Nun- 
weiller, nedespărțiți colegi de came
ră, sînt numai apă. „Mă simt exce
lent — spune Dumitru — și mă 
bucur nespus că voi juca în acest 
meci foarte dificil cu Țara Galilor.

După antrenament, fiecare s-a re
laxat cum a vrut. Lupescu, acuzînd 
încă oboseala etapei de miercuri

așa

vă
— Dinamo
- Dinamo, 

A)

DUMINICA

BASCHEȚI Sala 
ca, de'! la ora 9,30 t 
— Politehnica Cluj 
I.C.H.F.
reștl (m, A).

Floreas-
Dinamo 
(m, A), 

Politehnica Bucu

(deși joi s-a dormit la Snagov 
pînă seara tîrziu), e pescar insolit, 
undeva, în liniștea lacului. „Și la 
Cardiff, ei au jucat cu un efectiv de 
Liga întîi. Va fi, firește, un meci 
greu, dar să nu ne înspăimîntăm. 
Trebuie să cîștigăm !“ Ceva mal 
încolo se aude zgomot scurt de 
mingi. Rachete de tenis taie aerul 
într-un dans plin de fervoare. An
trenorul Ozon și Deleanu, în cu
plu/ oferă replică unui „dublu" din 
afara fotbalului. Pe margine, cam
pionul de tenis al lotului. Dinu, e 
trist pentru că nu e lăsat să joace- 
Nici 
vrea 
face

■ tului
nu incape vorbă. într-un picior și 
joc. Meciul ? E foarte greu, mai 
greu decît cu Cehoslovacia, pentru 
că Țara Galilor va juca deconec
tată și, ca orice echipă britanică, 
își va apăra prestigiul. Nu mă pot 
gindi, insă, decît la o victorie. Pen
tru că un public formidabil — așa 
cum s-a dovedit duminică, și nc 
este necesar și miercuri — nu poate 
fi răsplătit decît prin victorie". 
Iordănescu, șl el tenisman de oca
zie, acuză dureri la un picior, dar 
ne asigură că va fi apt de joc, să 
nu ne facem griji. Zice că duminică 
n-a putut lovi mingea cu piciorul 
drept. Dar ce nu l-a făcut cu stîn- 
gul Iul Doblas ?!.... în atmosfera re-

fotbal și nid. tenis, deși el ar 
să facă de toate. Dar nu-și 
probleme în privința acciden- 
de la Petroșani. „Joc miercuri,

laxată de la Snagov s-a discutat, 
ieri, și despre jocul cu Țara Gali
lor. Și nu-1 puteam „ierta" pe an
trenorul Angelo Niculescu de o a- 
semenea întrebare (clasică): ce pă
rere aveți despre meci 7

— Bine a spus cine a spus că cel 
mai greu meci e cel care urmează, 
în ultima vreme au fost atîtea sur
prize : rezultate egale in partide
le Iugoslavia — Luxemburg. An
glia — Elveția, R.F.G. — Polonia. 
Privim, deci, jocu] de miercuri prin 
caracterul lui decisiv și prin difi
cultatea adversarului, care aud că 
va. veni cu cel mai 
zența jucătorilor cu 
biiizează.

...Acolo, lingă lac, 
spune lui Angelo Niculescu 
a fost băiat cuminte, că n-a făcut 
eforturi, deocamdată, neifidicate. 
Și „explodează" una din cele mai 
bune glume ale zilei : „Dacă nu-i 
cuminte. îi dăm pe mîna 
Tonca!" La Snagov e liniște și voie 
bună. Liniștea dinaintea ultimei 
furtuni....

bun lot. Pre- 
faimă ne mo-

Titus Ozon îi 
că Dinu

Ini

In ziua de 27 octombrie, cînd s-a 
jucat meciul Cehoslovacia — Țara 
Galilor, Titus Ozon s-a aflat în 
tribunele stadionului praghez Spar
ta. Desigur, antrenorul secund al 
echipei noastre naționale efectuase, 
în primul rînd, deplasarea cu in
tenția de a-i vedea la lucru pe ad
versarii noștri cei mai apropiați, 
pe Kuna, ~ 
o dată aflat 
vit atent și 
care, simțea 
rînd într-un

Soiicitîndu-i zilele trecute, un in
terviu, am intrat direct în subiect, 
punîndu-i următoarea întrebare i

— Spune-mi, maestre Ozon, ne 
poate pîndi vreo primejdie, 
miercuri, ia ultimul „hop" 1

— Numai dacă ne subestimăm 
adversarul. Cam așa au procedat, 
parc-se, fotbaliștii cehoslovaci în 
prima jumătate de oră a meciului 
cu galezii. Au trebuit apoi să tragă 
cu dinții pentru a înscrie o singură 
dată spre finalul partidei, prin- 
fr-un șut-disperare. expediat din 
afara careului.

Pollak et comp., dar, 
la Praga. Ozon a pri- 
spre jucătorii galezl 
el, că... vor veni la 
meci decisiv.

A FOST DEFINITIVAT LOTUL

BOX i Sala Casai da cul
tură a Sectorului 4 (Str. Tur
turele), de la ora 10 i „Cupa 
Olimpia".

FOTBAL i Stadionul Pro
gresul, ora 111 Progresul 
Ș.N. Oltenița (divizia B);

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

Terenul Autobuzul, ora lit 
Autobuzul — Dinamo Obor 
(divizia C);

Terenul Constructorul,
11 i Unirea Tricolor — 
căra roșie (divizia C);

Terenul F.R.B, ora
Mașini Unelte — Olimpia 
Giurgiu (divizia C))

Terenul Voința, ora
Voința — T.M. București 
vizi» C) j

Terenul Laromet, ora 
Tehnometal — Sirena (divi
zia C);

Terenul Electronica, ora 11 > 
Electronic® — Celuloza Că
lărași (divizia C).

PATINAJ I Patinoarul 
tificial Floreasca, de la 
81 concurs de selecție 
teză) rezervat copiilor între 
7 șl 14 ani.

Trei portari de valoare — GUIȚA, RADUCANU, ADAM ACHE 
antrenamentul de ieri. I Să vedem cine va fi alesul pentru meciul de 
miercuri! Foto; Dragoș NEAGU

GALEZILOR CARE VA FACE

sosirca pentru luni 22 noiembrie, cu 
avionul, din ea urmind a mai face 
parte conducători ai federației, se
cretarul federal T. MORRIS, antre
norul DAWE BOWEN, medicul și 
numeroși ziariști.

— Caracterizați-ne, pe scurt, for
mația Țării Galilor...

— Este o echipă tipic britanică, 
masivă, atletică. Se aglomerează 
în apărare, iar la 20—30 de metri 
distanță de propria-i poartă aplicft 
un meticulos marcaj om la om, 
așa cum știți că sînt în stare s-o 
facă fotbaliștii profesioniști cînd 
primesc o asemenea indicație. In 
sfirșit, galezii stăpinesc bine arma 
contraatacului, folosind în acest 
scop foarte des și destul de precis 
pasa lungă spre „vîrfuri".

— Ați insistat, oarecum, asupra 
marcajului strict. Față de „zona" 
care atr opus-o fotbaliștii cehoslo
vaci, acum tricolorii, mă refer în
deosebi la înaintași, se vor găsi 
în fața unei alte maniere de joc. 
Ce le recomandați 7

— Să se demarce rapid, să vină 
în întîmpinarea mingii, să evite 
driblingurile inutile, să încerce de
seori schimbarea bruscă a direc
ției de atac.

— Spuneați că la Praga, echipei 
galeze i-a fost specific contraatacul. 
Nu considerați că la București — da
te fiind condițiile noi pentru ea: ab- 

. sența mizei, reîncadrarea unor va
loroși 
Sprake 
pete va 
la joc 7

— S-ar putea, dar nu cred să-l 
convină. Am mai văzut echipa ga- 
leză evoluind și pe propriul teren, 
într-o componență, de asemenea, 
valoroasă. Asta-i Jocul ei. Oricind 
și oriunde manifestă predilecție 
pentru pasa lungă adresată celor 
din linia fntli, dar pregătită atent 
din treimea din mijloc.

