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LA SNAGOV, CU GÎNDUL LA MECIUL DE MIERCURI, CU TARA GALILOR

PE FRIG
CALDA ȘI INTENSA PENTRU FOTBALIȘTIIII

ni se destăinuie înaintea ultimului efort pentru calificare
sferturile de finală ale campionatului european

Răducanu execută un șpagat în fața lui Dembrovschi 
portanță. Esențial e faptul că la antrenamentul

și în spatele mingii. Dacă a fost sau nu gol n-are im-' 
de ieri tricolorii au lucrat exemplar.

Foto : THEO MACARSClil

ȘI ZĂPADĂ, ORE DE PREGĂTIRE

In... pofida

HANDBALIST!! 
ROMÂNI 

PLEACĂ AZI 
SPRE GOTEBORG 

în cursul dimineții de astăzi va 
părăsi Capitala selecționata mascu
lină de handbal a României, care 
va lua parte la prima ediție a „Cu
pei mondiale", găzduită de orașul 
Goteborg. împreună cu căpitanul 
echipei, maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Gruia, au făcut deplasa
rea, printre alții, Penu. Gațu, Sa- 
mungi. Voinea, Bota etc. Formația 
noastră, condusă de cei doi antre
nori N. Nedef și E. Trofin, va sosi 
la Goteborg în cursul zilei de 
azi. Primul joc al echipei române 
se dispută în orașul Ilalmstad, 
marți seara, in compania reprezen
tativei Cehoslovaciei.

Elisabeta Polihroniade
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Cotidiana vizită a „corăbiei tri
colorilor", ancorată de cîteva zile 
la malul Snagovului, a căpătat ieri 
un aer aparte, inedit. Urîtul vremii, 
frigul, prima zăpadă au avut un 
oarecare ecou în sufletele și gîndu- 
rile băieților, pe care i-am găsit 
mai rezervați ca de obicei, mai in
teriorizați, arborînd — fără îndoia
lă nedeliberat — o mină mai so
bră.

Trebuie să vă spun că acest aer 
de sobrietate îi prindea foarte bine 
pe fotbaliștii noștri. Plăcuți la ve
dere în ipostaza fotbaliști des
tinși, exuberanți uneori, tricolorii 
fac o impresie la fel de plăcută în 
„ipostaza gravă", cînd citești pe 
chipurile și în ochii lor hotărîrea 
și preocupările unei bărbății echi
librate și puternice.

...Pra 
nr. 73 
gov, în 
Alături 
Ghiță — i-am găsit aici pe Cornel 
Dinu și pe Deleanu, angajați toți 
patru întrrun sfat cu teme „speci-

fice“ foarte serioase.
prezenței lui Răducanu, în legătură 
cu care se citează oricînd, la minut, 
două snoave „de culoare", atmos
fera era realmente de lucru. Și se 
discuta chibzuit, matur, despre pro
blemele lor, ale tricolorilor.

DINU : Zăpada asta pe teren 
împotriva noastră. Nici unul 
atacanți nu dă un randament 
perior pe teren alunecos. Sper că 

de pe „23 Au.ust" c 
prelată. Altfel vom 
teren... galez. 
Am

este 
din 
su-

văzut ieri două 
România-Ceho- 

„Cupci Angliei", 
Primul — pri- 
vedere al anaii-

11 dimineață, în camera 
a aripii complexului Sna- 
care sînt găzduiți fotbaliștii, 
de „gazde" — Răducanu și

terenul de joc 
protejat cu o 
evolua pe un

DELEANU:
filme pasionante, 
slovacia și finala 
Arsenal-Liverpool, 
vit din unghiul de 
zei autocritice, al doilea prilejuin-
du-ne un nou studiu al manierei 
britanice de joc, caracteristică ori
cărei echipe insulare...

DINU î Da, toate echipele engle
zești au un șa' Ion clasic, debordări 
pe extreme, centrări, „heading"-uri 
ca din tun, angajament extraordi
nar.

flapidistele s-au impus categoric în fața

REPORTER : Ce date autocritice 
ați desprins din analiza meciului 
cu Cehoslovacia ?

DINU : Antrenorul Angelo Nicu
lescu a remarcat conducerea exage
rată a balonului Ia Demfc’’ovsch’, 
Lucescu, Deleanu...

DELEANU : ...Lui Dinu i-a reco
mandat să nu mal iasă oricînd la 
atac, ci să-și deschidă partenerii și 
să rămînă mai mult în dispozitivul 
de apărare.

RĂDUCANU : Eu nu m-am văzut 
prea mult în film, în schimb s-a 
văzut Viktor, și antrenorul nostru 
i-a lăudat toate degajările cu mina. 
Am înțeles ce era pentru mine...

DINU : în trecerea din atac în a- 
părare, marcajul nostru n-a avut 
promptitudinea necesară. I-am lăsat 
pe cehoslovaci să pornească acțiu
nile și i-am atacat în timpul doi, 
sau trei, în loc să-i marcăm țpie- 
diat după pierderea de către noi a 
balonului.

REP : Ce soluții de joc v-a ofe
rit vizionarea finalei „Cupei An
gliei" ?

DELEANU : A fost un meci fan
tastic. O încleștare pasionantă în
tre două echipe foarte puternice...

DINU: ...La care e greu să gă
sești fisuri. Totuși, lipsa dublaju
lui, marcajul om Ia om, îți oferă

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

BRAȘOV, 21 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Din nou, 
o zi plină în finala camnionatului 
feminin de șah. 
neața am asistat 
lor trei partide 
s-au încheiat cu 
zultate : Suzana Makai — Eleonora 
Gogîlea 1—0, Margareta Teodoreșcu 
— Margareta Juncu 0—1. Maria
Pogorevici — Anca Gheorghe 1—0.

După-amiază s-a disputat runda 
a 13-a, programînd întîlnirea-derby 
dintre lidera clasamentului, Elisa
beta Polihroniade și fosta fruntașă, 
Suzana Makai. Jocul încheindu-se 
cu remiză, Elisabeta Polihroniade 
își menține un pu -t avans față, de 
cele mai apropiat" concurente, in 
clasamentul turnee i, avînd bune 
șanse do a păstra primul loc pînă 
la sfîrșit.

Iată alte rezultate din această 
rundă : Elena Rădăcină — Marga
reta Juncu 0—1. Gertrude Baum- 
stark — Ioana Miroslav 1—0, Re
nee Fărcaș — Veturia Simu 0—1, 
Maria Pogorevici — Vera Zsig- 
mond 1—0, Emilia Chiș — Anca 
Gheorghe 1—0, Eleonora Gogîlea — 
Lia Bogdan și Adela Gesticone — 
Margareta Teodorescu, întrerupte.

în clasament: Elisabeta Polihro
niade tt1/» p, Margareta Juncu și 
Gertrude Baumstark lO'-'s p, Suzana 
Makai 97’ p.

Luni se joacă partictele rundei a 
13-a, penultima.

Duminică dimi- 
la disputarea ce- 
întrerupte, care 
următoarele re-

C. GRUIA

O
Fundașul

grămadă la 5 m in meciul de rugby dintre 
echipei oaspete, Jagewiak (nr. 15), urmărește

selecționata divizionară română și selecționata Varșoviei 
faza in postură de... mijlocaș.

loto: ANDREI PÂNDELE

•••

DAR ÎN JOCUL RUGBYȘTILOR ROMÂNI 
MAI EXISTĂ MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

•••

In perspectiva apropiatului meci 
cu echipa Franței pentru „Cupa na
țiunilor FIRA", XV-le probabil al 
țării noastre pentru această impor
tantă confruntare a susținut dumi
nică un nou joc-test,' în compania 
selecționatei orașului Varșovia. Vic
toria a revenit fără dificultate rug- 
byștilor noștri cu scorul de 16—3 
(10—3).

Partida, în ansamblu, n-a reușit 
să ne dea o imagine reală a poten
țialului rugbyștiler noștri. Ei au e- 
voluat, în general, bine în prima 
parte a jocului, pentru ca după 
pauză să manifeste o sesizabilă scă-

studentelor timișorence. Do
vadă și această imagine în care Constanța Bălășoiu (Rapid) trage 

puternic, depășind blocajul studentelor.
Foto ; V. Bageao

ETAPĂ AGITATĂ
IN CAMPIONATELE DE VOLEI

• Jocuri de bun nivel tehnic • Dinamo [m], Penicilina 
și Rapid [f], singurele echipe neînvinse

Simbătă șî duminică, în cadrul' 
etapelor a IX-a — Ia masculin — 
și a Vl-a — la feminin, voleiba
liștii și voleibalistele primului e- 
șalon au oferit publicului spectator 
— mai numeros ca dc obicei în 
sălile bucureștene — intîlniri la un 
nivel tehnic îmbunătățit, partide 
disputate, cu dese răsturnări de 
situații și cu surprize.

MASCULIN

RAPID — STEAUA (3—2). Con- 
firmîhd forma bună în care Se a- 
flă, giuleștenii au furnizat sîmbătă 
seara o mare surpriză, într-unmecl 
d j bună valoare tehnică, dar nu
mai rareori spectaculos, datorită 
mizei deosebite. După primele trei 
seturi, în care Steaua își dovedise 
superioritatea în atac, găsind mai 
ușor breșe în apărarea feroviari
lor, îndeosebi prin Bartha, Rotaru 
șl Crețu, se părea că băieții lui 
Drăgan vor părăsi terenul învinși 
de campioni, care conduceau cu 
2—1. Insă, în setul IV, Steaua se 
prăbușește iremediabil, pe un... a-

vantaj de 6 puncte (la 7—1) cedînd 
total inițiativa. Bartha nu mai re
zistă fizic și este înlocuit, dezorga
nizarea își pune amprenta pe jo
cul campionilor, depășiți de o e- 
chipă care parcă abia atunci în
țelesese că poate cîștiga. Astfel, 
prin blocaje ermetice și atacuri vi
guroase ’ (al căror prim solist a 
fost tînărul Constantin Chițigoi), 
Rapid ajunge de la 1—7 la 14—8 ! 
Totuși. Steaua forțează la disperare 
și-și ajunge adversara pe linia de 
sosire, însă nu mai poate face pa
sul victorios și 2—2 la seturi, cel 
egalizator fiind spectaculos și dra
matic ca desfășurare. Cu un moral 
în ascensiune, rapidiștii se impun 
în setul decisiv în care au con
dus permanent, în timp ce Steaua 
nu și-a putut reveni. Este prima 
înfrîngere a echipei campioane în 
acest sezon. De la învingători s-au 
remarcat Chițigoi (cel mai bun din 
teren), Paraschivescu, Cătălin, Cris
tian Ion, iar de la învinși, doar 
parțial, Bartha și Rotaru. Au ar-

(Cgnținwre in pag. a 4-a)

dere ele ritm și de coerență in ac
țiuni. Este evident că repetatele 
schimbări de jucători și de muta
ții pe posturi au contribuit la de
regla, ca mecanismului echipei, 
no lor intrați fiindu-le necesară o 
perioadă prea mare de timp pentru 
acomodare. Au intervenit apoi, și 
condițiile de joc. în terenul alune
cos, desfundat pe alocuri, echipa 
noastră a avut, practic vorbind, un 
adversar in plus. Firește, unei e- 
chipe care își bazează jocul pe eta
larea unor calități tehnice, un ase
menea teren nu-i putea conveni, 
împiedicind-o să-și dezvolte acțiu
nile. Este de notat, în același timp, 
replica extrem de curajoasă a for
mației oaspe, deși uneori cu o vă
dită tendință către jocul obstruc
tionist, evident din dorința de a 
realiza un rezultat cît mai strîns. 
Ceea ce, să recunoaștem, i-a reușit.

Totuși, nu îi este scuzat echipei 
române, faptul că nu a găsit întot
deauna mijloacele și procedeele cele 
mai eficace pentru a-și depăși ad
versarul. (Nu trebuie uitat că ru - 
byștii francezi vor da o replică în
zecit mai viguroasă XV-lui nostru). 
Duminică, selecționabilii au greșit 
aglomerind acțiunile, angajindu-se 
într-un joc de uzură nesesizînd cu
loarele libere din apărarea adver-

Stadionul Giulești. teren moale, alu
necos, acoperit cu zăpadă, timp rece, 
spectatori circa 1 500. 
Durbac — încercare (min. 
kowski — Iov. ped. (min.
— încercare (min. 32), 
transformare, Bucoș — 
(min. 45), Marinescu — 
(min. 68).

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
ROMANA : Dinu, Popovici (Iorgules- 
cu), Baciu (I. Pop) —- Șcrban, Posto- 
Jache — Rășcariu, Dărăban, I. Pop 
(Achim) — Țața (Florescu), Bucoș 
(Marinescu) — Suciu, Nica, Ntco- 
lescu (Hulă), Constantin (R. Ionescu. 
Bucoș) — Durbac (Bucoș).

SELECȚIONATA VARȘOVIEI: 
Grzeszozak, Marcinczowski, Mikiciuk
— Buszinski, Klo^zkowski — Hodira, 
Wieszfci, Kopyt — Dobrzynski, Malar- 
czyk (Sasin) — Maniko, Boclarczyk, 
Pawelec, Zielinski — Jagenziak.

A condus' bine, Teodor Wlțing aju
tat la margine de Jerzy 
șl Dragos Grigorescu.

Au marcat :
5), Klucz-
19), Bucoș 

Durbac —
Iov. ped. 
Iov. ped.

67-56 CU POLITEHNICA BUCUREȘTI
Ieri ' s-au desfășurat meciurile 

etapei a iV-a la băieți și ale eta
pei a Vl-a la fete din campiona
tele republicane de baschet.

MASCULIN
I.C.H.F. — POLITEHNICA 

BUCUREȘTI 67—56 (31—34). Pînă 
în minutul 30 (scor 48—45 pentru 
Politehnica), întîlnirea a fost des
tul de echilibrată, deși studenții 
au condus majoritatea timpului, 
dar la diferențe mici. Cele petre
cute pînă atunci pe teren lăsau 
impresia că vom asista la un final 
strîns, în care succesul să fie de
terminat în ultimele secunde. Dar 
nu a fost așa pentru că introdu
cerea maestrului sportului Emil 
Niculescu în teren a produs o ra
dicală răsturnare a raportului de 
forțe. Intuind extraordinar inten
țiile adversarilor. Emil Niculescu 
a interceptat uimitor cîteva mingi, a pasat • ■ • ... .
întregii echipe și, drept urmare, 
ultimele 
interesa 
acumulase în min. 36 un avans de 
10 puncte (60—50). Team-ul pre
gătit de antrenorul Mihai Ionescu 
cucerește astfel o frumoasă șl me
ritată victorie, la care, în afara 
lui Emil Niculescu (cu merite in
contestabile) și-au adus aportul 
toți ceilalți jucători, dar mai ale« 
Cîmpeanu, Dikay, Chiciu și Tiidds- 
sy. Un succes remarcabil care 
scoate în evidență maturitatea 
baschetbaliștilor de la I.C.H.F. pre
cum și seriozitatea lor în pregă
tire. Despre Politehnica, nu știm 
ce ,să credem. Deși mai tineri cu 
mulți ani decît adversarii lor din 
meciul de ieri, deși au mari posi
bilități tehnice și fizice, sportivii 
de la Politehnica au jucat ca niște 
„bătrîni" blazați. Cel puțin în apă
rare ej au fost atît de apatici. îneît 
așa-alsul presing din finalul par-

inteligent, a făcut jocul

minute s-au scurs fără a 
prea mult, deoarece ICHF

■ *

ÎNCHEIEREA CURSULUI

DziencloJ

de picior,să și abuzînd de lovituri
care nu și-au găsit cu regularitate 
ținta. Unele n-au ajuns în tușe, 
dîr.d posibilitate adversarilor să

Tiberiu STAMA
Emanuel FANTÎNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Azi îsicepg la Timișul de Sus

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
In probleme de sal vamont

Dlkay (cu mingea) a avut un important aport la victoria echipei 
I.C.H.F. asupra Politehnicii București.i

tidei a fost de fapt un simplu „om 
la om" început din terenul adver
sarilor. încă o dată, nu știm ce 
se petrece, dar... e ceva putred la 
Politehnica, fapt foarte grav, de
oarece lotul pregătit de prof. Stela 
Rusu cuprinde baschetbaliști de 
reală valoare și cu certe perspec
tive (să amintim doar de Popa, 
Pîrșu, Georgescu, Cernat), • de la

A TEHNICIENILOR
Sîmbătă la amiază a avut loc, 

la Snagov, încheierea cursului 
de perfecționare a tehnicienilor 
atletismului nostru. Timp de o 
săptămînă, aproape 150 de ca
dre din întreaga țară (profesori, 
antrenori, activiști) au luat cu
noștință de ultimele noutăți 
metodice, au dezbătut mijloa
cele de perfecționare a pregă
tirii.

