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A TOVARĂȘULUI
IOSIP BROZ TITO

La invitația secretarului
al Partidului Comunist
președintele Consiliului de 
Republicii Socialiste _______
Nicolae Ceaușescu. marți 23 noiem
brie a sosit în țara noastră preșe
dintele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
losip Broz Tito, care face o vizită 
de prietenie în Republica Socialistă 
România.

Este ora 12,00. Trenul oficial cu 
care călătorește președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via sosește în gara Timișoara. In în- 
tîmpinarea oaspeților au venit tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-MiziL membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil Dră- 
gănescu, membru al 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ședințe al Consiliului de

’ președintele părții române 
sia mixtă româno-iugoslavâ 
borare economică. Corneliu 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.

Președintele Iosip Broz Tito este 
însoțit de Gemal Biedici. președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
Dragoslav MaFkovici. președintele 
Adunării R. S. Serbia, membru al 
Prezediuiui R.S.F.I., Stane Dolanț, 
președintele în funcțiune al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
Mirko Tepavaț, secretar federal 
pentru afacerile externe, membru 
al Prezidiului U.C.I., Dușan Gligo- 
rievici, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă de cola
borare economică iugoslavo-românâ.

Pe peronul gării se aflau, de ase
menea, conducători ai ‘organelor lo
cale de partid și de stat, un mare 
număr de oameni al muncii din în
treprinderile și instituțiile municipiu
lui Timișoara.

La coborîrea din tren, tovarășul

general 
Român, 

Stat al 
România,

Comitetului 
vicepre- 
Miniștri. 

în Comi- 
de cola- 
Mănescu,

Iosip Broz Tito a fost salutat cor
dial de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de ceilalți conducători de partid 
și de stat ai tării noastre. Cei doi 
președinți își string prietenește mii- 
nile, se ■
grup de 
flori.

Garda 
prezintă 
rile de 
vecine și prietene. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito trec în 
revistă garda de onoare.

Miile de cetățeni aflați în piața 
din fața gării ovaționează puternic, 
manifestind pentru prietenia dintre 
poporul român și popoarele Iugo
slaviei, pentru conducătorii celor 
două partide și state. Se scandează; 
„Ceaușescu — Tito’’.

ir
In cursul după-amiezii au început 

convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tova
rășul losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
făcut o trecere în revistă a relații
lor de prietenie și colaborare, în 
continuă dezvoltare dintre cele două 
țâri.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

. Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a oferit marți un dineu 
în onoarea tovarășului losip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
losip Broz Tito au rostit toasturi.

îmbrățișează călduros. Un 
pionieri oferă buchete de
militară aliniată pe peron 
onorul. Se intonează imnu- 
stat ale celor două țări
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ROMÂNIA-ȚARA GALILOR
JOC CARE VA DESEMNA PE CiȘTIGĂTOAREA 
GRUPEI I A PRELIMINARIILOR C.E. LA FOTBAL

CLASAMENTUL LA ZI AL GRUPEI I 
A PRELIMINARIILOR CAMPIONA

TULUI EUROPEAN

1. CEHOSLOVACIA 6 4 11
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2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

5 3 1
5 2 1
6 0 1
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CELOR UNSPREZECE MECIURI

Finlanda — Țara Galilor 0—1 
Cehoslovacia — Finlanda l1—1
România — Finlanda 3—0
Țara Galilor — România 0—0 
Cehoslovacia — România 1—0
Finlanda — Cehoslovacia 0—4
Țara Galilor — Cehoslovacia 1—3 
Finlanda — România 0—4
Țara Galilor — Finlanda 3—0 
Cehoslovacia — Țara Galilor 1—0 
România — Cehoslovacia 2—1 
ROMANIA — ȚARA GALILOR?
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Iată-i pe 'jucătorii galezi în plin 
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x :

£2- vxsw?