— Care sînt atuurile formației 
galeze 7

— Tehnica Individuală, atacul 
prin alunecare, modul simplu dar 
eficace în care acționează linia de 
mijloc, tot timpul completată prin 
aportul aripii dreapta, precum și 
centrările periculoase destinate. în
deosebi, incisivului Wyn Davies.

cuprinde 9 jucători anun- 
corespondentul nostru din 
Forul galez a fost nevoit

DEPLASAREA LA BUCUREȘTI
0 Noi schimbări in lot ® Delegația oaspeților sosește luni cu avionul

Federația de specialitate a Țării 
Galilor a comunicat, ieri, Federa
ției române de fotbal lotul de ju
cători care va efectua deplasarea 
la București în vederea întîlnirii 
din preliminariile campionatului 
european cu reprezentativa țării 
noastre.

Lotul 
țați de 
Londra,
să recurgă și la alți jucători care 
au obținut acordul cluburilor din 
care fac parte. Iată-i pe cei 15 ju
cători (și echipele din care fac 
parte) care vor veni la București : 
SPRAKE 
LINGȚON 
(Sheffield 
(Swindon), 
PAYE (Cardiff), T. JAMES (Black
pool), HOCKEY (Sfhefield United), 
YORATH (Leeds United), HILL 
(Ipswich), L. JAMES (Burnley). 
RON DAVIES (Southampton), WYN 
DAVIES 
(Shefield 
sea).

Dintre
Yorath, Hill, Ron Davies, Wyn Da
vies și Reece aparțin unor cluburi 
care activează în prima ligă en
gleză.

Delegația oaspeților și-a anunțat

(Leeds United), M.IL- 
(Swansea), RODRIGUES 
Wednesday), THOMAS

PHILLIPS (Cardiff),

(Manchester City), REECE 
United). EVANS (Swan-

aceștia, Sprake, Hockey,

titulari ca Ron Davies, 
ș.a.m.d. — formația oas- 
fi tentată să iasă mai mult

YORATH, valorosul mijlocaf al Iul 
Leeds United

— Care-i sînt slăbiciunile 7
— Regruparea greoaie în fața 

propriei porțl. La Praga, după go
lul primit în finalul partidei, ea 
a forțat egalarea prin superioritate 
numerică, dar i-a lipsit mobilita
tea necesară pentru o repliere o- 
portună.

— Ce pronostic ne dă Ozon pen
tru miercuri 7

— Ozon nu dă pronosticuri. Are 
in schimb o doleanță...

— Care ?
— In dificila confruntare pe care 

o susține, echipa își dorește și 
miercuri un public, tot atît de în
țelegător, de atașat, ca aceia din 
partida cu Cehoslovacia.

G. NICOLAESCU

PENULTIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA SECUNDĂ

DE TOAMNĂ?...

RUGBY i Stadionul Giu- 
lești, ora 141 Selecționata 
divizionară română — Selec
ționata orașului Varșovia.

VOLEIi Sala Ciulești, de 
la ora 9,30 i C.PJB. — Ceah
lăul P. Neamț. Rapid — Uni
versitatea Timișoara (1, A) | 
sala Progresul, de la ora 9,30i 
Progresul — Politehnica Ti
mișoara (m. A); sala Cons
tructorul, de la ora 10 i 
Constructorul — C.S.M. Sibiu 
(f. A).

CICLISM i Baza sportivă 
Metalul (Pan tel im on), de la 
ora 9! finalele campionatu
lui național de ciclocros.

Ne aflăm înaintea ultimei etape 
a turului diviziei C. Lupta pentru 
primele locuri e disputată. Doar în 
seriile a X-a și a Xll-a... apele 
sînt mal liniștite — deocamdată — 
pentru că Victoria Cărei și Tracto
rul Brașov au un avans de 3 punc
te și pot fi socotite virtuale „cam
pioane de toamnă".

Față de ediția trecută, cînd ac
tivau în această divizie cu patru
zeci de echipe mai puțin (în pre
zent sînt 167 de formații), valoarea 
competiției actuale s-a cam diluat, 
întrucît multe formații, în special 
cele promovate din campionatele 
județene și codașele din ediția pre
cedentă, care trebuiau să retrogra-

deze, nu au posibilitatea să prac
tice un joc corespunzător pentru 
divizia C. Șl cîte 3-4 asemenea e- 
chipe se găsesc In fiecare serie. 
După 12 etape, sînt încă formații 
care de-abia au strfns 4-5 puncte, 
ca, de pildă, Constructorul Iași 
(cu nid o victorie). Minerul Ro- 
vinari, Victoria Lehliu, Someșul 
Beclean, Colorom Codlea ș.a. După 
relatările corespondenților noștri, 
care asistă duminică de duminică 
la întîlniri, partidele sînt, în 
neral, de un foarte slab nivel, 
păcate, duritățile, atitudinile 
sportive față de adversari și 
bitri sînt aproape nelipsite 
partidele de „C“.

ge- 
Din
ne- 
ar- 
din

PROPAGANDA SPORTIVĂ ELEMENT
EFICIENT DE

(Urmare din pag. 1)

siile județene, în cadrul școlilor, in
stitutelor de învățămînt superior, 
cluburilor și asociațiilor sportive nu 
se ridică, încă, peste tot, la nivelul 
cerințelor etapei actuale de dezvol
tare a societății noastre. Caracterul 
sporadic al acțiunilor de propa
gandă, conținutul general ncconvin- 
gător, uneori pur formal, mai pre
domină în munca unor comisii ju
dețene. în concepția unor activiști.

Sectorul de propagandă din ca
drul Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport s-a concen
trat mal mult spre realizarea direc
tă a unor acțiuni și materiale pro
pagandistice și a neglijat, o bună 
perioadă, îndrumarea comisiilor ju
dețene, realizarea unor schimburi 
de experiență, generalizarea și 
popularizarea unor forme și mij
loace de propagandă care s-au do
vedit eficiente în diferite județe.

în altă ordine de idei, trebuie 
menționat faptul că am recurs la 
noi forme și mijloace de propagan
dă sportivă fără a verifica și cu
noaște în suficientă măsură rezul
tatele acțiunilor întreprinse, fără a 
sonda opinia publică în legătură cu 
eficiența acestor acțiuni. De aseme
nea, trebuie să recunoaștem că am 
folosit în prea mică măsură acțiu
nea sportivă practică demonstrația, 
competiția, ca mijloace de propa
gandă sportivă. Serbările și demon
strațiile sportive, campionatele aso
ciațiilor din școli, facultăți, institu
ții și întreprinderi, organizate bine 
și sistematic, oferă posibilități ne
limitate pentru convingerea directă 
a cetățenilor asupra necesității, 
practicării exercițiilor fizice.

Tn ..șXîrșit, unele canale de propa
gandă «.țr^mare aderență la public, 
cum sînt presa, radioul și televiziu
nea, abordează fenomenul sportiv 
mai mult din punct de vedere in
formational; sub forma comenta-

EDUCAȚIE A TINERETULUI 
riului, transmisiilor directe de la 
unele manifestații sportive, tratînd 
încă insuficient rolul exercițiului 
fizic în sporirea capacității, de mun
că a individului, în combaterea e- 
fecteior nocive ale sedentarismului.

Propaganda sportivă, ca acțiune 
desfășurată în susținerea îndeplini
rii obiectivelor majore ale mișcării 
sportive din țara noastră, trebuie 
orientată. în principal, către con
vingerea și mobilizarea cetățenilor 
pentru practicarea sistematică a 
exercițiului fizic, a sportului, in 
vederea menținerii sănătății și a 
sporirii capacității de muncă.

Propaganda trebuie să contribuie 
mai activ la educarea comunistă a 
sportivilor, Ia adoptarea de către 
aceștia a unei atitudini corespunză
toare față de activitatea profesio
nală, față de procesul de pregătire 
sportivă, precum și față de adver
sar, de public, în timpul competi
țiilor.

Atragerea unor elemente dotate 
din rîndurile tineretului pentru 
practicarea sportului de performan
ță, în vederea reprezentării cu cin
ste a țării noastre în marile' con
fruntări sportive, ca și populariza
rea pe plan intern și internațional 
a succeselor obținute în domeniul 
sportului de masă și de performanță 
în țara noastră sînt, de asemenea, 
sarcini de bază ale propagandei.

Aceste obiective, deosebit de ac
tuale și de importante, pot fi reali
zate numai în măsura în care efor
tul tuturor factorilor ce concură la 
organizarea și desfășurarea activi
tății de educație fizică și sport in 
țara noastră va fi conjugat, coordo
nat și susținut moral și material.