La reuniunea de încheiere a 
cursului, președintele Consiliu
lui NațlonaJ pentru Educație

(Continuare în pag. a 4-a)

DE PERFECȚIONARE
DIN ATLETISM

Fizică și Sport, Anghel Alexe, 
a făcut o succintă analiză și a 
înfățișat sarcinile complexe, 
multiple, ce stau în fața teh
nicienilor și activiștilor în ve
derea dezvoltării atletismului, 
ridicării pe trepte tot mai 
înalte a performanțelor. La a- 
ceastă parte finală a cursului 
au mai participat vicepreșe
dintele C.N.E.F.S., Marin Blr- 
jega, activiști ai C.N.E.F.S. ți 
ai Atletism,

Foto: DRAGOȘ NEAGU
... ............ . .........

In stațiunea Timișul de Sus vor 
începe, astăzi, lucrările simpozio
nului internațional în probleme de 
Salvamont organizat de Federația 
Română, de Turism și Alpinism cu 
colaborarea Ministerului Sănătății 
și a Ministeiului Turismului. Fap
tul că este prima manifestare in
ternațională de acest gen ce are 
loc în țara noastră, Ii contră sem
nificații deosebite pe care a bine
voit' să ni le prezinte secretarul

D. STANCA (VOINȚA) A DEVENIT
CAMPIONUL TĂRII LA CICLOCROS

Ieri dimineață, clnd participanții 
la finalele campionatului național 
de ciclocros se prezentau la start 
pe baza Metalul din Pantelimon, 
iarna — cu principalele sale atri
bute, gerul și zăpada — coborîse 
pe meleagurile Capitalei. Viemea 
nefavorabilă a fost, deci, principa
lul adversar al tuturor ciclocrosiș- 
tilor, atît pentru că frigul făcea 
deosebit de dificilă alergarea, cît 
și pentru că, din cauza zăpezii și 
a gerului, traseul devenise peste 
noapte mult mai greu decît pre- 
văzuseră organizatorii. Chiar și In 
aceste condiții, cicliștii și-au făcut 
datoria. Făcînd apel la ultimele 
rezerve de energie, ei au susținut

1 f ină la capăt pasionanta dispută

pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării. Se cuvine, deci, să 
adresăm ........ “
aproape
București

înainte 
principala 
orilor, să 
siunea pentru ciclism existentă la 
Baia Mare, reliefată și prin această 
prezență la finalele de ciclocros, 
precum și buna pregătire a aler
gătorilor din Cluj. Aceștia din ur
mă au ocupat primele două locuri 
la juniori mici, locul III la seniori

341 Hristachs NAUM
\

felicitări tuturor celor 
100 de participanți din 
și din provinciei
de a relata, pe scurt, 
cursă a zilei, cea a seni- 
scoatem în evidență pa-

(Continuare in pag. a 2-a)

experiență
general al 
Mihăilescu

— In . __
să explicați cititorilor noștri 
pentru ce o asemenea acțiune 
care nu este legată de proble
me competiționale este organi
zată, totuși, de o federație 
sportivă.

— Prin Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri care reglementează acti
vitatea privind prevenirea acciden
telor în munți și salvarea eventua
lilor accidentați, federația noastră 
a primit sarcina instruirii tehnice a 
cadrelor ce formează echipele de 
salvare. Pînă acum, noi am și efec
tuat — cu ocazia reuniunilor anu
ale ale specialiștilor in alpinism și 
orientare turistică — schimburi de 
experiență și lecții de împrospă
tare a cunoștințelor necesare în 
asemenea acțiuni. Pentru anul 
acesta, conducerea federației a con
siderat că ar fi utilă și cunoaște
rea realizărilor unor țări cu veche 
tradiție in domeniul respectiv și, 
astfel, s-a ajuns la organizarea 
simpozionului internațional.

— Ați putea să ne prezentați 
pe oaspeții de peste hotare ?

— Din Cehoslovacia vor parti
cipa la simpozionul nostru preșe
dintele secției metodice (Jindrich 
Hartman) și președintele secției in
ternaționale (ing. Milos Vrba) din 
cadrul Serviciului de salvare in 
munți („Horska Sluzba"), care are 
o rețea extrem de bine pusă la 
punct în toți masivii țării. Din 
Austria urma să vină însuși direc
torul Școlii naționale de alpinism. 
Fr. Morawetz. Din motive de sănă-

F R.T.A., prof. Mircea 
în cadrul unui interviu.

primul rînd am dori

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 2-a)



Pag. a 2-a SportwT Nr. 6884

S-au încheiat finalele campionatelor republicane 

in probele de perechi CAMPIOANELE MONDIALE 
ȘI-AU DEMONSTRAT MĂIESTRIA

GALAȚI, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Surprizele s-au ținut lanț. După 
ee sîmbfttă seara ultimele clasate 
tn Întrecerile preliminare ale pro
belor individuale, Use Schmidt (la 
senioare) ți Margareta Bordel (la 
junioare) au dat peste cap toate 
calculele intrînd In posesia invidi
atelor titluri, a doua zl In con
cursul perechilor alte favorite au 
gustat din amărăciunea înfrîngerii. 
Astfel, cuplurile Ana Petrescu — 
Margareta Bordei (Gloria Bucu
rești) și Ildiko Zsizsik (C.S-M. Re
șița) — Rozalia Stefucz (Voința 
Cluj), principalele candidate la me
daliile de campioane în disputa ju
nioarelor, nu au fost atît de omo
gene cit se credea și, în consecință, 
au capotat în fața unei jucătoare 
mai puțin cunoscute șl a alteia re
marcată pentru dîrzenia cu care-șl 
apără șansele. Este vorba de Flo
rica Tudor (Cetatea Giurgiu) și, 
respectiv, Vasilica Pintea (Rapid) 
al căror rezultat de 786 (382+404) 
nu a putut fi depășit de puterni
cele lor adversare.

în schimb, la senioare, perfor
manța ploieștencelor Eleonora Ni- 
colescu — Polixenia Gavrilă, care 
cu 814 au condus după prima reu
niune, a rezistat pînă cînd a intrat 
pe pistă tandemul campion mon
dial Elena Trandafir (Laromet) — 
Cornelia Petrușcă (Voința Bucu
rești). Jucătoare stiliste, cu predi
lecție la lovituri înșurubate, au ac
ționat cu siguranță la... ulița pre
ferată a lăcașului popicelor. Bucu- 
reștencele au evoluat la fel de bine, 
atît la „pline" cît și la „izolate" 
preluînd conducerea cu 831. Vic
toria lor este pe deplin meritată, 
Elena Trandafir și Cornelia Petruș
că numărîndu-se printre puținele 
sportive care au avut o comportare 
valoroasă și constantă de-a lungul

La Tg. Mureș — ploieștenii victorioși și la perechi

J

TG. MUREȘ, 21j (prin telefon de 
Ia corespondentul nostru).

în ultima zi a campionatelor na
ționale ale seniorilor Și juniorilor, 
competiție desfășurată timp de pa
tru zile pe noua arenă Voința din 
localitate, s-a disputat proba de pe
rechi seniori, la care s-au aliniat 
10 cupluri. Și în această confruntare, 
ca și la individual seniori, victoria 
a revenit popicarilor ploieșteni — 
Gheorgbe Silvestru și Dumitru Du
mitru. Ambii au jucat constant, atit 
la „pline” cît Si la „izolate", obținînd 
totodată și un rezultat inedit, ambii 
cite 918 p.d. Performerul zilei, însă, 
a fost tot un popicar din Valea Pra
hovei. cîmpineanul Petre Purje, cu 
928 p.d., dar perechea lui, un alt 
veteran al sportului popicelor din 
țara noastră, Ion Micoroiu, a realizat 
numai 882 p.d. și, astfel, ei s-au 
clasat pe locul secund.

REZULTATE : 1. Gh. Silvestru — 
D. Dumitru (ambii Petrolul Ploiești) 
1836 p.d. (918—918), 2. P. Purje (Fla
căra Cîmpina) — I. Micoroiu (C.F.R. 
Timișoara) 1810 (928—882), 3. Șt. Eor-

RAID anchetă ' „NOTE FALSE» LA UVERTURA 
LA brașov | SEZONULUI DE PATINAJ

• Incertitudini la Poiana Brașov • Patinoarul Petrolul va funcționa... pe jumătate @ Necazuri de antrenor
Ce s-a întreprins pentru toți acei 

care doresc să se reconforteze — în 
orele libere — pe patinoare ? Ce le 
puneți la dispoziție viitorilor perfor
meri pe gheață ? Răspunsurile la aces
te întrebări le-am căutat, într-o re
centă vizită, la Brașov, unul dintre 
cele mai puternice centre de pati
naj din țara noastră.

LA ORA PRIMULUI ÎNGHEȚ

Cind va cădea înghețul, terenurile 
te tenis Olimpia vor fi transformate 
în patinoare naturale. S-a mărit spa
țiul prin dislocarea unei pante, s-a 
reparat rețeaua electrică, iar proprie
tarii acestei baze sportive au pre
gătit patinele Pe care le vor închiria 
celor doritori. De asemenea, drept
unghiurile de handbal ale clubului 
Tractorul, cele de tenis, volei și bas
chet ale asociației Metrom și clubu
lui Dinamo sint pregătite ca să de
vină patinoare în momentul cind 
temperatura va fi propice. Pentru 
amenajarea și întreținerea lor, pre
cum și peptru funcționarea centre
lor de inițiere au fost alocate fon
durile necesare.

VESTIARE CU...
PLOAIE INTERIOARA

Există, aici, două locuri unde iarna 
sosește mai devreme. Bănuim că ați 
ghicit ! Este vorba de patinoarele 
artificiale din Poiana și de cel al 
asociației Petrolul Brașov. Primul 
și-a deschis porțile din octombrie, 
insă, cu excepția instalației frigori
fice recondiționată total, restul a 
rămas la fel ca si în anii trecuți. 
Adică : grupul sanitar e necorespun
zător, iar vestiarele continuă să fie 
insuficiente chiar și pentru două 
echipe de hochei, darmlte pentru 
coa- 3 000 de tineri și vîrstnici care 
frecventează, duminica, în cinci serii, 
această bază sportivă. în plus, aco
perișul vestiarelor s-a deteriorat 

și plouă prin multe locuri. în stare 
incipientă a rămas construcția gara
jului pentru mașina de pregătit ghea
ța, Rolba, iar șeful complexului 

sportiv Poiana, tov. Eugen Antal, nu 
știe cînd va fi terminată această lu
crare. Pentru că nu s-a confecționat 
măcar un grătar pe care să circule 
de la locul unde este staționată, 
Rolba aduce cu sine Pe gheață im
purități. care creează pericolul unor 
accidente pentru vizitatorii ocazio- 

■ nali.

celor trei zile de concurs. Nu ace
lași luaru îl putem spune despre 
proaspăta campioană a țării lise 
Schmidt (Hidromecanica Brașov), 
care, făctnd pereche cu Margareta 
Szemany (Voința Tg. Mureș) n-a 
confirmat forma bună arătată la 
proba individuală (478) realizînd, 
duminică, doar 384 față de 421 cît 
a obținut partenera ei. Nu putem 
încheia, fără a sublinia comporta
rea perechilor Florica Lăpușan
— Cornelia Grecescu și Minodora
Chețan — Ana Felszegy care s-au 
numărat printre animatoarele în
trecerilor. Clasamentele : junioare:
1. Florica Tudor — Vasilica Pințea 
786 (382+404) — campioane repu
blicane, 2. Ildiko Zsizsik — Roza
lia Stefucz 774 (390 + 384), 3. Mar
gareta Bordei — Ana Petrescu 768 
(404+364), 4. El. Szilaghl (Vo
ința Tg. Mureș) — Margareta Nagh1. 
(Metrom Brașov) 764 (365+399), 5. 
Maria Beringer (Voința Timișoara)
— Maria Ciobanu (Unirea Roman)
744 (411+333), 6. Maria Floricel 
(Voința Craiova) — Iuliana Gîdea 
(Voința Galați) 744 (366+378) ; se
nioare : 1. Elena Trandafir — Cor
nelia Petrușcă 831 (412 + 419) —
campioane republicane, 2. Florica 
Lăpușan (Rapid) — Cornelia Gre
cescu (Voința București) 822 (411 + 
411), 3. Minodora Chețan (Voința 
Tg. Mureș) — Ana Felszegy (Vo
ința Sibiu) 820 (403+417), 4. Poli
xenia Gavrilă — Eleonora Nico- 
lescu (Voința Ploiești) 814 (408+ 
406), 5. Use Schmidt — Margareta 
Szemany 805 (384 + 421), 6. Maria 
Rus — Gertrude Apro 793 (409 + 
384). Corpul de oficiali, condus de 
arbitrul principal D. Stoica, a asi
gurat o desfășurare ireproșabilă în
trecerilor finale ale campionatului 
individual și de perechi. _

Troian IOANIȚESCU

dogh — L. Martina (ambii Voința 
Tg. Mureș) 1749 n-d. (837—913). 4- I. 
Băiaș — I. Tismănaru (ambii Con
structorul Galați) 1735 p.d., 5. I. To
kos — Em. Kiraly (ambii Record 
Cluj) 1707 p.d.. 6. C. Șchiopuiescu 
(Minerul Craiova) — V- Cadar (Olim
pia Reșița) 1692 p.d. Trofeele acor
date de Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Mureș au 
revenit următorilor popicari — ju
niori — I. Stefucz (Voința Cluj) — 
pentru cele mai puține bile goale 
(5 din 600 de lovituri), C. Voieu 
(Voința București) — pentru cele 
mai multe popice doborîte la ..izo
late” (840 din 300 de bile), V. Miclea 
(Jiul Petrila) — pentru cel mai tînăr 
finalist (16 ani). La seniori : Gh. 
Silvestru — pentru recordul pistei 
(934 p.d. — la proba individuală). I. 
Micoroiu — pentru cele mai multe po
pice doborîte la „izolate" (963 din 
300 de bile) și L. Martina — pentru 
cele mai puține bile goale (3 din 
600 de lovituri).

I. FAUȘ

de la Mureșul Tg. Mureș, precum 
și o serie de tinere elemente ca 
Radu Niculieioiu, Gabriela șl Radu 
Cirică și Camelia Bălan, care inspi
ră multă încredere antrenorului Ernst 
Ulrich.

Iată, așadar, deficiențe care demon
strează că împăcarea activității de 
performanță cu cea de agrement, pe 
cele două patinoare artificiale, râmi ne 
o problemă deschisă în acest centru 
de sporturi de iarnă cu vechi tradiții.

Tr. ANDRONACHE

La Poiana Brașov, pe gheața artificială, viteziștii dinamovtști, asistați de antrenorul E. Ulrich, exersează startul
La patinoarul Petrolul, vestiarele, 

care vara sint transformate in dor
mitoare. nu corespund cerințelor. Dar, 
în' primul rind, lipsește chiar gheața... 
Fosta scenă de gheață (de numai 150 
de metri patrați), a fost extinsă la 
800 de metri patrați, grație sprijinu
lui acordat de conducerea rafinăriei 
din Brașov. Patinoarul va funcționa 
însă, doar pe... jumătate, deoarece 
instalația este uzată și. ca atare, 
nu-ț poate da mai multă viață la 
zero grade-

ORI PERFORMANȚA, 
ORI AGREMENT

Vlteziștll, încadrați In secția clu
bului Dinamo, își continuă pregătiri
le pe... uscat, iar de mal bine de o 
lună exersează șl pe gheața artifi
cială din Poiana Brașov. în progra
mul patinatorilor de viteză figurea
ză cîte șase zile de antrenament pe 
săptămînă. cu 12—14 lecții de pregă
tire fizică și tehnică, la care parti- 
cipă campionii Christa Tracher și 
Andrei Okos, Alexandru Boer. Zol- 
tan Sandor și alți cunoscut! sportivi. 
Alături de aceștia lucrează și senio
rul Ștefan Papp, care s-a transferat

GALAȚI, 21 (prin telefon, de la 
corespondenții noștri).

După trei zile de întreceri viu 
disputate la Palatul sporturilor din 
localitate s-a încheiat a Vî-a edi
ție a Concursului republican de 
toamnă al juniorilor la lupte greco- 
roenane. Majoritatea celor 283 de 
concurenți, număr record de parti
cipanți, au căutat șl, în bună parte, 
au reușit să ofere meciuri de nivel 
tehnic ridicat.

Promotorii competiției au fost 
tinerii luptători din București (re
prezentanții cluburilor Progresul și 
Rapid) la juniori mari, Rădăuți și 
Constanța, la juniori mici. Ca un 
fapt îmbucurător se poate consem
na și apariția unor noi centre* de 
lupte ca, de pildă, Vălenii de

de ieri al copiilor

O FRUMOASĂ 
promisiune:

într-un decor de iarnă, peste 
50 de copii între 7 și 14 ani și-au 
dat întîlnire, ieri dimineață, pe 
oglinda de gheață de la Floreasca, 
pentru a participa la un concurs 
de patinaj viteză, cu declarate in
tenții de popularizare și depistare 
a unor elemente capabile să abor
deze acest sport la nivelul perfor
manței. Fideli suporteri, părinții și 
frații mai mari, și-au ocupat locu
rile, de partea cealaltă a mantine
lei, urmărind evoluția „sportivilor" 
lor preferați.

