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Astăzi, în jurul prînzulul. 
este așteptat la București ob
servatorul U.E.F.A. la partida 
România — Țara Galilor, 
garul N. DONSKI, fostul 
ședințe al Federației de 
bal din țara vecină.

★
Tot astăzi urmează să 

sească. în cursul 
trii meciului de 
gienil 
tru), 
RION

serii,
mîine,

A. DELCOURT da 
R. THIBAUT
(la linie).

ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

IERI A FOST ZIUA PORTARILOR
la Snagov, ultimul antrenament

In tabăra tricolorilor

• Lipsește Wyn Davies,
pe stadionulantrenat in nocturnă

ivi.

de 
la

ieri in jurul 
transporta 

pe
Așteptat să sosească

orei 16. „B.E.A.“-ul care
echipa Tării Galilor a aterizat 
pista Aeroportului Internațional Oto- 
peni cu o intîrziere 
pierdute in esc la do

Russel, 
al Ambasadei Marii 
a oferit un cocteil

a sosit aseară în Capitală
dar este prezent

Astăzi, de la
galezi s-au
ora 11,

antrenament
Chelsea, co-susținut-o cu

de club, mijlocașul Yorath,

Răducanu și Adamache, în întrecere 
alesul antrenorilor ?

directă, minați de aceeași dorință și același scop: titularizarea Care va fi 
Foto : N. DRAGO?

ANTRENORUL
INTEGRAL

EDUCATOR

om, în orice domeniu de 
_ __________ ____ această axiomă în munca 

— unui pedagog, profesie prin definiție presupusă a fi încărcată cu va
lențe multilaterale. Profesorul, antrenorul, instructorul nu-și pot săvîrși 
opera de formare a tinerelor generații decît înarmați cu aptitudini și ca
lități multiple care să le îngăduie transmiterea, firească și cu siguranță, 
a cunoștințelor către elevi.

Cea mai răspîndită și mai dăunătoare dintre convingeri este aceea 
care îngustează rolul educatorului, care-i limitează sarcinile la obiective 
strict profesionale, de specialitate, exceptîndu-1 de la datoriile de părinte 
spiritual.

Este îndeobște cunoscut faptul că un tînăr care a îndrăgit sportul se 
află oarecum în afara tutelei familiare și își desfășoară activitatea din
colo de zidurile școlii. în această împrejurare și la această vîrstă care 
reclamă în continuare o neîncetată supunere la cerințele educației, cine 
poate interveni mai eficace dacă nu îndrumătorul sportiv, antrenorul, 
tehnicianul, instructorul ? Din păcate, însă, prea adesea, tocmai acesta — 
îndrumătorul — se mărginește la obligația de instruire, uitînd sau negii- 
jind cea de educare.

în cursul recentei sale expuneri la Plenara C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia din nou : „Fiecare educator, învățător șî 
profesor din întregul sistem de învățămînt trebuie să fie atît un bun 
specialist în domeniul sau. cit și un bun educator comunist. Numai im- 
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Unilateralitatea sărăcește orizontul oricărui 
activitate. Cu atît mai valabilă devine 
11 vs,ii t-Marlnertcr nrnfi

Aseară, 
consilier 
Britanii, 
cu prilejul vizitei echipei Ță
rii Galilor, care va intîlni 
mîine echipa României, parti
dă contînd pentru grupa 1 
preliminară a campionatului 
european de fotbal.

Au luat parte membri ai 
conducerii F.R. Fotbal și zia
riști români.

<î) K.

Timpul trece, parcă, mai repede. 
Iată-ne la un pas (o zi I) de ora 
„H“, de momentul mult așteptat, 
cînd pe stadionul „23 August" din 
Capitală se va auzi primul fluier 
al arbitrului Ia meciul România — 
Țara Galilor, ultimul din grupa I 
preliminară.

La Snagov, tricolorii își continuă 
pregătirile. Programul întocmit de 
Angelo Niculescu și Titus Ozon con
stituie, pe mai departe, un adevă
rat... regulament de ordine inte
rioară, de la care nimeni nu se 
abate nici măcar cu o centimă.

Luni, la ora 11, jucătorii se aflau 
fiin nou pe 'gazonul tu pete de ză
padă (ce vreme splendidă era sîm- 
bătă la Snagov, iar acum, iată... 
Dar nu-i nimic !). Aflați într-o în
trecere tăcută, aspră, dar bineve
nită, cei trei portari au avut an
trenament special. Au „arat" tere
nul din fața porților, zburînd după 
șuturile nemiloase ce li se trăgeau. 
Mingea e grea, alunecă, frigul e 
pătrunzător. Dar nimeni nu bagă 
în seamă aceste... mici inconve
niente. Parcă miercuri o să fie mai 
ușor ?

Jucătorii de cîmp au luat parte 
Ia un antrenament tehnico-tactic. 
S-au repetat acțiuni ce vor trebui 
— în cazul atacanților — să des
facă apărarea galeză, sau — în 
ceea ce-i privește pe apărători •— 
să neutralizeze atacurile lui Ron 
Davies și ale partenerilor de linie. 
Apoi, după antrenament, toată lu
mea s-a odihnit.

După-amiază, împrejurimile Sna- 
guvului i-au primit pe tricolori 
cu liniștea acestor locuri, o liniște 
reconfortantă, care predispune Ia 
meditație. Meditația dinaintea ac
țiunii I

Ceea ce știam de sîmbătă de la 
prînz, de cînd Dinu (ultimul semn 
de întrebare I) s-a întors cu un re
zultat bun de la controlul medi-

cal din Capitală, ni s-a confirmat 
ieri : toți tricolorii se simt bine, 
manifestă o adaptabilitate cores
punzătoare la efort. „Pînă miercuri
— ne-a spus doctorul D. Tomescu
— sperăm să ajungem Ia potenția
lul fizic din meciul cu Cehoslova
cia, dacă nu chiar mai bine" (n.n.
— iar acest „mai bine" este ne
cesar, căci, acum, terenul e mult 
mai greu decît la 14 noiembrie).

refăcuți, stareaToți jucătorii sînt 
sănătății e bună.

Azi, tricolorii își 
preparativele, luînd 
dință de pregătire 
fică, de gimnastică. După-amiază, 
vor viziona un film artistic. Apoi, 
odihnă. Ora meciului cu Țara Ga
lilor se apropie l

vor continua 
parte la o șe- 
fizică nespeci-

Constantin ALEXE

cauza timpului neprielnic zborului-
De aceea, nu mică ne-a tost mi

rarea cind — -4a puține minute de 
la sosirea în holul hotelului Amba
sador — managerul Dawe Bowen 
și-a convocat cei 12 jucători pentru 
un antrenament nocturn pe stadio
nul Republicii. început la ora 21 și 
condus de antrenorul Terry Med win. 
Dar iată numele fotbaliștilor galezi 
veniți ieri : Walker (Watford). Rod 
Thomas (Swindon). Derrett (Cardiff 
City), Reece (Shefield United), Ho
ckey (Shefield United). Ron Da
vies (Southampton), Cyril Davies 
(Charlton), Toshack (Liverpool), Lei
ghton James (Burnley). ~ 
tingham Forest), 
Phillips (Cardiff

Lipsesc, așadar, 
inițial, portarul 
simbătă (contuzie la umăr), în timpul 
partidei pe care echipa sa. Leeds

United, a 
legul său 
nefolosit nici de formația sa în ul
timul meci de campionat, precum și 
Wyn 
lovit 
bâtă.

în 
gerul 
mai 
trebuie 
partida Țara 
disputată anul trecut la Cardiff.

După cum ne-a informat amabilul 
manager galez, lotul oaspeților va 
fi completat marți cu încă trei ju
cători. Este vorba de Millington, 
WiHiams și J. Thomas, toți trei 
aparținind formației Swansea, care 
activează în liga a doua profesionis
tă engleză și care n-au putut efec
tua deplasarea cu delegația deoa
rece echipa lor a susținut ieri un 
meci oficial în campionat.

întrebat ce „11” va alinia miercuri 
în partida cu România, managerul 
Dawe Bowen ne-a rugat să-l 
suim pînă mîine (n.r. azi), după 
trenamentul pe care dorește 
efectueze, dacă va fi posibil, pe 
dionul „23 August", de la ora 11.

Davies, de la Manchester City, 
puternic la abdomen, tot sîm- 
de un jucător de la West Ham. 
locul lui Wyn Davies, mana- 
Bowen l-a adus cu el pe nu 

puțin renumitul Toshaek, care, 
să reamintim, n-a jucat ift 

Galilor — .'România,

pă- 
an- 
să-1 
sta-

MÎINE, PRIMA MANȘĂ A ÎNTÎLNIRII U.T.A VITORIA SETUBAL

r.

ARAD, 22 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). Meciul pe 
care îl vor susține textiliștii în fața 
echipei lui Torres polarizează de 
cîteva zile întreaga atenție a iubi
torilor fotbalului din Arad. Se dis
cută aprins, se fac calcule și se dau 
pronosticuri. Mulți sînt aceia care 
caută răspuns la întrebarea : „Va 
reuși oare U.T.A. să-și asigure la 
Arad zestrea de goluri necesare cali
ficării 1“

Aradul întîmplnă această importan
tă confruntare într-un splendid decor 
de iarnă. Ninsoarea căzută de sîm
bătă a îmbrăcat orașul într-o fru
moasă mantie albă. în tabăra texti- 
liștilor domnește o atmosferă de se
riozitate, de muncă intensă, dar și 
de optimism. Sîmbătă, U.T.A. a 
susținut o ultimă verificare la două 
porțl, avînd ca parteneră echipa de 
tineret. Cu acest prilej, toți oompo- 
nenții formației au manifestat o 
mare poftă de joc. Ultimele antre
namente vizează doar pregătirea fi
zică și exersarea schemelor tactice 
alcătuite de antrenori în funcție de 
jocul adversarilor. Duminică, fotba
liștii de la U.T.A. au vizionat în 
colectiv un film iar luni au efectuat

un antrenament pe terenul de la 
sere. Aceasta deoarece la stadionul 
U.T.A. se lucrează intens la cură
țirea zăpezii. Ceea ce ne bucură 
este că toți jucătorii sînt apți de joc, 
inclusiv Domide, care a fost recupe
rat și 
mult, 
tregit 
după 
Dacă 
depinde de forma manifestată de el, 
de antrenori și de avizul medicu
lui. Iată ce ne-a declarat tov. 
Mihai Florea, președintele clubului:

— Avem convingerea — ne spu
nea dînsul — că băieții noștri vor 
face totul pentru a obține un rezul
tat care să ne înlesnească calificarea 
în „sferturi”. Așteptăm din partea lor, 
ținînd cont de valoarea ridicată a adver
sarilor, o mobilizare la mximum. 
Fotbaliștii portughezi sînt așteptați 
să sosească azi (n-n. — ieri) la Arad 
în jurul orei 18. Ei vor veni cu avio
nul pînă la Belgrad, 
vor continua drumul

acum se simte bine. Ba, mai 
lotul arădenilor a fost în- 
cu Axente, refăcut complet 
accidentarea din luna mai. 
va juca ? Nu se știe. Totul

A ÎNCEPUT

de unde își 
cu autocarul 

pînă la Arad. Vitoria Setubal va fi 
găzduită la hotelul Astoria, iar pri
mul contact cu stadionul îl va avea

FINALA CAMPIONATULUI MASCULIN DE ȘAH
tez—Adam într., Szabo—Șuta i/3— 
Mititelu—Reicher într., Ghițescu— 
Vaisman într., Drimer—Ghindă

V2—'/?, Ungureanu—Buză într.
Astăzi după amiază, runda a 

2-a în sala Institutului de Petrol, 
Gaze și Geologie, din bd. Băl- 
cescu (lingă Sala Dalles).

din favoriți, in timpul partidei sale 
Fotol V. BAGEAC

înaintea ultimei runde

binînd aceste două calități cadrele didactice își vor putea îndeplini 
bune condiiiuni sarcina de înaltă responsabilitate și onoare pe care o 
in formarea tinerei generații". Aceste cuvinte ale secretarului general 
partidului nostru privesc îndeaproape și pe educatorii sportivi.

Și ce cîmp larg de acțiune se desfășoară în fața antrenorului care la 
ora bilanțului carierei sale nu se mulțumește cu împlinirea coloanei „per
formanțe", ci tinde să umple cît mai bine și coloana „oameni adevărați" I 
Poate- oare exista satisfacție mai deplină în activitatea unui antrenor de
cît aceea de a constata că a dat societății nu numai un mare campion, ci 
și un tinăr realizat pe toate planurile vieții sociale ?

Antrenorul care-și aruncă primele priviri, cercetătoare, asupra unui 
tînăr promițător, încercînd să-i deslușească potențialul biologic, să-i depis
teze însușirile psiho-fizice, nu poate, nu trebuie să omită faptul că o- 
biectul căutărilor sale este un om în devenire și nu un- cobai, un compo
nent esențial al societății și nu numai o mașină de fabricat recorduri. 
Dacă va face așa, atunci bătălia inițială este cîștigată, întrucît antrenoruL

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

30 DE SPORTIVI SELECȚIONAU
II LOTUL REPUBLICAN DE TENS DE MASĂ

In ultima sa ședință biroul fe
derației noastre de tenis de masă 
a definitivat componența lotului 
publican la toate categoriile 
vîrstă. Astfel, lista cuprinde pe 
mătorii :

— Senioare (seniori) : Maria
lexandru, Carmen Crișan (Bucu
rești), Eleonora Mihalca-Vlaicov (Ti-

re
de 

ur-

A- Maria 
(Cluj), 
Mihai

Theodor Ghițescu (dreapta), unul
cu Vaisman.

Ieri a început în Capitală cea 
de-a 35-a ediție a finalei campio
natului republican masculin de 
șah. La tragerea la sorți, care a 
avut loc în cursul dimineții, în 
sala clubului Constructorul, au 
fost prezenți numai 21 participanți, 
cel de-al 22-lea, maestrul inter
național Corvin Radovici neputînd 
lua parte la întrecere din motive 
profesionale.

în prezența secretarului general 
al F. R. Șah, Fr. Hartman și a ar
bitrilor competiției, Th. Nicoară 
și V. Avram, jucătorii au tras ur
mătoarele numere: 1. V. Ciocâltea, 
2. S. Neamțu, 3. O. Pușcașu, 4. 
S. Griinberg, 5. C. Partoș, 6. C. Bo
tez, 7. i, Șzabo, 8, Gh. Mititelu, 9.

Th. Ghițescu, 10. D. Drimer, 11. E. 
Ungureanu, 12. A. Buză, 13. M. 
Ghindă, 14, V. Vaisman, 15. Em. 
Reicher, 16. M. Șuta, 17. V. Adam, 
18. D. Ghizdavu, 19. V. Stoica, 20. 
M. Pavlov, 21. T. Stanciu.

în cursul după amiezii, între 
orele 16—21, s-a disputat 
runldă. Deținătorul titlului 
campion, maestrul 
Victor Ciocâltea, trăgînd numărul 
1 (de bun augur 1) a fost liber și 
a asistat la partidele susținute de 

prima zi a în- 
înregistrate au

prima 
de 

internațional

„adversarii" săi în 
trecerii. Rezultatele 
fost următoarele:

Neamțu—Stanciu,
—Pavlov într., ~

’<«—Partoș---Ghizdavu V?—j/a, Bo-

1—0, Pușcașu
Griinberg—Stoica,

Fotbaliștii galezi la antrenament pe Stadionul Republicii.

mișoara). Teodor Gheorghe, Stei ian 
Nicolae, Sergiu Luchian, Aurel 
Ovanez (București), Șerban; Do- 
boși. Dorin Giurgiucă (Cluj) ! ju
nioare (juniori) mari: Lidia Hie, 
Elena Condicaru, Ana Lunțeanu 
(București), Ligia Lupu, 
Sînteoan, Irina Tothfaluși 
Camelia Filimon (Buzău),
Bobocică, Mihai Coltescu, Alexan
dru Buzescu (București), Cornel 
Popovlci (Hunedoara), Marin 
nescu (Qraiova), Gheorghe 
tali (Tg. Mureș) ; junioare 
ori) mici: Simona Petrescu 
zău), Daniela Bondor 
Ildiko Gyongyosi, Ileana 
(Arad), Ștefan Moraru (București), 
Cristinel Romanescu (Buzău), Ga
briel Colțescu (Craiova), Adrian 
Cuc (Cluj).

De asemenea, a fost alcătuit și 
colectivul de antrenori care se 
va ocupa de pregătirile celor 30 
de sportive și sportivi. Din acest ț 
colectiv fac parte Ella Constanti- 
nescu (antrenor coordonator), Far- 
kaș Paneth, Ion Pop și Emil Bă- 
cioiu.

marți, cînd terer.ul îi va sta la dis
poziție.

După cum am fost informat de 
clubul U.T.A. la meciul de miercuri 
va asista Sandor Barcs (din Ungaria) în —»«»-*- j- ->------------------

U.E.F.A.

Rees (Not- 
llill (Ipswich), 

City).
din lotul anunțat 

Sprake, accidentat

Ștefan IACOB Foto : B. VASILE

calitate de observator

la Arad

ORIZONT
O1JMPIC.