Referindu-ne la activitatea comi
siilor de educație și propagandă din 
cadrul consiliilor 
educație fizică și 
că este necesară 
precisă a sferei 
încadrare corespunzătoare 
ce îl au, o repartizare funcțională a

județene pentru 
sport, considerăm 
o delimitare mai 
lor de acțiune, o 

roiului

sarcinilor pentru fiecare activist în 
parte. Propaganda sportivă prin 
presa locală, prin simpozioane, con
ferințe, filme sportive, materiale 
specifice (afișe, pliante, expoziții, 
fotomontaje etc.), prin brigăzile de 
agitație din instituții și întreprin
deri, trebuie încredințată în cadrul 
comisiilor unor activiști competenți 
și pasionați. Preocupările acestor 
comisii trebuie îndreptate, în prin
cipal, spre realizarea unor acțiuni 
cu o mare notă de continuitate și 
cu o tematică precisă, axată pe ele
mentele specifice activității din fie
care județ. Comisiile județene tre
buie să acționeze pentru îndepli
nirea sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin -printr-o perfectă 
colaborare’cu organizațiile și insti
tuțiile locale care au atribuții în a- 
cest domeniu, sporindu-se astfel 
considerabil volumul, diversificarea 
și calitatea acțiunilor propagandis
tice.

Convingerea și mobilizarea cetă
țenilor de toate vîrstele pentru 
practicarea exercițiilor fizice trebuie 
realizată prin acțiuni practice, prin 
Indicații și recomandări în funcție 
tie vîrstă, sex, specificul meseriei 
pe care o practică fiecare, depășin- 
du-se în felul acesta cadrul general, 
nediversificat, de abordare a pro
blemelor. Din acest punct de vede
re, afișul, pliantul, broșura, sem
nul de carte, calendarul de buzu
nar, vitrinele, expozițiile, fotomon
tajele, simpozioanele etc., trebuie 
concepute cu destinații precise și să 
conțină argumente 
despre 
cițiului 
tegorii

Toți 
trebuie să militeze pentru o pro
pagandă vie, activă, pentru o pro
pagandă al cărei conținut să con
tribuie efectiv la realizarea prac
tică a politicii partidului și statu
lui nostru în domeniul educației 
fizice și sportului.

în ultima etapă sînt programate 
o serie de partide interesante, care 
pot aduce importante modificări, în 
special în fruntea clasamentelor, 
în seria a IV-a, da pildă, se întîl- 
nesc echipele de pe locurile 1 și 2 
— Electronica București (17 p, 
golaveraj 19—8) și Celuloza Călă
rași (17 p ; 15—9) ; în seria a Vl-a, 
liderul, fosta divizionară B Fla
căra Moreni (locul 1 cu 18 p) va 
juca, la Slatina, cu echipa locală 
Oltul, aflată pe locul secund cu 17 
p. Un alt derby se dispută în seria 
a Xl-a, unde două formații de va
lori sensibil egale, Arieșul Turda 
(locul 1 cu 17 p. golaveraj 21—7) 
și C.IL. Gherla (II cu 17 p, 20—9) 
își vor disputa la Gherla șansele 
pentru ocuparea primului loc.

în încheiere, citeva date statis
tice :

® A mai rămas o singură for
mație neînvinsă după 
Tractorul 
torii și 3 
galitate.

• Cele 
în seriile I și IX, unde s-au înscris 
247 și, respectiv, 238 goluri, iar la 
polul opus se situează 
și X cu 202, respectiv 
înscrise.

• Echipele cu cel 
golaveraj sînt Tractorul 
(33—5), I.T.A. Pașcani (35—11). Con
structorul Galati (30—6) și Victoria 
Cărei (32—10). '

Numai două etape și cortina va 
anunța sfîrșitul primului act pe 
scena secundă a fotbalului autoh
ton : turul. Numai două duminici șl 
vom cunoaște... visătorii de toam
nă ai celor două serii. Se pare că 
aceștia ar fi de pe acum în per
soana formațiilor Sportul studen
țesc și C.S.M. Reșița. Dar, pentru 
a înlătura o eventuală minune (fot
balul ne-a obișnuit, doar, cu mi
nunile 1) și studenții și siderurgiș- 
tii trebuie să nu piardă nimic din 
avantajul agonisit cu trudă pînă 
acum, adică mîine trebuie să ob
țină cel puțin un punct pentru a 
se și „încorona" lideri autumnali. 
Mîine, însă, chiar dacă ambii con
ducători de serie joacă acasă cu 
F.C. Galați și respectiv C.F.R, Ti
mișoara, meciurile nu se anunță de 
loc o simplă formalitate. Cel puțin 
derbyul de pe Bîrzava dintre fosta 
divizionară A (ajunsă acum, pe lo
cul 2, la 4 puncte de lider) și for
mația minune a acestei toamne, 
bate recordul de interes al dumini
cii. Meciul acesta de la Reșița va 
influența substanțial destinul seriei 
a II-a șl mîine, mai mult ca sigur, 
se va juca cu toate cărțile pe masă. 
Liderul are de partea sa elanul șl 
moralul renăscut sub mîna price
pută a lui Reinhard, precum și cea 
mai bună apărare din întreaga dl-

vizîe secundă. Timișorenii au un 
lot ceva mai încercat de furtunile 
din primăvara acestui an și o oa
recare experiență. Așa îneît, dificil 
do pronosticat. Oricum, meciul se 
joacă la Reșița, între furnale, ca și 
în fața oamenilor extaziați de vi
sul diviziei A...

Desigur, acesta este capul de 
afiș al duminicii. Dar mai sînt încă 
atîtea partide în umbrn marelui 
derby, atîtea partide chemate să 
facă 
nele 
sau, 
mai 
inte _ 
de iarnă. Credeți că întrecerea de 
la Cimpina dintre lanterna șeriei 
I, Poiana cu 8 p și promovata Chi
mia Rm. Vilcea, ajunsă după un 
start bun pe locul 13 cu 11 puncte, 
nu interesează 7 Sau cînd în ace
eași serie, C.F.R. Pașcani, cu picioa
rele în flăcări (locul 15, 8 p), în- 
tilnește pe teren neutru — datorită 
suspendării de o etapă primită în 
urma jocului cu Sportul studențesc 
— o echipă, Portul, ajunsă cu fos
tul internațional Koska șl eu 
Bukossy în vîrtejul retrogradării 
(locul 14 cu 9 p), nu e o luptă in
teresantă 7 Pe aceeași lungime de 
interes se înscriu și partidele Olim
pia Satn Mare (loc 16, 9 p) — Glo-

lumină prin subteranul și zo- 
c’e iluzie ale celor două serii 
de ce nu, să învolbureze și 
mult apele clasamentului îna- 
de înghețul (a se citi vacanța)

Abateri de la disciplină
care dau de gindit

ria Bistrița (loc 7.13 p), Minerul B. 
Mare (loc 3, 15 p) — 
Craiova (loc 15, 11 
Făgăraș (loc 10, 12 p) 
tan Mediaș (loc 14, 
partide de la care 
implicații mal ales pentru subsolul 
din seria a II-a.

Și mal există o categorie de par
tide, aparent neutre pentru clasa
ment, dar atît importante pentru 
eventualele lovituri din umbră ce 
pot fi date în primăvară. Pentru 
că tot mîine, o altă revelație a se
zonului secund, S.N. Oltenița, (pe 
locul 2 în prima serie cu 17 p) vine 
la București să dea replică „ban
carilor" cuprinși, se pare, de neli
niști grave, acum, cînd s-au trezit 
pe locul 4 la 5 puncte de lider și 
tot mai departe de visul reîntoar
cerii în A. Partide de interes și la 
Bacău, unde Nae Tătaru, ajuns cu 
Metalul Tîrgoviște pe locul 3, la 
4 p de treapta de aur, va încerca 
tăria Științei, și la Timișoara unde 
acest mare fiu risipitor cu numele 
de Politehnica (loc 5, 13 p) întîl- 
nește superioara, ca din clasamen
tul seriei a II-a, C.S.M. Sibiu (loc 
4, 14 p). N-am amintit decît par
tidele care, prin prisma eternului 
calcul al probabilității, reprezintă 
punctele de atracție ale etapei. Mai 
sînt, însă, încă atîtea dispute 1 Mîi
ne cînd în divizia A e relache. 
Mîine cînd se vor face ultimele 
pregătiri pentru.„balul de toamnă", 
(eu puncte) al diviziei secunde, bal 
ce se va da peste o săptămînă...