împărțiți pe categorii de vîrstă, 
(7—8, 9—10, 11—12 și 13—14 ani), 
copiii prezenți la start și-au măsu
rat forțele pe distanțe variind în
tre 50 și 200 metri, băieții și fetele 
separat. Desigur, cei mai buni au 
fost cîștigători. Valentina Scurtu, 
Gabriela Iordan, Rodica Constan- 
tinescu și Elena Stoica, în disputa 
fetelor, Tiberiu Tulba, Adrian 
Cristea, Valentin Vrlnceanu și Ni- 
colae Tonciulescu, în disputa băie
ților, au daț dovadă că îndrăgesc 
patinajul și — ținînd cont că nici 
un participant nu are nici un fel 
de pregătire specială — ne-au im
presionat prin ținuta și stilul în 
care au concurat.

Toate acestea, împreună cu buna 
organizare a C. S. Școlar și fru
moasele premii oferite de I.D.M.S., 
au întregit o acțiune care merită 
a fi, din plin, aplaudată.

Dumitru NEGREA

Dacă antrenorul viteziștilor se de
clară mulțumit de nivelul pregătirilor 
efectuate, urmînd oa în curind să ple
ce, cu elevii săi, pe pistele de concurs 
de la Miercurea Ciuc și Tușnad, cole
gii lui de la patinaj artistic. Roman 
Turușanco (Dinamo) șl Rita Schell 
(Petrolul) sînt necăjiți pentru că nu 
s-a rezolvat încă problema patinoa
rului Petrolul. Și in acest an vor avea 
prioritate, aici, centrele d« inițiere 
și pentru public, Iar secțiile de per
formanță vor fi nevoite să urce la 
Poiana, plerzînd ore întregi cu trans
portul. ceea ce diminuează volumul 
cerut de antrenamentul metodic. Chiar 
și puținele ore rezervate patinatorilor 
artistici pe scena de gheață din Bra
șov se reduc adesea. întrucît, după 
ce publicul a pus stăpînire pe pati
noar. acesta se reface foarte greu, 
resimțlndu-se lipsa aparatelor nece
sare. Antrenoarea Rita Schell na spu
nea că. uneori, gheața devine prac
ticabilă abia după 2—3 zile.

Munte, Filipeștii de Pădure și Tg. 
Secuiesc. Concurenții din aceste lo
calități, deși erau prezenți pentru 
prima oară la o întrecere de ase
menea amploare, au avut compor
tări remarcabile. Totodată, con
cursul de la Galați a constituit un 
prilej de afirmare a unor tineri din 
Cîmpulung Muscel, Rădăuți șl co
muna Călugăreștii, care au ocupat 
locuri fruntașe.

Organizarea excelentă și arbitra
jele competente au întregit reușita 
acestei importante dispute.

Iată cîștigătorii — JUNIORI 
MICI : cat. 48 kg — V, Bosinceanu 
(Rapid București) ; cat. 52 kg —
L. Salop (Sc. sp. 2 Constanța) ; cat. 
56 kg — A. Neagu (Sc. sp. 2 Cons
tanța) : cat. 60 kg — D. Mizileanu 
(Rapid București); cat. 65 kg — St. 
Onici (Dinamo București) ; cat. 70 
kg — I. Cosma (Rădăuți) ; cat. 75 
kg — B. Popescu (C. S. Pitești) ; 
cat. 81 kg — A. Pirvulescu (Trac
torul Călugăreni) ; cat. 87 kg —
M. Enciulcscu (Eleetroputere Cra
iova) ; cat. +87 kg — L. Gheor- 
ghiță (Energia București). Pe echi
pe : 1. Școala sportivă Rădăuți 
22,5 p, (antrenor V. Gherasim), 2. 
Școala sportivă nr. 2 Constanța 
21 p. 3. C. S. Pitești 15 p.

JUNIORI MARI: cat. 48 kg —
N. Dincă (Rapid București) ; cat.
52 kg — M. Tofan (Progresul 
București) ; cat. 57 kg — I. Dulică 
(C. S. Cîmpulung Muscel) : cat. 60 
kg — P. Arcadie (Progresul Bucu
rești) ; cat. 65 kg — D. Popa (Pes
cărușul Tulcea) ; cat. 70 kg — Gh. 
Ciobotaru (Dunărea Galați) ; cat. 75 
kg — V. Prențu (Sc. sp Bacău) ; 
cat. 81 kg — I. Anghel (Dinamo 
București) ; cat. 87 kg — C. Anghel 
(Progresul București) ; cat.' +87 kg 
— M. Iordache (Progresul Bucu
rești). Pe echipe : 1, Progresul
București (antrenor V. Constanti- 
nescu) 28 p, 2. Rapid București 
16 p, 3. Dunărea Galați 14 p.

Trofeul oferit celui mai tehnic 
luptător a revenit gălățeanului Gh. 
Ciobotaru, elev în cl. a X-a la 
Școala generală nr. 25. Cel mai bun 
arbitru al întrecerilor a fost decla
rat Mircea Sțrulovîci din Galați.

T. SIRIOPOL 
V. ȘTEFANESCU

RAPIDIȘ1II AUREL MIUȚ Șl LIVIU OPREANU

AU CÎȘTIGAT „
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Examen de for
ță, suplețe și dezvoltare armonioasă 
a corpului, iată în ce a constat pri
mul concurs de acest gen din țara 
noastră dotat cu „Cupa F.R.H.C." 
Primul concurs de triatlon a inaugu
rat seria recordurilor naționale la 
„împins-culcat” și la ridicarea barei 
prin genuflexiuni. începutul, este, 
credem, de bun augur următoarelor 
întreceri in care, fără îndoială, se

ANUNȚ
• Direcjia do poștă și difu

zarea presei din Departamen
tul poștelor și telecomunica
țiilor anunță câ au început 
contractările de abonamente 
pentru anul 1972 la toate pu
blicațiile cuprinse în catalogul 
presei române, recent apărut.

De asemenea, se contrac
tează abonamente la cotidie
ne și periodice de informare 
generală, precum și la publi
cațiile tennico-știin|ifice cu
prinse în catalogul presei 
externe 1972.

Pantele, albite de zăpada căzută in cursul nopții, au constituit un 
obstacol deosebit de dificil pentru ciclocrosiștii participanți la finalele 

campionatelor naționale.

(Urmare din pag t)

și ar fi putut izbîndi și la juniori 
mari — prin E. Imbuzan — dacă 
principalul lor candidat n-ar fi su
ferit o gravă defecțiune tehnică.

Așadar, ce s-a întîmplat la seni
ori ? Spre ora prînzului, cînd s-a 
dat startul, traseul de 2 000 m de
venise aproape impracticabil. Di
ficultatea lui a provocat numeroase 
defecțiuni, busculade. în fruntea 
plutonului s-a instalat, în primul 
tur, campionul țării G. Negoescu, 
urmat de V. Selejan, D. Stanca, 
Vasile Teodor, St. Szekely ș.a. în 
timp ce Negoescu se detașează, ta- 
lonat de D. Stanca, V. Selejan are 
o defecțiune mecanică, iar Va
sile Teodor cade pe o porțiune di
ficilă. Astfel, disputa pentru titlu 

, se transformă într-un duel G. Ne
goescu — D. Stanca. Duel pasio
nant, pentru că reprezentantul clu
bului Voința se apropie tot mai

CUPA F. R. H. C.
vor stabili alte recorduri valoroase.

Timp de două zile, participanții 
au fost supuși unor teste dificile.-. 
Am putut urmări evoluția celor mai 
puternici, a celor mai buni gimnaști 
(cit de utilă este gimnastica pentru 
halterofili, înțelegînd prin aceasta 
dezvoltarea vitezei și a supleței) și, 
în fine, pe aceia care au lucrat 
timp îndelungat pentru dezvoltarea 
diferitelor grupe musculare. Clasa
mentele generale ilustrează Pe cei 
mai compleți sportivi în cele trei 
probe. Fără îndoială că întrecerile 
de La Timișoara au arătat și unele 
deficiențe pe care le au halterofilii 
in ce privește forța, viteza si su
plețea. Lipsurile constatate vor tre
bui remediate, pentru că altfel per
formanțele vor stagna sau vor regresa.

CLASAMENTE : categ. sub 1,68 m 
— împins-culcat : 1. C. Mihăilescu
(Rapid București) 50 p (120 kg). 2. 
A. Miut (Rapid Buc.) 46 p (115 kg), 
3. E- Vasileseu (Electromotor Timi
șoara) 38 p (U0 kg). Genuflexiuni : 
1. S. Deușan (C.S.M. Cluj) 130 p 
(205 kg). 2. F. Balaș (Steaua) 128 p. 
(200 kg), 3. D. Constantin (Steaua) 
125 p (200 kg). Clasament general ; 
1. A. Miut 333 p, 2. Cr. Mihăilescu 
(Rapid București) 289 p. 3. S. Deu
șan 289 p. Categ, peste 1,68 m — 
împins-culcat : 1. F. Șuba (Electro
motor Tim.) 45 p (135 -kg), 2. L. 
Opreanu (Rapid Buc.) 42 p (125 kg), 
3. S. Herghelegiu (CS.M. Cluj) 35 p 
(140 kg). Genuflexiuni : 1. S. Herghe
legiu 135 p (240 kg), 2. L. Opreanu 
122 p (205 kg), 3. Gh. Chelemen 
(Universitatea Iași) 108 p (190 kg). 
Clasament general : 1. L. Opreanu
314 p, 2- Tr. Șuba 305 p, 3. S. Her
ghelegiu 298 p.

Titlul de cel mai bun culturist 
a revenit lui Gheorghe Humă (A.S.A. 
Sibiu), iar cel de halterofil lui Spi- 

' ridon Herghelegiu (C S.M. Cluj). Pri
mul la gimnastică : Cr. Mihăilescu.

I. OCHSENFELD

SENZAȚIA — Campioana mînjilor
Vremea nefavorabilă (lapoviță, 

pistă moale) a supus concurenții la 
eforturi suplimentare și n-a scu
tit de neplăceri nici pe spectatori, 
deoarece — amănunt arhicunoscut, 
de altfel — incinta hipodromului ■ plo
ieștean nu dispune de o tribu
nă confortabilă. Totuși, iubitorii 
curselor de cai — circa 3 000 de 
spectatori — n-au avut ce regreta, 
deoarece toate alergările au prile
juit sosiri emoționante, care, im
plicit, au tnfierbîntat atmosfera... 
Din punct de vedere sportiv, suc
cesul zilei trebuie atribuit mînzel 
Senzația, care, în ciuda unui han
dicap sever, a cîștigat dezinvolt, 
dovedind calități excepționale. 
Este indiscutabil meritul antre- 
norului-driver Mircea Ștefănescu 
pentru o atare performanță de a-și 
păstra eleva în maximă valoare 
și în vîrful ierarhiei mînjilor.

în rest, Moldoveanu a făcut o 
bună alergare cu Zarva și Al. 
Nacu cu Tamisa. Mai menționăm 

amenințător de stelist. La începu
tul turului 6, Stanca trece pe pri
mul loc. G. Negoescu pierde ex
traordinar de mult teren în acest 
tur. Explicația — confuză — o 
aflăm din diferite surse, deoarece 
„faza” s-a petrecut undeva pe o bu
clă de teren ascunsă privirilor specta
torilor. Acolo a avut loc — se pare — 
o încăierare în toată regula. După 
cum am fost informați, fratele lui 
D. Stanca l-a jenat pe G. Negoescu, 
acesta a ripostat dur, după care au 
intervenit și cîțiva spectatori. 
Această imixtiune a pugilatului în 
simbioza dintre ciclism și atletism, 
care formează ciclocrosul, trebuie 
însă să formeze obiectul unei ana
lize a forului de resort, în urma 
căreia cei vinovați să fie aspru 
sancționați.

Cert este că Dumitru Stanca — 
irezistibil ieri — și-a continuat 
triumfal drumul spre titlu, cuce
rind o victorie clară, meritată, 
aplaudată.

Rezultate tehnice — seniori : 1. 
DUMITRU STANCA (VOINȚA) a 
parcurs 20 km în lh. 15:04 —
CAMPION AL ROMÂNIEI; 2.
George Negoescu (Steaua) lh.16:46 ; 
3. Ștefan Szekely (C.S.M. Cluj) 
lh.18:16 ; juniori mari: 1. MARIAN 
FERFELEA (STEAUA) a parcurs 
12 km în 44:41 — CAMPION AL 
ROMÂNIEI; 2. Teodor Drăgan 
(Voința) 45 00, 3, M. Romașcanu 
(Dinamo) 47:00 ; juniori mici: 1. 
P. MARTON (C.SM. CLUJ) a par
curs 8 km în 29:24 — CAMPION 
AL ROMÂNIEI; 2. T. Kovacs 
(C.S.M. Cluj) 29:43 ; 3. FI. Adrian 
(Sc. sp. 3 Buc.) 30:10; semicurse : 
1. Gh. Constantinescu (Sc. sp. 2 
Buc.) a parcurs 4 km în 15:44 ; tu
rism ; 1, C. Grauzan (Viitorul Baia 
Mare) a parcurs 2 km în 7:15.

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag 1)

tate, el ne-a anunțat că nu mai 
poate răspunde invitației noastre, 
dar că va trimite, în schimb, pe 
locțiitorul șefului ghizilor de 
munte din cadrul școlii amintite, 
Bans Worgotter. In sfîrșit, din 
R F. a Germaniei va veni un ex
perimentat conducător al unei 
echipe de salvare tn munți, Hans 
Ettl.

— Presupunem că s-a asigu
rat o participare masivă a spe
cialiștilor din țara noastră.

— Intr-adevăr, în afara delega- 
ților ministerelor Sănătății și Tu
rismului, urmează să fie prezenți 
vicepreședinții Consiliilor populare 
județene care au atribuții în legă
tură cu organizarea echipelor de 
Salvamont Participă, apoi, o serie 
de medici din cadrul Ministerului 
Sănătății și din diferite județe 
care au o activitate mai îndelun
gată în acest domeniu și care vor 
prezenta comunicări privind pro
blemele de primă urgență medicală. 
Aș putea menționa pe doctorii Ion 
Giurculescu — care este, de altfel, 
și președintele Comisiei de organi

că Pandelaș cu monta lui favorită 
— FI. Pașcă — și avantajat de 
starea pistei, a cîștigat o cursă 
emoționantă ca Sosire.

în ceea ce privește jocul mutual 
semnalăm tripla Tamisa-Obădar- 
Menta. cu 5.654 pentru un leu Și 
faptul că pariul austriac ridicat 
la suma de 84 258 a fost cîștigat 
de trei buletine cu șase cai. cărora 
le-a revenit cîte 14.013 lei iar re
port pentru ultima reuniune (du
minica viitoare) 42.129 lei. Rezul
tate tehnice.' 1. Haltera (R. Cos- 
tică), 38,7, Komișel, Pagoda, 2. 
Pandelaș (FI. Pașcă) 39. Delfin, 
Senator, 3. Tamisa (A. Nacu) 37,1 
Obădar, Menta, 4. Japonia (St. 
Teofil) 38,1, Joviala, Macaz, 5. Hi- 
rondița (Gh. Avram) 35,5, Huluba, 
Nicușor, 6. Senzația (M. Ștefănes
cu) 33,3, Goblen. Hectar, 7. Olă- 
nița (N. Simion) 32,6, Tanța, Tor
pedo, 8. Zarva (I. Moldoveanu) 
40,6, Voința, Histria.

Niddy DUMITRESCU

AU ClȘTlGAT 

„CUPA IAȘULUI"
IAȘI, » (prin telefon de ta cores

pondentul nostru).
Poligonul „Medicina’* a găzduit un 

important ooncurs de tir dotat cu 
„Cupa lașului" la arme cu glonț și 
aer comprimat. întrecerile desfășu
rate pe un timp impropriu trageri
lor la țintă (frig, vînt și ninsoare), 
s-au încheiat cu rezultate modeste- 
Cele mai multe locuri I, la indivi
dual și echipe, au revenit concu- 
rentilor din Iași și Focșani. Sportivii 
clubului Steaua, neavînd fete în în
treceri, n-au intrat în clasamentele 
pe echipe, ele fiind ir’xte.

Cu ocazia acestui concurs șl-a fă
cut reapariția în tir fostul campion 
al tării. Traian Cogut, care a tras 
la armă cu aer comprimat Și a ob
ținut un rezultat meritoriu — 359 p.