Multă vreme canotajul nostru s-a 
păstrat, în pofida unor curajoase 
tentative de afirmare. în anonima
tul olimpic. Dacă ar fi să ne rea
mintim doar ediția mexicană a
J.O., cînd schifiștii români n-au

să cîștigc nici măcar un 
(ocupînd locurile 7, 8 și 9 în 
a lî-a a probelor de 4 + 1, 
vîsle și, respectiv, 2 + 1), va 
să admitem că dacă acum

reușit 
punct 
finala 
dublu 
trebui 
se poate discuta despre medalii o- 
limpice înseamnă că în acest sport 
s-au schimbat multe lucruri.

Așa este 1
In 1969, la campionatele europene 

de la Klagenfurt, echipajele de 
2 + 1 și 4 + 1 ocupă locurile 3 și 4. 
în 1970, la mondialele de la St. 
Catherinas sportivii români cuce
resc primul titlu de campioni ai 
lumii din istoria canotajului nos
tru ; în 1971 — două locuri 4 și un 
loc 6 alcătuiesc bilanțul participă
rii (cu trei echipaje) la europenele 
de la Copenhaga.

De subliniat faptul că la com
petițiile de amploare din ultimii

trei ani canotorii au avut o evo
luție valorică constantă, realizînd 
de fiecare dată cite 7 puncte

în discuțiile din cadrul Biroului 
C.N.E.F.S. a fost din nou apreciat 
acest evident progres, arătîndu-se 
că una din explicații o constituie 
și preocuparea pentru îmbunătăți
rea muncii de selecție și de întine-

rire permanentă a lotului. Semnifi
cativ în această direcție este des
creșterea continuă a mediei de 
vîrstă, de la 28 de ani la J.O. din 
J964, la 25,3 ani la J.O. din 1968, 
astăzi media de vîrstă a lotului o- 
limpic fiind de 24,8 ani.

Analiza rezultatelor din ultima 
vreme arată că la ora actuală ca-

irou! C.N.E.F.S. a analizat, recent, pregă
tirea desfășurată în cadrul lotului olimpic 
de canotaj, sport care de cîțiva ani reoli- 
progrese evidente și care acum — pentru 
oară — poate emite pretenții și la 

în arena olimpică.

zează 
prima 
mare

Concluziile dezbaterilor au arătat că 
cucerite sînt păstrate în ultimii trei ani, că 
vitatea federației și a tehnicienilor s-au ,____
schimbări esențiale și că în prezent canotajul dis
pune de un lot valoros. Se muncește mai mult și 
mai bine în toate direcțiile și aceasta s-a reflec
tat concludent atît în realizarea unor performanțe 
superioare cît 
sul

o afir-

pozițiile 
în acti- 
produs

perioare cît și în orientarea generală a proce- 
lui de selecție și instruire.

Firâ- 
Naf- 

(juni-
(Bu- 

(Ciuji; 
Mihuț

ÎNCEPE turneul decisiv pentru
TITLURILE DE CAMPIONI

PE ECHIPE LA TENIS DE MASA
Cele mal bune formații feminine șt 

masculine de tenis de masă s-au reu
nit la Arad unde, în Sala sporturilor, 
cu începere de azi, vor participa la re
turul campionatului republican.

întrecerile, care vor dura timp de 
șase zile, au darul să desemneze e- 
chipele campioane ale țării șl, în ace
lași timp, să stabilească formațiile care 
vor retrograda (ultimele două atît la. 
fete cit și la băieți).

notajul nostru are cel mai valoros 
lot olimpic din toate cele pe care 
le-a prezentat de-a lungul anilor, 
aceasta exprimînd convingător efor-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

actuală trei echipaje (cele nomi-ora < , .
planul general de pregătire olimpică)

Există la 
nalizate în , 
care ne dau certitudinea că prezența schifiștilor 
români la Munchen va fi cu totul diferită de cec 
de la Ciudad de Mexico, cînd nici un echipaj nu 
a obținut măcar calificarea în finală. S-a apreciat 
că, dacă se va munci în continuare cu perseve
rență, dacă se va acționa cu fermitate în direcția 
eliminării unor neajunsuri existente încă atît în 
procesul de pregătire cît mai ales in ceea ce pri
vește educația sportivilor, toate cele trei echipaje 
— nu numai cel al campionilor mondiali de la St. 
Catherinas — pot fi prezente, la Munchen, în 
lupta pentru medaliile olimpice.

Echipajul de schif 2 \-l (Tudor, Ceapura, Gheorghiu) constituie una din redutabilele bărci care va lua startul la viitoarea fl’npiadă.
Fote; lheo MACARSCHI

BRAȘOV 22 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Rezultatele 
normale din penultima rundă, desfășu
rată luni, au limpezit drumul spre 
titlu' maestrei internaționale Elisa- 
beta Polihroniade. căreia îi este su
ficientă și o remiză în ultima zi a 
finalei pentru a-și adjudeca titlul de 
campioană, pentru a doua oară con
secutiv.

Iată rezultatele rundei a 14-a : 
Vera Zsigmond — Eleonora Gogîlea 
0—1. Veturia Simu — Maria Pogo- 
revici 0—1, Ioana Miroslav — Renee 
Fărcaș 1—0. Margareta Teodorescu 
— Gertrude Baumstarck Vj—*/,, Mar
gareta Juncu — Adela Gesticone 
1—0, Elisabeta Polihroniade — Elena 
Rădăcină 1—0. S-au întrerupt parti
dele Suzana Makai — Anca Gheor- 
ghe și Lia Bogdan — Emilia Chiș

In clasament conduce Elisabeta 
Polihroniade cu 12V2 p.. urmată de 
Margareta Juncu ll'A. Gertrude 
Baumstarck 11. Suzana Makai 9*/2 
(1). Margareta Teodorescu 8V2. Ma
ria Pogorevici 8 etc.

C. GRUIA

■: ,,,
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Din nou despre agresivitatea în apărare

GREȘEALA ADVERSARULUI TREBUIE PROVOCATĂ, NU AȘTEPTATĂ! 
'■ Meciurile desfășurate sîmbătă și 

duminică au demonstrat, încă o dată, 
cît de disputată este actuala ediție 
a campionatelor republicane de 
baschet. La băieți, I.CJ1.F. a între
cut pe Politehnica București (aceas
ta fiind considerată, înaintea inau
gurării competiției, drept una din
tre favoritele luptei pentru titlu), 
Mureșul a învins pe Universitatea 
.Timișoara (și aceasta era creditată 
eu șanse la locurile premiate), iar 
Rapid a cîștigat în fața Politehnicii, 
la Galați, acolo unde puține echipe 
(și doar dintre cele mai valoroase) 
izbutesc să plece cu două puncte. La 
fete, Rapid a răsturnat orice pro
nostic bazat pe evoluția anterioară 
a echipei I.E.F.S. și a obținut un 
succes care o relansează în goana 
după medaliile de aur ale campio
natului, tocmai acum cînd în rîn- 
dul feroviarelor s-au produs modi
ficări radicale, majoritatea fostelor 
titulare lăsînd locțil unor tinere care 
dovedesc' că își stimează predece
soarele șl sînt foaite doritoare să le 
reediteze frumoaseile performanțe. 
Tot la fete, Universitatea Iași a cîș
tigat la un singur .punct partida cu 
Voința Brașov. După două înfrîn- 
geri, tot la un punjet (cu Universi
tatea Timișoara, din. cauza greșelii 
unui oficial ieșean ; cu Constructo- 

urmare a neîncrederii antre- 
în eficacitate^ jucătoarelor), 
le este binevenită studente- 
Iași care demonstrează posi- '' 
mari chiar în anul promo-

rul, ca 
■norului 
victoria 
lor din 
bilități 
vării în dixizia A.

p Așadar, multe surprize, multe me
ciuri încheiate la diferențe minime, 
multe echipe aflate la' egalitate în 
clasament și despărțite doar de coș- 
averaj, multe formații cu șanse 
mari de a se plasa la finele primu
lui tur al diviziei pe locuri fruntașe. 
Se poate spune, deci, că în ciuda 
unor evidente carențe de ordin teh
nic șl tactic, campionatele se desfă
șoară Intr-o notă de mare Interes, 
ceea ce nu poate decît sâ oonstltuie 
un motiv de atrafcție pentru public. 

?■ O scurta Incursiune în istoria 
presingului ne amintește că aceas
tă formă de apărare și-a făcut apa
riția în țara noastră în I960, cînd, 
cu prilejul uniii colocviu al antre
norilor divizionari, s-a indicat, în 
cadrul concepției unitare de joc, fo- 

ilosirea formelor agresive ale apâră- 
frii. De atunci, presingul a pătruns 
' în concepția antrenorilor și a jucă- 
’ torilor, dar mai mult teoretic, și 
mai puțin practic. Așa se face că 
acum, în cel de al XXIII-lea cam
pionat național al țării, asistăm nu- 

• mai rareori la întilniri în care 
’ agresivitatea în apărare să fie apli
cată cu convingere, să fie pregătita 
minuțios și să constituie o armă 
eficace în întîlnirile echipelor noas
tre fruntașe. Cît de utilă poate fl 
apărarea agresivă, indiferent că 
este utilizată în sistemul „om la 
om“ sau „în zonă”, ne-au demonstrat 
partidele feminine I.E.F.S. — Poli
tehnica București ți Rapid — 
I.E.F.S. în care victoriile au fost 
decise de acest' element. Numai așa 
se explică de că Rapid, cu un lot

tînăr, r izbutit să frlneze verva stu
dentelor și să împiedice reeditarea 
suitei de coșuri Înregistrate In în
trecerea cu Politehnica. Prin con
tract, vom aminti că băieții de la 
Politehnica București, deși au toate 
argumentele pentru a insista asupra 
formelor agresive ale defensivei, 
preferă ea ■ d.upă un, coș. înscris sau 
un, ats|c rațaț șă alerge cu disperare 
spre terenul propriu și să-și aștep
te acolo adversarii. Dar Politehnica 
este numai un exemplu, pentru ca, 
din păcate, pasivitatea in apărare, 
concepția de a aștepta greșeala în 
Ioc de a o provoca, este obișnuită la 
formațiile noastre divizionare, chiar 
și la cele fruntașe. Este drept, pre
gătirea și aplicarea apărării agresi
ve solicită mai mult efort fizic șl 
psihic la antrenamente și în meciuri. 
In schimb, rezultatele (prin acestea 
înțelegînd nu numai victoria într-o 
partidă ci însăși îmbogățirea baga
jului de cunoștințe- tehnice șl tacti
ce ale jucătorilor) sînt evident supe
rioare și asigură un progres real, așa 
cum ne-au demonstrat unele (din 
păcate foarte puține) echipe în actu
alul campionat. Poate, însă, 
exemplul acestora să constituie un 
stimulent pentru celelalte. Ar fi 
de dorit, deoarece în felul acesta 
primul care ar avea de cîștigat ar 
fi baschetul românesc.

D. STĂNCULESCU

că

x rezultate

GHEORGHE SILVESTRUDIN DIVIZIA B

Poli- 
roșie 

Bucu-
3-0,

Orizontul Ba- 
București — 
0—3, 
Flacăra

MASCULIN: Constructorul Su
ceava — Politehnica Iași 3—1, Va
gonul Ploiești — Petrolul Ploiești 
3—0, Medicina București — Vo
ința București 3—1, Aurora Bucu
rești — Locomotiva București 2—3, 
Voința Arad — Corvinul Hune
doara 3—0, Politehnica Brașov — 

.,-Silvanja Șinljeul Silvaniei 3—2, 
C.F.R. Cluj — Explorări B. Mare 
1—3, AlumiriT'fh'ădell — Industria 
sîrmei C. Turzii 3—1, Farul Con
stanța — Electra București — ami- 
nat.

ACADEMIA MILITARĂ A CÎȘTIGAT DERBY-UL CU P.T.T
Derby-ul seriei a IV-a a diviziei 

masculine B, desfășurat între for
mațiile bucureștene Academia Mi
litară și P.T.T., nu a satisfăcut 
decît prin dîrzenia manifestată de 
jucători, dornici să obțină victoria 
într-o întrecere foarte importantă 
pentru situația în clasament. Suc
cesul a surfs echipei Academiei 
Militare, cu scorul de 69—59 (32— 
31), care a rămas, astfel, neînvinsă 
și păstrează cele mai mari șanse, 
alături de Universitatea București, 
de a participa la turneul de cali
ficare pentru divizia A. Iată un 
scurt film al partidei.

Prima repriză se desfășoară în 
permanență sub semnul echilibru
lui de forțe pe teren, reflectat 
strict și pe tabela de marcaj.

Repriza a doua relevă
o cădere fizică destul de accentua
tă a echipei P.T.T., de care profită 
imediat militarii. Ei se desprind 
(43—36 în min. 29) și își măresc 
avantajul (63—49 în min. 37). Re
venirea din ultimele minute a ad
versarilor lor nu mai afectează 
victoria, obținută meritat, a Aca
demiei Militare. Au marcat: Breza 
și Țurcanu cîte 14, Nicolescu 10, 
Grădișteanu și Antoniu cîte 6, V. 
Popa, Bury și Teodorescu cîte 4,
I. Popa 5, Farcaș 2 pentru Acade
mia, respectiv Scorțescu 13, Cincu
II, Burcea șl Teodorescu cîte 10,

însă

ÎNCHIS
Patru secții de atletism își des

fășoară activitatea, în - prezent, în 
orașul Galați, în cadrul cărora se 
pregătesc peste 500 de elevi, sub 
îndrumarea a nouă profesori de 
educație lizică cu speciatlizare atle
tism. Astfel de secții există la 
Școala sportivă nr. 1 șl nr. 2, Li
ceul cu program special nr. 4 șl la

Burîănescu 9, Boanță 5. Nicolae 1. 
Au arbitrat bine S. Filoti și M. Ri- 
zea. (RD. T.)

Alte rezultate. MASCULIN : Cri- 
șul Oradea — Voința Tg. Mureș 
51—49 (23—25), Sănătatea ~Satu 
Mare — Politehnica Brașov 64—75 
(32—36), Știința Petroșani — Voința 
Timișoara 64—54 (29—29), Construc
torul Arad — Universitatea Craio
va 77—66 (45—36), Olimpia Sibiu — 
Știința Mediaș 88—83 (45—50), Fa
rul Constanța — C.S.M. Iași 71—51 
(26—23), A.S. Armata Bacău — Ra
pid C.F.R. Galați 95—52 (49—21), 
Progresul București — Voința Plo
iești 69—70 (37—24); FEMININ :
Voința Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj 70—39 (36—20). Constructorul 
Arad — Crișul II Oradea 49—48 
(22—17), Metalul Salonta — Uni
versitatea Craiova 58—44 (27—22), 
Voința Oradea — Medicina Timi
șoara 34—41 (12—18), Universitatea 
II Iași — Sănătatea Ploiești 53—34 
(26—13), Voința Constanța — Pe
dagogic Galați 50—51 (19—24), Vo
ința București — Olimpia București 
48—39 (29—17). I.E.F.S. II — Pro
gresul București 65—63 (31—25, 
59—59).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții M. Moarcăș, C. 
Albu, N. Enache, I. Iancu, Gh. Ni
colăiță, I. Leizeriuc, E. Surani, I. 
Ionescu, A. Verba, I. Cotescu.

PENTRU ATLETISM!
tică se pufea desfășura în condi- 
țiuni ceva mai bune a rămas, deci, 
tot „Portul Roșu", cu toate că a- 
cesta e supraaglomerat de studenții 
Institutului Politehnic. ale căror 
ore de educație fizică .se desfășoară 
tot aci. Dar exceptind zilele de 
luni și sîmbătă, cînd fotbaliștii In
stitutului n-au antrenament, porți-

Cursă cu obstacole 7 Nu ! Pur și simplu, iubitorii de atletism escaladează 
gardul stadionului...

; Facultatea de educație fizică. Din 
.păcate, din cele patru stadioane, 
numai două sînt prevăzute cu piste 
și o groapă de sărituri, singura 
pistă practicabilă fiind cea a sta
dionului „Portul Roșu”, unde însă 
este o mare înghesuială, deoarece 
toți atleții din oraș se pregătesc 
aci. Dar și aceasta prezintă 
velări în turnante.

Din 1964, frumosul stadion 
narea” — construcție nouă, 
dernă — nu mai are pistă de 
gări. Din dispoziția nu știm cui.

le stadionului sînt ferecate cu la
căte (foto jos). In aceste condiții, 
copiii și profesorii sint nevoiți să 
escaladeze gardul (foto sus), pentru a

participa la antrenamentele de at- 
• letisni.