Mircea BĂTRINU

Electroputere 
p), Chimia 
— Gaz me
ii p), toate 
«e așteaptă

12 etape,
Brașov, care are 9 vic- 
meciuri terminate la e-

mai eficace înaintări sînt

seriile IV
212 puncte

mai bun
Brașov

• „Campioana" meciurilor nule 
este Prahova Ploiești (seria a V-a), 
cu 8 jocuri terminate ned'ecis.

» Cel mai slab golaveraj îl are 
Someșul Bcclean (s. XI) 6—40. Nici 
nu-i,.. de 
meci, cu 
meșul a

® Cele
mit Chimia Suceava (4), Tractorul 
Brașov. Gloria Buzău, Chimia Tr. 
Măgurele și Minerul Baia Sprie 
(cîte 5).

mirare. într-un singur 
Victoria Tg. Mureș, So- 
primit 15 goluri !
mai puține goluri au pri-

T. R.

Ultima etapă de campionat — 
la toate nivelele : A, B și C — 
ne-a pus în fața unei recrudes
cențe a aspectelor negative în 
meciurile de fotbal: joc dur, 
purtări necuviincioase în teren, 
vociferări, altercații între fot
baliști, scoaterea din joc a ad
versarilor prin faulturi grosola
ne, trageri de timp etc. La toate 
acestea se adaugă arbitraje in
competente sau direct părtini
toare, incorecte, cum a fost cel 
al tușierului I. Crișan, la mecițil 
dintre divizionarele A Crișul și 
Rapid (semnalizări tendențioase 
în favoarea gazdelor) sau al ar
bitrului de centru Aurel Stan 
în partida dintre I.R.A. Cîmpi- 
na și Victoria Florești, în 
zia C, de asemenea certat 
devărul, cu etica sportivă, 
acordarea unei lovituri de 
metri inventată, împotriva 
peților.

Chiar în divizia A, la nivelul 
cel mai înalt, cum s-ar spune, 
s-au înregistrat abateri peste a- 
bateri. în meciul Universitatea 
Craiova — F. C. Argeș, condu
cătorul jocului a recurs de pa
tru ori la cartonașul galben, de 
avertisment, și o dată la cel 
roșu, de eliminare. (în contra
dicție cu aceste fapte, observa

divi- 
cu a- , 
prin 
la 11 
oas-

torul 
cordă
Universității Craiova, la capito
lul disciplină : 7. La catedră, 
prof. Ardeleanu n-ar acorda — 
probabil — unui elev nedisci
plinat mal mult de nota 4). La 
Arad, după ce fusese avertizat, 
la pauză, pentru vociferări, Stoi
ca (Farul) a trebuit să fie eli
minat pentru atac brutal asu
pra lui Domide. Arbitrul notea
ză că, în general, starea de dis
ciplină a Farului lasă de dorit, 
ceea ce nu-i de mirare, din mo
ment ce însuși antrenorul-peda- 
gog, Robert Cosmoc, își permite 
să amenințe pe conducătorul 
partidei, spunîndu-1 că „îl va 
aranja în așa fel îneît să nu 
mai arbitreze niciodată". La Pe
troșani, Dinu (Dinamo) și Tonca 
(Jiul) au încălcat și ei normele 
de disciplină, fiind avertizați de 
arbitru. Și lista ar putea con
tinua.

Ce va face Comisia de disci
plină. nu este greu de ghicit 
Dar ce fac conducerile secțiilor 
de fotbal, antrenorii, toți cei în 
sarcina cărora cade munca de 
educație cu fotbaliștii 7

federal, C. Ardeleanu, a- 
o notă destul de mare

Programul transmisiilor 
sportive

LA RADIO
Șl TELEVIZIUNE

DUMINICA 21 NOIEMBRIE, 
PE MICUL

Ora 14 : Rugby : 
TA DIVIZIONARA 
SELECȚIONATA 
VARȘOVIA (transmisiune 
de la Stadionul Giulești).

Ora 15,30: Cu 9 luni înaintea 
Jocurilor Olimpice de vară — 
PREGĂTIRI LA MUNCIIEN (film).

Ora 15,45 Fotbal — Rezumatele 
filmate ale meciurilor ABERDEEN 
— JUVENTUS (1—1) și OLANDA 
LUXEMBURG (8—0).

Ora 15,50 i Prezentarea ultimelor 
meciuri ale echipei TOTTENHAM 
HOTSPUR (viitoarea adversară a 
formației Rapid în Cupa U.E.F.A.).

MIERCURI 24 NOIEMBRIE:

ECRAN
SELECȚIONA- 
ROMÂNÂ — 

ORAȘULUI 
directă

l

Jack BERARII)
— ȚARA 

European), 
la stadio-

Tragerea excepțională LOTO, 23 noiembrie 1971
VITORIA

trans-

convingătcare 
necesitatea practicării exer- 
fizic de către diferite ca

de cetățeni.
activiștii mișcării sportive

® CÎȘTIGURI In bani
excursii cu avionul In

CEHOSLOVACIA
f XCUR8II CU AUTOCARUL iM

ITALIA

auTonniiSME
( fXOSKVICI 4Q8/413 • DACIA 1100 5

• Se participă cu bilete de 2 lei, 
5 lei și 15 lei varianta. Variantele 
de 15 lei dau dreptul de participa
re la toate extragerile cu șanse 
mari de cîștig.

Luni 22 noiembrie. ULTIMA 
pentru procurarea biletelor.

LOTO

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA

NOIEMBRIE

FOND GENERAL
GURI : 1.120.239 lei.

ZI

EXTRAGEREA I : 71, 54, 7, 
26. 35. 83, 87, 86.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
lei.

EXTRAGEREA A II-a : 8, 
68, 78, 10, 42.

FOND DE CÎȘTIGURI : 
lei.

17,

536.082

52, 65,

534.157

DIN 19
1971

DE CÎȘTI-

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 27 noiembrie pînă la 
3 ianuarie 1972 ; în țară de la 30 
noiembrie 
inclusiv.

pînă la 3 ianuarie 1972

de
Rubrică redactată
LOTO-PKONOSrOBT

LA RADIO...
Ora 13,50 : ROMÂNIA 

GALILOR (Campionatul 
transmisiune directă de 
nul „23 August" :

Ora 14,45 : U.T.A. —
SETUBAL (Cupa U.E.F.A.), 
misiune de la Arad, a primelor t5 
minute de joc, apoi, în continuare, 
transmisii alternative de la 
rești (ROMÂNIA — ȚARA 
LOR) și Arad (U.T.A. — 
RIA SETUBAL);

Ora 
ciului

15,45 : repriza a doua 
de la Arad.
...ȘI TELEVIZIUNE

13,55 : ROMANIA —Ora
GALILOR (Campionatul 
transmisiune directă de 
nul „23 August".

Ora 14,45; U.T.A. — VI
SETUBAL (Cupa U.E.F.A.).

Bucli-
GAÎ.I.
V1TO-

a me-

ȚARA
European), 
la stadio-

vitOkia
. ... trans

la Arad — a 
ale meciului, 
doua a meeiu- 
(ROMAN1A —

misiune directă de 
primelor 15 minute

Ora 15 i repriza a 
lui de la București 
ȚARA GALILOR).

Ora 15,45 ! repriza secundă a Jo
cului de ia Arad (U.T.A. — VITO
RIA SETUBAL).