REZULTATE : pușcă cu aer com
primat, seniori : 1- T. Ciulu (Steaua) 
372 p, 2. Gh. Tolocică (Medicina 
Iași) 366 p. 3. C. Manole (Steaua) 
366 p. Senioare ; 1. Vasilica Manea 
(Viitorul Focșani) 351 p, 2. Melania 
Moraru (Medicina Iași) 348 p, 3. Ma
riana Mihăilă (Medicina Iași) 341 p< 
Juniori : 1. I. Trăscăveanu (Steaua) 
366 p, 2. D. Lucachi (Medicina Iași) 
361 p. 3. S. Grosaru (Medicina Iași) 
356 p. Junioare • 1. Doina Cîșlaru
(Nicolina Iași) 344 p, 2. Aurora Po
dara (Viitorul Focșani) 340 p, 3. Ana 
Ipimachi (Voința Iași) 317 p. Pe 
echipe : 1. Iași I 1419 p, 2. Voința 
Iași 1358 p, 3- Viitorul Focșani 1356 
p. Armă standard 3 x 20 f — seniori : 
1 I. Codreanu (Steaua) 560 p, 2. A. 
Alaci (Viitorul Focșani) 536 p, 3. C. 
Manole 529 p. Senioare : 1. Melania 
Moraru 521 p. 2. Vasilica Manea 
500 p. 3. Ana Tibincu (Voința Iași) 
497 p. Juniori : 1. D. Lucachi 533 P,
2. M. Burcus (Steaua) 532 p, 3. I. 
Trăscăveanu 529 p. Junioare : 1. Doi
na Cîșlaru 528 p, 2. Aurora Podara 
504 p. 3. Eugenia Mocanu (Voința 
Iași) 423 p. Pe echipe ; 1. Iași II 
2111 p, 2. Viitorul Focșani 2054 p,
3. Iași I 1932 p. Armă standard 60 f. 
culcat : seniori : 1. A. Alaci 575 p,
2. C. Lazăr (Viitorul Focșani) 574 p,
3. C. Manole 571 p. Senioare : 1. Ana 
Tibincu 566 p, 2. Vasilica Manea 
560 p, 3. Melania Moraru 541 p- 
Juniori : 1. D. Lucachi 572 p, 2. I. 
Trăscăveanu 569 p, 3. G. Iliescu 
567 p. Junioare ; 1. Doina Cîșlaru 
556 p, 2. Olea Toader (Viitorul Foc
șani) 552 p. 3. Aurora Podaru 550 p. 
Pe echipe : 1. Viitorul Focșani 2252 
P, 2. Iași I 2226 p. 3. Voința Iași 
2188 p. CLASAMENT GENERAL : 
1. Iași I 5756 p, 2. Viitorul Focșani 
5662 p, 3. Iași II 5466 p.

Din păcate, participarea a fost 
redusă întrucît unele echipe n-au 
onorat invitația făcută, ca de exem
plu, Dinamo București, Petrolul 
Ploiești și Activul Brașov.

Cîștigătorii probelor au fost răs
plătit! cu frumoase premii.

D. DIACONESCU '

zare a simpozionului — Radu TS-» 
nașe, Ion Drăgătoiu, Eugen Caloi- 
nescu (din Ministerul Sănătății), 
dr. Al. Macedonski (din Brașov), 
pe vechiul și experimentatul alpi
nist brașovean, tng. Ioan Coman, 
pe maestrul emerit al sportului 
Al. Floricioiu. In afara acestora* 
au fost invitați conducători și 
componenți ai echipelor de Salva
mont din toată țara. Sperăm că 
toți vor face un foarte util schimb 
de experiență în cadrul lucrărilor 
simpozionului care vor dura din 
22 pînă în 28 noiembrie.'

— Sînt prevăzute și alte ac- 
, țiuni în afara discuțiilor și 

prezentărilor de comunicări ?
— Da. Colectivul de Salvamont 

de la Brașov va prezenta o serie de 
materiale de concepție și realizare 
proprie. Aproape toate comunică
rile vor fi însoțite de proiecții de 
diapozitive și filme cu caracter do- 
cumentar-științific. In concluzie, 
cred că vom reuși să aducem în 
viața acestui organism, atît de util 
pentru dezvoltarea drumeției de 
munte, elemente noi, dinamizante, 
care să îl ajute să-și sporească 
gradul de eficiență.

Astăzi, In sala Dalles, 
la orele 18,30 

„CAPACITATEA 
FIZICA DE EFORT 

In perioada pubertară 
Șl POSTPUBERTARĂ"
Centrul de cercetări știin

țifice și documentare tehni
că al C.N.E.F.S., Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport șl Institutul de 
educație fizică, în colaborare 
cu Universitatea populară 
București, anunță a doua le«- 
ție a lectoratului central eu 
tema t „Capacitatea fizică de 
efort în perioada puber tară 
și postpubertară".

Expunerea va fi făcută de 
prof. Virgil Mazilu — cerce
tător științific principal.

Va urma un film artistla.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
23 NOIEMBRIE 1971

ATRIBUIE BANI, AUTOTURISME, EXCURSII
Se participa cu bilete de 2 lei, 5 lei $i 15 lei varianta. Cu variantele de 15 lei participați la teate extragerile cu ;anse mari de ciștig.

AZI ULTIMA Zl PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA LOTO
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SNAGOV
Nil E LINIȘTE
Meciul România — Țara Ga

lilor « devenit o realitate ime
diat*. I-a foet dat, acestei par
tide. să rezume șl s* hotă
rască toată Istoria primei grupe 
a campionatului european- Tot 
ce »-a InttmpLat mal 
reprezinți acum doar 
buluL doar premisele 
de polmîlne. Miercuri 
juca, de fapt, o partid* in trei, 
ea fiind, în fond, o continuare 
indirectă a duelului dintre fot
balul românesc și cehoslovac, 
care a decurs. în anul 1971, 
pină la această dată, evident 
in favoarea noastră.

Ieri, pe o vreme din aceea 
cînd ne place s-auzim cum tros
nesc arzind butucii, la Snagov, 
tricolorii au făcut antrenament 
de fotbal, de echilibristică (teren 
cu zăpadă) și de rezistență la 
frig. Cîteva zeci de mașini, ve
nite de la București cu prieteni, 
eu rude, cu oficialități și 
ziariști. în total vreo 200 
oameni au asistat la ultima 
petiție, desfășurată parc* 
tr-un imens frigorifer.

Dacă am fi orgolioși șl ne-ar 
sta în fire să vindem pielea 
ursului din pădure, am zice 
(cum au zis alții și s-au căit 
ori nu) : „La Snagov e liniște. 
La Snagov e liniște, să vină ga
lerii și să terminăm, o dată, 
și cu ei”. Dar cum nu sîntem 
orgolioși, cum nu sîntem decit 
demni și lucizi, și cum nu ne 
place să vindem pielea urșilor 
care nu s-au născut încă, vom 
recunoaște deschis că la Snagov 
nu e liniște. în tabăra tricolori
lor. în mijlocul acestor băieți 
care, acum o săptămînă, au în
vins, cu tot destinul cam potriv
nic. o echipă greu de îngenun- 
chiat, se simte febră. Febra 
alpinistului oare mai are de bă
tut două pitoane pină să ajun
gă stăpînul peretelui de piatră. 
Băieții știau și n-au uitat că 
echipa Țării Galilor e tot atit 
de tare ca și echipa Cehoslova
ciei. Mai știu, de asemenea, 
că lipsa de șanse in clasament 
nu moleșește pe viitorul lor 
adversar. Adversar susținut de 
mîndria si de puterea de luptă 
a vechilor gali, precum șl de o 
perfectă educație sportivă. Băie
ții știu toate astea și toate as
tea conjugate cu vrerea lor, ro
desc energie.

La Snagov nu e liniște. Dar 
la Snagov nu e nici panică. La 
Snagov sînt niște oameni în 
tensiune. într-o tensiune stăpî- 
nită. " ~
meni
s-au 
peste 
și rid numai 
vedească, lor 
să glumească _ ___
in timpul antrenamentului. în 
timpul acela cînd executau ceva 
tn legătură directă cu partida 
de miercuri, tricolorii au fost 
de o seriozitate desăvârșit*. 
Toți. De la Dobrin pină la Ră- 
ducanu. în atitudinea lor ge
neroasă față de lucrul de Ieri, 
precum șl în replialle fiecăruia, 
am găsit, printre altele, fermen
tul unei mari comuniuni, ajunsă 
«cum la cota ei cea mai înaltă. 
Comuniunea dintre public fi 
echipa națională. Dacă la me
dul cu Cehoslovacia publicul a 
fost vlntul cel bun oare a bătut 
tot timpul în pînzele echipei 
noastre, după «cest imens aju
tor, tricolorii Iubesc, la rindul 
lor, ou o vigoare reînnoită, pe 
prietenul acesta cu 70 000 de 
inimi. îl iubesc și se gîndesc 
la el. Se gîndesc la el și vor 
să-l bucure, fiindcă merită, 
fiindcă prin atitudinea lui publi
cul nostru și-a cîștigat dreptul 
ca Jucătorii să lupte pentru el 
pînă dincolo de capătul puteri
lor-

La Snagov nu e liniște. Dar 
asta trebuie să ne bucure. Avem 
timp pentru liniște. De miercuri 
încolo, după oe se va fi termi
nat cu bine acest joc în trei, 
vom avea timp și pentru liniște.

Romului BALABAN

înainte, 
pream- 
joculul 
M V*

cu 
de 

re- 
in-

La Snagov sînt niște oa- 
cu griji. Niște oameni care 
Încordat 

ultimul
pentru zborul 

obstacol. Glumesc 
atît cit să-și do- 
inșile. că mal pot 
și să rîdă. Dar,

Da, nu încape vorbă, fotbaliștii 
tricolori alcătuiesc o adevărată fa
milie. „Echipa de pe Wembley" n-a 
fost doar o formulă aruncată la 
tn.tlmpla.re, ci * vrut să definească, 
mal plastic, o anume stare de spi
rit, un puternic atu al ei, fără de 
care nici șutul măiestru, nici „sche
ma" savantă nu-și pot găsi împli
nirea.

Ne-am convins, o dată în plus, 
de toate acestea, ieri, la Snagov, 
acolo unde sîrguincioșii elevi ai lui 
Angelo Niculescu și Titus Ozon își 
pregătesc ultimul lor examen din 
sesiunea de toamnă, acolo unde 
bucuria unuia e a tuturor, la 
șl... necazul, oricît de mic.

fel

★

să 
un 
și

Nu ne-a fost simplu, de pildă, 
rămînem singuri cu Dinu pentru 
scurt dialog. Era ora masajului 
acolo, în camera lui, se aflau vreo 
5—6 coechipieri curioși să constate 
și ei, cu ochii lor, starea gleznei 
umflată la Petroșani. „Merge bine, 
băieți, i-a asigurat pe toți cei de 
față masorul Tudose, făcînd un 
gest liniștitor cu palma-1 unsă cu 
Revulsin. Apoi către noi: „joacă 
sigur cu Țara Galilor. I-a spus-o 
și nea Mitică Tomescu, ieri, după 
ultima ședință de raze".

„Măcar «cum să fiu tot timpul 
în teren. La Cardiff, am făcut 
mari eforturi să rămîn alături de 
al mei pînă la pauză. Mă lovise 
Power, prin minutul 30, dar prea 
era puternică presiunea galezilor 
ca să-mi permit să plec de la da
torie", îmi explică Cornel Dinu, cu 
lux de amănunte.

tn seara zilei de 14 noiembrie, •-< 
aflat pe buzele tuturor, Ați ghidi., 
cu Dobrin. Căldura dinăuntru șl 
decarul de afară, privit prin fe
reastra înrămată cu albul zăpezii, 
îl predispune la vorbă pe piteștean, 
care povestește cu vervă. își dea
pănă amintirile, începi nd de la acel 
med de debut (cu R. F. a Germa
niei, în 1966, la Ludwigshafen), 
contlnuînd cu... golul înscris lui 
Sarti la Neapole, cu secvențe din 
campionatul intern (între care și 
pasionantul duel purtat cu Oble- 
menco pentru titlul de golgeter șl 
pierdut la... mustață) și ajungînd, 
firește, pe... stadionul „23 August", 
la partida cu Viktor, 
comp.

îmi spune că-i place 
să joace înaintaș retras 
rol toate mingile trec 
ne...“), dar că nu și-a 
prea mari cînd a auzit 
încredința tricoul lui Dumitrache 
care înseamnă. în primul rînd, 
răspunderea golului.

„Aveam încredere în cel din linia 
a doua, continuă Dobrin. îl știam 
pe Dembrovschi șl Radu Nunweiller 
cît de bine pasează. De restul, 
adică de gol, urma să mă îngrijesc 
eu".

CO ÎNCREDERE ÎN FORJELE NOASTRE

Polak et.

mai mult 
(„în acest 

pe la mi- 
făcut griji 
că 1 se va

— Apropo de gol. Se spune că 
Ia centrarea lui Lucescu, în iuțeala 
fazei, pe moment 
ma de reușită.

nu ți-ai dat sea-

CLASAMENTE
■KRIA SERIA n-*

1. Sportul «tudențeao
3. Progresul Buc.
3. Politehnica Galați
4. Metalul Tlrg.
5. ș.N. Oltenița
e. Știința Bacău
7. Ceahlăul
8. F.C. Galați
9. Metalul Plopenl

10. Progresul Brăila
11. Metalul București
12. Dunărea Giurgiu
13. Chimia Rm. V.
14. C.F.R. Pașcani
15. Poiana Ctmpina
16. Portul Constanța

I

14 8 8 0 W-1B n
14 7 3 4 18—11 17
14 6 5 3 1£- 9 17
14 7 3 4 18—13 17
14 7 3 4 17—19 17
14 5 5 4 13—14 15
14 6 3 5 20—22 15
14 6 2 6 20—20 14
14 6 2 6 17—17 14
14 5 3 6 13—12 13
14 4 4 6 15—14 12
14 4 3 7 11—21 11
14 4 3 7 11-23 11
14 4 2 8 15—17 10
14 4 2 8 14—23 10
14 2 5 7 14—19 9

1. C.S.M. Reșița
2. Minerul B. M.
3. C.F.R. Timișoara
4. C.S.M. Sibiu
5. Vulturii Lugoj
6. Politehnica Tlm.
7. Chimia Făgăraș
8. Metalurg. Cugir
9. Minerul Anina

10. Corvlnul Huned.
11. Gloria Bistrița
12. C.F.R. Arad
13. Olimpia Oradea
14. Gaz metan Med.
15. Olimpia S. M.
16. Electroputere

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

3 
1
3
3
3

22—13 14
24—20 14
12—14 14
18—23 14
17—15 13

15—19 13
10—19 11
9—15 11
8—15 11

12—21 11

Etapa viitoare (28 noiembrie) t Por
tul constanța — Progresul București, 
F.C. Galați — C.F.R. Pașcani, Dună
rea Giurgiu — Metalul Plopenl, Me
talul București — Știința Bacău, Pro
gresul Brăila — Poiana Ctmpina, Me
talul Tirgovlște — Politehnica Galați. 
Chimia Rm. Vtlcea — Sportul stu
dențesc, Ș.N. Oltenița — Ceahlăul 
P. Neamț.

noiembrie) ; GazEtapa viitoare (28
metan Mediaș — Minerul Anina, Glo
ria Bistrița — C.S.M. Reșița, C.F.R. 
Timișoara — Chimia Făgăraș, Corvl
nul Hunedoara — Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. Arad — Metalurgistul Cugir, 
Electroputere Craiova — Politehnica 
Timișoara, C.S.M. Sibiu — Vulturii 
textila Lugoj, Olimpia oradea — Mi
nerul Baia Mare.

Hagioglu a plonjat, 'dar Pană a transformat penaltyul. (Fază din 
meciul Sportul studențesc — F. C. Galați)F. C.

Foto t V. BAGEAC -r*

I
— Spune-mî, te rog, joacă tare 

«dversarul nostru de miercuri ? <
— Asta-i stilul Iul. Joacă engle

zește. Te pisează cu centrări în ca
reu la care trebuie să fii tot timpul 
Pe_ fază, pentru a sări măcar cu un 
milimetru mai sus decît Wyn Da
vies. Eu și Lupescu sîntem pregă
tiți pentru asemenea dueluri aeri
ene. Amintiți-vă că nici la Guada
lajara nu ne-a fost prea ușor. Și 
apoi, mai contăm și pe colaborarea 
cu fundașii de margine...

Să fie atent! la extreme,..;

— Da, să nu-i 
în voie. în lipsa 
nu se jeneze să
-...Este de părere 

inimos, cum îl știm în teren, își 
ÎTitărește recomandarea, 
fără “ 
tura

„îl 
chip 
glumeț, masorul Tudose, așteptînd 
replica „pacientului", care nu în- 
tîrzie ; „Eu mă simt mai liniștit 
acolo, în teren, unde, indiferent de 
importanța partidei, ne-am obiș
nuit să luptăm cu încredere în for
țele noastre, acolo unde se înmă- 
nunchiază, ca într-un năvalnic șu
voi, toate încurajările publicului. 
N-aveți idee cît de mult au contri
buit spectatorii ia victoria noastră 
în neuitata duminică a jocului cu 
Cehoslovacia" — ține să ne con
vingă dinamovistul, omițînd că și 
noi am trăit acele momente.

lase să centreze 
altor soluții, să 
trimită in aut...
dinamovistul. Și,

schițînd, 
să vrea, un tackling pe... pă- 
albastră întinsă pe pat.
vedeți, nici la orizontală nu-i 
să stea liniștit", intervine,

★i
Zăbovesc o

în camera 87 
cutînd cu jucătorul al cărui nume,

bună bucată de timp 
a pavilionului D, dis-

în plasă, 
liniei de

— N-am văzut 
dar de acolo, din 
var, unde căzusem printre foto
reporteri, am auzit bine strigătele 
de bucurie ale spectatorilor. Cunosc 
această „explozie" care însoțește 
doar golul.

mingea 
spatele IN CELE DOUA SERII

ALE DIVIZIEI B
I

— Ai mai avut de-a face, vreo
dată. cu un public atît de cald, 
de atașat ?

atît

în- 
De

— Eu, personal, l-am simțit, 
totdeauna, alături de mine, 
astă dată, însă, publicul a fost pen
tru toți, pentru întreaga echipă.