A venît toamna, au început și 
ploile și ne gîndeam — în mod pa
radoxal— că în acest anotimp nu 
vor mai fi atîtea neplăceri, știind 
că ne vom putea desfășura activi
tatea în sala de atletism 
lui Oțelul. Dar iată că 
fost cedată I.L.F.-ului, 
transformat-o în depozit 
pentru perioada de iarnă. Dacă ți
nem seama de faptul că secția de 
atletism a clubului a fost desfiin
țată, atunci hotărirea este întrucît- 
va explicabilă I Atleții gălățeni 
s-ar fi mulțumit cu această sală, 
cu toate că aci condițiile de pre
gătire au fost vitrege în 1970: frig, 
lipsă de lumină, geamuri sparte. 
Este o atmosferă care, probabil, 
priește merelor și cartofilor, legu
melor depozitate aci în ultimii ani, 
și despre care aspect s-a mai scris 
în coloanele ziarului Sportul. Copii 
talentați, pe care atletismul i-a 
cîștigat cu trudă (cum sînt Rafira 
Fița, Paula Toader, Doina Crăciun, 
Ionel Ivan, Nicolae Matlen ș.a.) se 
izbesc de un zid de nepăsare din 
partea organelor sportive 
spune în această 
C.J.E.F.S.-ul ? N-ar fi 
tehnicienii de aci să-și 
fața și spre acest frumos și — mai 
e cazul să amintim — util sport ?

prof. ION DAMAȘANU 
șeful catedrei de atletism la școala 

sportivă Galați

a clubu- 
aceasta a 

care a 
de mere

locale. Ce 
privință 

timpul ca 
întoarcă

deni-

„Du- 
mo- 

aler-
DE LA CICLISM LA PUGILAT!

Lacătul, acest cerber care fringe 
elanul atlefilor

zgura roșie a fost scoasă pe motl- 
■''vul că nu e „la modă", existînd 

promisiuni că se va pune tartan, 
ca pe „Republicii”. Dar acesta costa 
prea mult, iar clubul Oțelul nu 
avea bani pentru atletism. După 
aproape doi ani, zgura roșie a fost 
readusă la stadion șl aruncată din 
loc în loc.

Ne-am prezentat la club cu pro
punerea de a ni se permite să or
ganizăm cîteva acțiuni voluntare 

• pentru amenajarea pistei, dar răs
punsul primit a fost categoric; 

t stadionul este pentru fotbal 1 Sin
gurul stadion unde activitatea atle-

Campionatul de ciclocros a 
stituit un succes al ciclismului 
tru. Un succes, în sensul că 
dovedit — dacă mai era nevoie — 
că sportul cu pedale, abstracție fă- 
cîndu-se de nenumăratele dificul
tăți pe care le străbate, continuă 
să fie Îndrăgit de un mare număr 
de tineri. Dacă la o probă grea, 
cum este ciclocrosul, s-au prezen
tat la startul finalelor 100 de con
curenți din București, Baia Măre, 
Plopeni, Brașov, Cluj și alte orașe, 
este evident că numărul practi- 
canților ciclismului se află în 
creștere — implicit și popularitatea 
lui — că din masa de sportivi ce 
se amplifică, vor putea fi recrutate 
noi talente.

Pozitiv este și faptul că această 
ramură a ciclismului suscită și ea 
un interes major, stîmește pasiuni, 
declanșează o luptă acerbă pentru 
întîietate. Din aceste atribute s-a 
născut duminică pe. traseul bazei 
sportive „Metalul" din Panteli- 
mon — în ciuda gerului și a ză
pezii, în ciuda traseului neînchipuit 
de greu — o întrecere de o rară 
frumusețe, pasionantă prin dîrze
nia luptei, edificatoare în ceea ce 
privește potențialul ridicat al unui 
mare număr

Subliniind 
tem omite, 
pentru titlul 
a fost umbrită 
regretabilă, 
în cronică, Ia jumătatea 
seniorilor, a avut loc, undeva pe 
traseu, pe o porțiune ascunsă pri
virilor oficialilor, un episod neplă
cut, o demonstrație de... pugilat. 
Se pare că anii admiratori prea

con- 
nos- 
el a

de sportivi.
aceste lucruri, nn pu- 
totuși, că întrecerea 
național de ciclocros 

de o întîmplare 
Așa cum menționam 

cursei

înfocați al alergătorului Dumitru 
Stanca — devenit, la capătul unei 
curse admirabile, campion al țării 
— au vrut cu tot dinadinsul (și, 
sîntem convinși, fără accepțiunea 
lui Stanca) să-1 ajute, dar în mod 
neregulamentar, nesportiv. în mo
mentul cînd reprezentantul clubu
lui sportiv „Voința” a trecut la 
conducerea cursei, un ciclist, pe 
nume Ion Constantin, i-a barat- ca
lea principalului adversar al viito
rului campion, lui George Negoes
cu. Sportivul clubului Steaua a 
ripostat cu o... directă de dreapta, 
care l-a făcut pur și simplu k.o. pe 
Ion Constantin 1 Apoi, lucrurile 
s-au precipitat, acesta — revenin- 
du-și din lovitură — a ripostat., 
au intervenit cîțiva spectatori în 
încăierare și lucrurile s-au înche
iat abia atunci cînd fiecare a soco
tit că și-a făcut datoria într-ale 
boxului... Federația de ciclism l-a 
chemat în fața sa, luni la amiază, 
pe George Negoescu. Acesta a po
vestit corect tot ce s-a întîmplat, 
a dovedit prin modul în care și-a 
interpretat gestul, prin analiza 
faptelor, că regretă incidentul, că 
se socotește vinovat pentru cele 
întîmplate. Este, fără îndoială, un 
pas făcut pe drumul bun 
sportivul clubului Steaua, 
Negoescu.

Am vrea, Insă, ca atît 
federația de specialitate să reflecte 
serios la această întîmplare, la în
datoririle pe care le are în compe
tiții și în afara lor un sportiv 
fruntaș, la faptul că talentul nu 
poate scuza lipsa de educație.

de către
George

el cît și

Hriitacha NAUM

Pătrunde 
mai bună 
in meciul

Foto:

Anca Racoviță, cea 
jucătoare de pe teren 
Rapid — I.E.F.S.

Theo MACARSCHI

FEMININ : Spartac București — 
I.T.B. Informația 1—3, A.S.E. Bucu
rești — Viitorul București 0—3, 
Universitatea Iași — 
cău 3—0, Confecția 
Progresul București 
tehnica Galați — 
București 2—3, Universitatea 
rești — Voința Constanța 
Drapelul roșu Sibiu — Sănătatea 
Tîrgoviște 3—0, Universitatea Cra
iova — Voința Brașov 3—0, Voin
ța Oradea — Medicina Tg. Mureș 
3—2, Viitorul Bistrița — Univer
sitatea Cluj 0—3.

(Corespondenți : C. Alexa, A. Va- 
silescu, I. Cosținiu, Gh. Nicolâiță, 
G Carol, I. M. Pocol, P. LCrincz, 
D. Diaconescu, M. Luțașu, I. Io- 
nescu, V. Popovic:).

TRIATLONUL CELOR PUTERNICI
Primul concurs național de triat- 

lon la haltere, gimnastică și cultu
rism de la Timisoara s-a bucurat 
de un frumos succes. Aceasta a 
fost și părerea unor antrenori care 
la început au privit cu rezerve uti
litatea concursului. Ei s-au convins 
însă că acest concurs supune hal
terofilii la teste excelente și oferă 
în plus, antrenorilor posibilitatea 
de a depista slăbiciunile sportivilor 
în domeniul forței și supleței. Ase
menea concursuri, care ies din șa-

îmbunătățite; de pildă la exerci
țiile liber alese la gimnastică : 1) 
ia trebui alcătuit un program mi
nim obligatoriu ; 2) alcătuirea unei 
medii a notelor acordate prin eli
minarea notelor maxime și mini
me ; 3) prezentarea notelor de că
tre arbitri după fiecare exercițiu 
(ca și la gimnastică și 
tistic); 4) alcătuirea 
competent de arbitri 
pentru început, să se
arbitri calificați de gimnastică.

Chiar cu unele lipsuri inerente 
începutului, concursul dotat cu 
Cupa F.R.H.C. a arătat că prin i- 
nițiativâ și prin căutarea noului, 
asemenea întreceri pot fi atractive 
și foarte utile. începutul a fost fă
cut. Așteptăm continuarea.

patinaj ar
itmii juriu 
; eventual, 

apeleze la

PRIMELE RECORDURI
NAȚIONALE

JUNIORI : împins-culcat
cat. 1,68 m Vașile Dezsi (Di
namo) 110 kg, cat. peste 1,68 
m : Paul Neagu (Olimpia) 100 
kg ; genuflexiuni cat, 1,68 m: 
Vasile Dezsi 
te 1,68 m :
kg.

SENIORI : 
cat. 1,68 m: 
(Rapid) 120 kg. cat. peste 1.6’3 
rrț : S. Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj) 140 kg. genuflexiunii i 
cat. 1,68 m: S. Deușan (Ra
pid) 205 kg, cat. peste 1,68 
m : S. Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj) 240 kg

130 kg, cat. pes-
Paul Neagu 175

împins-cuicat
C. Mihăilescu

blonul obișnuit al întrecerilor de 
haltere, se impun a fi organizate .și 
în viitor, după exemplul altor țări 
(U.R.S.S., Polonia, Ungaria. Cehos
lovacia, R,D. Germană, S.U.A. ș.a.) 
pentru că, în afară de a fi utile, 
ele sînt spectaculoase și atractive.

întrecerile au fost dominate de 
concurenții de la Rapid, dar feli
citări merită unele cluburi cu mai 
puține 
zentat 
A.S.A. 
A.S.A. 
motor 
Olimpia Buc. (Paul Neagu).

Firește, în ceea ce privește 
gulamentul, unele detalii

posibilități, dar care au pre- 
sportivi bine pregătiți 
Tg. Mures (Gh. Kelemen), 
Sibiu (Gh. Humă), (Electro- 
Timișoara (Fr. Suba)

ca

Și
re-

GONG
• La turneul internațional de box de 

la sfirșit/ul acestei luni, dotat cu „Mă
nușa de aur“ a orașului Belgrad- vor 
participa : Petre Ganea (semirnușcă), 
Ion Magcri (semiușoară), Pavel Nedel- 
cea (pană) și Ion Mocanii (mijlocie 
mică). Antrenor Gheorghe Bobinavu.
• La sfârșitul sâptărnînii trecute alți 3 

pugillști s-au prezentat, cu emoție, in 
fața... ofițerului stării civile, care a 
legalizat căsătoriile boxerilor : Petre 
Ganea (Constructorul Galați), Ionel 
Ciocoi (Voința Brăila) șl Cornel Dumi
trescu (Dinamo Brașov). La felicitările 
rudelor, prietenilor și cunoscuților, le 
adăugăm pe ale noastre !
• Restanțe în întrecerea pe echipe : 

Progresul Brăila — Farul Constanța 
8—14 . Surpriză la categoria cocoș, prin 
victoria lui N. Butușagâ (Progresul), la 
puncte, asupra lui Marin Dumitrașcu. 
Portul Constanța 4- Cimentul Medgidia
— A.S.A. Bacău 12—8. în cel mai im
portant meci al galei, la categoria mus
că s-au întîlnit finalistul campionate
lor din acest an, Traian Cerchia (Com
binata) și campionul de juniori Dinu 
Condurat. A câștigat, după o luptă dîr- 
ză, Condurat. (N. Costin și G. Tamaș — 
coresp.)
• în „Cupa Muscelul“, competiție re

zervată juniorilor, selecțfonata Craiova
— C.S.O. Câmpulung Muscel 22—15 (V.
P,opovici — coresp.)

(Urmare din pag. 1)

a înțeles și a acceptat multilate
ralitatea sarcinilor sale.

Datoriile acestea — dincolo de 
importanța instruirii sportive — 
comportă influențarea sistematică 
a sportivilor în scopul de a le for
ma. și consolida convingeri, deprin
deri și calități de comportare co
respunzătoare societății noastre. în 
grija antrenorului cad acele acțiuni 
pe care tratatele de metodologie 
le indică în capitolul dedicat edu
cării elevilor în spiritul moralei 
comuniste, educării lor social-poli- 
tice. Antrenorul este chemat sâ-1 
crească pe sportiv în spiritul 
patriotismului și internaționalismu
lui proletar, să-i formeze atitudi
nea comunistă față de muncă și 
proprietatea obștească, să-i dezvol
te calitățile morale (de altfel strict 
legate și de practica sportivă, cum 
ar fi : disciplina, corectitudinea, 
punctualitatea, simțul colectiv etc.), 
să-l Învețe să se comporte civilizat, 
să-i Încurajeze atitudinea conștien
tă față de Învățătură sau profesie. 
Cu o sănătoasă concepție despre

i. o.

Gheorghe Silvestru s-a născut la 4 noiem
brie 1046, la Ploiești. Este căsătorit. Angajat 
la Complexul sportiv Petrolul Ploiești ca lă- 
cătuș-mecanic. Are 1,65 m înălțime și 67 kg 
greutate. Practică sportul popicelor de 10 
ani. Pină in primăvară a făcut parte din 
seefia de popice a asociației sportive Rafi
năria Teleafen. iar din vară s-a transferat 
la clubul Petrolul Ploiești. Silvestru a fost 
de două ori campion al tării la juniori, iar 
Zilele trecute a. ciștigat, la Tg. Mureș, două 
titluri de campion national la simplu și la 
perechi, împreună cu colegul său de club 
D. Dumitru. A participat la două ediții ale 
campionatelor mondiale de popice — la 
I.inz (Austria) — 1968 unde a ocupat locul 
X (fiind cel mat bun dintre români) șl la 
Bolzano (Italia) — 1970 — nu s-a clasat
printre primii 12.

La Ploiești, sportul popicelor 
se află la loc de cinste. Orașul 
are numeroase echipe (3 în divi
zia A) și mulți jucători fruntași, 
componenți ai loturilor republi
cane. Printre cei mai vechi popi
cari ploieșteni, care joacă și azi 
în echipa Rafinăriei Teleajen, se 
numără și Minea Silvestru. Era 
aproape firesc ca ,cei doi băieți 
mai mari ai lui nea Minea să se 
dedice sportului de pe pista de 
bitum. Gheorghe, cei mai mare, 
este un popicar consacrat de 5- 6 
ani; în 1967, deși era încă ju
nior, a intrat în lotul național 
de seniori ; iar cel mijlociu, Con
stantin, și-a făcut acum debutul 
în finala’ pe țară a campionate
lor juniorilor.

La recentele întreceri de la 
Tg. Mureș — unde Gh. Silvestru 
a cucerit primele sale titluri de 
campion al țării — popicarul 
ploieștean a fost fără îndoială 
cel mai îndemînatic jucător. De 
altfel, pe lingă trofeele cucerite, 
el a primit și cupa oferită de 
C.J.E.F.S. Mureș pentru stabili
rea unui nou record al arenei

Voința — 934 p d la proba de 
200 lovituri mixte-

Primul antrenor al lui Silves
tru, ploieșteanul I. Dinescu, își 
aduce aminte și azi cu plăcere 
de elevul său de acum zece ani. 
încă de pe atunci, bila lansată 
cu destulă stîngăcie de Gică ni
merea de multe ori în plin, și 
cum spuneau cei de pe margi
nea pistei... băiatul are stofă. 
După mii și mii de ore de an
trenamente, Silvestru-junior și-a 
cucerit locul în echipa Rafină
riei, alături de tatăl său, și după 
primele jocuri de campionat a 
devenit om de bază al sextetu
lui ploieștean întrecînd, firește, 
pe toți colegii, ca și pe tatăl 
său.

Acum, Gheorghe Silvestru, 
dublu campion al țării, este ju
cătorul nr. 1 al echipei Petrolul 
Ploiești și component al lotului 
național care se pregătește pen
tru ediția ’72 a C.M. din Iugo
slavia. El este un exemplu de 
perseverență atît la antrena
mente cît și la jocuri.

O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ

„DOBROGEA N()UÂ“

Ziarul constănțean „Dobrogea 
nouă" a inițiat o competiție de 
rugby dotată cu „Cupa de iarnă". 
Participă 7 formații de divizia A 
și B, situate pe teritoriul muni
cipiului și județului Constanța. 
Iată rezultatele înregistrate dumi-

CUM ALEGEM BOCANCII
Nu toată lumea știe că in prac

ticarea schiului, bocancul are o 
importanță excepțională, aproape 
egală cu a schiurilor. El trebuie 

■■'ales 'și încercat de fiecare amator 
de schi, potrivit cu pregătirea spor
tivă sau intențiile sale (de agre
ment sau performanță), dintre sor
timentele existente în comerț.

Vom încerca să vă ușurăm ale
gerea.

Oricine socotește că pentru a 
progresa mai repede și mai ușor 
are nevoie de bocanci „tehnici", 
gîndește bine. Dar încălțarea unor 
astfel de bocanci nu trebuie să 
implice suferințe, dureri insuporta
bile. Bocancii au caracteristici mul
tiple, adesea contradictorii și so
luția nu poate fi găsită decît în 
cunoașterea scopului pentru care 
se cumpără bocancii. Modelele de 
competiție nu sînt recomandabile 
începătorilor din cauza croielii lor, 
rigidității excesive (laterale) a 
carîmbjlpr, înălțimii, reducerii fle- 
xiei antero-posterioare și înclinați
ei, calități concepute pentru 
concurs, pentru valorificarea opti
mă' a dirijării schiului în condiții 
de viteză și efort maxim. Dar nici 
tipurile 
joși, cu 
maxim, 
te lungi 
trivesc concurentului, ci doar înce
pătorului, schiorului ocazional, de 
excursie. De aceea. primul sfat, 
este să vă alegeți modelul potrivit 
pentru nivelul pregătirii dv. sporti
ve. Tipul „POPULAR" este la în- 
demîna oricărui începător sau schi
or ocazional. Cine intenționează 
să persevereze în practica schiului, 
cine scontează pe un progres, poate 
cumpăra de la început tipul „PO
IANA". Modelul „CAMPION" sau 
bocancul cu cîrlige (stramere) este 
recomandabil numai schiorilor 
buni, foarte buni și concurenților. 
Al doilea sfat se referă la măsuri: 
nu cumpărați bocanci cu două sau 
trei numere mai mari în ideea că 
veți încălța (pentru frig) 2—3 pe
rechi de ciorapi, pentru că elimi
nați tot avantajul pe care vi-1 pot 
oferi bocancii de schi. încercați în 
magazine mai multe perechi de 
bocanci, pină găsiți lărgimea po
trivită. încercați ambii bocanci în 
același timp și stînd în picioare. 
Dacă depistați presiuni jenante,

dureroase, nu plecați cu , bocancii la 
munte înainte de a-i ajusta pe pi
ciorul dv. Această ajustare se face 
eu ajutorul unor adaosuri din piele 
sau talpă pe un calapod de lemn 
și prin înmuierea in prealabil, cu 
alcool, a pielii in locul pe care 
vrem să-l adaptăm anatomiei pi-

SFATURI PRACTICE

DE SEZON (II)

pur- 
prea 
luați ' 
des-

ciorului. în primele zile de 
tare, bocancii noi nu se string 
tare; pentru cei cu cîrlige 
obiceiul ca între coboriri să îi 
faceți.