„CUPA MONDIALA",
UN MARE EVENIMENT HANDBALISTIC AL ANULUI
Sportivii — oaspeți de onoare ai orașului Goteborg care sărbătorește

700 de ani de la întemeiere

Liviu Bota, unul dintre tinerii handbaliști promovați in acest sezon tn prima selecționată a tării, s-a dovedit 
a fi un pivot activ, penetrant, cu o bună priză la balon. Chiar dacă forța șuturilor lasă încă de dorit, prezența 
sa tn lotul A s-a arătat a fi justificată. In fotografie. Bota in acțiune la 
zentativei noastre

unul din ultimele jocuri ale repre- 
Foto : N. DRAGOȘ

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL VALERIU CHIOSE, TRANSMITE

HOCHEIȘTII ROMÂNI SUSȚIN
UN TURNEU DE CINCI JOCURI

ÎN R.P. CHINEZĂ

LÂ TELEFON, BORIS SPASSKI!
O interesantă convorbire

După „Cupa Mării Baltice", cîștl- 
gată la mare luptă, după prelun
giri, în finală, de selecționata R.D. 
Germane, după turneul din Aus
tria, unde — surprinzător — vic
toria a revenit în jocul final repre
zentativei Ungariei și după „Trofeul 
Carpați", încheiat recent la Galați 
cu succesul handbaliștilor iugoslavi 
— pe agenda marilor competiții ale 
handbalului masculin se înscrie, în- 
cepînd de marți 23 noiembrie, a- 
ceastă „World Cup", 
federația suedeză de specialitate și 
la care și-au anunțat participarea 
8 reprezentative de țări, printre 
care și primele trei clasate la ulti
ma ediție a C.M. Firește că, în ase
menea condiții. întrecerea ce va 
avea loc în orașul Goteborg provoa
că un viu interes, cu atît mai mult 
cu cit în acest sezon preolimpic, 
care a stîrnit o puternică emulație 
în toate taberele, ierarhiile dinainte 
cunoscute sînt frecvent infirmate.

Acest fapt mărește considerabil 
gradul de spectaculozitate șl de ne-

organizată de

prevăzut al tuturor marilor turnee 
din această iarnă, solicitînd atenția 
nu numai a spectatorilor, ci și — 
mai ales — a tehnicienilor care-șl 
confruntă ideile și maniera de a 
pregăti o formație. Am putea spu
ne chiar că fiecare confruntare a 
adus ceva nou, a obligat pe antre
nori să dezvăluie cîte un pic din se
cretele de pregătire, din intențiile 
de viitor. Pentru aceasta, partici
parea la cît mai multe întreceri de 
acest gen este un deziderat absolut 
normal pentru o echipă națională 
ce dorește să se pregătească temei
nic în vederea marii confruntări 
olimpice de la Miinchen.

Judecind lucrurile de pe această 
poziție, nu ne rămîne decît să ve
dem cam ce are de cîștigat selecțio
nata țării noastre, care va fi și ea 
prezentă la „World Cup". înainte 
de orice, dificultatea competiției de 
la Goteborg nu poate fi decît bine
venită, ținînd seama de faptul că 
handtaliștii români nu au încă su
ficiente meciuri de mare dificultate

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE LA POPICE

SURPRIZE IN PRIMA
GALAȚI, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Din miile de participante la 

campionatul republican individual 
au mai rămas In cursa pentru 
titluri 24 de senioare și 21 de ju
nioare. care, începînd de vineri, 
iși dispută întîietatea pe cocheta 
arenă Dunărea din localitate. Ora
șul Galați s-a dovedit o gazdă a- 
tentă, competiția desfășurîndu-se 
în bune condițiuni : bile și popice 
noi, pista de o calitate ireproșa
bilă, care solicită, însă, concuren
telor multă precizie în lansarea 
bilei. în asemenea condiții de con
curs, jucătoarele au fost nevoite 
să apeleze la toate cunoștințele lor 
tehnice pentru obținerea unor re
zultate care să le asigure un loc 
printre primele 12, care vor evo
lua în turul II. Tn prima reuniune, 
au fost puține finaliste care au do- 
borît peste 400 de popice. Princi
pala performeră la senioare a fost 
o jucătoare mai puțin cunoscută 
Ileana Onicîuc (Cetatea Giurgiu), 
care acționînd cu siguranță, atît la 
,.pline" cît șt la „izolate", a dobo- 
rît din 100 de bile 420 de „bețe". 
Ea este urmată în clasamentul pri
mei reuniuni de Elena Trandafir 
(Laromet București) 407 p d, Marga
reta Szemanyi (Voința Tg. Mureș)
403 pd, Maria Rus (C.S.M. Reșița) 
400 pd. Maria Stanca (C.S.M. Re
șița) 400 p d. Aristița Uță (Voința 
Galați) 397 p.d.

La junioare s-a produs o primă 
surpriză: campioana europeană
Ildico Zsizsik (C.S.M. Reșița) —
404 p d — a fost întrecută cu un 
punct de către Rozalia Stefucz 
(Voința Cluj). Cu toate acestea, 
reșițeanca rămîne principala pre
tendentă la titlu. Alte rezultate ale 
junioarelor din jocul de vineri: 
Vasilica Pintea (Rapid București) 
395 p d, Elisabeta Szilagyi (Voința 
Tg. Mureș) 394 p d, Maria Floricel 
(Voința Craiova) 386 p d, Ana Pe-

REUNIUNE LA GALAȚI
trescu (Gloria 
întrecerile 
ni că.

se
pd.

încheia dumi-
1OANIȚESCU

București) 386 
vor

Tr.

LA TG MUREȘ :
(Petre Purje) ABIA 

DUPĂ MANȘA I

CAMPIONUL
PE LOCUL 3

doua zi a finalelor,

disputate piuă în prezent. Indiferent 
de rezultatele ce se vor obține — și 
pe care toți iubitorii handbalului 
din țara noastră le doresc cit mai 
bune — bilanțul participării jucă
torilor români ia „World Cup“ nu 
va putea fi decît pozitiv, jocurile 
din Suedia determinînd în mod o- 
biectiv creșterea omogenității, a uni
tății tactice a echipei. în afară de 
aceasta, nu poate fi neglijat nici 
faptul că la Goteborg reprezenta
tiva țării noastre va avea în față 
adversari noi, cum sînt selecționa
tele Cehoslovaciei și Suediei în se
ria preliminară și apoi, în meciul 
de clasament, una din echipele mai 
bune din cealaltă serie : R. D. Ger
mană, Iugoslavia sau U.R.S.S. Va
rietatea adversarilor întîlniți în a- 
cest început de sezon va putea, fără 
discuție, să ofere o imagine mult 
mai corectă asupra capacității ge
nerale a reprezentativei noastre, a- 
supra justeții drumului pe care ea 
îl parcurge.

Părăsind tabăra handbaliștilor ro
mâni și intrînd, deocamdată, în cea 
a organizatorilor, considerăm nece
sar să furnizăm cititorilor noștri 
cîteva amănunte interesante. Com
petiția se încadrează în festivitățile 
care au loc în orașul Goteborg și 
care sînt prilejuite de aniversarea 
a 700 de ani de la întemeierea sa. 
Pentru a sărbători cu fast acest eve
niment s-au luat măsuri speciale, 
sportivii fiind socotiți oaspeți de 
onoare ai orașului. între jocurile de 
handbal vor fi intercalate și alte 
mari 
vom 
tenis 
avea 
sambluri de gimnastică. în rezumat, 
o mare sărbătoare în care handba
lul va ocupa un loc de onoare și 
unde — sperăm — handbaliștii ro
mâni se vor comporta pe măsura 
renumelui lor.

PEKIN, 19 (prin telex). —
O călătorie cu avionul este, de 

cele mai multe ori, o chestiune 
plăcută, dar cînd aceasta durează 
27 de ore devine — să recunoaș
teți — obositoare. Reprezentativa 
de hochei a României, plecată marți 
din București, după escale la Mos
cova, Omsk și Irkuțk, a ajuns 
miercuri spre seară în Pekin, 
călătoriei noastre. Zborul a 
agreabil dar, repet, obositor 
durata lui, mai ales că, în . 
caz, 
orar, care ne-a dereglat odihna și 
chiar rriasa. Dar lucrurile vor in
tra în scurtă 
normal.

Pe aeroportul 
ția hocheiștilor 
tîmpinată cu multă căldură și prie
tenie de delegați ai forurilor spor
tive chineze și chiar în aceeași zi, 
în cadrul unei ședințe tehnice, a 
fost definitivat programul 
lui echipei noastre. Acesta 
de o suită de cinci partide i 
pania reprezentativei țării 
a unor selecționate locale. 
dintre meciuri vor avea loc 
la Pekin, în marele Palat al 
turilor, cu o capacitate de 
de locuri, celelalte urmînd

ținta 
fost 

prin 
_.....   acest

intervenea și diferența de fus

vreme pe făgașul

din Pekin, delega- 
români a fost în-

turneu- 
cuprin- 
în corn- 
gazdă și 

Trei 
chiar 
spor- 

20.000 
a se

desfășura în localitatea Ciancțun, 
în ziua următoare sosirii, 

cheiștii noștri au efectuat un 
program de antrenament, sub 
ducerea antrenorilor Mihai 
maropol și Zoltan Czaka. La 
trenament au asistat numeroși 
nicieni ai gazdelor și foarte mulți 
spectatori care au aplaudat cu căl
dură micile demonstrații de virtuo
zitate aie unora dintre băieți, șu
turile năpraznice ale lui Varga și 
foniță, viteza de execuție a lui 
Tureanu, siguranța în reținerea 
pucului a portarului Dumitraș.