★
Ultima „escală" — la Mircea Lu

cescu. Stă în cameră cu mezinul 
formației, cu Iordănescu. Tmi ar
gumentează astfel alegerea: „la
început, și eu am stat împreună cu 
unul mai vîrstnic, mai cu experi
ență, cu Ghergheli. Mă povățuia 
cum să fac, îmi dădea curaj. De 
unde să știu că „pustiul" meu n-are 
să se sperie nici de faima lui Do- 
bias ?

Rostind numele fundașului ceho
slovac, Lucescu îmi aduce aminte 
de acel nefericit moment al pe- 
nalty-ului. îl întreb i

— Ai mai 
ratare ?

crezut în victorie după

— M-am 
clipe. Apoi, 
blicul nu 
mi-am mal recăpătat liniștea. Mi-am 
dat seama că nu putem pierde, 
cum se spune eram împinși de la 
spate..."

temut 
cînd am 
reacționează

doar cîteva 
văzut că pu- 

negativ.

să uit niciodată acel pu- 
zlua meciului cu Ceho- 
A fost minunat!“ —

Seria I Seria a II-a

„N-am 
blic din 
slovacia, 
a mai spus plin de recunoștință 
căpitanul 
nale.

echipei noastre națio-

G. NICOLAESCU

înaintea jocului-fcoală cu echipa de tineret a Petrolului, Angelo Nioulescu conduc* pregătirea pentru efori 
a lui Lupescu, Iordănescu, Dobrin, Adamache, Nunweiller fi Dembrovschi.
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(Urmare din pag. 1)

șansa pe care o exploatează toate 
echipele care reușesc să învingă 
formații britanice. Șansa aceea se 
cheamă ACȚIUNE INDIVIDUALA. 
Cînd un atacant reușește să elimine 
prin dribling pe apărătorul care-1 
marchează, se creează o breșă pe 
care țrebuie s-o valorifici cu maxi
mum de rapiditate.

(N.N. — La aceeași temă, antre
norul Angelo Niculescu a adăugați 
„ în afara acțiunii individuale, 
schimbul des de locuri intre ata- 
canți reușește uneori să disloce a- 
părările britanice. Este o pistă pe 
care vom căuta s-o 
noi").

...Trecem în camera 
antrenorilor, unde îl 
vicepreședintele 
Balaș.

în afara unor nostalgice amintiri, 
de pe vremea cînd Angelo Nlculei- 
cu și Titus Ozon erau fetbaliști, a- 
flu de la vicepreședintele federației 
că zăpada nu i-a prins descoperiți 
nici pe organizatori, nici terenul de 
la stadionul „23 August", care este 
protejat de cîteva zile de o prelată.

...Urmează meclul-test cu echipa 
de tineret Petrolul.

înaintea lui, antrenorul Niculescu 
îmi schițează obiectivele partidei i

1) Pregătirea de ansamblu a echi
pei în condiții de joc : 2) întărirea 
omogenității formației; 3) Urmări-

folosim și

alăturată, a 
găsim și pe 

federației, Ion

rea în mod deosebit ■ desfășurării 
acțiunilor ofensive: cu precădere 
atacuri prin învăluire (pe extreme), 
tesute în cît mai mare viteză î 4) 
Realizarea demarcajului și a schim
bului de locuri în faza de atac ; 5) 
Evitarea jocului adversarilor la of
said, în a cărui capcană echipa 
noastră a căzut de 7 ori în repriza 
a doua a partidei cu Cehoslovacia ; 
6) Reintegrarea lui Dumitru; 7)
Tatonarea „pulsului de Joc" al ce
lor trei candidați la postul de por
tar.

începe jocul. înainte de a fluiera 
începutul lui, „arbitrul" Angelo Ni
culescu are o ultimă remarcă i „Să 
știți că nu ne interesează golurile. 
După fiecare asemenea partide de 
antrenament, toate ziarele consem
nează scorul, marcatorii pe reprize 
etc. Amănunte fără Importanță", 

Promițîndu-i antrenorului echipei 
naționale să amînăm consemnarea 
acestor amănunte pînă... miercuri, 
ne-am luat un loc pe marginea te
renului, unde, alături de cîteva zeci 
de spectatori ocazionali, ge aflau și 
președintele C.N.E.F.S., Anghei A- 
lexe, și președintele F.R.F., Mircea 
Angelescu.

Interesant de privit, jocul (în car* 
tricolorii au marcat... peste 10 go
luri) a atins parametrii pe oare ti 
enunțase antrenorul Niculescu.

începută în formula Adamache- 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Delea- 
nu, Dumitru, R. Nunweiller, Lu
cescu, Dembrovschi, Dobrin, lord*-

«eseu (cu Răducanu tn poarta ad
versă), partida n«-a evidențiat — 
în primul rînd — omogenitatea de 
acțiune a ansamblului. Remarcă 
specială i feștii accidentați, Dumi- 

, tru, Dinu (care mai este supus zil
nic la raze) și Radu Nunweiller au 
evoluat în nota lor obișnuită — 
adică foarte bine. în verva din ul
tima perioadă, Dobrin. In a doua 
parte a meciului, au mai fost folo
siți Ghiță, Vigu, Anca, Năstase și 
Mocanu.

Atît dintr-o zi plină a tricolorilor 
la Snagov.

în programul de azi dimineață — 
antrenament tehnlc-tactic | indivi
dualizare, antrenament special cu 
portarii, după-amiază i o plimbare 
prin împrejurimile Snagevului.

SPORTUL STUDENȚESC —
Studenții își continuă di'timul spre 

prima scenă a fotbalului. Ieri diminea
ță, pe stadionul Politehnica, ei au tre
cut peste un obstacol dificil, formația 
F. C. Galați. Deși de-a lungul celor 90 
de minute bucureștenii au manifestat 
multă poftă de joc șl au avut Inițiativa, 
ei au trebuit să se mulțumească cu o 
victorie la limită. Acest scor strlns se 
explică, pe de o parte, prin ratările îna
intașilor Sportului studențesc, iar pe 
de altă parte, prin intervențiile de ultim 
moment ale portarului gălățean Hagio
glu. Meciul a plăcut, în general, specta
torilor, ambele eehlpe juclnd deschis și 
crelnd multe faze frumoase.

în prima parte, studenții au declanșat 
o serie de acțiuni ofensive la poarta ad
versă. dar Mircea Sandu (min. 18 și 36) 
a greșit de puțin ținta, iar Pană, în min. 
38. a expediat balonul In bară 1 Replica 
gălățenllor s-a situat la nivelul jocului 
prestat de gazde și Iancu (min. 26) a 
ratat o mare ocazie. După pauză, intro
ducerea lui Leșanu in formația studen-

PROGRESUL BUCUREȘTI — S. N. OLTENIȚA 5—0 (1—0)

F.C. GALAȚI 2—1 (0—0)
s-a dovedit inspirată. El a creat 

Pană
țllor
cîteva faze frumoase și în min, 58 
a deschis scorul ; 1—0 pentru Sportul 
studențesc. în min. 71, Mircea Sandu a 
fost faultat în careu șl arbitrul a dictat 
penalty. Savancea (F. C. Galați) a pro
testat. aruneînd balonul afară din teren, 
gest ce a fost sancționat cu eliminarea 
sa. Apoi, Pană a transformat lovitura 
de la 11 m. Dar, gălățenil n-au depus 
armele șl, după 7 minute. Iancu a re
dus din handicap,

A arbitrat foarte bine Constantin Ghiță 
— Brașov.

SPORTUL STUDENȚESC : Ion Vasile— 
Jurcă, Mățăoanu, Sîrbu, Rădulescu, Ja- 
maischi, Culda (min. 82 Damian), Nuțu 
(min. 46 Leșeanu), Pană, Mircea Sandu, 
Kraus.

F. C. GALAȚI : Hagioglu — Jucan, Sl- 
mion, Sâvancea, Ioan Nicu, Enache. A- 
dam. Chihala, Ion Ionică (min. 34 Cră- 
ciunolu), Iancu, Nicoară.

P. VINTILA

Scorul e nedrept. Progresul nu' 
strălucit, iar oaspeții n-au ju

cat chiar așa rău, ba au avut și 
momente bune, în care au domi
nat. Le-a lipsit vlaga Și un om 
de gol. însă ghinionul lor cel 
mare s-a numit Mitrică, rezerva 
lui Grădișteanu (bolnav) un portar 
catastrofal, care pleacă acasă cu 
3 goluri pe conștiință.

’ Prima repriză este urîtă, 
fotbal (e drept, și terenul 
greu, neîngrijit, lipsit și de 
marcare vizibilă), dar cu 
penibile, 
de autoritate a conducătorului în- 
tîlnirii. „Demonstrația" de nești
ință a lui Mitrică începe în min. 
7, cînd nu-i în 
minge oarecare 
înscrie.

în
Jocul 
leagă
sescu 
chiar 
unul din cele 4 goluri ale reprizei, 
acestea sînt înscrise în urma 
curselor lor de finețe. în min, 68,

a

fără 
era 

o
scene 

la care contribuie lipsa

stare să prindă o 
și Dudu Georgescu

partea a
e mai vioi, mai curat,
mai bine. Rakși ți Tănă- 
își încep recitalurile. Si 

dacă ei nu „semnează" nici

doua a meciului, 
se

Tănăsescu centrează, Cassai pre-' 
lungește la Dudu Georgescu, care 
driblează un adversar și marchea
ză ; min. 72 : aceeași centrare de 
pe dreapta la Cassai, care reia 
ușor cu capul, aproape fără spe
ranță, însă portarul oaspete nu șe 
îndură să facă vreun gest și... 
3—0; min. 82: șut-cențrare su
perb a lui Rakși, respinge defec
tuos Mitrică și Sandu Ion reia In 
plasă ; în min. 84, Tănăsescu „ur
că" (pentru a cîta oară 7) în atac, 
pune mingea magistral lui Cas
sai, care stabilește scorul final.

Stavru Nicolau — Constanța a 
arbitrat mediocru.

PROGRESUL : Giron-Tănăsescu, 
Măndoiu, Grama, Adrian Constan- 
tinescu, Dumitriu, Beldeanu, San
du Ion, Dudu Georgescu, Cassai, 
Rakși.

Ș.N.O.: Mitrică-Baltag, Rateu, 
Dima, Viciu, Cîmpeanu, Vasilescu, 
Nițu (min. 55 
tin, Eftimescu 
Stamanichi.

C.S.M. REȘIȚA
REȘIȚA, 24 (prin telefon» de la 

trimisul nostru). în această dumi
nică friguroasă, cînd zăpada a co- 
borît de ț«e crestele Semen icului, 
C.S.M. Reșița a susținut meciul 
cel mai greu din 
disputat în acest 
teren propriu, dar prin aceasta și 
victoria repurtată 
palei rivale, C.F.R. Timișoara, 
căpătat un preț mai mare.

A fost un meci de mare uzură 
fizică și nervoasă, presărat din 
păcate, cu incidente, marcat de nu
meroase faulturi și opriri ale jo
cului. Nervii oaspeților au cedat 
cel dintîi, Chimiuc și Pîrvu fiind 
avertizați în primele minute de 
joc. Antrenorul oaspeților, Mano- 
lache, se manifestă și el ireve
rențios față de tușierul îsăcescu și 
este evacuat din incinta terenului.

Se |oacă nervos, avantajul teri
torial, în prima repriză, fiind de 
partea oaspeților. Acțiunile lor o- 
fensive vor slăbi, însă, din minu
tul 26, cînd Pîrvu este eliminat din 
joc (cu' ușurință. după părerea 
noastră), în locul lui fiind retras, 
din atac, Floareș. Gaboraș are două 
intervenții salutare (mai ales la 
un șut al lui 
care un șut 
ge zăpada de

In repriza 
string în clește poarta timișorea
nă, feroviarii trecînd acum rar li-

C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (0—0)

toate cîte le-a 
campionat, pe

asupra princi-
a

Grozăvescu), după 
al lui Chimiuc șter- 
la colțul barelor.

a doua, reșițenii

nia de centru. Apărarea oaspeților 
luptă cu disperare, dar nu poate 
decît să amîne golul, care vine în 
min. 67 : după o lovitură liberă, j 
de la 30 metri, executată de Kiss...j 
se produce învălmășeală, Pîrvan’ 
reia spre poartă, iar Volaru, în-' 
cercînd să degajeze, trimite min-‘ 
gea în plasa porții sale. Auto-' 
goi !

Timișorenii au o fază favorabi
lă, în min. 73, ratată de Matius. Ei 
vor pierde însă și ultimele șanse, 
în min. 78, o dată cu eliminarea 
unui al doilea jucător al lor, Chi
miuc, urmată Ia cîteva clipe și de 
un al treilea cartonaș roșu, arătat 
lui Volaru. Rămasă în 8 oameni, 
echipa timișoreană nu poate decît 
să împiedice majorarea scorului...

După cum se vede, a fost un 
meci plin de „electricitate", greu 
de condus. Arbitrul C. 
(București) a ținut, însă, 
partidei, conducînd cu 
La eliminarea lui Pîrvu; 
totuși.

C.S.M. REȘIȚA 1 Ilieș — Rednic, 
Kiss, Pîrvan, Kafka, Pușcaș, Fio-' 
rea. Dumitru (min. 60 Sfîrlogea), 
Grozăvescu, Szilaghi, -Atodiresei.'

C.F.R. TIMIȘOARA • Gaboraș — ’ 
Pîrvu, Erdely, Hergan, Bocșa, Chi
miuc, Volaru, Matius, Nestorovici,-. 
Floareș, Periat.

Petrea 
frînele 

exigență, 
a greșit,

George MIHALACHE

POLITEHNICA TIMIȘOARA — C.S.M. SIBIU 0—0

CEAHLĂUL

Joc echilibrat, 
deschis, dar au 
zii. Golurile au 
Contardo (min.

METALUL

Răducan). Constan- 
(min. 68 Enculescu),

Geo RAEȚCHI

P. NEAMȚ - DUNĂREA GIURGIU 2—0 (0—0)

Oaspeții au jucat 
ratat cîteva oca- 

fost realizate de 
75, din 11 m) și

PLOPENI

Stîngaciu (min. 88). A condus foar
te bine T. Trofic — Galați.

C. NEMȚEANU, coresp.

PROGRESUL BRAILA 2—1 (2—1)

în prima repriză jocul a fost 
frumos, s-au marcat trei goluri și 
tot de trei ori barele s-au opus 
înscrierii altor puncte. După pau
ză, jocul nu s-a mai ridicat la va
loarea din prima parte. Au marcat

C.F.R. PAȘCANI — PORTUL CONSTANȚA 1—0 (1—0)

Spiridon (min. 9), Urlățeanu (min. 
25) pentru Metalul, Stănoaia (min. 
41 din 11 m) pentru Progresul. A 
arbitrat, cu scăpări, Gh. Oltean u 
— București.

I. TANASESCU, coresp.

zii, Unicul gol a fost realizat de 
Bunea (min. 25). Satisfăcător arbi
trajul lui I. Angheliu — P Neamț.

F. ENE, coresp.

A condus bine I. Chiriț* — Plo
iești.

I. IANCU, coresp

Meciul s-a disputat la Bacău, 
deoarece terenul echipei C.F.R. a 
fost suspendat pe o etapă. Con- 
stânțenii au ratat mai multe oca-

ȘTIINȚA BACAU — METALUL TÎRGOVIȘTE 0—0

Localnicii au prestat un joc cu 
mult sub posibilități. Metalurgiștii 
s-au apărat bine.

POIANA CTMPINA — CHIMIA RM. VILCEA 2—1 (1—0)

Joc de nivel tehnic satisfăcător, 
în prima repriză, gazdele au des
chis scorul prin Bran (min. 44), 
După pauză, oaspeții au restabilit 
egalitatea prin D. Popescu (min. 
55). In min. 65, Ghiorcău a trans-

POLITEHNICA GALAȚI

Studenții au dominat în prima 
parte și au reușit să înscrie uni
cul gol prin Popanică (min. 33). 
Dup* pauză, bucureștenii au avui

format un penalty, în urma hen- 
țului comis de Păciulete 
A condus foarte bine C. 
lescu — Tîrgoviște.

(Chimia). 
Ghenciu-

i
corespC. V1RJOGHIE,

METALUL BUCUREȘTI 1—0 (1-0)

inițiativa, dar n-au putut egala. 
Slab arbitrajul lui V. Neacșu — 
Ploiești.