Pentru schiorii 
pentru concurenți, dilema : bocanc 
cu șiret sau cu stramere, se pare 
că s-a rezolvat definitiv în favoa
rea ultimului tip. Au cîntărit, desi
gur. importante avantaje dintre 
care putem semnala : încălțarea și 
descălțarea rapidă ; o strîngere

foarte buni și

„CUPA DE IARNĂ"

A ZIARULUI
♦r

DIN CONSTANȚA

prima etapă i Farul —
Portul — Chimia

Școa-
nică. în ț
Voința 42—25, Portul — I 
Năvodari 20—7, Farul II — 
la sportivă Constanța 32—0.

Etapa a 2-a este programată în 
ziua de 28 noiembrie.
Cornel POPA — coresp. Județean

DE SCHI?
mai localizată și diferită pe anu4 
mite zone ale piciorului, după for
ma anatomică. Sînt și dezavantaje. 
De pildă: cîrligele adesea se răsu
cesc și se rupi: reglajele de ampli-ș 
tudine sînt destul de reduse, mai 
ales în condițiile unei singure di
mensiuni de agrafe; niturile .se 
desprind etc.

Cu toate aceste (eventuale) de
fecțiuni, bocancul cu stramere (sau 
cu cîrlige) este acum preferat. Și 
pentru competitori — ei înșiși 
foarte pricepuți — avem un sfat: 
verificați reglajul agrafelor șl cîr- 
ligelor. Cîrligele normale, cu 3—5 
scărițe, nu permit întotdeauna o 
strîngere perfectă în ciuda brațu
lui său de pîrghie. De aceea este 
bine ca bocancul să aibă pentru 
schimb agrafe (bucle) de 3—4 di
mensiuni și lungimi.

Bocancii de acest tip — ca șl, 
modelul „Campion" — nu pot fi pur- 
tați toată ziua, nu pot fi folosiți 
pentru deplasări pe jos, pentru 
excursii, ci au o folosință EXCLU
SIVA pentru sebi.

Mihai BÎRA

de bocanci foarte moi, 
talpă lată, adică de confort 
construite pentru a permi- 
deplasări pe jos. nu se po-

viață și munca productivă, iporti- 
vul va putea fi lesne angrenat în 
munca de folos obștesc. Este pil
duitoare, în acest sens, inițiativa 
cadrelor tehnice ale clubului Dina
mo care-și invită sportivii de trei 
ori pe săptămînă la muncă patrio
tică, solicitîndu-le să contribuie la 
amenajarea bazelor sportive.

în întreaga tară avem numeroși 
educatori sportivi care-și înțeleg 
bine menirea, meritînd calificativul 
de pedagogi excelenți. Antrenorii 
emeriți Ion Corneanu sau Ion Popa 
manifestă față de membrii loturi
lor de lupte sau de box nu nu
mai dragoste de părinte, ci și o e- 
xigență cu bune efecte pedagogice. 
Antrenorii lotului de handbal Ni- 
colae Nedef și Eugen Trofin dau 
sportivilor pe care-i conduc un mo-

S-AU DESFĂȘURAT ETAPELE ZONALE
ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN PE ECHIPE

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat în țară întrecerile a trei eta
pe zonale a*le campionatului repu
blican de seniori pe echipe.

IAȘI. 9 echipe din 8 județe s-au 
întrecut de-a lungul a trei tururi 
cu recalificări pentru a ocupa unul 
dintre primele 4 locuri, care asi
gură dreptul de a participa la fi
nalele pe țară. Au reușit perfor
manța echipele Șoimii Buzău, Te- 
rom Iași, Trotușul Oraș Gh. 
Gheorghiu Dej și Avintul Miercu
rea Ciuc. (L. Antohi, coresp.).

TIMIȘOARA. Din cele 10 echipe 
participante, cele mai bine pregă
tite s-au doyedit a fi Universitatea 
Cluj, Vagonul Arad, Politehnica Ti
mișoara și Sănătatea Tg. Mureș. 
De remarcat comportările foarte 
bune ale juniorului timișorean A. 
Melinte și arădanului I. Nageri (C. 
Crețu, coresp.).

CRAIOVA. în urma unor me
ciuri de bun nivel tehnic, s-au ca
lificat în etapa finală : Dinamo 
Brașov, Universitatea Craiova, 
A.S.A. Pitești și Montorul Pitești 
S-au evidențiat : L. Tamași (t>ina- 
mo), C. Clit (U. Craiova) și junio
rul I. Codrea (A.S.A. Pitești). (M. 
Vlădoianu coresp.).

CURSURI DE INIȚIERE 
organizează 
inițiere in

Clubul Rapid 
lunar cursuri de 
judo, pentru băieți și fete, 
înscrierile se fac în zilele 
de luni, marți șl joi, intre 
orele 9—12 și 18—20, Ia sala 
din Calea Griviței nr. 110 
(vizavi de Nord Hotel).

lipsitor exemplu personal de dra
goste față de muncă. Cunoscutul 
antrenor reșițean de înot Ioan 
Schuster n-a pregetat să amenajeze 
Ia bazin o cameră pentru pregăti
rea lecțiilor școlare, pentru ca ti
nerii înotători, între două antrena
mente, să nu-și uite datoriile de 
elevi. Tot astfel, cu simț de răs-

pundere, își concep rolul ți elțl an
trenori, ca Nicolae Boboc (Sibiu), 
Paul Ghinju (Craiova) sau Dumitru 
Popescu-Colibași (Brașov) care in
suflă elevilor trăsături caracteris
tice umanismului socialist.

Dacă totuși mai există cadre teh
nice care abdică de la sarcinile lor 
de educatori, aceasta se întîmplă 
fie pentru că nu posedă aptitudi
nile șl calitățile necesare, fie pen
tru că nu se străduiesc sau nu reu-j

șese să și' le valorifice în delicata 
operă de educare a tinerilor spor
tivi. Este incalificabilă purtarea an
trenorului de rugby Laurențiu Coz- 
ma, de la echipa Minerul din Gura 
Humorului, care răpește timpul li
ber al elevilor săi invitindu-i la 
joc de cărți, precum imorală se do
vedește comportarea antrenorului 
de box Vasile Fîntînă, de la aso
ciația sportivă U.R.A. din Craiova, 
care în fața sportivilor săi încinge 
o bătaie în toată regula cu un co
leg. Asemenea fapte n-ar fi posibi
le dacă toți cei chemați să educe 
s-ar mai ocupa și de propria lor 
educație.

Pentru a putea face față rolului 
său, antrenorul trebuie să aibă o 
bună pregătire ideologică, autorita
te morală, măiestrie și tact peda
gogic, să-și formeze un larg orizont 
cultural, în aceeași măsură în care 
își perfecționează calificarea pro
fesională. Numai antrenori astfel 
dotați ne dau chezășia unui tineret 
sportiv bine educat, capabil să 
contribuie eficace la opera de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în scumpa noa
stră patrie.



VREAU MAI MULTA PERSONALITATE

IN DIVIZIA B

Campioanele de toamnă se cunosc înaintea ultimei etape

de meciuri
ale Rapidului și U.T.A.-eî

La solicitările
U.T.A. și Rapid — angajate 
în turul III al 
U.E.F.A." 
petiții a F. R. Fotbal a 
cedat la reprogramarea 
meciuri de campionat 
formațiilor sus-amlntite. 
fel, partida Petrolul 
se va juca Ia 4 decembrie, 
iar meciul U.T.A. — Poli
tehnica Iași la 15 decem
brie. Rapidului i-au fost ami
nate întilnirile cu A. S. A. 
Tg. Mureș — se va juca la 
Rucurești, la 19 decembrie, 
și cu Steagul roșu — se va 
disputa la Brașov, la 22 de
cembrie.

echipelor

III 
comisia de com- 

pro- 
unor 

ale 
Ast- 

U.T.A.

„Cupei

DIN PARTEA JUCĂTORILOR MEI!“
declară ȘTEFAN COIDUM

— Credeți, Ștefan Coidum, că și-a 
găsit Crișul moralul necesar ?

— Egalul de la Bacău a fost, 
cum s-a scris, un punct de sprijin 
moral. Victoria de la Cărei 
fața feroviarilor 
noastră victorie în 
întărit acest moral, 
examen al turului a 
Rapid.

— Clasamentul va 
Crișului la sfîrșitul turului ?

— Mă gîndesc mai puțin Ia cla
sament și mai mult la forța de 
joc a echipei. Am realizat ceva in 
acest sens, dar insuficient.
— Să nu mai discutăm, deci, 

despre clasament. Atunci ce vă 
(mai) nemulțumește în... cursul de 
toamnă al Crișului ?

— Faptul că jucătorii ce-1 an
trenez nu sînt încă conștienți de 
posibilitățile lor, dacă reprezintă 
sau nu o forță colectivă. Vreau

personalitate din partea

in 
clujeni, prima 

campionat, a 
Dar 
fost

marele 
jocul cu

fi favorabil

altceva vă mal nemul-

pentru
Jocu- 
Prin
con- 
rînd,

explic și oscilațiile apărute imediat 
după primele eșecuri, așa îmi ex
plic că la Cărei ne-au însoțit doar 
4—500 de suporteri, deși echipa are 
nevoie de sprijin moral, de încre
dere, la

— Să 
revenită 
ultimele 
în divizia A ?

— Omul» cît trăiește, speră...

greu.
încheiem cu o întrebare • 
în centrul atenției după 
etape : va rămine Crișul

Maratonul eșalonului secund al fot
balului din țara noastră a ajuns în 
fața ultimului act al turului. De pe 
acum, datorită avansului de 5 punc
te pe care îl au față de principalele 
adversare, Sportul ' ",
C.S.M. Reșița se pot considera cam
pioane de toamnă. Studenții, fără 
numele sonore din primăvară în for
mație, dar cu tineri ambițioși, dor
nici de afirmare, n-au gustat încă 
din cupa înfrîngerii. Jocul lor s-a 
situat la un nivel constant bun, atît 
acasă, cît și în deplasare, ceea ce 
le-a permis să acumuleze puncte 
prețioase. Pe același plan se gă
sește și C.S.M. Reșița, formație care 
în ultima ediție a campionatului a 
supraviețuit cu mari eforturi în „B“. 
Venirea antrenorului Reinhardt ia 
cîrma formației a schimbat radical 
evoluțiile jucătorilor reșițeni.

In prima ‘serie, fosta divizionară 
A — Progresul București, cu toate 
eforturile depuse, n-a putut rezista 
ritmului întrecerii diviziei secunde. 
Bancarii sînt nevoiți, astfel, să-și 
amine pentru la primăvară împlini-

studențesc și

rea dorinței de a prelua șefia seriei. 
Dar asemenea pretenții mal emit 
Politehnica Galați șl Metalul Tîrgo- 
viște. Nutrind speranțe că duminică 
Sportul studențesc nu va putea ter
mina victorios la Rm. Vllcea, toate 
acestea vor încerca să cîștige parti
dele, pentru a micșora astfel han
dicapul față de lider.

In seria a II-a, formațiile timi
șorene C.F.R. și Politehnica se men
țin cu mare greutate în plutonul 
fruntaș. Feroviarii, deși au un lot 
omogen și au prestat jocuri bune, 
au încă lacune în pregătire. Con
fruntarea cu liderul, de duminică, 
a scos Ia iveală faptul că timișore
nii n-au încă pregătirea psihica ne
cesară unei întreceri 
coasta liderului s-a 
timpul, o altă fostă 
echipa Minerul Baia 
fără să strălucească, 
prin dîrzenie și spirit colectiv, ca
lități care în primăvară vor putea 
răsturna multe calcule.

Merită evidențiată șl comportarea 
celor 4 formații promovate In acest

Inmaraton.
găsit, mal tot 
divizionară A, 
Mare. Minerii, 
s-au remarcat

an în divizia B. Dintre ele, se de
tașează Vulturii Textila Lugoj, ocu
pantă a locului 5 în seria a II-a. Ce
lelalte dețin locuri onorabile șl com
portarea lor este ascendentă.

In zona fierbinte a subsolului, si
tuația este neclară. Fiecare etapă a 
adus schimbări, diferențele de punc
te sînt mici. In prima serie, ocu
panta locului 11 (Metalul București) 
este despărțită doar de 3 puncte de 
deținătoarea actuală a „lanternei 
roșii**, Portul Constanța. în seria a 
II-a, tot trei puncte despart pe Po
litehnica Timișoara (locul 6) de lo
cul 16, pe care se află Electroputere 
Craiova.

Așa că, ultima etapă a turului va 
departaja pe combatante doar pen
tru vacanța de iarnă. în primăvară, 
cu forțe sporite, întrecerea va deve
ni mal dîrză, mal interesantă, atît 
pentru primele locuri, cît șl pen
tru evitarea pozițiilor periferice.

P. VINTILA

omul

Șl TOTUȘI, ACESTA ESTE ADEVĂRUL!..
...De necrezut: un jucător iși lovește antrenorul in fața miilor de spectatori I

povara
joc sub

dovedit

C.F.R. Timișoara ar fi putut ob
ține un „draw" la Reșița, mai ales 
că gazdele — așa cum mărturisea 
d pă încheierea partidei însuși an
trenorul lor. I. Reinhardt — n-au 
reușit să se elibereze de 
„mizei" și au prestat un 
așteptări.

Timișorenii, însă, s-au
total falimentari la capitolul dis
ciplină și au creat, datorită exce
sului de nervozitate al majorității 
jucătorilor, momente de-a dreptul 
penibile...

Suita de proteste, faulturi șl „tra
geri de timp" din partea oaspeți
lor a culminat cu scena reprobabi
lă din min. 72, cînd' Chimiuc și 
Volaru, doi dintre cei mai activi 
jucători timișoreni de pînă atunci, 
și-au aruncat pur și simplu echipa 
în prăpastia deznădejdii, datorită 
actelor iresponsabile pe care le-au 
comis. Chimiuc, care fusese aver
tizat anterior cu cartonașul galben, 
l-a insultat din nou, grav, pe ar
bitrul C. Petrea, in termeni care 
nu pot fi reproduși într-un ziar. 
Arbitrul i-a arătat 
eliminîndu-1 de pe 
însă. înfuriat, s-a 
lui cu intenția de 
șierul D. Isăcescu, 
și el, a fost îmbrîncit violent de 
Chimiuc și s-a ales cu cămașa 
ruptă. Atunci, alarmat de lucrurile 
care se petreceau, antrenorul Ma- 
noiachc, de la C.F.R. Timișoara, a 
intrat In teren, încercînd să-și tem
pereze elevul șl să-1 icoată pe 
tușă I Dar lucrurile nu aveau să 
se oprească aid I Chimiuc se zbă- 
tea în continuare, căutînd să dea 
năvală iarăși în teren. După o pe
nibilă luptă „corp la corp" între 
antrenor șl jucător, miile de spec
tatori reșițenl au asistat la o scenă 
pe care n-o mal întîlniseră pînă 
atunci pe arena lor de fotbal. De
parte de a se potoli, Chimiuc s-a 
repezit de astă dată spre propriul 
său antrenor, lovindu-1 cu pumnul 
și apoi căutînd să-l izbească și cu 
capul .'

Cînd spiritele păreau că s-au 11-

niștit, Volaru a înjurat arbitrii și 
a șutat ostentativ balonul spre C. 
Petrea. Firește că. în asemenea îm
prejurări. conducătorul de joc n-a 
ezitat să facă iarăși uz de 
nașul roșu, arătîndu-i tușa 
Volaru.

Iată cum, într-un singur 
doi jucători iresponsabili și-au tră
dat prin actele lor nesăbuite echi
pa, într-un moment cînd poate bă
tălia n.u era pierdută și se mai pu
tea obține egalarea.

Și încă un amănunt. Chimiuc, 
care s-a comportat ca un autentic 
huligan, purta pe braț și brasarda 
de căpitan al echipei timișorene!

Halal căpitan de echipă... '

carto- 
și lui

minut,

mai multă 
lor.

— Șl ce 
țumește 7

— Atacul 1 Nu avem încă omul 
de gol !