Prof. H. Pașovschi (dreapta) și Dragoș Protopopescu in vizită la re
dacția noastră inaintea plecării

B0BHMI NOȘTRI
AII PLECAT EA KONIOSSEE

Din București și Sinaia, aseară au 
plecat spre Konigssee (R. F. a Germa- 

' niei) șase boberi din lotul nostru olim
pic (I. Panțuru, Dragoș Protopopescu, 
I, Zangor, D. Focșeneanu, D. Pascu și 
Victor Papadopol). Ei sînt însoțiți de 
antrenorul lor, prof. H. Pașovschi, și 
urmează ca, pe pîrtia artificială din 
munții Bavariei, să facă prinsele antre
namente specifice din acest sezon olim
pic. înainte de plecare, cel de al doi
lea pilot din lotul care face deplasarea 
și antrenorul H. Pașovschi au trecut și 
pe la redacția noastră. Am profitat de 
această vizită pentru a le ----
despre acest prim stagiu de 
pe gheață.

„Pista de la Konigssee _ 
celent mijloc de pregătire la 
sezonului, ne-a spus Dragoș Protopopes
cu. Poți încerca pe ea diferite formule 
de echipaj, iar virajele variate, împreu
nă cu labirintul și pretențioasa linie 
dreaptă pun destul de multe probleme 
pentru a ne asigura o bună pregătire. 
Doar viteza finală este sub cea a 
pîrtiilor normale, dar și aceasta consti
tuie un avantaj pentru primele antre
namente. în orice caz, noi sîntem ho- 
tărîți să profităm cît mai mult de acest 
prim contact cu gheața**.

Hariton Pașovschi a ținut să comple
teze cele de maj sus, precizînd :

„După lunga perioadă de pregătire pe 
uscat, contactul cu gheața este bineve
nit. Putem acum definitiva tehnica spe
cifică și în special, tehnica starturilor. 
Ne interesează și Întîlnirea cu ceilalți 
boberi. Vom putea cîntări stadiul lor de 
pregătire și cum își vor alcătui echipa
jele. Contactul cu gheața va fi, insă, 
marele cîștig al zilelor de Ia Kânigssee 
și sperăm să ne ajute și vremea. Altfel,

cei 900 de metri ai pîrtiei ne convin 
de minune în această etapă".

Astă seară, boberii noștri vor și ajun
ge la Kfinlgssee (unde două boburi au 
fost trimise din timp), iar mîine dimi
neață vor începe antrenamentele. Gra
ba este justificată : el nu rămîn aici 
decît pînă la 5 decembrie și vor să nu 
piardă nici o zi de alunecare,

Intre timp, mini-pîrtia de la Piatra 
Arsă va fi înghețată, pentru a le asi
gura continuitate in pregătirile olimpice.

LUCESCU

A.

afla părerea 
antrenament

este un ex- 
inceputul

RADUCANU 
LUPESCU DINU

DUMITRU RADU NUNWEILLER
DEMBROVSCHI DOBRIN

exercițiu la antrenamentul de ieri, 
schimbarea direcției.

Foto; N. DRAGOȘ
DELEANU

IORDANESCU

DELCOURT, ajutat de R. Thibaut și Fr. Rion (toți dinArbitru :
Belgia).

Stadionul „23 August", ora 14. Meciul va fi transmis de stațiile 
noastre de radio și televiziune.
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PRIMELE SURPRIZE
!N CAMPIONATUL REPUBLICAN

Au trecut 10 zile de la meciul 
cu Cehoslovacia. Astăzi, echipele 
României și Țării Galilor vor pune 
capăt istoriei, doar parțial furtu
noase, a primei grupe a campiona
tului european. Dintre echipele Ro
mâniei, Cehoslovaciei, Țării Galilor 
și Finlandei, numai una din prime
le două aveau șanse logice să ob
țină promovarea. Nimeni nu și-a 
pus problema că Finlanda ar fi putut 
să cîștige, iar galezii cu fotbalul 
lor straniu, fără campionat națio
nal, cu toți jucătorii aflați în e- 
chipele profesioniste din Anglia, nu 
sînt în măsură să alcătuiască a- 
proape niciodată o reprezentativă 
cu cele mai bune elemente. De a- 
ceea, n-a existat