T. SIRIOPOL, coresp.
■ I II1IM .11 r«« țBBI ■r»»" —

steaua Învingătoare In prima ediție a cupel, emerich vogl-
PITEȘTI, H (prin telefon). Pe stadio

nul 1 Mal din Pitești, într-o organizare 
ireproșabil* asigurau de clubul piteș
tean F. a Argeș 91 tn prezența unul 
numeros public, a luat sflrșlt duminici 
prima ediție a cupei memoriale „Eme- 
ridh Vogi'*, competiția oare s-a bucurat 
de un real succes. Cupa a revenit e- 
chlpel Steaua, iar titlul de golgeter a 
fost cîștigat de plteșteanul Frății*, care 
a totalizat 4 goluri.

lat* rezultatele înregistrate 5 pentru 
locurile 3—4 — F.C. ARGEȘ — PETRO
LUL PLOIEȘTI 5—2 (1—0). După aproape 
o reprizâ, in care ambele echipe păreau 
câ nu vor reuși Bă Înscrie, In min. 44,

Frății* deschide scorul, relulnd In poar
tă o centrare a iul Plgulea. După pauză 
pitețtenll joacă mai bine fi reușesc să 
înscrie 3 (oluri tn minutele 65, 64 șl 67, 
tot prin Frății*. La 4—0, se părea că 
jocul era ca șl terminat, dar plolește- 
nll au o revenire puternică fl înscriu 
de două ori prin Ciupitu (min. 68), la o 
greșeală a portarului Aridu, și Iuhasz 
(min. 75), dlntr-o lovitură liberă de la 
25 metri. în penultimul minut de joc, 
Clornoavă pecetluiește scorul final. A 
arbitrat bine A. Bentu (București).

Pentru locurile 1—2 (finala competi
ției), STEAUA — JIUL 2-1 (1—1). Prima 
repriză s-a caracterizat prin multe faze

frumoase, jocul altemtnd rapid de le o 
poartă la alta. Echilibrul de forțe de pe 
teren e foet perfect egal. Scorul este 
deschis de Steaua, tn min 3, dup* o 
acțiune personal* a lui Ion Constantin. 
Egalarea survine după numai două mi
nute (min. 4), dnd Georgescu (Jiul) e- 
xecută foarte bine o lovltur* liberă de 
la 18 m șl balonul Intră In plasă. In re
priza a doua, ambele echipe încearcă 
să forțeze victoria, care, în cele din 
urmă, va fi obținută de Steaua, prin go
lul realizat de Aelenel (min. 60). A ar
bitrat bine A. Mtlnlch-Bucureștl.

Iile FEȚEANU — coresp.

Pe un teren alunecos, acope
rit cu un strat de zăpadă, cele 
două formații au oferit un joc vioi, 
cu’ faze rapide. Studenții au domi
nat copios (raport de cornere i 
19—1 în favoarea lor), au ratat

prin Gherga șl | Bojin, negăsind 
„cheia" de a desface apărarea su
praaglomerată a oaspeților. Foarte 
bun arbitrajul lui M. Bădulescu — 
Oradea.

P. ARCAN, coresp.

VULTURII TEXTILA LUGOJ — OLIMPIA ORADEA 1—0 (1—0)

După un început echilibrat, lo
calnicii au dominat și, în min. 35. 
au marcat unicul gol al meciului. 
Autor! Vraja. In repriza secundă,

jucătorii de la Vulturii textila au 
continuat să domine, dar au ratat. 
A condus bine I. Oprita — Arad.

C. OLARU, coresp.

METALURGISTUL CUGIR — CORVINUL HUNEDOARA 1—0 (0—0)

Terenul acoperit cu zăpadă a 
influențat jocul. Gazdele au do
minat, iar oaspeții s-au apărat și 
au șutat doar de două ori la poar
tă I Unicul gol a fost marcat de

MINERUL ANINA

Joc de bună factură tehnică, deși 
terenul a fost acoperit cu zăpadă. 
Golurile au fost înscrise de Du
mitrescu (min. 35 ți 60) și Anghei

Smadea, în 
foarte bine 
Vtlcea.

M.

C.F.R. ARAD

min. 53. A arbitrat 
N. Stoiculescu — Rm.

VÎLCEANU, coresp.

(min. 65 și 85). Corect arbitrajul 
lui I. Ritter — Timișoara.

P. LUNGU, coresp.

MINERUL BAIA MARE — ELECTROPUTERE CRAIOVA 3—0 (2—0)

Autorii (olurilor i Radu (min. 14), A condus foarte bine 1. Soo*
Rozsnai (min. 35) fl Coman (min. — Tg. Mureș.
50). ’ T. TOHATAN, coresp.

OLIMPIA SATU MARE — GLORIA BISTRIȚA 2—0 (1—0)

Victorie clară a gazdelor. în 
prima repriză, localnicii au des
chis scorul prin Filip, în min. 16, 
care a transformat un H m. După

pauză, Konig A majorat avantajul 
echipei sale, în min. 50. Bun arbi
trajul lui A. Sbercea — Timișoara»;

V. GODJA, coresp. J

CHIMIA FAGARAȘ — GAZ METAN

tnsflLocalnicii au dominat, 
Ioniță și Feher au ratat cîteva oca
zii de a marca. Unicul goi a fast 
realizat de Feher, în min. 80. A

arbitrat 
pești.

MEDIAȘ 1—0 (0—0) ■

Bucu«

B. STOICIU, coresp.

corect L Puia

—

/ PRONOSPORT
Așa arat* o variant* eu 23 rezultata 

exacte la concursul nr. 47, etapa din II 
noiembrie 1971.

I. Metalul Plopenl — Progresul Br.
H. Poiana — Chimia Rm. Vtlcea

m. Știința BacSu — Metalul Tîrg.
IV. Politehnica Ol. — Metalul Bue.
V. Chimia Fâg. — Gaz metan

VI. Metalurgistul Cugir — Corvlnul
VII. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tlm.

VIII. Genoa — Novara

1 
i 
*
1
1 
î 
î
3

DC. Uvorne — Palermo 
X. Modena * Regglana

KI. Perugia — Como 
XH. Regains -«• Breada 

XHL Taranto — Ternana

X
x
1

X
1

rond de atștlgurl 230 793 lei. Plata clș- 
«gurllor la acest concurs se va face ast
fel : în Capitală de la 26 noiembrie pin* 
la 1 ianuarie 1972 inclusiv.

în țară de la 29 noiembrie pină la I 
Ianuarie 1972 inclusiv. -



CORESPONDENȚĂ DIN PEKIN

ROMÂNIA-R.P.CHINEZA 7-2 LA HOCHEI
IN PRIMA ÎNTÎLNIRE AMICALĂ

Fostul campion mondial de box la cat. 
mijlocie, americanul de culoare Emile 
Griffith, îșl va face reintrarea, după în- 
fringerea suferită în fața iul Monzon. 
La 10 decembrie, el îl va întilni la New 
York pe Danny _Mc. Aloon (S.U.A.). 
După acest ' "
canadianul 
real.

_____> (S.U.A.).
meci* Griffith se va întilni cu 
Donato Paduano la Mont-

J

PEKIN 21 (prin tolex da la trimi
sul nostru special)

Duminică seara, in 
turilor din Pekin, în 
de spectatori, a avut . ___
tilnire internațională de hochei din
tre echipele R.P. Chineze și Româ
niei.

în tribuna oficială au luat loc 
tovarășii Li Dă-șin, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
PC. Chinez, șeful Direcției gene
rale politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare și alte oficia
lități chineze. Au fost prezenți. de 

Duma, ambasado- 
R.P- Chineză și 

membri ai ambasadei, precum și 
ai misiunilor diplomatice și 

membri ai corpului diplomatic, 
riști chinezi și străini.

Rareori hocheiul a cunoscut o 
mire atît de triumfală cum i _ 
făcut aici, la Pekin, cu prilejul aces
tui meci inaugural. Intr-o atmosferă 
sărbătorească, de mare animație, de 
entuziasm., jucătorii s-au străduit 

și au reușit să ofere o partidă fru
moasă. spectaculoasă, punînd dese
ori în valoare virtuțile acestui sport.

Meciul începe într-o notă de ușoară 
superioritate a formației chineze, 
care se dovedește rapidă, hotărîtă

PRIMUL JOC ECHIPELE R.D. GERMANE (Suedia) s-au întîlnlt în prl-

asemenea. Aurel 
rul României în

Palatul Spor- 
fața a 18 000 

loc prima în-

șefi 
alțl 
zia-
pri- 
s-a

în intervenții și, mai ales, foarte 
periculoasă pe contraatac. Chiar din 
minutul doi, portarul nostru, Dumi- 
traș. are prilejul să se remarce, 
oprind inspirat o foarte periculoasă 
acțiune a Iui Cin , Kai-pin. Românii 
echilibrează jocul șl scorul rămîne 
alb pînă în minutul 17. deși gazdele 
au avut mai multe ocazii de a mar
ca. Apoi, cade golul. La un șut 
foarte puternic al Iui Cian Da-i, pu
cul ricoșează din crosa lud Dumitraș 
și Sin Gha-tien. aflat pe fază, înscrie 
din apropiere.

Jucătorii noștri se concentrează, 
inițiind o serie de frumoase contra
atacuri. T_ ___
Herghelegiu ratează 
la poarta lui Sin 
produce în minutul 
primind o pasă de 
chează fulgerător.

Repriza secundă se desfășoară sub 
semnul unei nete dominări a româ
nilor. în minutul 29. o splendidă 
combinație in triunghi între Pană, 
Hutanu și Ba-a îi permite celui din 
urmă să-și aducă echipa în avantaj 
Apoi Gheorghiu are două acțiuni 
personale strălucite. înscriind conse
cutiv la interval de 30 de secunde. 
Scorul reprizei (4—0) este stabilit de 
Herghelegiu în minutul 39.

Repriza a treia a fost mult mai 
echilibrată. Jucătorii chinezi au dat

în minutul 18, Fodorea și 
două ocazii clare 
Fu. Egalarea se 
19, ci nd Calamar, 
la Varga, mar-

o replică foarte bună partenerilor 
lor. Ei au fost, în cîteva rînduri, 
pe punctul de a reduce din handi
cap, dar fie că au ratat, fie că au 
fost stopați de intervențiile prompte 
și inspirate ale portarului Dumitraș. 
După schimbarea porților, formația 
noastră este. însă, superioară. în 
minutul 56, Ionită finalizează o pasă 
în diagonală a lui Varga, iar in mi
nutul 59, Fodorea face o spectacu
loasă șarjă, driblează patru adver
sari și marchează. Cu 20 de secunde 
înainte de încheierea partidei. Li 
Ci-sien, la un contraatac, stabilește 
scprul final : 7—2 (1—1. 4—0. 2—1) 
în favoarea echipei României. Arbi
trii Uan Lian-iu (R.P. Chineză) șl 
Zoltan Czaka (România) au condus 
un meci desfășurat în limitele celei 
mai desăvirșite sportivități, 
s-a dictat o 
două minute 
crosa).

La sfîrșitul 
puternice ale publicului, echipele au 
fost felicitate de persoanele oficiale ~ 
chineze 
grafiat

Marți 
în care 
vor evolua în formații mixte-

AL HANDBAL1ȘTILOR
ROMÂNI In tunis

TUNIS, 21 (Agerpres). — 
în prima zi a turneului inter
național masculin de hand
bal de la Tunis, reprezenta
tiva secundă a României a 
învins cu scorul de 17—9 
(8—6) echipa Tunisiei. Iugo
slavia B a dispus cu 25—15 
(13—9) de echipa secundă a 
Spaniei.

în care 
singură eliminare de 
(Fodorea, barare cu

partidei. în ovațiile

și române, care s-au toto- 
în mijlocul jucătorilor.

va avea loc un joc-școaiă, 
componenții celor două loturi

SI U.R.S.S- AU CÎȘTIGAT
DlNAMOVIADA DE GIMNASTICĂ

BERLIN, 21 (prin telefon). Așa 
cum era de așteptat, cea de a doua 
zi a Dinamoviadei de gimnastică — 
care a programat executarea pentru 
a doua oară a exercițiilor liber ale
se — a consolidat pozițiile liderilor, 
fără a consemna surprize deosebite. 
La feminin, cea de a XI-a ediție 
a Dinamoviadei a fost cîștigalâ de 
echipa Dinamo din R.D. Germană,

La Gaevle (Suedia) s-au întîlnlt în pri
mul lor meci pentru „Cupa campionilor 
europeni" la hochei pe gheață echipa 
suedeză Byrnaes și formația vest-ger- 
mană E. V. Ftlssen. Net superiori, ho- 
cheiștli suedezi au obținut o victorie la 
scor : 13—0 (3—0. 5—0, 5—0).

____ _ la hochei pe gheață echipa 
suedeză Byrnaes și formația vest-ger-

Selecționatele de tenis de masă 
ale R. P. Chineză evoluează in Europa

Selecționata de tenis de masă a R. P. 
Chineze va întreprinde un turneu de 
mai multe jocuri în R. F. a Germaniei. 
Jucătorii chinezi vor evolua la 3 ianua
rie la Frankfurt pe Main, urmînd ca 
trei zile mal tîrziu să joace la Augsburg.

O altă selecționată de tenis de masă 
a R. P. Chineze a plecat la Stockholm. 
Jucătorii chinezi urmează să participe la 
campionatele internaționale ale Scandi
navi ei.

Valeria CH1OSE

ST.’RT IN TURNEUL DE TENIS DE LA BUENOS AIRES
La Buenos Aires au început cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Americii de Sud. ultima etapă din 
circuitul de turnee pentru Marele 
Premiu-F.I.L.T După cum se știe, la 
întreceri participă și tenismanul român 
Ilie Năstase. Primele rezultate —

care ne-au parvenit pînă la închide
rea ediției — sînt următoarele : Ze- 
liko Franulovici (Iugoslavia) — Hec
tor Romani (Argentina) 6—7, 6—3,
6—2, 6—4 ; Milan Holecek (Ceho
slovacia) — Patricio Cornejo (Chile) 
6-3. 7-5, 6-3.

Karin Janz, campioana europeană din 1969, ciștigătoare a 
Dinamoviadei

VICTORIE ASUPRA SELECȚIONATEI VARȘOVIEI, LA RUGBY ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ LA CLUJ

echipă în care Karin Janz a făcut 
din nou dovada excelentelor ei cali
tăți. De altfel, această sportivă nu 
numai că și-a adus din plin contri
buția la victoria formației sale, dar 
și-a văzut eforturile ineununate și 
cu un meritat succes la individual 
compus, unde a ocupat detașat locul 
întîi. In întrecerea pe echipe, locul 
secund a revenit selecționatei Dina
mo din U.R.S.S. Elena Ceampelea și 
coechipierele sale au evoluat muit 
mai bine în cea de a doua zi. dar 
n-au putut depăși formația ceho
slovacă. mulțumindu-se astfel cu po
ziția a patra în clasamentul final. 
La masculin, Dinamo din U.R.S.S. 
a fost o echipă fără concurență la 
locul întîi. cîștigînd cu un mare 
avans de puncte primul loc. Selec
ționatele Ungariei. Cehoslovaciei, 
R.D.G. șl României au luptat, cu 
șanse aproximativ egale, pentru cele
lalte locuri fruntașe ale clasamentu
lui. De remarcat că dună 11 aparate 
gimnaștii români se aflau pe locul 
trei, la 25 de sutimi de medalia_ de 
argint. Dar. trei ratări la 
Țohăneanu si Mazilu) au 
românii să se claseze pe 
Trei dintre reprezentanții 
române s-au calificat în 
aparate, programată în
Ceampelea - la sol, sărituri și bîrnă, 
Petrescu la cal și bară. Gali la sări
turi. Rezultate tehnice : MASCULIN, 
pe echipe : U.R.S.S. 554,05 Ungaria 

Cehoslovacia 536,60. R.D. Ger- 
535,10. Bulgaria 530,85 ; indi- 
— Nozadze (URSS) 113 10, Sa- 

(URSS) 110,90. Kudinov

Contlnutndu-și turneul tn Franța, echipa 
de rugby a Australiei a jucat la Toulou
se în compania reprezentativei țării. 
Rugbyștii australieni au repurtat victo
ria cu scorul de 13—11 (6—11). Pînă în 
prezent, din ele 6 meciuri jucate, rug
byștii din Australia au ottjinut 4 vic
torii, plerzînd dou» partide.