— Dar acest Tamaș, venit din 
„B“, de la Ctlgir 7

— Tamaș e un ajutor 
mine, deoarece este adeptul 
lui în mișcare permanentă,
evoluția sa vine să confirme 
vingerile mele și, în primul 
să-i mobilizeze pe ceilalți.

— Și cînd va deveni Tamaș 
de gol atît de necesar Crișului ?

— Sper, cît mai repede ! Timpul 
nu așteaptă, nu iartă !

— Ce ați făcut în cîteva luni de 
cînd sînteți antrenor la Crișul și 
ce mai aveți de făcut ?

— Mare lucru n-am realizat. Deși 
am făeut... foarte multe. Nu știu, 
însă, dacă timpul scurt îmi va 
permite să materializez eforturile 
și în clasament. Pentru că lumea 
tot după clasament te Judecă.

— Și totuși ați realizat un lu
cru mare : ați pus capăt unor com
promisuri. susținînd cu mari riscuri 
(la un moment dat v-a fost ame
nințată existența de antrenor la 
Oradea), susținînd, spuneam, apli
carea unor măsuri disciplinare.

— Nu mă bucur de acele sanc
țiuni, ci de faptul că de acum îna
inte, dacă cumva vor mai inter
veni „cazuri", nu eu Ie voi mai 
rezolva, ci echipa, ea va scoate 
automat pe acei jucători în con
trast cu necesitățile formației. A- 
cest lucru reprezintă un pas im
portant pe drumul greu a! trans
formării concepției jucătorilor mei 
despre joc și despre antrenament.

— Apropo de concepții ! Nu cre
deți că înainte de începerea cam
pionatului, în pregătiri, lumea era 
prea optimistă ? !

— Lumea nu se gîndea decît că 
promovata Crișul va merge foarte 
bine. Prea puțini s-au g'îndit și la 
dificultățile diviziei A. Așa tmi

cartonașul roșu, 
teren. Chimiuc. 
năpustit asupra 
a-1 brusca. Tu- 
care intervenise

George MIHALACHE

PRIN TALENT Șl VALOARE
(Urmare din pag. 1) cercetări 

medicină
turile șl preocuparea responsabilă 
a federației, antrenorilor de lot, a 
tuturor specialiștilor care și-au 
adus contribuția la o valorificare 
corespunzătoare a talentului spor
tivilor, la folosirea judicioasă a 
condițiilor create pentru o afirma
re Internațională.

Iată-ne, așadar, după „lecția 
mexicană", în situația de a privi 
cu încredere și speranța unor suc
cese în viitoarea evoluție olimpică 
a schifiștilor români.

colaborare cu Centrul de 
științifice și Centrul de
— în vederea dirijării științifice a 
antrenamentelor, toți componenții 
lotului olimpic au fost supuși unor 
diferite teste și investigații, rezul
tatele fiind de mare folos în acti
vitatea antrenorilor.

★

sporturi, a 
activitatea 
la compe-

Din informarea prezentată de 
federația de specialitate s-au des
prins mal multe concluzii care ni 
se par extrem de importante pen
tru a defini atît munca de pregă
tire, orientarea procesului de in
struire și preocupările educative 
din cadrul acestui lot.

Desprindem înainte de toate rea-, 
llsmul cu care, încă de la plenara 
comună a C.N.E.F.S. și a C.O.R. din 
noiembrie 1970, s-au stabilit posi
bilitățile de reprezentare a canota
jului la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, apreciindu-se că numai 
trei echipaje pot atinge valorile ri
dicate ale unei confruntări de ase
menea amploare. (In prezent s-a 
solicitat nominalizarea definitivă a 
echipajelor de 2 -P 1, 2 f.c. și 4 f.c.).

Se știe că pînă nu de mult se 
reproșa faptul că în canotaj se 
muncește prea puțin (și afirmația 
conține mult adevăr). Amintim a- 
cest lucru pentru că din analiza 
activității de pregătire olimpică a 
rezultat că procesul de instruire a 
fost orientat, printre altele, spre 
îmbunătățirea rezistenței prin rea
lizarea unui volum de lucru speci
fic crescut, că în planurile anuale 
au fost diminuate întreruperile 
lungi că a fost prelungită perioada 
de pregătire specifică pe apă, că — 
în scopul realizării unui volum de 
lucru crescut — a fost reluat, după 
12 ani, campionatul național de 
fond etc.

Notabil, desigur, și faptul că — 
exprlmlnd doar una din formele de

Ca la toate celelalte 
fost analizată îndeosebi 
(pregătiri și participare 
tiții) desfășurată în acest an. Âșa 
cum era de așteptat, în prim-pla- 
nul discuțiilor s-a situat echipajul 
de 2 format 
mondiali 
Ceapura și cfrmaciul 
Gheorghiu, singurul inclus In gru
pa consacrată. După cum se știe, 
acest valoros echipaj s-a clasat la 
campionatele europene de la Co
penhaga pe locul 4 (obiectivul fiind 
unul din primele trei locuri).

Fără îndoială, rezultatul a sur
prins, mai ales că mal mulțl Indici 
arată că pregătirea acestui echipaj 
a fost bine concepută, urmînd o 
linie ascendentă de acumulări de 
la o etapă Ia alta, el reușind — 
de altfel — să realizeze la Snagov 
(în condiții de calm plat) timpul 
de 7 13” — față de 7 ’ 18 ” cît re
prezenta obiectivul pentru campio
natele europene 1

Dezbaterile au scos limpede la 
suprafață deficiențele care au îm
piedicat cucerirea unei medalii — 
chiar cea de aur — la Copenhaga. 
Ele sînt, înainte de toate, de ordin 
educativ. Și au fost, recent, comen
tate de ziarul nostru. S-a apreciat 
că în rezolvarea 
federația, nici —

trenorul Dumitru Popa n-au dove
dit suficientă fermitate.

Concluziile se desprind limpede. 
Trebuie făcut totul pentru ca si
tuația amintită să rămînă un re
gretabil accident, de domeniul tre
cutului, pentru ca acești sportivi 
cu mari șanse de a cuceri una din 
medaliile olimpice să alcătuiască 
din nou acel echipaj reunind nu 
numai valori superioare ci și aspi
rații comune pentru împlinirea că
rora, așa cum au dovedit-o, știu să 
muncească și să lupte cu o dîrze- 
nie remarcabilă.

Ștefan
din campionii 
Tudor, Petre 

Gheorghe

acestui caz nici 
mai ales — an-

Pe Ungă mUlte alttS' recoman
dări vizînd atenția specială ce 
trebuie acordată capacității de e- 
fort (scăzută încă), formei sportive 
(problemă fundamentală, hotărîtoa- 
re In obținerea unor performanțe 
pe măsura posibilităților și a aș
teptărilor), s-a cerut — pe bună 
dreptate — federației să revadă 
calendarul internațional și să stabi
lească obiective majorate — me
dalii — și pentru celelalte două 
echipaje.

Cu multă atenție au fost studia
te de asemenea și necesitățile jus
tificate pentru o cît mai bună pre
gătire a lotului olimpic,. în special 
cele referitoare la asigurarea unei 
piste de 2 000 m (poate chiar mai 
mare). Rămîne că federația, antre
norii și ceilalți factori care răs
pund sau conlucrează la pregătirea 
schifiștilor din lotul olimpic să-și 
unească . eforturile pentru a îmbu
nătăți și mai mult valoarea per
formanțelor celor trei echipaje care 
vor reprezenta — sperăm cu mult 
succes — canotajul românesc la a- 
propiatele Jocuri Olimpice.

COMPONENȚA LOTULUI OLIMPIC

Petre Ceapura, Ștefan Tudor, Emerich Tușa, Dumitru Ivanov, Dumi
tru Grumezescu, Ilie Oantă, Ivan Cacencu, rrancisc Papp, Vasile Ale-IVU1I I I UIIV13G lupjj, Ml®-

xandru, Mihai Naumenco, Adalbert Agh, Grigore Ivanov, Cristian 
Georgescu, Gheorghe Gheorghiu, Ladislau Lavrenschi, Constantin Bun- 
ceanu.

Antrenori: Dumitru Popa, Carol Vere?.

28 noiembrie
I. CÎMPEANU,

I. Constantines-

O nouă greșeală a portarului Mitrică, care ratearli intercepția, rămîne... nesancționată de Dudu Georgescu 
și Tănăsescu (!)... Fază din meciul Progresul Buc. — S N. Oltenița. Foto : St. CIOTLOȘ

Miiceo M. IONESCU

Arbitrii meciurilor
a divizisi A, din

etanei a XI-a

Rapid — Jiul : 
ajutat la linie de 
cu și T. Gaboș (tb(i din Cluj) ;

Sport Club Bacău — C.F.R. Cluj: 
A. BENTU, ajutat de A. Munich și 
V. Murgășan (toți din București) ;

Dinamo — Crișul : N. CURSARU, 
ajutat de M. Marinciu și M. Mo- 
raru (toți din Ploiești);

Petrolul — Univ. Craiova : 
N. PETRICEANU, ajutat de G. 
Dragomir și M. Cîțu (toți din Bucu
rești) ;

Politehnica — Steaua : V. TO- 
PAN, ajutat de A. Pop și G. Vereș 
(toți din Cluj) ;

Steagul roșu — A.S. Armata Tg. 
Mureș: 1. RITTER, ajutat de G. 
Blau și A. Sbercea (toți din Timi
șoara) ;

„U“ Cluj — U.T.A.: P. SOTIR, 
ajutat de A. Grigorescu și Em. 
Martin (toți din București);

F.C. Argeș — Farul : T. LECA 
(Brăila), ajutat de G. Bîrsan și V. 
Liga (ambii din Galați).

/-X

< -

ECHIPELE DIM DIVIZIA C
Duminică, formațiile de divizia C au încheiat prima jumătate a cam

pionatului, ediția 1971 —1972. Jocurile acestei ultime etape s-au disputat 
— în majoritatea localităților — pe terenuri acoperite cu zăpadă sau des
fundate (la Botoșani, de pildă, meciul s-a amîriat din cauza stării gazo
nului), în această a XIII-a etapă s-au înregistrat și două neprezentări, 
ambele în aceeași sene (a Xl-a) : Someșul Beclean și Soda Ocna Mureș.

La sfîrșitul turului. în fruntea seriilor se află, fără îndoială, cele mai 
buhe, formații și majoritatea lor au ocupat aceste jocuri de onoare înbune, formații și majoritatea lor au ocupat aceste 

urma unor comportări remarcabile.
Iată câștigătoarele seriilor după încheierea turului 

Chimia Suceava. Rulmentul Birlad, Constructorul 
București, Gloria Buzău, Flacăra Morenl, Metalul 
Arad, Independența Sibiu, Victoria 
Brașov.

Rezultatele etapei a XIII-a :
5ERJA I

Constructorul Iași — Minerul Gura 
Humorului 1—3 (0—2)

Avintul Frasin — Minobradul Vatra
Doinei 2—1 (l—1)

Victoria Roman — Penicilina Iași 5—1 
(3~1).

Foresta Fălticeni — I.T.A. Pașcani 2—2 
(1-1)

Textila Botoșani — A.S.A. Cîmpu’unfi 
nedisputat

Nicollna Iași — Fulgerul Dorohol 4—1
(4-0)

Chimia Suceava — Viitorul P.T.T.R.
Botoșani 2—0 (0—0)

(Corespondenți j G. 
Bodnar, G. Groapă, D. 
conescu și C. Alexa).
1. CHIMIA SUCEAVA
2. ITA Pașcani
3. Motoria ~
4. Min. G.
5. Avîntul
6. Foresta
7. ASA Cîmpulung
8. Nicotină Iași
9. Textila Botoșani

10. Penicilina Iași
11. Viitorul Botoșani
12. Minobradul V. Dornei
13. Fulgerul Dorohoi
14. Constructorul Iași

SERIA A !l-a
Textila Buhuși — Danubiana

2—0 (1—0)
Gloria Tecuci — Petrolul Moineștl 0—0
Minerul Comănești — Automobilul foc

șani 2—1 (1—1)
Rulmentul Bîrlad — Letea Bacău 4—2 

(2—2)
Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu~Dej • —

Viitorul Vaslui 2—2 (0—1)
Luceafărul Focșani — Oituz Tg. Ocna

3—1 (2—0)
Cimentul Bicaz — A.S.M. Tecuci 5—1 

(0-1)
(Corespondenți : I. Vleru, V. 

Popa, E. Solomon, V. Grunzu, 
tiu și St. Ghimpe).

1. RULMENTUL BIRLAD
13 8 3
13 7 4
13 7 1
13 7 1
13 6 3
13 5 3
13 5 3
13 6 1
13 6 0
13 4 4
13 4 3
13 5 0
13 1 6

Cărei, C.I.L.

(în ordinea grupelor}:
I Galați, Electronica 
Tr. Severin, Vagonul 
Gherla și Tractorul

Electronica București — Celuloza Călă
raș! 1—0 (1—0)

victoria Lehliu — Laromet București 
0—1 (0—1)

(Corespondenți : G. Roșu, R. Gheorghe, 
G. Octavian, Gh. Vlad, M. Luțașu, D. 
Diacionescu șl S. Miscliia).

1. ELECTRONICA BUC.
13 8

2. Unirea Tricolor Buc
13 7
13 8
13 8 
13 6 
13 6

3 2 20— 8 19

Roman
Humorului 
Frasin 
Fălticeni

i. 
Dia-

Teodorescu, 
Crăciun, V.

13 9 3 1 23— » 21
13 9 2 2 37-13 20
13 8 2 3 29—13 18
13 8 1 4 33—12 17
13 8 1 4 15— 9 17
13 6 3 4 15—10 15
12 4 5 3 14—14 13
13 5 2 6 23—25 12
12 3 4 5 9—10 10
13 3 3 7 17—28 9
13 4 1 8 15—29 9
13 3 1 9 17—33 7
13 2 3 8 8—28 7
13 0 5 8 7—34 5

Roman

Dorus, G. 
V. Mano-

2
2
5
5
4
5
5
6

21— 9 
25—13 
30—19 
19—11 
13— 9 
19—22 
16—20 
17—22

2. Petrolul Moineștl
3. Danubiana Roman
4. Textila Buhuși
5. Minerul Comăpești
6. Cimentul Bicaz
7. Viitorul Vaslui
8. ASM Tecuci
9. Automobilul Focșani

30. Oltuz Tg. Ocna
11. Luceafărul Focșani
12. Letea Bacău
13. Gloria Tecuci ----- ..... .. —
14. Trotușul Or. Gh. Gheorghlti-DeJ 

13 3 2 8 15—30

SERIA A lll-a
Brăila — Delta Tulcea

8

1—1Dunărea
(0-1).

Granitul
latl 1—1 (0—I)

Marina Mangalia — Ancora Galați 
(1-1)

Electrica Constanța — Viitorul Brăila 
4—3 (2—2)

Oțelul Galați — S.N. Constanța 4—0 
(1—0)

Cimentul Medgidia — Unirea Tricolor 
Brăila 0—0.

Dunărea Tulcea — I.M.U. Medgidia 
0—4 (0—2)

(Corespondenți 1 G. Rizu, N. Fuclgiu. 
I. Cioboată, P. Cornel, V. Ștefănescu, R. 
Avram șl N. lonescu).

Babadag — Constructorul Ga-

3—1

București 0—1 (0—1)
Unirea Tricolor București — Flacăra 

roșie București 3—0 (0—0)
Mașini Unelte București — Olimpia 

Giurgiu 0—0.
Voința București — T.M. București 

3—0 (0—0)
Tehnometal București — Sirena Bucu

rești 3-0 (8-0)

1. CONSTRUCTORUL GALAȚI
31— 7 1913 8 3 2

2. Viitorul Brăila 13 8 2 3 22—19 18
3. Delta Tulcea 13 7 3 3 23— 8 17
4. IMU Medgidia 13 5 7 1 26—12 17
5. Oțelul Galați 13 5 5 3 22—14 15
6. Electrica C-ța 13 6 2 5 22—21 14
7. Dunărea Brăila 13 5 2 6 19—26 12
8. Dunărea Tulcea 13 3 6 4 11—18 12
9. SN Constanța • 13 4 3 6 12—17 11

10. Marina Mangalia 13 2 6 5 12—17 10
11. Granitul Babadag 13 4 2 7 16—31 10
12. Cimentul Medgidia 13 3 3 7 12—13 9
13. Ancora Galați 13 2 5 6 10—20 9
14. Unirea Tricolor Br. 13 2 5 6 15—30 9

SERIA A IV-a
Autobuzul București — Dlnamo Obor

12
12
12
12
12

IN VACANȚA
4
3
2
3
1

Vlll-a

3
3
4
2
3

18—27
17—24
10—14

9—22
12—33

3. Tehnometal Buc.
4. Celuloza Călărași
5. Autobuzul Buc.
6. T.M. București 

7—8. Laromet Buc. 
7—8. Voința Buc.

9. Dinamo Obor Buc.
10. Flacăra r. ~
11. Sirena
12. Mașini

13. Olimpia
14. Victoria

Buc.
Buc. 
unelte Buc. 
Giurgiu 
Lehliu

SERIA A V-a
Victoria Floreștl — Aurora 

5—1 (2—0)
Șoimii Buzău — Petrolistul 

0—0
Viitorul

(0-0)
Chimia

(0-1) 
Olimpia 

l—il (0—0)
Azotul Slobozia — 

(0-0)
Caraimanul Bușteni 

Iești 1—2 (0—0) 
(Corespondenți : N.