Iernă reală: România sau Ceho
slovacia ? Din confruntările directe 
și indirecte ale celor două echipe 
trebuie să se aleagă. Și, într-ade- 
văr, înaintea ultimei secvențe, na
ționala noastră și aceea a Ceho
slovaciei sînt departajate. Iar peste 
cîteva ceasuri, una din ele va de
veni învingătoarea seriei. Românii 
au o șansă activă, calificarea depin- 
zînd de ei, de jocul lor, de forța lor 
în partida de azi. Pe cînd fotbaliștii 
cehoslovaci au doar o șansă pasivă, 
aflîndu-se la mina altora, depinzînd

Rcmulus BALABAN

;,.Vol regreta mult timp 
faptul că meciul de la Car
diff dintre echipele Țării Ga
lilor și României n-a fost te
levizat. Pentru că acea epică 
încleștare de forțe tinerești 
pentru minge, sub bătaia per
delelor de apă vîntuite la lu
mina reflectoarelor, putea să 
dea, chiar pe alb-negru, ima
ginea frumuseții, bărbăției și 
măiestriei la care a ajuns fot
balul. A fost un meci în care 
eohipa noastră s-a întrecut 
pe ea însăși, într-o altă cita
delă a fotbalului englez decît 
Wembley, pe stadionul „Ni- 
nian Park", unde se reunise 
tot ceea ce era jucător galez 
de marcă în fotbalul britanic.

înainte de meci am citit în 
gîndurile băieților exprima
te, mai mult sau mai puțin 
pregnant, respectul pentru 
tradiția și forța fotbalului 
britanic. Probabil că de la 
acest realism, bine calculat, 
cu aceeași rece constatare a 
pilotului de curse care știe 
că adversarul are sub capota 
mașinii un motor cu mai mul
tă putere, băieții noștri s-au 
dăruit jocului cu o ardoare rar 
văzută, amplificată de o am
bianță ieșită din comun. Cînd 
partida s-a terminat cu re
zultatul de 0—0, fără ca ei să 
fi arătat cea mai mică infe
rioritate, avînd chiar șanse de 
gol, cei 11 români aveau e- 
chipamentul ud ca rufele în 
albie, fețele bătute de toren
tul de ape, dar surîsul înflo- 
rise pe buzele lor. Privirile 
le străluceau, ca la oamenii 
care au conștiința datoriei 
împlinite. Era primul lor joc 
în deplasare, primul lor punct 
cîștigat „afară", primul rea
zem pentru aspirațiile lor 
de a se califica în sferturile 
noului campionat european.

A trecut de atunci un an. 
Un an de rezultate inegale, 
căci — asemenea vieții — și 
fotbalul este o alternanță de 
succese și de nereușite. Desi
gur, ne place ca, atît în via
ță cît și în fotbal, succesele 
să fie excedentare. în pofida 
dificultăților cuposcute — in
disponibilități, punctul pierdut 
in extremis la Bratislava — 
echipa de fotbal a României 
se silă acum pe linia de so
sire la sferturile de finală ale 
campionatului european. A- 
ceasta, după o victorie recon
fortantă în fața echipei Ceho
slovaciei și înainte cu cîteva 
ore de ciocnirea cu „buturuga 
galeză”.

Vor obține fotbaliștii noștri 
a doua victorie consecutivă

Aurel NEAGU

decît o singură di- ■ (Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare tn pag. a 3-a)

Urmărind calificai ea U.T.A. ARE NEVOIE AZI DE
DE TENIS DE MASĂ

ARAD, 23 (prin telefon). — In 
Sala sporturilor din localitate au 
început, marți, întrecerile contînd 
pentru returul campionatului re
publican de tenis de masă pe 
echipe, Sînt prezente 10 formații 
masculine și numai șapte femi
nine, Locomotiva București lip
sind nemotivat și aducînd totoda
tă, prin aceasta, perturbări în 
programul alcătuit de organiza
tori.