Turneul Internațional de tenis de Ia Jo
hannesburg s-a încheiat-cu victoria sur
prinzătoare a jucătorului danez Jan 
Leschly. După ce în tururile anterioare 
a obtinut victorii la tenlsmanl cunoscuțl 
ca Clark Graebner, Tom Gorman șl 
Pierre Barthes, în partida decisivă Les
chly l-a învins cu 6—7. 6—3, 6—2 pe cam
pionul spaniol Manuel Santana.
a
In etapa a 20-a a campionatului cehoslo
vac de hochei pe gheață, liderul clasa
mentului Dukla Jihlava a învins pe te
ren propriu cu scorul de 5—3 (2—1. 1—1. 
2—1), formația H. Z. Litvinov. Alte re
zultate : Tesla Pardubice — V.S.J. Ko
sice 4—1 (0—1, 3—0, 1—0) ; Sonp Kladno 
— Sparta Praga 1—4 (0—0, 0—0. 1—4) ; 
T. E. Gotwaldow — Slovan Bratislava 
2—3 (0—0. 1—2 1—1) ; Motor Ceske Bu-
dejovice — Z.KL. Brno 2—4 (0—2, 0—0, 
2—2). tn clasament conduce 
lava cu 28 puncte, urmată 
Bratislava — 24 puncte.
El
După disputarea celui de al 
din cadrul meciului de șah

Dukla Jlh- 
de Slovan

(Urmare din pag. 1)

săintre în posesia baloanelor și 
iasă la atac, în timp ce altele s-au 
irosit pur și simplu prin încercări 
infructuoase de drop. De 
mă că acceptăm idcca 
unor asemenea lovituri, 
tea nu trebuie efectuate 
plare, ci cit de cit gîndite. Obser
vația se impune. Acum am avut un 
adversar care n-a știut să profite 
de asemenea „cadouri", lucru care, 
nu încape îndoială, nu se va repeta, 
Ia Beziers, peste trei săptămîni. în 
același timp, revenim la o mai 
veche observație care vizează ten
dința jucătorilor noștri de a evita 
placajul. în 
una dintre 
de apărare, 
rei echipe 
condiții, ceea ce rămine de relevat 
in jocul echipei noastre au fost c- 
voluțiile în grămezi și Ia tușe în 
care jucătorii români au fost net 
superiori.

Și acum principalele momente 
ale partidei.

Jocul l-au început rugbyștii noș
tri care s-au instalat în jumătatea 
de teren adversă, forțînd deschide
rea scorului. Aceasta s-a întîmplat 
după numai 5 minute. în urma 
unei acțiuni a liniei de treisferturi, 
balonul a ajuns la Suciu. Blocat de 
Zielinski, el a mai avut timpul ne
cesar să-i transmită mingea lui 
Durbac, care îl dubla. Și fundașul 
nostru a realizat un ,,essai“ clar. 
Au urmaț două tentative de drop

bună sea- 
utilizării 

dar aces- 
la întîm-

acest fel se renunță la 
cele mai eficace arme 
proprie de altfel orică- 
complete. în asemenea

cal (Gali, 
făcut ca 
locul 5. 
echipelor 

finala pe 
ultima zi :

treilea tur 
___ ______ ________ . , dintre se
lecționatele orașelor Moscova și Buda
pesta. scorul este favorabil șahiștilor so
vietici cu 18'/2—14'/2 puncte (trei partide 
fiind întrerupte), tn runda a treia vic
toria a revenit jucătorilor din echipa 
orașului Moscova cu 6'/2—2*/a puncte (trei 
partide întrerupte).

ale Iui Durbac (8) și Bucos (10), 
pentru ca în min. 19, la o obstruc
ție a lui Durbac asupra lui Zielin
ski, arbitrul să dicteze lovitură de 
pedeapsă. A executat Kloczkowski, 
reducînd din handicap. După o lo
vitură de pedeapsă ratată de Dur
bac (26), în min. 32, în urma unei 
combinații Stieiu-Bucos, ultimul a 
mărit avantajul echipei române? 
printr-o nouă încercare. Transfor
marea (autor Durbac) nu va mai 
fi ratată. Pînă la pauză asistăm la 
numeroase acțiuni pe grămezi, în

care avantajul este de partea echi
pei gazdă.

La reluare, în min. 45, Bucos va 
fi obstrucționat în apropierea liniei 

. de 22 m și tot el va transforma lo
vitura de pedeapsă. A urmat o pe
rioadă de decontractare a rugbyști- 
lor noștri, care au îngăduit adver
sarilor să fie ceva mai activi, să 
contraatace prin Kopyt și Wieszki, 
ajunși în cîteva rînduri pînă în 
22-ul echipei noastre. Scorul final 
îl va stabili Marinescu (min. 68), 
printr-o lovitură de pedeapsă.

Orașul de la poalele Feleacului 
a găzduit sînribătă și duminică un 
important eveniment sportiv — 
— tradiționala întîlnire interna
țională de gimnastică dintre repre
zentativele orașelor Cluj și Chiși- 
nău (R.S.S. Moldovenească). Afla
tă la cea de-a XlV-a ediție, con
fruntarea internațională dintre cele 
două selecționate s-a bucurat de o 
perfectă organizare a C.J.E.F.S. 
Cluj. întilnirea a dat spectatori
lor clujeni motive de reală satis
facție. Concurenții au prezentat e- 
lemente de mare dificultate, evo-

luînd cu multă precizie în exerci
țiile liber alese. Dar iată rezul
tatele tehnice: fete — Selecționata 
Chisinău 181,75 — Selecționata Cluj 
178,95 p; băieți : Selecționata Cluj 
266.65 p — Selecționata Chișinăn 
265,70 p. (I. M. POCOL — coresp.).

537.00, 
mană 
vidual 
mugia
(URSS) H0.60. •. 8. Petrescu 108.75... 
14. Țohăneanu 106,75... 20. Gali 105.60; 
FEMININ — echipe : R.D.G. 377,90, 
U.R.S.S. 366.30. Cehoslovacia 358,55. 
România 356.50, Bulgaria 351.30 ; in
dividual : Karin Janz (RDG) 77,40, 
Irene Abel (RDG) 75,95, Angelika 
Helman (RDG) 75,90... 8. Ceampe
lea 73,70. . . 14. Goreac 72,20, 15, Apă- 
teanu 71,95.

Tn runda a 6-a a turneului International 
masculin de șah de ia Skoplje, m vele 
maestru sovietic Lev Polugaevskl l-a în
vins pe Langeweeg, Sofrevski a cîștigat 
la Damianovicl și Velimirovici la T’es- 
terinen S-au încheiat remiză partidele 
Janosevlcl — Bilek și Buklci — Nicev- 
ski. Restul partidelor s-au întrerupt. Pe 
primul loc, în clasament continuă să se 
afle Polugaevskj (U.R.S S) cu 5’/? punc
te, secundat de Velimirovici (Iugoslavia) 
— 4V2 puncte etc.
O
Concursul internațional de călărie de la 
Geneva s-a încheiat cu desfășurarea pro
bei clasice ,,Premiul Naiîunilor“. Victo
ria a revenit formației R. F. a Germa
niei (Fritz Llgges pe ..Robin”, Lutz Mer
kel pe ,,Slr“, Gert Wiltfang pe ..Dorian 
Grey“ și Hans Winkler pc ..Torphy"). 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pele Angliei, Spaniei, Elveției și Italiei.

STANLEY ROUS ÎMPOTRIVA REDUCERII ECHIPELOR
„PLACAJE41 CU.

T. VViting, arbitrul principal al 
întîlnirii : Mă așteptam mai mult 
de la rugbyștii noștri. Ei trebuiau 
să aibă inițiativa, să deschidă jocul, 
să se impună. N-au făcut-o decît 
rareori...

Prof. Al. Teofilovici, antrenor fe
deral : în condițiile terenului 
joc și ale utiui adversar mult 
dificil decît ne așteptam, mă 
clar mulțumit de comportarea 
bvștilor noștri. Sigur sînt
retusări de făcut pînă la meciul 
cu Franța. Va trebui, de pildă, să 
jucăm mult mai ferm în atac, unde 
s-a greșit, negăsindu-se tactica ne
cesară. Bine au evoluat Dinu, Șer- 
ban, Dărăban, Bucos, Rășcanu, Ni
ca și Durbac.

Dărăban: Am făcut totul pentru 
a demonstra că mă simt capabil 
să răspund încrederii acordate. Po
lonezii nc-au fost adversari difi-

de 
mai 
de- 

rug- 
multe

cil', dar sînt convins că partida de 
la Reziers ne va solicita infinit mai 
mult...

Dr. M. Bondarowicz, vicepreșe
dintele F. P. Rugby : Nu am văzut 
de multă vreme echipa română, dar 
îmi dau seama că ea a înregistrat 
un sait valoric. Apreciez în special 
jocul la grămadă al gazdelor. Pen
tru noi, partida constituie și o foar
te bună școală, deoarece ducem lip
să de întîlniri cu adversari valo
roși. Mi-au plăcut Durbac și Țața.

Prof. Jerzy Grochowski, antreno
rul echipei Varșoviei i Rugbyștii 
români, mult mai experimentați, 
mai maturi, s-au impus, cum era 
și normal. Au pasat bine, au avut 
o grămadă puternică, ceea ce le-a 
permis să fie multă vreme în pose
sia baloanelor. Meciul a fost fru
mos, dacă îl raportăm Ia condițiile 
terenului. Apreciez jocul Iui Dur
bac și al Iui Nica.

ÎNTÎLNIREA DE NATAȚIE
JAPONIA -S. U. A.

ZURICH, 21 (Agerpres)). — In 
cadrul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Ziirich, s-a anunțat

LA TURNEUL OLIMPIC
că

TOKIO, 21 (Agerpres), — în primă zi 
a întîlnirii internaționale de natație din
tre selecționatele feminine șj masculine 
ale Japoniei și S.U.A., care se desfășoară 
Ia Tokio, cunoscutul recordman ameri
can Mark Spitz a terminat învingător 
cu două probe : 100 m liber în 55 sec și 
100 m fluture în 58,1.

Cursa de 200 m fluture feminin a fost 
cîștiaată de Mayumi Aoki. cronometra
tă cu timpul de 2:24.4 (nou record lapo
ne?). urmată de Ellie Daniel (S.U.A.) — 
2 27,2, Tn proba masculină de 100 m bras 
victoria a revenit japonezului Nobuyoshi 
Taguchi cu 1:07.3, învingător asupra lui 
Rick Colella — 1:11.8. Campioana ame
ricană Susie Atwood a ocupat primul 
loc în cursa de 100 m spate cu timpul 
de 1:08.8. iar compatriotul acestuia Char
les Campbell a obținut victoria 
ba de 200 m spate în 2:15.1.

Alte rezultate : masculin : 400
— Colella 4:54.8 ; ștafeta 4X100 
*- Japonia 4:07,3 : feminin : 2Oo
— Yoshimi Nishlgava 2:26.9 : 200 m
— Chieno Shlbata 2:48,5 ; 200 m liber — 
Ellie Daniel 2:18,5.

1-1 la Lisabona

La Lisabona s-a disputat, ieri, ul
timul meci din cadrul grupei a V-a 
a preliminariilor' campionatului eu
ropean : Portugalia — Belgia. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 1—1
(0—0). Golurile au fost marcate de

în cazul că C.I.O. va lua decizia 
de a reduce la 8 în loc de 16 nu
mărul echipelor participante la 
turneul final al viitoarei Olimpia
de, atunci FI FA va organiza un 
campionat mondial 
pelor de amatori, 
președintele FIFA, 
la turneul olimpic

rezervat echi- 
Stanley Rous, 

a precizat că 
de la Miinchen

trebuie să participe 16 echipe, de
oarece fotbalul în lumea întreagă 
este disciplina care se bucură de 
cea mai mare popularitate.

Tn acest sens, Stanley Rous a 
anunțat că FIFA va da publici
tății un comunicat, arătînd că 
punctul de vedere este că Ia J.O. 
să nu se reducă numărul echipelor 
participante.

pro-

m 
m 
m

mixt 
mixt 
mixt 
bras

în

I CH.F. performera etapei la baschet
(Urmare din pag. 1)

DINAMO KIEV A REDEVENIT CAMPIOANA A U. R. S. S.

IN CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare |in pag I)

bitrat foarte bine D. Rădulescu și 
V. Dumitru din București. (A.B.)

PROGRESUL — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (3—1). Bucureștenii 
au trecut prin multe emoții în 
această partidă deoarece s-au com
plicat deseori în combinații inu
tile, fapt pentru care au trebuit_să 
facă eforturi mari pentru a înfrîn- 

cu 
ti
să 
au

ga un adversar care-și apăra 
dîrzenie șansele, a remarcat că 
mișorenii au avut posibilitatea 
cîștige seturile II și IV. dar 
ratat de puțin.

S-au remarcat Ozun și Hupoiu 
(Progresul), Neghină și Coste (Po
litehnica). Au arbitrat N. Găleșanu 
și N. Beciu. (N. DUMITRU)

VIITORUL — UNIREA TRICO
LOR (3—2). Subestimîndu-și ad
versarii și obosiți fizic, băcăuanii 
erau gata-gata să primească o as
pră lecție din partea oaspeților 
care, au luptat pe teren cu multă 
voință și dîrzenie. Remarcări : 
Ionescu, Ciuhureanu și Petrișor 
(Viitorul), Brandemburg și Dumitru 
(Unirea Tricolor). Au condus I. Io
nescu șl C. Mușat din Constanța. 
(S. NENIȚA — coresp.)

„U" CLUJ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (3—1). întilnirea din
tre cele două echipe studențești a 
satisfăcut publicul din Sala spor
turilor din Cluj nu numai ca re
zultat, ci și ca evoluție tehnică. 
S-au remarcat întreaga echipă gaz
dă (Binda, Vaida, Măcicășan, Dobre, 
Balaș, Ghic), precum și Găvozdea 
și Braun de la oaspeți. A arbitrat 
FI. Borz din Baia Mare și I. Ni- 
coară din Arad. (I. M. POCOL — 
coresp).

Tudora), nemodificat pe tot par
cursul meciului, și pe Doina Coste 
de la Universitatea. Au arbitrat 
V. Savu — N. Mateescu. (IULIAN 
COSTINIU).

C.P.B. — CEAHLĂUL (1—3). 
Desfășurată pe parcursul a o oră 
și jumătate de joc, întilnirea nu 
s-a ridicat ia un nivel superior, 
dar a plăcut prin evoluția 
lui Au arbitrat Em. Costoiu 
Iliescu. (N. M.)

PENICILINA — FARUL
Deși disputat în condițiile impro
prii pe 
partida 
voluție

scoru
și Em.

(3-0).

care le oferă sala Voința, 
a constituit cea mai bună e- 
a gazdelor în noul sezon.

REZULTATE
: Rapid — Steaua 3—2
15. 10), I.E.F.S. — Dinamo 
6,’ 8, —4), Progresul — Po-

MASCULIN 
(—7. 6, —10, 
2_ 3 _ 9 —7,
litehnica Timișoara 3—1 (6, 14, —9, 13), 
„U“ Cluj — Universitatea Craiova 3—1 
(5. 11, -17, 11). Viitorul Bacău — Uni
rea Tricolor Brăila 3—2 (—14, 14, 10, —8, 
8) ; Jocul Politehnica Galați — Tractorul 
Brașov a fost amînat și reprogramat 
pe data de 2 decembrie.

FEMININ : I.E.F.S, — Dinamo 3—0 (8, 
11, 15), Rapid — Universitatea Timi
șoara 3—0 (3, 3, 10), C. P. București — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3 (—14, —10, 12, 
-14). “ . . . - --------
Sibiu 
Arad 
-11), 
7).

Constructorul București — C.S.M. 
1—3 (10. —11, —10, —6), Sănătatea 

— Medicina București 0—3 (—1, —' 
Penicilina Iași — Farul - - -3-0 (8,

•7,
0,

FEMININ
CONSTRUCTORUL — C.S.M. SI

BIU (1—3). Partidă agreabilă, des
tul de echilibrată, în care plusul 
de experiență al oaspetelor a anu
lat fot ța tinerelor jucătoare de la 
Constructorul. Cele mai bune : Cris
tina Popa, de la învingătoare, și, 
parțial. Paula Cazangiu, de la în
viase. Au arbitrat C. Armășescu și 
Ov. Georgescu 
— coresp.).

RAPID — 
(3—0) Meciul 
rapidistele impunîndu-se în 50 mi
nute de joc. Ele au cîștigat de o 
manieră categorică, dovedind și cu 
acest prilej o foarte bună formă 
sportivă. Remarcăm întregul sex
tet feroviar (M. Baga, C, Bălășoiu, 
E. Rebac, M. Szekely, L. Mates, F.

MASCULIN

CLASAMENTE

1. Dlnamo 9 9 0 27 : 3 18
2. Rapid 9 8 1 24 : 8 17
3. Steaua 8 7 1 23 : 4 15
4. I.E.F.S. 9 5 4 18 : 16 14
5. „U“ Cluj 9 4 5 15 : 19 13
6. Progresul 9 4 5 15 : 19 13
7. Tractorul 8 4 4 12 : 15 12
8. Viitorul 9 3 6 16 : 22 12
9. Univ. Craiova 9 3 6 12 : 22 12

10. Politehnica Tim. 927 9 : 22 11.
11. Unirea Tricolor 9 1 8 10 : 26 10
12. Politehnica Gl. 7 2 5 11 : 16 9

FEMININ
1. Penicilina 6 6 0 18: 1 12

2. Rapid 6 6 0 13 : 3 12
3. Dinamo 6 5 1 15 : 5 11
4. Medicina 65116: 9 11
5. I.E.F.S. 54111:7 9
6. Constructorul 6 2 4 10 : 13 8
7. C.S.M. Sibiu 6 2 4 9 : 13 8
8 Ceahlăul 6 2 4 8 : 15 8
9. Farul 6 15 8:17 7

10, C.P.B. 6 15 5 : 16 7
11. Universitatea 5 14 7:12 6
12. Sănătatea 6 0 6 1 : 18 6

ETAPA(Buc.), (M. LUȚAȘU

UNIVERSITATEA
nu a avut istoric,

VIITOARE
Masculin (28 noiembrie) ; Dlnamo — 

Rapid, Tractorul — I.E.F.S., Unirea Tri
color — Steaua, Univ. Craiova — Pro
gresul, Politehnica Timișoara — Politeh
nica Galați, Viitorul — ,,U"

Vineri este programat la 
dintre echipele Politehnica 
restanță din etapa a Vll-a.