13 3
13 2
13 1

3
4
4
4
4

25—10 17
23—13 17
15— 10 17
18—13 15
18—14 13

9—11 13
13— 15 13
14— 17 13
16— 25 11
11—16 10

10
8
4

6 12—18
7 14—20
10 5—23

Urzlceni

Boldești

Slănic — I.R.A. Cîmplna 0—1

Buzău — Carpa(l Sinaia 1—1

Rm. Sărat — Petrolul Berea

Gloria Buzău C—1

— Prahova Plo-

Coman, D. Marin,
D Ciobanu, M. Dumitru, T. Budescu, "

19
18
15
15
15
13
13 
13
12

Matei și V. Zbarcca).
I.

1. GLORIA BUZĂU 13 7 5 1 22— 5 19
2. Carpați Sinaia 13 7 3 3 23—14 17
3. Șoimii Buzău 13 6 5 2 19—10 17
4. IRA Cîmpina 13 6 4 3 17— 6 16
5. Prahovai Ploiești 13 4 8 1 21—15 16
6. Azoîu! Slobozia 12 5 4 3 19-16 14
7. Aurora Urziceni 13 5 3 5 15—27 13
8. Caraimanul Bușteni 13 4 4 5 15—17 12
9. Petrolistul Boldești 13 3 5 5 14—18 11

10. Victoria Fiorești 13 3 4 6 19—21 10
11. Olimpia Rm. Sărat 13 4 2 7 13—18 10
12. Chimia Buzău 13 3 4 6 13—20 10
13. Viitorul Slănic 13 4 1 8 11—23 9
14. Petrolul Berea 12 1 ei 6—17 6

SERIA A VJ-C1
Petrolul Videle — Chimia Tr. Măgurele

Tlrgovlște — Rapid Piatra Olt

Roșiori de Vede — Metalul

Lotrul Brezol 2—1

0—0
Petrolul

3—0 (1—0)
Sporting

Mija 0—0
Unirea Drăgfișanl 

(2-0)
Comerțul Alexandria — Muscelul Cîm- 

pulung 2—0 (1—0)
Dacia Pitești — Oltul Rm. Vîlcea 4—6 

(2-0)
Oltul Slatina — Flacăra Morenl 0—0 
(Corespondenți : D. Gruia. M. Avanii,

SERIA A Vll-a

T. Negulescu, I. Denghe1, M.. Biizon, Al.
Momete și I. Dîaconu).
1. FLACARA MORENI 13 8 3 2 29—13 19
2. Oltul Slatina 1S 7 4 2 23—10 18
3. Chimia Tr. Măgurele J3 7 3 3 19— 5 17
4. Comerțul Alexandria 13 7 2 4 15—16 16
5.-Petrolul Tirgoviște 13 7 1 5 22—15 15
6. Dacia Pitești 13 6 2 5 25—16 14
7. Metalul Mija 13 6 1 6 18—15 13
8. Unirea Drăgășanl 13 5 2 6 22—22 12
9. Lotrul Brezoi U 5 2 6 15—25 12

10. Sporting Roșiori 13 4 3 6 12—29 11
11. Petrolul Videle 13 2 6 5 10—15 10
12. Oltul Rm. Vîlcea 13 4 2 7 13—21 10
13. Rapid Piatra Olt 13 2 5 6 13—21 9
14. Muscelul Cimpulung 13 1 4 8 8—21 6

Meva Tr. Severin — F.C Caracal 1—2 
(1-0)

Pandurii Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
2—0 (0—0)

Progresul Strehala — Minerul Rovlnarl 
4—0 (1—0)

Metalul Topleț — Metalul Tr. Severin 
0—2 (0—1) s-a jucat la Tr. Severin.

Minerul Motru — Progresul Corabia 
l-o (0-0)

Minerul Lupenl — știința Petroșani 
3-1 (1-0)

(Corespondent! : F. Mircea, P. Crlstea, 
Gb. Dobreanu, M. Focșan, P. Pălăncea- 
nu șl I. Cotescu).
1. METALUL TR. SEVERIN

Știința Petroșani 
Minerul Lupenl 
F.C. Caracal 
Dunărea Calafat 
Pandurii Tg. Jiu 
Steagul Plenița

8. Minerul Motru

2.
3.
4.
5.
6.
7.

18
16
15
15
14

9. Progresul Corabia
10. Metalul Topleț
11. Meva Tr. Severin
12. Progresul Strehaia
13. Minerul Rovinari

SERIA A
Gloria Arad — Aurul Brad 2—2 (2—1).
Metalul Oțelul Roșu — U.M. Timișoara 

3—1 (1—0)
Minerul Moldova Nouă — Minerul Ghe- 

lar 2—0 (1—0)
Progresul Timișoara — Minerul Bocșa 

3—0 (1—0)
Mureșul Deva — Electromotor Timișoa

ra 4—1 (3—0)
Victoria Caransebeș — Vagonul Arad 

1-1 (1-1).
Furnirul Deta — C.F.R. Caransebeș 2—1 

(1-0)
(Corespondenți: Gh. Nlcolăiță, R. Zeno, 

P. Sumandan, St. Marton, ’ ~ ”
Mutașcu și M, Ștefan).
1. VAGONUL ARAD
2. Metalul Oțelul K.
3. Mureșul Deva
4. Progresul Tim.
5. Aurul Brad
6. Minerul Moldova N.
7. Electromotor Tlm.
8. Minerul Bocșa
9. Minerul Ghelar

10. U.M. Timișoara
11 CFR Caransebeș
12. Gloria Arad
13. Furnirul Deta
14. Victoria Caransebeș

SERIA A
Vltrometan Mediaș -

3—0 (1—0)
Metalul Copșa Mică ■

Victoria 2—1 (1—0)
Independența Sibiu —

2—0 (0—0)
C.F.R. Simeria — Unirea Alba Iulla 

l—o (1-0)
Minerul Telluc — A.S.A. Sibiu 3—1 

(2-1)
Constructorul Hunedoara

Călan 1—0 (1—0)
U.P.A. Sibiu — Minaur Zlatna 

(1-0).
(Corespondenți : Z. Rîșnoveanu, 

FaJiciu, I. Boțocan. M. Munteanu, I. 
dislav, M. Ioanid și I. Ilie),
1. INDEPENDENȚA SIBIU

2. UPA Sibiu
3. Metalul Copșa M.
4. Victoria Călan
5. CFR Simeria
6. Chimia Victoria
7. Minaur Ziatna
8. Minerul Teliuc
9. CFR Sighișoara

10. Vltrometan Mediaș
11. Unirea Alba Iulla
12. Textila Sebeș
13. Constr. Hunedoara
14. ASA Sibiu

(Corespondenți : Z. Debrețenl, L. Cbl- 
ra, Tr. Sllaghi, T. Teodor, “ ~ 
Domuța șl A. Pașcalău).
1. VICTORIA CARET
2. Minerul Baia Sprite
“ Unirea Zalău 

Minerul Cavnic 
Bradul Vișeu 
Recolta Salonta 
Topitorul Bala M.

8. Bihoreana Margliita
9. Voința Cărei

10. CIL Sighet
11. Someșul Satu Mare
12. Constr. Bala Mare
13. Gloria Baia Mare
14. Măgura

T. Topau, AL

3.
4.
5.
6.

șimleu

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
6
5
fi
5
fi
6
5
5
5
5
3
3
3

1
5
6
3
4
2
1
2
2
2
1
4
2
1 9

2 
2
2
4
4
5
6
6
6
6
7 
fi
8

36—10
18— 5 
17— 9 
25—12
15— 16
19— 22
16— 20 
17—20 
12—16
13— 19 
17—21
14— 26
8—18
9—22

21
17
16
15
14
14
13
12
1?
12
11
10
8
7

SERIA A
Cluj — Minerul Rodna 2—0

Xl-a
I. Simion, M.

13 7 4 2 16—10 18
13 7 3 3 31—24 17
13 6 4 3 23—12 16
13 5 5 3 20—14 15
13 5 4 4 16—15 14
13 4 5 4 14—13 13
13 6 1 6 17—19 13
13 6 1 6 23—27 13
13 6 1 6 19—23 13
13 5 2 6 lu—15 12
13 4 2 7 21—18 10
13 4 2 7 17—18 10
13 4 2 7 11—16 10
13 3 2 8 12—32 8

IX-a
— Textila Sebeș

— Chimia Orașul

C.F.R. Sighișoara

13 9
13 8
13 7
13 6
13 6
13 «
13 5
13 4
13 4
13 5
13 5
13 5
13 3
13 4

SERIA A X-a

o 4
1 4
2 4
2 5
1 6
1 6
2 6
4 5
4 5
2 6
2 6
2 6
4 6
1 8

Victoria

30— 9 18 
26—20 17 
18—14 
26—14 
25—20 
16—19 
16—15
15— 17
16— 21 
21—27 
10—16 
16—26
7—20 

21—25

16
14
13
13
12
12
12
12
12
12
10
9

Minerul Cavnic — Bradul Vlșeu 8—0 
(2-0)

Gloria Bala Mare — Recolta Salonta 
2—0 (2—0)

Victoria Cărei — C.I.L. Slghetul Mar- 
mațiel 4—0 (1—0)

Topitorul Bala Mara —
3—1 (1—0)

Măgura Șlmleul Sllvanlel
rel 1—0 (1—0)

Minerul Bala Spria —
Bala Mare 4—0 (0—0)

Bihoreana Marghlta — Someșul Bătu 
Mare 3—1 (2—0)

Unirea Zalău

— Vakjț* Că
ci 

Constructorul

Dermata
(1-0)

Industria 
rea Dej 5—2 (2—1)

Metalul Alud — Tehnofrig Cluj 4—0 
(1-0)

Viitorul Tg Mureș — Arieșul Clmpla 
Turzll 1—0 (1—0)

Progresul Nfisăud — Soda Ocna Mureș 
3—0 (neprezentare)

C.I.L. Gherla — Arieșul Turda 3—0 
(1-0)

Chimica Ttmăvenl — Someșul Beclean 
3—0 (neprezentare).

(Corespondenți t B. Fehervarf. L. Don- 
du, I. Somogyl, A. Szabo, D. Nistor, D.

sîrmel Cîmpia Turzii — Unl-

2—0

M. 
Vla-

Vatau șl I. Ducan).
1. CIL GHERLA 13 8 3 2 23— 9 19
2. Chimica Tîrnăveni 13 8 2 3 30—12 18
3. Ind. sîrmel C.T. 13 8 1 4 27—14 17
4. Arieșul Turda 13 7 3 3 21—10 17
5. Viitorul Tg. M. 13 6 2 5 31—15 14
6. Dermata Cluj 13 6 2 5 13— 9 14
7. Metalul Aiud 13 5 3 5 20—14 13
8. Arieșul C. Turzii 13 5 3 5 9—11 13
9. Tehnofrig Cluj 13 4 4 5 13—17 12

10. Soda Ocna M. 13 4 4 5 10—14 12
11. Unirea Dej 13 3 5 5 17—20 11
12. Progresul Nftsăud 13 4 3 6 17—21 11
13. Minerul Rodna 13 1 5 7 11—39 7
14. Someșul Beclean 13 1 2 10 6—43 4

SERIA A Xll-a1

Brașov

Politeh-

Carpați Covasna — Tractorul 
0—3 (0—2)

Textila Odorheiul Secuiesc — 
nica Brașov 0—1 (0—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Unirea 
Secuiesc 3—1 (1—0)

Carpațl Brașov — Forestierul 
culese 1—0 (0—0)

Minerul Bălan — Colorom
Torpedo Zârneștl — A.S. 

Ciuc 1—0 (0—0)
Metrom Brașov — Viitorul Gheorghlenl 

S—0 (3—0)
(Corespondenți : Fr. Gazdap, 

ga, Gh. Belotă E. Bogdan, a. 
Pallcluc și G. Lorac).

1.

Cristuru

Tg. Se-

Codlea 0—0 
Miercurea

A. Plalo- 
I.Bortoș,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRACTORUL BRAȘOV 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13

Metrom Brașov 
Politehnica Brașov 
Torpedo Zărneștf 
Textila Odorhei 
Oltul Sf. Gheorghe 
Carpațl Brașov 

8. Carpațl Covasna 
“ Forest. Tg. Secuiesc 

Viit. Gheorghleni 
------------ —lan 
Unirea Crlstur 
A.S. M. Ciuc 
Colorom Codlea

9.
10. Viit. Gheorgl
11. Minerul Băla 
12
13.
14.

IO
9
6
5
5
5
5
5
4 4
2 7
2 6
3 2

3
2
5
5
4
4
3
3

0 36— 5
2 32— 7
2 18— 9
3
4
4
5
5
5
4
5
8

2 2 9
2 2 9

13—11
16—13
18—20
20—19
15—16
10—20
13—22
5-rl7 

13—21 
12—22
8—27

23
20
17
15
14
14
13
13
13
11
10
8
6 
fi

în atentia câștigătorilor de la 
tragerea excepțională LOTO 

din 23 noiembrie 1971
• Depunerea biletelor considerate 

cîștigătoare, se va face pînă sîm- 
bătă 27 noiembrie 1971, la ora 13, 
în orașele de reședință județeană, 
și pînă vineri 26 noiembrie 1971, 
în celelalte localități.

• Omologarea cîștigurilor sa va 
efectua în ziua de joi, 2 decem
brie 1971.

• Tragerea va avea loc la Bucu
rești, în sala Clubului Finanțe- 
bănci, din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 18,30. Ea va fi 
radiodifuzată, iar panoul cu rezul
tate va fi televizat în cursul serii.

• Astăzi este ULTIMA ZI tn 
care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Pronoexpres obiș
nuită de mîine, miercuri 24 noiem
brie 1971. Tragerea Pronoexpres 
va fi televizată direct dn Studioul 
de televiziune, cu începere de in 
ora 19,10,

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE CONCURSULUI

46 DIN 17 NOIEMBRIE 1971 s
I

Extragerea I: Cat. I i 1,10 vari
ante a 100 000 lei j cat. 2i 4,20 a 
16.744 lei î cat. 3 i 16,45 a 4.275 lei t 
cat. 4 i 88,35 a 796 lei ; cat. 5 ! 199,95 a ... . . . .... .. -352 Iei ; cat. 6 : 6 241,35 a 40 

REPORT CATEG.

Nr.

lei.

IeL1 : 587.476
Extragerea a II-a : Cat. A i 1 

riantă 10i>z0 a 86.100 lei i cat. 
7,35 a 11.714 lei | cat. C : 48,70 a 
1.768 lei ; cat. D : 2.196,40 a 60 lei j 
cat. E : 166,55 a 200 lei 1 cat Ft 
3.463,30 a 40 lei.

Premiul de categ. 1 de la extra
gerea I a fost obținut de GAVRI- 
EIȚA ILIE din Craiova, iar premiul 
de categ. A de SPINU AUREL din 
Brașov.

va- 
B i

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT



ULTIMUL CONCURS DIN ANUL

IncepînS de mrine, îa Atena

PRE 0 LIMP IC
Universitatea Timișoara

Slavia Bratislava 69-60

plecării, l-am rugat pe 
lotului să ne vorbeas-

a de- 
corn- 
bază. Trimisul nostru special la Goteborg, Călin Antonescu, transmite

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCRIMA

Miine începe, Ia Atena, cea de a 
IV-a ediție a campionatelor balca
nice de scrimă, competiție în care 
trăgătorii noștri de frunte vor evo
lua alături de reprezentanții Bul
gariei, Iugoslaviei, Turciei șl Gre
ciei.

Delegația română la acest ultim 
eveniment internațional de amploa
re al anului va pleca, în cursul

In ajunul 
conducătorul 
că despre perspectivele generale ale 
acestei competiții ca și despre cele 
referitoare la sportivii noștri.

„Aș vrea să reamintesc, mai în
tîi — ne-a declarat prof. D. Tepșan 
— că Balcaniada de scrimă a luat 
ființă în urma inițiativei noastre. 
Ne înscriam, în felul acesta, î_tn

trăgătoruldiscuțieAntrenorul intr-o 
Tiu.

federal Vasile Chelaru 
.Mihai

unei noi Olimpiade, federația 
cis să trimitem la Atena pe 
poncn(ii Iotului olimpic de 
Campionatele balcanice au fost in- 
cluse în planul lor de pregătire pen
tru Miinchen. Cred, că nu atît sub 
aspectul solicitării lor pe planșă, al 
efortului fizic, cît din punct de ve
dere psihic, întrecerea de la Atena 
le va folosi, ajutîndu-i să iasă 
sub împovărătoarele complexe 
care unii din ei și le-au creat, fără 
un serios temei, la „mondialele" de 
la Viena.

— Cu un asemenea lot ne putem 
aștepta, credem, la o bogată colec
ție de medalii.

— Teoretic, firește, trăgătorii noș
tri au prima șansă. Dar nu putem 
exclude, total, surprizele. Și sînt 
de așteptat comportări bune din 
partea sabrerilor și floretiștilor bulgari 
sau a floretistei 
Jeftimiade, al cărei 
făcut simțit și la 
nate mondiale. S-ar 
dele campionatelor, _  ____
progrese sensibile in ultimii ani, să 
urce pe podium. Dar, acestea 
simple presupuneri. La sfirșitul 
cestei săptămîni vom face
lanțul întrecerii și sperăm să fie un 
bilanț măgulitor pentru sportul ro
mânesc.