în prima zi s-au disputat numai 
întilniri din turneul masculin, cel 
feminin urmînd să fie inaugurat 
miercuri.

Iată primele rezultate înregis
trate r Progresul București — Ro-

vine Craiova 9—1 (de notat în- 
frîngerea surprinzătoare a _ craio- 
Veanuluj Marin Firănescu în fața 
lui Cauri ; singurul punct al for
mației învinse a fost înregistrat 
de Gabriel Colțescu în fața lui■ 
Cauri), Voința Arad
nica Timișoara 9—4, C.S.M. Cluj
— Locomotiva 
Voința Brașov 
rești 9—6 (tînărul brașovean de 
14 ani, Lorincz, l-a învins pe 
Geambașu), Politehnica București
— Voința Cluj 9—3. 
victoria clujeanului 
supra componentului 
țional, bucureșteanul 
colae.

in sferturile 
ale „Cupei CÎT MAI MULTE GOLURI

vr

Politeh-

București 9—5, 
• Voința Bucu-

De semnalat 
Hidveghi a- 
lotului na- 
Stelian Ni-

ARAD, 23 (prin telefon, de 
corespondentul nostru).

în întîmpinarea așteptatului eve
niment fotbalistic de la Arad, 
timpul s-a îmbunătățit brusc, a a- 
părut soarele, iar zăpada s-a topit, 
în ziua jocului însă — prevede 
centrul meteorologic din localitate 
— va fi o vreme nestabilă, cu cerul 
mai mult noros.

în loc de luni seară, delegația 
portugheză a sosit la Arad abia în 
după-amiaza zilei de marți. Din ea 
fac parte 32 de persoane, dintre

la care 23 jucători, antrenori și con
ducători, ceilalți nouă fiind zia
riști și turiști»

în prezent, echipa Vitoria Setu- 
bal ocupă locul trei în clasament, 
la un punct diferență de Sporting 
și Benfica din Lisabona, ambele cu 
cite 14 puncte.

în ultimul meci de campionat, 
disputat în deplasare, Vitoria Se- 
tubal a cîștigat cu 3—1 în dauna 
formației Leixoes.

Discutînd cu antrenorul portu
ghez Jose Maria Pedroto, el ne

mărturisea că în jocul de 
(n.r. — azi) se întîlnesc două 
pe bune (evoluînd ambele 
ofensiv), iar partida este 
oricărui rezufttat.

— Fotbalul românesc — 
clarat antrenorul Pedroto
mână foarte mult cu al nostru, e 
un fotbal tehnic, curajos, viguros.

mîina 
echi- 
spiritîn 

deschisă

ne-a de-
— sea-

Ștefan IACOB

(Continuare în pag. a 3-a)

0 FRUMOASA INIȚIATIVA - CU CARACTER EDUCATIV
A CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR DE LA DINAMO

dimineață, la ora 8,30, in 
sportiv Dinamo era liniște, o 
desăvârșită. Dar iată că în tă- 
dimineții, larma unor gla-

Luni 
Parcul 
Liniște 
cerea 
suri răzbătînd dinspre velodrom ne-a 
făcut să ne îndreptăm pașii spre acel 
loc, crezînd că e vorba de vreo 
„miuță“ matinală. Era însă vorba de 
altceva...