în zilele pe care le vor petrece 
în R.P. Chineză, hocheiștii români 
vor participa la cîteva antrenamen
te comune cu sportivii chinezi care 
se pregătesc cu asiduitate în vede
rea participării lor la întrecerile 
grupei C a campionatului mon
dial, programat în luna martie la 
Miercurea Ciuc. în același timp, 
ei vor face vizite la muzee și locuri 
memoriale din istoria marelui po
por chinez, vor cunoaște îndea
proape viața și 
menilor muncii
neză.

Primul joc al 
tre va avea loc

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

4
Electro-

(printr-o remarcabilă suită de 
victorii ale lui Bărăgan), iar 
putere Craiova (cu Mironov în ver
vă — 4 v) a dispus de Universita
tea București cu 12—6.

La floretă feminin, Steaua a fă
cut scor cu Farul Constanța: 16-0 
(Pascu, Stahl, Ardeleanu și Ale
xandrov — cite 4 v). Puțin scon
tată, victoria Universității Bucu
rești (cu Nina Halchin extrem de 
eficace — 4 v) asupra Progresului 
(cu Vicol, mult sub valoarea obiș
nuită) la scorul de 10—6 I.E.F.S. 

— (avînd în G. Ștefănescu cea mai 
eficace trăgătoare — 4 v) a dispus 
de Olimpia Satu Mare cu 12—4.

Floretiștii Universității București 
au urmat exemplul trăgătoarelor ți 
au obținut și ei o victorie asupra 
echipei Progresul (în care Urso- 
vici a evoluat modest. Iar Dinu a 
realizat doar 2 v). Universitatea a 
avut „prima vioară" în Costescu 
— 4 v, bine secundat de Mure- 
șanu șl neașteptat, V. Ionescu — am
bii cu cîte 3 v. Conform așteptări
lor, Olimpia Satu Mare a întrecut 
pe Crișul Oradea cu 10—6.

La sabie, deținătoarea „lanternei 
roșii", I.E.F.S. a pierdut cu 4—12

competiții sportive, dintre care 
nota finala Cupei Suediei la 
de masă. De asemenea, vor 
loc demonstrații ale unor an

inciun, 
i, Tio- 

ușor 
con 
Fla- 
an- 

teh-

preocupările oa- 
din R. .P. Chl-

selecționatei noar 
simbătă.

La 5 decembrie €.1.0. SE VA PRONUNȚA
ÎN PROBLEMA SCHIORILOR ALPINI
PARIS. 19 (Agerpres). — La 5 

decembrie, în cadrul unei ședințe 
extraordinare ce va avea loc la 
St. Moritz, se va lua în discuție

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

internațional de 
de la Trinec (Ce-

conflictul care continuă să existe 
între Comitetul olimpic internațio
nal și Federația internațională de 
schi. După cum se știe, președin
tele C.I.O., Avery Brundage, a acu
zat o serie de schiori alpini din 
mai multe țări că au încălcat re
gulile amatorismului. Cu acest pri
lej. se va hotărî dacă unii dintre 
cei mai buni șchiori din lume vor 
putea sau nu participa la J.O. de 
la Sapporo.

cu campionul mondial 
de șah realizată de postul 

de radio Belgrad
Postul de radio Belgrad a trans

mis, duminica trecută, în exclusi
vitate, o convorbire telefonică în
tre marele maestru iugoslav Sve- 
tozar Gligorici și campionul mon
dial de șah, Boris Spasski. Subiec
tul, bineînțeles, a fost meciul

SVETOZAR GLIGORICI - 
marele maestru iugoslav, autorul 

interviului
Spasski — Fischer pentru titlul 
mondial programat pentru anul 
viitor.

întrebat, la începutul convorbirii 
ce planuri are pentru viitorul a- 
propiat, campionul mondial a ară
tat că în prezent este sigură par
ticiparea sa la turneul internațio
nal de șah de la Moscova, care va 
începe la 23 noiembrie.

Gligorici i-a comunicat apoi lui 
Spasski că, într-o convorbire te
lefonică anterioară cu Fischer, ma
rele maestru american și-a expri
mat dorința de a juca meciul pen
tru titlul mondial în S.U.A. Cînd 
i-a amintit lui Bobby că aceasta, 
probabil, nu va fi posibil, el a o- 
pinat pentru o altă țară, anume 
Canada. Pe de altă parte —' a spus

în continuare maestrul iugoslav 
campionului, mondial — a apărut 
știrea că președintele federației in' 
ternaționaie de șah, dr. Max Euwe, 
se află actualmente în Brazilia, șl 
că federația de șah braziliană ar 
fi propus Rio de Janeiro ca loc 81 
desfășurării acestui meci.

Iată, în stenogramă, continuarea 
con vorbirii:

SPASSKI: Aceasta este, într-ade- 
văr foarte Interesant.

GLIGORICI! Mal de mult, dn 
Euwe, mi-a spus că șî Olanda va 
candida pentru organizarea meciu
lui. Intră apoi în discuție Buenos 
Aires, Deauville, în Franța, pre
cum șl o serie de orașe din Iugo
slavia.

S: Știți care este pentru mina 
cea mai mare problemă ? Clima. 
Mă tem că în mal și iunie în Ca
nada sau Iugoslavia va fi foarte 
cald.

G: în schimb', tn Brazilia este 
iarnă.

S.r Tocmai de aceea consider 
propunerea braziliană ca fiind' 
foarte interesantă.

G: Dar ce credeți despre Europa, 
în general, ca loc de desfășurare a 
meciului?

S: Europa — evident» țările cu 
climă temperată — ml-ar conveni 
de asemenea.

G.! Cred că dacă Fischer va ră
mîne la părerea pe care o exprima 
înaintea meciului cu Petrosian, el 
va opta, înaintea Europei, pentru 
America de Sud.

S. t Foarte posibil. Aș dori însă 
ca tratativele noastre în această 
direcție să se încheie cît mai grab-< 
nic, pentru ba locul șl data meciu
lui să fie stabilite cu mal 
timp înaintea începerii sale.

G.: Am vorbit recent la 
fon cu Fischer. L-am întrebat 
n-ar fi de acord să aibă o convor
bire cu dv prin intermediul meu 
și' al postului de radio Belgrad, 
tocmai în vederea faptului de care 
aminteați. Bobby a spus că va 
face bucuros acest lucru.

La întrebarea lui Gligorici, dacă 
și Spasski ar fi de acord cu aceas
ta, campionul mondial a răspuns 
afirmativ. S-a căzut de acord cu 
această convorbire telefonică, pe 
un releu Moscova — Belgrad — 
New York, să aibă loc în a doua 
jumătate a lunii viitoare, după tur
neul internațional de la Moscova.

mull

tele- 
dacă

în cea de a 
la seniori și juniori, s-au încheiat 
întrecerile primei manșe la indi
vidual (s-a jucat la proba de 200 
lovituri mixte) și primii 12 popi
cari la ambele categorii de vîrstă 
vor participa la turneul final, care 
va fi hotărîtor pentru desemnarea 
noilor campioni. La seniori s-a în
registrat o surpriză, și anume i 
Petre Purje (Flacăra Cîmpina), 
campionul de anul trecut, nu a 
putut ține pasul cu ploieștenii Du
mitru și Silvestru și cu gălățenii 
Tismănaru și Băiaș, trebuind să se 
mulțumească cu un rezultat și cu 
un loc modest în prima manșă (lo
cul 8 cu 869 p d).