Sebastian BONIFACIU

de 
pe

iugoslave Vera 
stil incomod, s-a 
ultimele campio- 
putea ca și gaz- 
care au făcut

sint 
a- 

bi-

la baschet feminin
In cadrul turneului Internațional studen
țesc de baschet feminin, care se desfă
șoară la Bratislava, echipa Universitatea 
Timișoara â învins cu scorul da 69—60 
(37—26) formația locală Slavia. tntr-o 
altă partidă Slovan Bratislava a surcla
sat cu 118—41 (66—15) echipa Universi
tății Humboldt (R.D. Germană).

DE LA BRATISLAVA
In cadrul turneului 

de baschet 
Bratislava, 
tea Cluj a 
Ungariei, în fața căreia a pierdut 
cu 51--63 (22—29). într-un alt joc, 
Cehoslovacia a dispus cu 107—75 
(51—34) de formația Olandei.

studențesc 
masculin de Ia 

echipa Unlversita- 
întîlnit formația

NASTASE CULEGE

VICTORII LA BUENOS AIRES

pe calea aerului. Ea 
din următorii spor- 
Ardeleanu, Ileana

mineții de azi 
ește alcătuită 
tivi : Suzana
Drîmbă, Ana Pascu, Ecaterina Stahl 
(la floretă-feminin) ; Iuliu Falb, 
Ștefan Haukler, Tănase Mureșan, 
Mihai Țiu (floretă masculin) ; Iosif 
Budahazi, Dan Irimiciuc, Constantin 
Nicolae, Octavian 
Constantin Bărăgan, 
Alexandru Istrate, 
(spadă).

Lotul sportivilor

politicii externe a statului 
dezvoltare a relațiilor de 

prietenești, intre 
și răspun- 

deziderat al

Vintilă (sabie) | 
Constantin Duțu, 

Iosif Sepessi

contextul 
nostru de 
bună vecinătate, 
toate statele balcanice 
deam, totodată, unui 
Federației internaționale de scrimă, 
acela de a contribui la promovarea, 
la progresul acestui sport.

Este indiscutabil că cele trei edi
ții ale campionatelor balcanice, 
și întîlnirile directe, i

Lotul sportivilor este însoțit de 
antrenorii : Vasile Chelaru, Dumitru 
Mustață, Constantin Stelian și An
drei Vîlcea, precum și de secre
tarul general al F.R. Scrimă, prof. 
Dionisie Tepșan — conducătorul lo
tului și reprezentant al federației 
noastre de specialitate la conferin
ța forurilor de resort din țările bal
canice.

HANDBAUȘTll JUNIOR!

. ca 
interțări sau 

intercluburi, au avut efecte pozitive 
în dezvoltarea scrimei pe aria sud- 
estului european. Cred, de altfel, că 
Ia conferința federațiilor de specia
litate din Balcani vom reuși să am
plificăm — pentru următorul ciclu 
al C.B. de scrimă — dimensiunile 
competiției în sensul lărgirii echipe
lor de la 3 la 4 trăgători, așa cum 
prevede, de fapt, regulamentul fe
derației internaționale".

— Ce ne puteți spune despre ao- 
tuala ediție a întrecerii ?

— In general, C.B. de scrimă con
stituie pentru noi un mijloc de ve
rificare a elementelor tinere, de 
perspectivă. Cum ne aflăm în fața

BUENOS AIRES, 22 (Agerpres). 
— în turul doi al turneului in
ternațional de tenis de la Buenos 
Aires, ultimul concurs pentru 

„Marele Premiu-FILT”, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a întîlnit pe 
argentinianul Osear Escribando pe 
care l-a învins In trei seturi cu 
6—2, 6—4, 6—4. Intr-o altă partidă, 
Istvan Gulyas (Ungaria) l-a elimi
nat eu 6—1, 6—1, 6—3 pe Eduardo 
Zuleta (Ecuador).

In proba de dublu, Ilie Năstase 
joacă alături de campionul iugo
slav Zeliko Franulovici. tn prima 
partidă susținută, cuplul româno- 
tugoslav a întrecut cu 7—5, 7—5 
perechea argentinianâ Eduardo So
riano—Ricardo 
(Cehoslovacia) 
au cîștigat cu 
fața cuplului
Julian Ganzabel (Argentina).

Aubone. Holecek 
și Gulyas (Ungaria) 
6—4, 2—6, 7—5 în 
Roberto Atibone-

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
POATE AJUNGE IN „SFERTURILE» C.E

OPINEAZĂ COMENTATORUL ENGLEZ G. MILLER

LONDRA, 22 (Agerpres). — Co- 
mentînd ultimele jocuri prelimi
narii ale campionatului european

TURNEUL DIN CEHOSLOVACIA St CUNOSC TREI DIN FINALISTELE C.C.E. LA POLO
Turneul de handbal (juniori) de 

Ia Trinec (Cehoslovacia) s-a înche
iat cu victoria reprezentativei 
U.R.SS., care a totalizat 12 p și un 
golaveraj de 142—110. Pe locurile 
următoare s-au clasat : Cehoslova- 

“ D.
P, 
P 
P 
P

cia (A) — 12 p (118—100), R. 
Germană — 9 p, Polonia — 6 
România — 5 p, Ungaria — 4 
(110—121), Cehoslovacia (B) — 4 
(116-132) și Bulgaria — 4 
(108—126).

în ultimele două meciuri 
baliștii români au învins cu 21—19 
(10—10) echipa secundă a Ceho
slovaciei și au pierdut cu 19—22 
(12—11) întîlnirea cu echipa Un
gariei. Alte rezultate: Bulgaria— 
R.D. Germană 16—15 (7—5) ; Ceho
slovacia (A) — U.R.S.S- 
(9—7) ; U.R.S.S. — Polonia 16—12 
(10—6) ; Cehoslovacia (A) — R.D. 
Germană 10—9 (6—3).

hand-

Ceho-

16—16

T.V.S.K. Moscova, Mladost Zagreb și Den Robben Hilversum

au obținut calificarea pentru turneul de la Duisburg

La Genova au continuat întrece
rile din prima grupă semifinală a 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo (unde arbitrează și românul 
Cornel Mărculescu). O mare sur
priză s-a înregistrat în partida 
dintre Pro Recco și campioana 
Spaniei, N. C. Barcelona. La ca
pătul unei partide viu disputate, 
scorul a fost egal, 5—5. Invingînd 
pe Ruda Hvezda Kosice cu 6—1, 
formația moscovită T.V.S.K. a ob
ținut calificarea pentru turneul fi
nal, ce se va desfășura anul acesta 
la Duisburg (R.F.G.). Cea de a 
doua finalistă va fi decisă între 
Pro Recco și N. C. Barcelona după 
ultimele două partide ale grupei.

In piscina Amfora, din insula 
Hvar, au continuat partidele celei 
de a doua grupe semifinale din ca
drul C.C.E. Mladost Zagreb a în
trecut confortabil pe Polytechnik 
Londra eu 14—3. In schimb, me
ciul dintre Den Robben Hilversum 
(Olanda) și Olimpiakos Pireu a 
fost extrem de echilibrat. Au cîș
tigat poloiștii olandezi, la limită, 
cu 2—1. In urma acestor rezultate, 
Mladost și Den Robben au obținut 
calificarea pentru turneul final.

de fotbal, ziaristul englez Geoffrey 
Miller de la Associated Press rela
tează în cronica sa că echipa 
României poate ajunge în sfertu
rile de finală ale competiției. „A- 
cest lucru nu este însă ușor", re
marcă cronicarul, care subliniază 
că apărarea echipei Țării Galilor 
este greu de depășit. Comentatorul 
nu neglijează să releve faptul că 
echipa de fotbal a României are 
nevoie de o victorie la numai un 
punct diferență pentru a obține 
dreptul de a juca în „sferturi".

După ce face o trecere în revis
tă a meciurilor disputate în această 
grupă. Geoffrey Miller arată că se
lecționata Tării Galilor poate obține 
un meci nul la București, deoare
ce are în componenta sa jucători 
taletitați care activează în diferi
tele echipe de club din prima di
vizie a campionatului Angliei.

UNELE OBSERVAȚII DUPĂ MECIUL-TEST CU RUGBYȘTII POLONEZI

Se caută urgent un conducător de joc!
La mai puțin de trei săptămîni 

distanță de .meciul cu echipa Fran
ței, rugbyștî'i selecționabili au luat 
parte la un test public internațio
nal, meciul amical cu selecționata 
Varșoviei. Ce observații pot fi con
semnate după acest meci de veri
ficare ?

Este de notat, mai întîi, faptul 
că adversarul ales a reprezentat 
un partener nesperat de tenace, 
obligîndu-i pe selecționabilii noș
tri la eforturi vizibile, mai ales în 
condițiile unui teren extrem de 
greu, cu gheață și zăpadă în prima 
repriză, desfundat în cea de a 
doua. Realmente, terenul a consti
tuit pentru sportivii români cel 
de-al doilea... adversar, mai ales 
după pauză, cînd ei n-au mai avut 
prospețimea necesară. Sub aspectul 
pregătirii fizice, rugbyștii noștri au 
cedat aproape în toate comparti
mentele. Este un fapt care trădea
ză o slabă capacitate de efort, lu
cru atestat de altfel și de contro
lul medical la care au fost supuși 
— cu o săptămînă înaintea meciu
lui — o parte dintre selecționabili. 
Numai Dinu, Dărăban, .Șerban, 
Nica, Bucos, Suciu și Durbac au 
dovddit că au resurse pentru un 
joc desfășurat în condiții improprii 
cum nu este exclus să se prezinte 
și partida de la Beziers. Rezultă de 
aici că antrenorii coordonatori au 
obligația să sporească grija pentru 
pregătirea fizică a jucătorilor din 
lot, de o manieră care să nu mai 
comporte nici un fel de discuții la 
acest capitol. Fiindcă în fața fran
cezilor, o scădere de' ritm poate 
avea cu totul alte consecințe decît 
în confruntarea, amicală cu rugbyș
tii polonezi. Un al doilea test me
dical, de verificare a capacității de 
efort a TUTUROR jucătorilor se 
impune urgent, astfel ca antrenorii 
să poată stabili cu precizie în ce 
măsură pot solicita pe fiecare ju
cător în parte.

Tehnic și tactic, în schimb, ad
versarii de duminică n-au mai pre
zentat pentru noi același interes. 
Jocul lor obstructionist, axat emi
namente pe rezultat, a micșorat 
perspectiva antrenorilor noștri în 
urmărirea multilaterală a compor
tării selecționabililor. Este adevă-

rat că față de evoluția rugbyștilor 
oaspeți și . de condițiile de joc a 
fost necesară schimbarea concep
ției de jt>c a selecționatei române i 
acțiuni deschise în prima repriză 
(cînd s-au și înscris cele două 
,,essai“-uri) și joc mai mult pe 
grămezi, după pauză. Din păcate, 
rugbyștii noștri au aplicat mult 
prea rigid, uneori, jocul pe înain
tare, acceptînd acțiunile supraaglo
merate ale adversarilor, de uzură 
și nevalorificind spațiile largi din 
preajma buturilor echipei varșovie- 
ne. In această situație, aripile și în 
general linia de treisferturi n-au 
mai fost puse în valoare ca în pri
ma parte a întîlnirii. Este evident 
că în contextul apropiatei partide 
cu echipa Franței nici nu se poate 
concepe ca vreun jucător să aibă 
„timpi morți". Dimpotrivă TOȚI vor 
trebui să se facă remarcați printr-o 
activitate continuă in teren, fără 
precupețirea eforturilor, printr-o 
colaborare desăvîrșită între compar
timente.

Și încă o observație importantă i 
duminică, selecționatei divizionare 
române i*a lipsit un conducător de 
joc. Fără îndoială, o asemenea ab
sență a generat, într-o bună mă
sură, slăbiciunile semnalate. Acest 
rol i-a avut inițial Rășcanu, exce
lentul nostru înaintaș de linia a 
IlI-a. Dar misiunea ce i-a fost în
credințată, de mare răspundere, l-a 
depășit în unele momente. Trebuie 
găsit, de aceea, un jucător cu o 
netă personalitate în teren, capabil 
să aibă o bună viziune de ansam
blu asupra partidei, care să intuias
că acțiunile adversarului, totodată 
să inițieze, să dezvolte și să diri
jeze pe acelea ale propriei echipe. 
Cu ani în urmă, 
l-au avut printre 
și Viorel Moraru, 
Demian, al căror 
era ascultat de
Așa ceva este absolut necesar și In 
meciul de la Băziers. Altminteri 
va exista marele risc ca fiecare ju
cător să acționeze la voia întîm- 
plării, ceea ce ar determina impli
cații neprevăzute (și oricum nedo
rite) pe firul comportării și al fina
lizării unor acțiuni.

un asemenea rol 
alții Titi Ionescu 
mai recent Radu 
cuvînt de ordine 
toți coechipierii.

Tiberiu ST AM A

ÎNTlLNEȘTE Ui MECIUL DE DEBUT LA „WORLD CUP“
După o călătorie plăcută, de loa 

obositoare, în care s-a inclus și o 
scurtă escală pe modernul aeroport 
Kastrup, din apropierea orașului Co
penhaga, handbaliștii români au a- 
juns azi (n.r. ieri) spre seară la 
Goteborg, unde au fost întîmpinați 
cu multă căldură de reprezentanți 
ai autorităților locale.

Chiar în cursul serii, într-una din 
elegantele săli ale hotelului „HA- 
LARNA", unde este găzduită și se
lecționata română, a avut loc ședin
ța tehnică a acestei mari competiții 
care este „World Cup“ și ale cărei 
afișe împînzesc vitrinele și zidurile 
trepidantului oraș nordic în care ne 
aflăm. Desigur, ședința a îmbrăcat
— așa cum era de așteptat — un ca
racter mai sărbătoresc ca în alte 
prilejuri asemănătoare, oficialitățile 
din Goteborg străduindu-se din toate 
puterile să asigure un fast ieșit din 
comun acestei întreceri și ași

extrem de atractivă prin valoarea 
formațiilor participante.

Dar, în timp ce conducătorii dele
gațiilor și antrenorii discutau ulti
mele amănunte de ordin pur tehnla 
ale întrecerii, 
elegantul hol 
afla 
din 
Noi 
din 
ciatul handbalist cehoslovac Rudolf 
Havlik, căpitanul selecționatei națio
nale a acestei țări. I-am solicitat 
imediat un pronostic, cunoscut fiind 
faptul că reprezentativa României 
urmează să debuteze în această în
trecere miine (n.r. azi) la Halmstad, 
oraș situat ia aproximativ 70 de km 
la sud de Goteborg, 
jucătorilor 
Havlik a 
dar ne-a 
pășește în

gazetarii umblau prin 
al hotelului pentru a 
amănunte sau vești 

formațiilor participante, 
șansa de a întîlni una

ultimele 
taberele 
am avut 
vechile noastre cunoștințe, apre-

în compania 
cehoslovaci. Circumspect, 

evitat un răspuns direct, 
mărturisit că echipa sa 
arena internațională prl-

ma oară în acest sezon în partida 
cu România. „Nu-i prea bine, dar 
asta-i situația..." ne-a spus în conti
nuare Havlik, care a mai precizat) 
că echipa cehoslovacă a manifestat) 
la ultimele meciuri de verificare 
disputate la Praga, o surprinzătoare 
poftă de joc, cu atît mai surprin
zătoare cu cît campionatul abia s-a 
încheiat.

In ceea ce-i privește pe handba- 
liștii români, aceștia au făcut ehiar 
la cîteva ore după sosire o scurtă 
ședință de „dezmorțire fizică* (eum 
zicea, în glumă, antrenorul Eugen 
Trofin), iar apoi s-au retras în ca
merele lor, fiind inabordabili pentru 
numeroșii ziariști suedezi, dornici de 
informații. Pe noi însă nu ne-au 
refuzat... în camera sa. maestrul e- 
merit al sportului Gh. Gruia ne măr
turisea : „Vom juca mult mai bine 
ca la Galaji. Asta este sigur. Dacă 
vom cîștiga ? Nu pot să dau un 
nostic precis. Cert este că ne 
bate pentru un rezultat cit mai 
Dorim asta din tot sufletul...**

Iată, în încheierea acestei
respondențe, programul meciurilor 
primei etapei SERIA Iz: România — 
Cehoslovacia, la „Sporthallen* din 
Halmstad. ora 19,30 (ora locală); Su
edia — Spania, la Goteborg; SERIA 
a Il-a : R.D. Germană — Norvegia, 
la GSteborg și Iugoslavia — U.R.S.S., 
la Borâs.

pro- 
vom 
bun.

to-

Corespondență specială pentru SPORTUL

HANDBAUȘTll IUGOSLAVIEI
WtfAlk NOI SUCCESE

Pentru o escală de citeva zile, 
s-a întors la Belgrad echipa repre
zentativă masculină de handbal a 
Iugoslaviei după un frumos succes i 
cucerirea primului loc la Galați in 
prestigioasa competiție „Trofeul 
Carpați". Antrenorul Ivan Snoj și 
băieții lui nu-și ascundeau bucuria 
pentru această reușită deoarece, 
după mărturia lor, se întoarceau din 
„țara handbalului", fără să fi cu
noscut înfrîngerea. deși jucaseră cu 
campionii lumii la aceștia acasă.