Feminin (24 noiembrie) :
Rapid. Medicina — I.E.F.S., 
Constructorul, Farul — C.P.B., 
Sibiu — Sănătatea, Universitatea 
nici lina.

Cluj.
Galați jocul 
șt Steaua,

Dlnamo — 
Ceahlăul — 

C.S.M. 
- Pe-

care se așteaptă mult mai mult. 
Au înscris Cîmpeanu 18 Tiidossy 
13, Dikay 12, Chiciu 8, Barău 7, 
Fi. Niculescu 4, Em. Niculescu 3, 
Bulat 1, Mălușel 1 pentru I.C.H.F., 
respectiv Georgescu 17, Pîrșu 16, 
Rotaru 8. Popa 6, Rusu 3 Cernat 
3, Novacek 2. Anastasiu 1. Au con
dus cu greșeli N. Iiiescu și A. Ata- 
nasiu. (D. STANCULESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CLUJ 90—70 (51—36). 
Primul meci al cuplajului disputat 
ieri (cu o întîrziere nejustificată de 
30 de minute) în sala Floreasoa 
n-a avut, după cum 
de așteptat, nici un 
în primele 7 minute, 
condus cu două-trei 
rență. Apoi, tehnica, ________
gabaritul net superioare ale dina- 
moviștilor le-au adus acestora ega
larea în min. 8 (18—18), după care 
scorul Ie devine favorabil, iar la 
pauză arată o diferență clară de 
18 puncte. Doar aruncările de Ia 
semidistanță (unele precise) ale 
oaspeților concurează, ca specta
col, cu frumoasele și eficaceie faze 
create sub panou de dinamoviști. 
în repriza a doua, victoria nefiind 
pusă în cumpănă, Dinamo intro
duce în teren rezervele, pentru a-și 
roda întregul lot. Meciul se echili
brează, dar diferența rămîne apro
ximativ aceeași pînă în final. Au 
marcat i Săuca 18, Chivulescu 18, 
Novac 14, Dragomirescu 12, Diaco- 
nescu 8, Zisa și Cernea cîte 7, 
Visner, Bradu și Haneș cîte 2. 
pentru Dinamo, respectiv Banu 20, 
Roman 13. Barna 11, Horvath 10, 
Antal 6, Voicu 4, Moga, Szekely, 
Balint cîte 2. Au arbitrat P. Ma
rin și E. Niculescu (Radu TIMOF- 
TE).

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 80—71 
(34—39). Oaspeții au condus cu 
37—26 în min. 17. dar, în continu
are, mureșenii au jucat tot mai 
bine, au luptat extraordinar și au 
obținut, în fina], o victorie pe de
plin meritată. Au înscriși' Buga- 
riu 22, Bencze 15, Czedula 14. Ma- 
goș 12, Bidiga 11. Țambrea 6 
pentru Mureșul, respectiv Viciu 20, 
Ionescu 17, Czmor 16, Cîmpeanu 
10, Minius 6, Caloș 2. în absența 
arbitrilor delegați (I. Știrbu și I. 
Szabo din Cluj) au arbitrat corect 
și autoritar I. Mihăescu (Tg. Mu
reș) și M. Măireanu (Brașov). (C. 
ALBU — coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI — RA
PID 69—70 (36—41)

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ — amînat pentru 25 decem
brie.

CLASAMENT
1. Steaua 4 4 0 274—227 8
2. Dinamo 4 3 1 325—277 7
3. I.C.H.F. 4 3 1 251—231 7
4. Univ. Timișoara 4 2 2 314—291 6
5. Mureșul 4 2 2 310—304 6
6. Polit. Galați 4 2 2 322—329 6
7 Rapid 4 2 2 270—279 6
8. Polit. București 4 1 3 297—3)1 5
9. I.E.F.S 3 2 1 215—222 5

10. Polit Cluj 4 1 3 240—234 5
11. ,,U“ Cluj 3 1 2 197—205 4
12. Voința București 4 0 4 226—237 4

Și

era de altfel 
istoric. Doar 
clujenii au 
coșuri dife- 

experiența și

FEMININ
sAnAtatea satu 

CONSTRUCTORUL 1 
61—52 (29—20). întrecerea a fost 
dinamică și de un bun nivel teh
nic. Sătmărencele au avut iniția
tiva tot timpul și au acționat în 
special prin contraatacuri. Cele 
mai multe puncte au fost înscrise 
de Mihalic 14. Doboși 14, Todos- 
ciuc 13, Anderco 12. pentru Sănă
tatea, respectiv Gugu 13. Ivano- 
vici 13, Popescu 9, Godeanu 8. Au 
condus cu comp.etență L. Kuglis 
(Oradea) și Alex, Ivan (Timișoara). 
(Augustin GODJA — coresp.).

AS. ARMATA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 28—71 
(14—41). Scorul ne scutește de prea 
multe comentarii. Campioanele au 
abordat 
tură și 
lungul întregii partide. în atac, 
Taflan, ~ 
puns cu 
clujencelor. 
domolească 
dar nu au 
giu 12,

I MARE — 
BUCUREȘTI

jocul cu multă dezinvol- 
s-au apărat agresiv de-a

Gugiu și Szabados au stră- 
regularitate apărarea 
Acestea au încercat să 

verva adversarelor, 
izbutit. Au marcat Gu- 

Szabados 12,
Ciocan 10, Pnineu 7, Demetrescu 
8, Topor 6. Schreiber 4, Savu 2, 
pentru Politehnica, respectiv Tran
dafir 7, Vanea 6, Sipos 6, Ec. 
Pajtek 4, Petrescu 2, Bșogar 2, 
Ei. Pajtek 1. Au arbitrat bine E. 
Hottya (Oradea) și Șt. Grecu (Tg. 
Secuiesc). (Radu MIRCEA — 
coresp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — VO- 
INȚA BRAȘOV 53—52 (32—25).
Meciul a început în nota de supe
rioritate a oaspetelor care au rea
lizat faze frumoase în atac, 
parcurs, gazdele și au revenit, 
echilibrat jocul și în repriza 
cundă au dominat, cîștigînd 
un singur punct, deși puteau 
ține o diferență mai mare. /Au 
bitrat foarte bine A. Berger (Bucu
rești) și M. Vodă (Galați). (I. LEI- 
ZERIUC — coresp.).

CRIȘUL ORADEA 
S1TATEA 
pentru 8

Taflan 10,

Pe 
au 
se- 
la 

ob- 
ar-

1. Rapid
2. I.E.F.S.
3. Politehnica
4. Univ. Iași
5. A.S.A. Cluj
6. Sănătatea S. Mare
7. Voința Brașov
8. Univ. Timișoara
9. Constructorul

10. Crlșul

UNIVER-
TIMIȘOARA - amînat 

decembrie.
CLASAMENT

6
5
5
4
2
2
1

0
1
1
2
4
4
5

382—289 
403—299 
442—285 
302—284 
320—373 
335—343 
298—362 
2j8—334 
273—379 
241-304

Redatțla și administrația i București, tta. Vsjlla Geala as, 101 telefoane I centrala 11 10.05, «ecțlj forespomkoțl HJIR'.

PAUL VAN HIM ST
Lambert (min. 60) pentru oaspeți 
Perez (min. 89, din 11 m), pentru 
echipa portugheză.

In urma acestui rezultat, echipa 
Belgiei s-a calificat pentru sferturile 
de finală.

Formațiile : BELGIA ; Piot — Hey- 
lens. Dewalque, Stassart. Dolmans — 
Martens (Puis), Van den Dale, 
Semmerling, Van Himst. Lambert ; 
PORTUGALIA : Damas — Da Silva, 
Humberto, Rodriquez. Adolfo (Octa
vio) — Graca, Peres — Nene, Torres, 
Eusebio, 
al 
1. 
2.
3 
4.

Cel de-al 33-lea campionat de 
fotbal al Uniunii Sovietice a luat 
sfîrșit fără ca vreuna din echipele 
cu nume de rezonanță din Capi
tală sau din Leningrad să figureze 
în grupa medaliaților. Unele dintre 
acestea — de pildă, Ț.S.K.A. Mos
cova sau Zenit Leningrad — au 
fost chiar nevoite să ducă o luptă 
grea pentru evitarea retrogradării.

Noua campioană, Dinamo Kiev, 
deși a avut un avans de șapte 
puncte față de urmăritorul cel mai 
apropiat, nu a dat nici ea prea 
multe satisfacții suporterilor, ter- 
minînd slab o cursă foarte bine în
cepută, dacă avem în vedere că în 
30 de partide Dinamo Kiev nu a 
marcat decît 41 de goluri. Jocul 
excesiv de apărare, prudența maxi
mă au dus în cele din urmă la

spectacol. O curiozitate, totuși —> 
golaverajul lor negativ (30—33).

Urmează Zaria Voroșilovgrad, pe 
locul al 4-lea și, în sfîrșit, o echi
pă moscovită, Dinamo, aflată pe 
poziția a 5-a la egalitate de puncte 
cu conorășeana sa, Spartak. Ambele 
echipe au terminat epuizate cam
pionatul — situație resimțită și în 
evoluția lui Spartak împotriva Vit- 
toriei Setubal. Căderea dinamoviști- ♦ 
lor din Moscova este cu atît mai 
surprinzătoare, cu cit în prima 
parte a campionatului se aflau pe 
al treilea loc și emiteau pretenții 
justificate la cucerirea titlului.

Două echipe, Șahțior Donețk șl 
Pahtakor Tașkent, părăsesc prima 
divizie. Dacă cea dinții a evoluat 
foarte slab pe întregul parcurs, în. 
schimb, cea de-a doua a avut o re-

Simoes.
grupei :
BELGIA
Portugalia 
Scoția 
Danemarca

CAMPIONATE.
ANGLIA : MANCHESTER UNITED 

MENȚINE AVANSUL
In etapa a 18-a a campionatului en

glez, Tottenham Hotspur — viitoarea ad
versară a Rapidului în „Cupa UEFA“ 
— a Întîlnlt pe teren propriu echipa ■ 
West Bromwich Albion, pe care a lnvln- 
s-o cu scorul de 3—2 (1—0). Golurile în
vingătorilor au fost marcate de Alan 
Gilzean (2) și Mike England.

Dintre jucătorii galezi, care activează 
tn prima ligă, reținuți pentru selecțio
nata Țării Galilor care face deplasarea 
la București, relativ puțini s-au remar
cat în această etapă. Wyn Davies a fost 
autorul unuia din cele două goluri din 
meciul cîștigat în deplasare de Manches
ter City lă West Ham : 2—0. El a fost 
implicat în unele incidente survenite în 
cursul jocului. Nick Hill a marcat, go
lul victorios al Iul Ipswich Town, în 
meciul cu Huddersfield : 1—0. Foarte 
bine a apărat Gary Sprake poarta Iul 

cu 1—0 în 
Terry 

Leeds.
rezul- 
o—2 ;

Clasamentul final

Dinamoviștii din

10— 6
4— 7
2—11

Kiev, noi campioni unionali, savurîndu-și victoria. 
Foto 1 TASS

Leeds United, învingătoare 
fața lui Stoke City. In schimb, 
Yorath n-a apărut în formația lui

In alte partide s-au înregistrat 
țațele : Coventry — Liverpool u—z i 
Crystal Palace — Chelsea 2—3 ; Derby 
— Sheffield United 3—0 ; Everton — 
Southampton 8—0 ; Manchester United — 
Leicester 3—2 ; Newcastle — Nottingham 
2—1 ; Wolverhampton — Arsenal 5—1. In 
clasament :
1. Manchester United
2. Derby County
3. Manchester City
4. Leeds United
5. Sheffield United
6. F C. Liverpool
7. Tottenham Hotspur
IUGOSLAVIA : LIDERUL 

EGALAT
Intr-un decor de iarnă, s-a 

etapa a XlV-a a campionatului : 
de fotbal. Lidera clasamentului, 
roșie Belgrad, cunoaște a doua infrînge- 
re din actualul sezon, pierzînd meciul în 
deplasare cu Radniciki Niș : 0—1, Parti
zan Belgrad n-a reușit decît un rezultat 
de egalitate (1—1) cu Velej Mostar, în 
derbyul etapei. Meritoriu, rezultatul ob
ținut de O.F.K. la Maribor, în fața di
vizionarei din localitate : 2—2. Alte re
zultate : Boraț — Vojvodlna 0—0 ; Rad
niciki Kraguevaț — SUtjeska 2—0 ; Slo
boda .......................
o—o ; 
nlcear — Ollmpija
1. Steaua roșie
2. Zeleznlcear
3. O.F.K.
4. Vojvodlnsț
5. Partizan

18 12 4 2 38—20 28
18
18
18
18
18
17

9 7 2
10 5 3
10 3 5
10 3 5

9 4 5
8 5 4

A

31— 13 25
32— 17 25
25— 17 23 
28—21 23
26— 20 22
37—21 21

FOST

disputat 
iugoslav 

, Steaua

__aguuva^ — ouLjcbnu x—u , oiu-
— Vardar 1—0 ; Cellk — Dinamo 
Hajduk — Sarajevo 3—9 ; Zelez- 

1—0. Primele clasate:
4
4
4
7
3

14
14
14
14
14

22— 6 
22— 0 
20—13 
17-12 
17-13

20
20
18
17
15

sterflitatea rezultatelor. Faptul că 
în ultima etapă, Dinamo Kiev a 
pierdut la S.K.A. Rostov, a turnat 
puțin venin în cupa Izbînzii, dar 
asemenea neplăceri se uită repede 
și locuitorii frumosului oraș de pe 
Nipru revăd, după o întrerupere 
de doi ani, echipa lor ajunsă din 
nou campioană unională.

O adevărată revelație a ediției 
1971 este medaliata cu argint, echi
pa Ararat din Erevan, pentru pri
ma oară aflată pe locul doi. Eve
nimentul a produs multă bucurie, 
iar performanța a fost pusă pe sea
ma calităților deosebite de dîrzenie, 
voinței de a învinge, caracteristice 
acestui colectiv. Victoria obținută 
în tur de către jucătorii din Ere
van împotriva echipei Dinamo Mos- ' 
cova a arătat concludent forța lor 
și nu e întîmplător faptul că mai 
bine de jumătate din formație este, 
la ora actuală, încadrată în repre
zentativa olimpică a U.R.S.S.

Pe locul al treilea o veche cu
noștință — Dinamo Tbilisi. Soco
tită un fel de spaimă a gazdelor, 
echipa gruzină și-a făcut o specia
litate din victoriile obținute în de
plasare. Joacă frumos, inventiv, fă- 
cînd totdeauna partide de mare

venire puternică în final, Insufici
entă însă la golaveraj spre a se 
salva de retrogradare.

Noii veniți, echipele Dnepr Dne
propetrovsk și Lokomotiv Moscova, 
sînt puternice și binecunoscute (în 
special formația feroviară). De la 

01ele se așteaptă rezultate 
jocuri frumoase.

CLASAMENT
30
30
30 
30
30
30

bune

41—17 44
37—28 37
33—33 38
29—23 33
35—22 31
35-31 31

1. Dlnamo Kiev
2. Ararat Erevan
3. Dinamo Tbilisi
4. Zaria Voroșilovgrad
5. Dinamo Moscova
6. Spartak Moscova
Urmează : Torpedo Moscova 2? "z'.zzt 
Alma Alta 28 p, Karpat! Lvov 28 p, Neft- 
ci Baku 27 p, Dinamo Minsk 27 p, 
Ț.S.K.A. Moscova 26 p, Zenit Leningrad 
26 p, S.K.A. Rostov 26 p, Pahtakor Taș
kent 26 p șl Șahtlor Donețk 24 p.

10 
11

8
11
13
13
28 p, Kalrat

ȘTIRI, REZULTATE
• Selecționata Israelului, care se află 

tn turneu In Australia, a jucat din nou la 
Melbourne. în compania reprezentativei 
țării. Fotbaliștii din Israel au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1, prin punctele 
marcate de Sharabanl (2) și Rosen.
• Turneul Internațional de fotbal pen

tru juniori de la Monaco a fost cîștigat 
de echipa Iugoslaviei. In finală, tinerii 
fotbaliști Iugoslavi au învins cu scorul 
de 2—1 echipa Franței.

PROCRAMUL SAPTAMIHII
MIERCURI, 24 NOIEMBRIE:

Preliminarii C. E. : România — Țara Galilor (gr. I] ; Spania — 
Cipru (gr. a IV-a)

Preliminarii olimpice î Bulgaria — Spania
„Cupa U.E.F.A.": 7 meciuri tur din Cupa U.E.F.A, (optimi de 

finală)
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