La juniori, foarte bine s-a com
portat pină acum reprezentantul 
clubului bucureștean Voința, Con
stantin Voicu, care conduce 
11 p d 
Stefucz după primul tur.

lată primii clasați în manșa
— SENIORI: 1. D Dumitru /Petro
lul Ploiești) 924 pd (313 la 
late" — 611 la „pline"). 2. 
Silvestru (Petrolul Ploiești) 
p d, 3. 1. Tismănaru (Constructo- 
rurl Galați) 901 p d, 
(Constuctoru) Galați) 898 p d, 
L. Martina (Voința Tg. Mureș) 897 
p d, 6. I. Micoroiu (C.F R. Timi
șoara) 879 p d. JUNIORI: 1. C. Voi
cu (Voința București) 860 pd (308
— 552), 2. I. Stefucz (Voința Cluj) 
849 pd, 3. Fr. Berecki (Voința Tg. 
Mureș) 820 p.d., 4. I. Schaftz (Petro
lul Ploiești) 819 p d, 5. Al. Tudor 
(Rapid București) 816 p d, 6. Al. 
Cătineanu (Gloria București) 813 pd.

C. ALBU, coresp.

• în turneul
handbal (juniori) 
hoslovacia) selecționata României 
a întîlnit formația Poloniei, cu care 
a terminat la egalitate : 14—14
(6—10). Echipa U.R.S.S. a obținut 
o nouă victorie întrecînd cu 24—17 
(13—8) reprezentativa Bulgariei. în 
celelalte partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : R. D. Germa
nă — Cehoslovacia (B) 12—9
(6-5); Cehoslovacia (A) — Unga
ria 18—14 (9—6).

• La Praga, în turneul mascu
lin de volei (rezervat selecționate
lor studențești), reprezentativa Ce
hoslovaciei a întrecut cu 3—1 
(15—5, 13—15, 15—11, 15—7) echi
pa Politehnica Galați. în celelalte 
două jocuri selecționata R. D. Ger
mane a dispus cu 3—0 (15—8,
15—6. 15—9) de formația Ungariei, 
iar echipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 
(17—15, 15—12, 15—7) reprezenta
tiva Bulgariei.

I
MIJI (IACI MOOIIINE

PmiiU PROGRESUL BOIULUI
BâSPUMDEBM 
SPORTIVILOR

FOTBAIIJL AFRICAN SE TEME

vencer

tn fata clujeanului

4. I. Băiaș
5

LA SCRIMA
în fața Politehnicii Iași (Irimiciuc
— 4 v), în timp ce Universitatea 
București și-a consolidat poziția 
Tn dauna Tractorului Brașov, do 
care a dispus cu 11—5 (I. Budahazi
— 4 v).

în cele două întîlniri susținute, 
sabrerii Stelei au repurtat o vic
torie mai comodă în fața lui C.S.M. 
Cluj (10—6) dar au întîmpinat o 
frumoasă rezistență din partea U- 
niversității (9—7). în celelalte me
ciuri : Politehnica Iași — Tracto
rul 13—3 ; Universitatea — I.E.F.S. 
12—4 ; Politehnica Iași — C.S.M. 
Cluj 11—5.

La spadă, meciurile de după a- 
miază s-au soldat cu rezultate scon
tate î Electroputere — C.S.M. Cluj 
12—4; ~
12— 4 ; 
10—6;
10— 6. în confruntările de la flo- 
retă-feminin menționăm victoria 
I.E.F.S-ului asupra Progresului 
(10—6). în rest i Steaua cu Olimpia
13— 3 șl cu Universitatea 11—5; 
I.E.F.S. — Farul 13—3 ; Universita
tea — Farul 16—0. în fine, la flo
retă masculin i Universitatea — 
I.E.F.S. 11—5 ; Steaua — Progresul
11— 5 ; Olimpia — I.E.F.S. 9—7 ; 
Progresul — Crișul 10-6.

Călin ANTONESCU

Cu cele 16 kg în plus, uriașul A 
Mathis Buster nu a fost un adver-^ 
sar comod pentru Cassius Clay (in 
dreapta). Tehnica superioară a ce
lui care continuă să se gindească 
la titlul suprem a fost insă hotă- 
rîtoare in rezultatul meciului. Bus
ter nu a reușit să-și 
șeul său formidabil, 
punea speranțele, ba, 
fost de patru ori la

Telefoto t A.P.-ĂGERPRES

plaseze cro
iri care iși 
mai mult, a 
podea

Cu prilejul unei tentative, pe pista ve
lodromului olimpic din Ciudad de Mexi
co, ciclistul danez Ole Ritter a stabilit 
un nou record mondial pe 100 km cu 
timpul de 2h 14:02,51. Vechiul record era 
de 2h 18:43,6 și aparținea, din luna sep
tembrie, compatriotului său Joern Lund. 
Tn prezent. Ole Ritter deține cinci recor
duri mondiale : 5 km ‘ ”
(11:58,4). 20 
km) șl 100

(5:51.6) 10 km
km (24:17.4), o oră (48,65392 

km (2h 14:02,51).

Albert Hall“ din Londra a

Steaua — Universitatea 
Medicina — C.S.M. Cluj 
Universitatea — Dunărea

C.M DE NATAȚIE
LA BELGRAD IN 1973

SINGAPORE, 19 (Agerprea). — 
în cadrul lucrărilor Congresului fe
derației internaționale de natațle 
s-a stabilit cu 7 voturi contra 5 ca 
prima ediție a campionatelor mon
diale să se desfășoare în 1973 la 
Belgrad. în program figurează pro
be de înot, sărituri și polo. Cam
pionatele vor începe la 20 august.

La „Royal
continuat turneul final al competiției de 
tenis dotată cu „Cupa Dewar". Jucătorul 
francez Georges Goven l-a învins cu 
6—1, 7—5 pe chilianul Jalme Filoll, en
glezul Gerald Battrick l-a întrecut cu 
6—0, 6—4 pe compatriotul său John de 
Mendoza, iar Bob Hewitt (R.S.A.) a dis
pus cu 0—3, 6—3 de S. Matthews (An
glia).

in sala Clubului central de șab din Mos
cova se desfășoară tn prezent meciul de 
șah dintre echipele orașelor Moscova și 
Budapesta. După disputarea a două run
de, scorul este favorabil gazdelor cu 
10*4—7% puncte (patru partide fiind în
trerupte). în turul II, Bronstein a clști- 
gat la Farago, iar Honfl l-a învins pe 
Șamkovld. S-au încheiat remiză parti
dele Vaslukov — Szabo, Lein — Forln-

Redacția și administratis I București, st>. Vasila

Săptămînalul sportiv cubanez 
„L.P.V.” (Listos para veneer) a pu
blicat. într-un recent număr, o am
plă analiză a situației din boxul 
acestei țări, care s-a impus în mod 
categoric în marile competiții ale 
continentului american (Turneele 
Americii Centrale de la Kingston, 
San Juan, 
americane 
J.O. de la 
banezi au 
argint.

în afara 
pregătirii 
prezentare deducem 

cubanezi se ocupă cu o remarcabilă 
meticulozitate șl cu un lăudabil simț 
de răspundere de pregătirea sporti
vilor, am reținut atenția ce se acor
dă mijloacelor modeme de perfec
ționare a procedeelor tehnice utili
zate în confruntările de pe ring. „In 
faza premergătoare marilor compe
tiții — scrie revista — se utilizează, 
ca un complement la toate mijloa
cele obișnuite de pregătire, înregis
trarea luptei, filmarea sa pe video
recording, ceea ce ne permite să 
extragem elemente statistice din 
fiecare repriză susținută și totodată 

să stabilim planul tactic pentru vii
torul meci sau turneu”.

In ceea ce privește stilul pugiliș- 
tilor amatori, revista este de părere 
că nu se poate vorbi de o școală 
americană, de alta europeană sau 
sovietică, și vine cu un punct de 
vedere propriu. „Sînt două tipuri de 
box — scrie „L.P.V.” — unul care 
Se practică în țările unde profesio
nismul a fost desființat^ si altul 
existent în țările unde conviețuiesc 
amatorismul și profesionismul. Tn 

acestea, amatorismul este o fază 
preșcolară a boxului profesionist, 
adică H pregătește pe începători 
pentru a trece, eventual, tn 
durlle sportului mercanti1iz.at.
a-a dovedit că tn țările tn care 
practică numai boxul amator 
obțin rezultate mai bune dectt 
cele unde există dualitatea amato- 
rtsm-profesiontsm. Ca dovadă, locu
rile de frunte tn lumea acestui 
sport stnt ocupate de U.R.S.S., Ro
mânia, Polonia, Ungaria, R.D. Ger
mană, Cuba ca și alte țări socialiste".