— Nu exagerez dacă vă mărturi
sesc — declara Snoj — că această 
reușită înseamnă pentru noi chiar 
mai mult decît locul trei cucerit la 
ultima ediție a campionatului mon
dial. De altfel, în România, la aceas
tă competiție de

• nită tradițională, 
totdeauna un rol 
ta, insă, reușim 
care va străluci

Apreciem, de 
vitatea de care a 
norul iugoslav, comentînd jocul de
cisiv cu campionii lumii ! „Atacul 
asupra lui Gruia din ultimele secun
de ale meciului decisiv trebuia sanc
ționat cu o lovitură de la 7 metri. 
Aceasta ar fi însemnat, probabil, in. 
frîngerea noastră. Dar cu toate scă
derile din această partidă. Iugosla
via a jucat foarte bine și a cîștigat 
cu brio trofeul".

Avînd numai cuvinte de laudă 
pentru modul cum a fost organizat 
turneul, ca și pentru felul în care 
au fost primiți și tratați în frumosul 
port dunărean, jucătorii iugoslavi 
s-au întors în țară doar „pentru a-și 
primeni bagajele..." cum se expri
ma căpitanul echipei, Horvath. Pe 
handbaliști îi așteaptă G6teborg-ul, 
orașul ce găzduiește (n.r. de azi) cea 
mai puternică întrecere handbalisti
că a anului. De altfel, la „Cupa 
Mondială" de Ia Goteborg vor mai

prim rang, deve- 
noi am jucat in- 
decisiv. Anul aces- 
cucerirea trofeului, 
în vitrina noastră, 
asemenea, obiecti- 
dat dovadă antre-

oumpicBREVIAR
acum, in turneul de fotbal• Viitoarele Jocuri Olimpice sus

cită un interes extraordinar. Cel pu
țin aceasta ar fi concluzia dacă 
ne-am ghida după afluența de edi
turi din R.F. a Germaniei care și-au 
anunțat intenția de a publica volume 
consacrate manifestărilor sportive de 
la Miinchen (și chiar de Ia Sapporo) 
din 1972. Exceptînd rapoartele ofici
ale pe care Comitetul de organizare 
este obligat să le publice după 
Jocuri ,au intrat în acerba concu
rență a cărților de reportaj sau dări 
de seamă nu mai puțin de 34 edi
turi vest-germane. Prețul volumelor 
ilustrate în ediții de lux, va fi destul 
de ridicat i între 140 și 190 de1 
mărci vest-germane.

• Federația de atletism a Finlan
dei a înaintat un memoriu comitetu
lui olimpic internațional. în acest 
memoriu se arată că nu este reco
mandabil ca probele de 1 500 m, 
5 000 m șl maraton să se desfășoare 
în aceeași zi cum se preconizează 
în program, deoarece atleți din mal 
multe țări și-au manifestat inten
ția de a participa la toate aceste 
trei probe.

• Suedezul Bengt H. Nilsson, care 
a antrenat timp de, mai mulți ani 
loturile italiene de schl-fond, între
prinde o călătorie în U.R.S.S., în 
scopul unui schimb de experiență 
privind metodele actuale de antre
nament ale fondiștilor.

• Circa 6 000' de tinere din 5 oon- 
tinente țfăclnd proba că vorbese cel 
puțin două limb! străine, între «are 
germana) și-au prezentat candidatu
ra pentru a fi selecționate ea ghid 
sau interpret la cea de-a XX-a edi
ție a Jocurilor Olimpice de la MOn- 
chen. Din aceste eandidate vor fi 
alese în cele din urmă 1 500. Sint 
cunoscute pînă acum primele opt 
alese i Atsuku Diemann (Japonia), 
Ravibala Shenoy (India), Joyce Dar
ko. (Ghana), Neysa Pereira (Brazi
lia), precum și patru tinere vest-ger
mane, prezentate de către Comitetul 
de organizare a J. O. din anul 1972.

TREI CALIFICATE PENTRU MUNCHEN

în

ale fondiștilor.

Poate că nu-l chiar momentul U'-ei 
retrospective olimpice, dat fiind faptul 
că ne aflăm în finalul preliminariilor 
C.E. dar se cuvine șl este interesam să 
aruncăm totuși o scurtă privire asupra 
situației din zonele preliminariilor com
petiției fotbalistice din J.O, Vom lua, pe 
rînd. zonele marii Întreceri :

AFRICA. — Pe acest continent s-au 
consumat meciurile primului tur, callfi- 
cind 10 reprezentative care vor disputa, 
între 23 aprilie și 28 mai 1972, un turneu 
final pe trei grupe : Tunisia, Mali, Ma
ree (grupa A) ; Togo, Camerun, Senegal, 
Ghana (grupa B): Etiopia. Sudan, șl Ma
dagascar (grupa C). fn cadrul grupelor 
sc va Juca tur-retur, fiecare cu fiecare, 
cîștigătoarele califieîndu-se pentru tur
neul final de la MUnchen.

AMERICA DE NORD — CENTRALA — 
CARAIBE. — Șl In această zonă a fost 
încheiat primul tur. Cele 2o de partide 
disputate au desemnat competitoarele la 
cele două locuri rezervate acestui conti
nent la turneul final : Mexic, Guatemala, 
S.U.A. șl Jamaica. Cele patru reprezen
tative se vor Întîlni pînâ la 31 mal 1973 
într-un ultim tur, cu jocuri acasă și în 
deplasare, iar primele două clasate își 
vor putea cumpăra biletele pentru Eu
ropa. De remarcat că două târî s-au 
retras din competiție : Cuba și Costa 
Rlca.

ASIA. — Acest continent va trimite trei 
reprezentante la turneul final. Una este 
cunoscută : Malaezla, cîștigătoarea gru
pei 1, de 'a Seul. Malaezla a învins pe 
rînd pe Japonia (3—0), Corcea do Sud 
(1—0), Formosa (3—0). și Filipine (5—0). 
In a doua grupă (Birmania, Thailanda, 
Indonezia, India, Ceylon și Israel), Jocu
rile se vor disputa sub formă de turneu 
la Rangoon (Birmania) între 20 martie 
și 4 aprilie 1972, la cererea federațiilor 
Interesate (datele inițial fixate : 4—18
martie). In fine, în a treia grupă, au mal 
rămas tn cursă : Irak și R.P.D. Coreeană, 
de o parte. Iran și Kuweit, de altă par
te ; ele trebuie să se tntîlnească pînă 
la 31 decembrie. învingătoarele au 
termen de disputare a finalei data 
31 mal 1972.

AMERICA DE SUD. — Cele 10 țări 
scrise (pentru două locuri la turneul
nai) ș!-au început partidele în tadrul 
a două turnee în Columbia : unul la Caii 
și Medelln (Brazilia, Argentina, Chile,

§

ca 
da

tn- 
fi-

ÎN AMINTIREA OLIMPIADELOR ALBE

Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice i 
Sapporo (Japonia), a emis o serie de medalii de 
bronz, consacrate mult așteptatului eveniment. Pe 
sint reprezentate; un săritor la trambulină (aur), 
(argint), un patinator de viteză (bronz). Pe reversul 
gravată emblema olimpică și inscripția „Jocurile olimpice de iarnă 
de la Sapporo — 1972“.

Emisia de 150 000 medalii a fost pusă In vin za re.

do iarnă de la 
aur, argint și 
fața medaliilor 
un atlet antic 

I medaliilor este

BRANKOV1CS — atacantul central 
al echipei olimpice a Ungariei.

Bolivia ș! Ecuador), altul la Bogota (U- 
ruguay, Peru, Columbia, Venezuela și 
Paraguay). Primele două clasate din fle
care grupă se vor califica pentru un tur
neu final (8—12.XI1.1971), iar ocupantele 
locurilor 1 și 2 se vor califica pentru 
turneul final.

EUROPA. Două locuri rezervate d!n 
oficiu pentru : Ungaria — deținătoarea 
titlului olimpic — șl R.F. a Germaniei, 
țara organizatoare a turneului final, pen
tru celelalte patru locuri au rămas in 
luptă 10 țări, repartizate pe patru grupe. 
Iată situația din fiecare.

GRUPA 1. — Jocuri disputate : U.R.S.S.
— Austria 4—0. U.R.S.S. — Franța 5—1, 
Austria — U.R.S.S. 0—1. Programul viitor: 
Franța — Austria 8.XH.1972, Austria — 
Franța 12.IV.1972 șl Fran(a — U.R.S.S. 
25.V.1972.

GRUPA 2. — Joc disputat : Spania — 
Polonia 0—2. De jucat : Bulgaria — Spa
nia 24.XI.1971, Bulgaria — Polonia 16.IV. 
1972, Polonia — Spania 26.IV.1972, Polonia
— Bulgaria 7.V.1972 și Spania — Bulgaria 
31.V.1972.

GRUPA 3. — Se întrec două țâri (Fin
landa s-a retras) : R.D. Germană — Iu
goslavia 2—0. Returul la 26.IV.1972.

GRUPA 4. — Două țări. Joc disputat : 
Danemarca — România 2—1, De Jucat : 
România — Danemarca 21.V.1872.

Așadar, pînă la ora actuală numai trei 
calificate pentru turneul final : Ungaria, 
R.F. a Germaniei și Malaezla. Pentru 
rest să mai așteptăm...

TITLUL

totuși, că

deținători ai 
cele două ver- 
Fapt rar, chiar

culise și 
felul sini

Branislav Pokrajac în acțiune 
participa și puternicele echipe ale 
României, R.D. Germane, U.R.S.S., 
Cehoslovacia și țara gazdă.

— Echipa noastră — spune Horvath 
— se află într-o formă excelentă, 
astfel că pretențiile pentru un loc 
de frunte 
Trofeul 
lățește 
ocupăm

Lotul
Handbaliștii iugoslavi au făcut 
scurtă escală la Pancevo 
cocheta sală „Tamiș",
Vlado Stențl a pus la punct echipa 
pentru viitoarele jocuri. Ziarele din 
capitala Iugoslaviei au comentat pe 
larg succesul handbaliștilor. Se re
marcă faptul că handbalul îșl cîș- 
tigă tot mai mulți, adepți, datorită 
în primul rînd excelentelor rezul
tate obținute în ultimii ani de către 
fruntașii acestui sport în cadrul 
echipei naționale.

Dușan BUGARIN 
Belgrad, noiembrie

in Suedia sint legitime, 
cucerit Ia Galați ne îndrep- 

să credem că vom reuși să 
un loc pe podium.
nu va suporta remanieri 

o 
unde, m 
antrenorul

PRAGA, 22 (Agerpres). — Tur
neul studențesc de volei masculin 
de la Praga a fost cîștigat de se
lecționata Cehoslovaciei, care, In 
meciul decisiv, a întrecut cu 3—2 
(15—9, 9—15, 7—15, 15—13, 15—7) 
formația U.R.S.S. Echipa Politeh
nica Galați 
3—0 (15—8, 
Ungariei.

Clasament 
vacia i 2. — 
mană ; 
ria; 6. - 
Ungaria.

a învins cu scorul de
15—4, 15—5) formația

final : 1. — Cehoslo-
U.R.S.S.; 3. R.D. Ger-

4. — Polonia ; 5. — Bulga- 
Politehnica Galați; 7. —

VACANT
Cu citeva zile în urmă, a- 

nunțam acordul intervenit în
tre cele două foruri princi
pale ale boxului profesionist 
— „World Boxing Associa
tion" și „National Boxing 
Association" — asupra de
semnării unui singur campi
on mondial la categoria se
migrea. El va trebui ales in
tre americanul Bob Foster și 
porto-ricanul Vincente Ron
don, actualii 
centurilor, în 
siuni oficiale, 
rarissim, în lumea profesionis
mului pugilistic, unde disen
siunile, lupta de 
mașinațiile de tot 
legea cotidiană.

Greu de crezut, 
se va pune vreodată ordine 
în încurcatele treburi ale 
ringurilor pardosite cu dolari 
și buletine de pariuri, 
fapt foarte recent vine 
pledeze în acest sens, 
exact, un scandal de propor
ții, petrecut la Maracaibo, în 
Venezuela.

Se disputa meciul pentru 
titlul mondial (sub legislația 
W.B-A.) la categoria muscă, 
opunînd pe țilipinezul Sala- 
varria și challengerul său, 
localnicul Betulio Gonzales. 
La capătul a 15 dure reprize 
de pugilat, oficialii au dat 
verdictul de meci nul, prin 
care Campionul își păstra, cu 
caznă, mult rîvnita centură 
Dar nu trecuseră decît cîteva 
minute de la încheierea lup
tei și iată că Ramon Barrios, 
președintele federației de box 
din Venezuela — disperat 
probabil că protejatul său își 
pierduse șansa la titlu — a- 
nunța la microfonul sălii în 
efervescență, anularea decizi
ei !

Ce se întîmplase ? Nimic 
deosebit, în aparență. Dar 
Barrios afirmă că Salavarria 
ar fi băut, între reprize, 
lichid 
pante, 
tinde 
ping — insistă președintele 
Treabă 
forului 
recare 
Mexic, 
de federația din Venezuela, 
afirmînd că întreaga contro
versă trebuie rezolvată la 
„masa verde" Pînă atunci, 
titlul rămîne vacant...

Realitatea este că, tot cer- 
tîndu-se între ele, diversele 
federații ale boxului profesio
nist de dincolo de Ocean n~au 
ajuns la un mod unitar de a 
privi problema dopingului. 
Care este o problemă.

Dorian SAVA

Un 
să 

Mai

vn 
conținind substanțe do- 

Apă chioară... —pre- 
campionul acuzat Do-

încurcată Delegatul 
internațional, un oa-
Josă Suleyman din 

s-a opus măsurii luate
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ziua a doua a tntîlnirîi Internaționale 
natație dintre echipele Japoniei șl

In
de . .
S.U.A. au fost înregistrate rezultate mo
deste. cu mult sub posibilitățile prota
goniștilor. Proba masculină de 200 m li
ber a fost cîștigată de Mark Spitz cu 
timpul de 2:02.9. iar cea feminină de 200 
m spate a revenit japonezei Suzuko Mat
sumura, cronometrată în 2:25,7. Alte re
zultate : masculin : 200 m mixt : Rik 
Colella — 2:19,5; 100 m spate : Charles 
Campbell — 1 :02,4: 200 m bras: Nabu- 
yoshi Taguchi — 2:29,6; feminin : 400 m 
mixt : Yoshiml Nishigawa — 5:13,5; 100 
m fluture : Mayukf Aoki — 1:06,2: 100 
m bras : Claudia Cievanger — 1:19,1: șta
feta 4x100 m mixt : Japonia — 4:36,6.

Au luat sfirșit întrecerile grupei a 6-a 
a campionatului european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Tn ultimul 
meci, disputat la Klagenfurt, selecționata 
Austriei a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
formația Italiei. Pentru sferturile de fi
nală ale competiției s-a calificat, din 
această grupă, echipa Suediei■
Finala primului campionat mondial de 
tenis rezervat Jucătorilor profesioniști se 
va disputa la Dallas între cunoscuțll 
campion! australieni Rod Laver șl Ken 
Rosewall. în semifinalele competiției, 
desfășurate 'a Houston, Rod Laver l-a 
Învins cu 6—3, 1—6, 6—3, 6—3 pe ame
ricanul Arthur Ashe, iar Ken Rosewall 
a dispus cu 6—3. 6—3, 6—1 de olandezul 
Tom Okker.

Turneul internațional feminin de floretă 
de la Bruxelles a fost cîștigat de spor
tiva franceză Christine Muilo. Ea a to
talizat 18 victorii din 21 posibile. Pe lo
cul doi s-a clasat compatrioata sa The- 
reze Traches — 17 victorii, iar locul trei 
a revenit scrimerel engleze Janet Cathio 
(Anglia) cu 16 victorii.
■
Intr-un mec] internațional amical de box 
disputat la Monterrey (Mexic), pusllis- 
tul mexican Raoul Martinez l-a învins 
la puncte, după 10 reprize, pe Antonio 
Gomez (Venezuela). De remarcat că 
Gomez deține titlul mondial la cat. pană. 
Specialiștii prezențt la această intîlnire 
au apreciat că decizia Juriului l-a favo
rizat net pe pugillstul mexican.

a
Primul loc In turneul final al „Cupei 
Dewar* la tenis, desfășurat timp de mai 
multe zile la „Royal Albert Hall- din 
Londra, a revenit Jucătorului englez Ge
rald Battrtck, care, in finală, l-a invins 
cu 0—6. 6—1. 6—3 Pe Bob Hewitt (RSA). 
Proba feminină a fost clștigată de Vir
ginia Wade (Anglia) Învingătoare cu 
6—1, 6—3 tn fața americancei Julie Held- 
man.

In cursa clcllsta de șase zile, care se 
desfășoară in prezent pe velodromul a- 
coperit din Frankfurt pe Main, conduce 
perechea olandeză Lec Duyndam-Ren» 
Pijnen cu 55 puncte It urmează la un 
tur cuplurile vest-germane Bugdahl — 
Kemper Șl Schulze — Renz.
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