Panama ; Jocurile pân
de la Winnipeg) ca și la 
Mexic, unde pugiliștii cu- 
cucerit două medalii de

aspectelor metodologice ale 
pugillștllor, din a căror 

că antrenorii

rin- 
si 
80 
se 
fa

tos, Liberson — Adorjan, Fedorov — 
Ribll șl Medianikova — Verdczl.

Finala turneului internațional de tenis 
de la .Johannesburg se va disputa între 
campionul spaniol Manuel Santana și 
danezul Jan Leschly. în ultimele partide 
disputate. Santana l-a învins cu 6—1, 
6—2 pe australianul Lew Hoad, iar Les-

Revista sovietică „SPORTUL ÎN 
U.R.S.S." consacră editorialul ulti
mului său număr (ediția în limba 
franceză) unei probleme de larg 
interes, asupra comportamentului 
sportivilor pe' terenul de întrecere 
și în societate.

După ce arată că mijloacele mo
derne de informare — televiziunea, 
în special — au contribuit la o 
foarte mare popularizare a spor
tului și a sportivilor, revista sub
liniază : „problema raporturilor 
dintre sportiv și societatea în care 
evoluează, căreia el îi datorează 
foarte mult și care face din el un

Idol a dobîndit o importanță incal
culabilă... Pentru milioane de oa
meni, sportivii întruchipează Cins
tea, Curajul, Puterea, Noblețea 
sufletească. Fie că vrea sau nu, 
prin tot ceea ce face, campionul 
influențează indiscutabil formarea 
tinerei generații".

Și revista se întreabă, în conti
nuare : „Nu este așa că, în aceas
tă privință, sportivii trebuie să-și 
asume o responsabilitate ? Nu au 
ei o datorie cetățenească ?. Așii 
stadioanelor contractează o datorie 
morală pe care nu o pot plăti din- 
tr-o dată, dar pe care trebuie să o 
achite, zi de zi, toată viața .

Nu se poate pretinde unui spor
tiv să meargă infailibil, din victo
rie în victorie, dar sîntem îndrep
tățiți să așteptăm de la el o com
portare demnă : să fie combativ, 
să se dăruiască total luptei la care 
ia parte și să nu se lase cu ușu
rință învins. Așa trebuie să fie 
sportivul ideal după concepția ce
lor ce i-au netezit drumul spre 
stadion, a celor ce au încredere 
în el.

Desigur, ar fi ridicol să ne ima
ginăm că un sportiv trebuie să fie 
o personalitate fără slăbiciuni, fără 
defecte. Așa ceva nu există. Dar 
sportivii trebuie să se străduiască 
să fie mereu la înălțime, în ceea 
ce privește puritatea civică și mo
rală".

cu timpul 
Tltel, s-a 
de 800 m.

dahl a cîștlgat proba de 50 m 
de 6,4. Compatrioata sa. Ellen 
clasat pe primul loc tn cursa 
fiind cronometrată tn 2:15.0.
H
Campionul mondial de box la 
Joe Frazier, a primit un „ultimatum" 
din partea fonilui internațional WBA de 
a și pune titlul tn ioc ptnă la mijlocul

cat. grea,

Corriered<iioSporl
Sub semnătura redactorului său 

Alberto Marches!, ziarul Italian 
„CORRIERE DELLO SPORT” publi
că o serie de impresii despre spor
tul abisinian. După ce face un suc
cint tur de orizont în diverse dis-4. 
cipline sportive practicate in această 
țară, autorul stăruie asupra situației 
din fotbalul abisinian :

„In 1963, Abisinia a cucerit Cupa 
Africii, iar în 1969 a ajuns pină in 
finală. Acum este pe punctul de a 
se califica în turneul olimpic. Dar 
cei mal buni jucători iși iau zbo
rul. momiți de avantajele oferite de 
cluburile din alte continente. Astfel 
patru din cel mai renumiți fotba
liști al țării au fost angajați de clu
buri profesioniste americane. Alții 
s-au răspîndit în lume. Așa se face 
că dirigenții fotbalului din Abisinia 
au adresat un apel lui Sir Stanley 
Rous, președintele FI.F.A. exprimîn- 
du-și nemulțumirea în trei puncte 
esențiale :

1 — Jucătorii africani trebuie să 
aleagă sacrificiul de a trăi în casa 
lor modestă, respingînd luxul vieții 
ce li se oferă în străinătate ;

2 — Guvernele africane trebuie 
eforturile pentru ca,

principiile 
să remedieze condi-

să-.și unească 
fără a viola spiritul și 
amatorismului, 
țiile de dezvoltare a sportului ;

3 — FI.F.A. este datoare a ela
bora regulamente care să interzică 
cluburilor de fotbal din țările avan
sate. manevrele prin care atrag in 
orbita lor jucători de valoare din 
țările în curs de dezvoltare, numai 
în felul acesta 
progresul jocului 
africane.

Dacă luăm tn 
manțele-minune 
africani la Jocurile Olimpice, nu este 
exclus ca șl fotbalul — datorită ca
lităților de rezistență și agilitate ala 
jucătorilor africani — l 
că așteptările. Aceasta, 
tn oondiții materiale mal 
azi.

Deocamdată, e bine că 
tem de darurile albilor, 
dorința de a aduce noutăți exotice 
pe , stadioanele europene, au Început 
să culeagă toate giuvaerurile negre 
din țările Africii. Unde este scriito
rul care să compună o versiune fot
balistică a ..Colibei unchiului Tom"?

putîndu-se asigura 
de fotbal în țările

considerare perfor- 
săvîrșite de atlețli

să depășeas- 
blneințeles, 
bune decît

africanii se 
care din

a revenit fotbaliștilor sovietici cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin golul Înscris de An- 
driașln în min. 73, In urma acestei vic
torii, echipa URSS este virtual calificată 
In turneul final.

chly a dispus cu 1—0. 7—5, 7—6 de ame
ricanul Tom Gorman.

Selecționat* de tenta de maat * B. P. 
Chineze ■ soait 1* Roma venind da la 
Paria, unde * participat 1* campionatele 
internaționale ale Franței. Dup» oum s-a 
mal anunțat, jucătorii chinezi vor sus
ține, timp de 10 zile, mai multe lnttlnlrl 
amicale la Roma. Torino, Cagliari șl Mi
lano. După acest turneu echipa B.P. Chi
neze va pleca la Londra.

Cu prlletut unul concurs atletic de sală, 
care a avut loc la Kiel, cunoscuta re
cordmană vest-germană Helde Rosen-

lunii decembrie. Frazier a anunțat că 
viitorul său adversar va fi Terry Da
niels, care nu de mult a fost făcut K.O. 
tn mal puțin de trei reprize de George 
Foreman. Meciul se va disputa la 15 de
cembrie la New Orleans.

Kchlpa d» ragby a AaatraHel șt-* tnoa- 
put turnon) tn Franța, jucînd 1* Stras
bourg au -------------- ---------- -------
a revenit 
(3-3).

reprezenta Jva Franței. Jocul 
gazdelor cu scorul do 7—6

tn cadrul preliminariilor tur-
Inttlnlt

La Vlena, 
neuluj olimpic de fotbal, s-au 
selecționatele Austriei și URSS. Victoria

In localitatea cehoslovacă Prahattce s-a 
disputat partida retur dintre echipele 
de Juniori ale Cehoslovaciei și AustPei 
contînd pentru preliminariile turneului 
de fotbal UEFA — ediția 1972. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 2—0 
(2—0). în primul meci, echipa Austriei 
a cîștigat cu 1—0. astfel că fotbaliștii 
cehoslovaci s-au calihcat pentru turul 

. următor al competiției, tn care vor in- 
tîlnl pe tnvingătoarea medului Iugosla
via — Turda.

Contlnutndu-.l turneul In URS8, echipa 
da lupte greco-romane A.S.K. Vorwfirta 
Rostock (R.D Germană) a susținut e ln- 
Hlnlra prietenească la Riga cu formați* 
locală Daugava. Luptătorii sovietici au 
cîștlgat cu scorul di 5,5—3,5 puncte.

Numeroși apeetatorl no urmărit la Per
pignan medul international de rugby tn 
xni dintre echipele Franței șl Noll 
Zeelande Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 27—11 (17—2).
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