...în primul moment, asocierea tre
ningurilor cu greblele, măturile, ft>- 
pețile și roabele folosite de grupul 
de oameni pe care îl găsisem ni s-a 
părut nefirească. Dar, după cîteva 
clipe, ne-am dat seama că entuziaș
tii gospodari sînt sportivi ai clubului

Dinamo. I-am recunoscut pe compo
nența secției de caiac-canoe, care tre- 
băluiau de zor în jurul velodromu
lui, curățind locul de frunzele uscate 
aduse aici de vîntul toamnei. Printre 
sportivi, i-am văzut pe campionii 
mondiali Petrică Maxim și Aurel Si- 
mion, veșnic nedespărțiți. împărțin- 
du-și și de astă dată munca : pri
mul... încărca frunzele în roabă, iar 
cel de al doilea conducea... „vehicu
lul" ! Alături de ei, alți caiaciști 
și canoiști (N. Simiocenco, M. Ursu, 
V, Dumitru, I. Bugiug etc.) îndepli
neau aceleași atribuții de gospodari,

Etapă intermediară în campionatul feminin de volei

ECHIPELE FRUNTAȘE FAȚĂ IN FATĂ
Astăzi este programată o etapă 

intermediară în,.? campionatul femi
nin de volei al primei divizii. O 
etapă a derbyurilor între fruntașe, 
în mod deosebit rețin atenția cele 
două partide programate în Capi
tală (sala Dinamo, de la ora 17,30), 
între formațiile bucureștene 1 Dina
mo — Rapid și Medicina — 
I.E.F.S.

Fără îndoială, giuleștencele, ne
învinse pînă acum, vor încerca 
să-și mențină poziția de aspirante 
la titlul național. Rapid dispune 
de un sextet mal omogen și în 
bună formă, dar astăzi va întîmpi- 
na, fără îndoială, o rezistență, mai 
mare decît de la echipele întâlnite 
în precedentele 6 etape. Nu trebuie 
să pierdem din vedere importanța 
pe care o poate avea experiența 
vastă de concurs a jucătoarelor di- 
namoviste. In perspectivă, deci, un 
meci interesant, echilibrat, fără un 
solist sigur. Cea de a doua partidă 
din sala Dinamo opune două echi
pe, de valori egale, care atacă la 
rîndul lor un loc în primul turneu 
final și chiar vizează titlul națio
nal. Tinerețea și valoarea loturilor 
lor le îngăduie asemenea aspirații. 
Întîlnirea dintre ele capătă, astfel, 
o însemnătate deosebită, cîștigătoa- 
rea putînd să-și netezească drumul 
spre pozițiile țintite în clasamentul 
final. Sperăm, de asemenea, că par
tida va oferi și un joc de calitate.

Importantă este și întîlnirea de 
la Timișoara, unde echipa gazdă,

Universitatea, primește replica for
mației campioane. Va îngădui te
renul propriu Doinei Coste și to
varășelor ei o surpriză de propor
ții ? Mai greu de presupus, avînd 
în vedere valoarea superioară a 
Penicilinei Iași. Celelalte trei întîl-

niri ale etapei i Ceahlăul P. Neamț 
— Constructorul București, Farul— 
C.P. București și C.S.M. Sibiu— 
Sănătatea Arad au ca favorite for
mațiile gazdă. Nu credem că oas
petele pot furniza surprize.

I

Campioana țării, Penicilina Iași, înlîlnește astăzi la Timișoara un 
adversar mai incomod, pe Universitatea. In imagine, o fază din partida 
pe care ieșencele au susținut-o „acasă", in compania formației C.SM. 
Sibiu. Aurelia Ichim atacă pe lingă blocajul sibiencei Cristina Popa.

• ■ Foto : DUMITRU ROTARU-Iași

cu veselia și plăcerea omului conști
ent că face un lucru folositor.

L-am interpelat pe antrenorul 
mion Ismailciuc, șeful „brigăzii”, 
gîndu-1 sâ ne vorbească despre 
țiativa elevilor săi.

„După cum știți — ne-a spus _ 
trenorul — noi ne petrecem o mare 
parte a anului la baza sportivă de la 
Snagov, unde ne-am obișnuit să ne 
gospodărim singuri, să ne curățăm și 
să ne amenajăm toate spațiile de an
trenament. Întrucît „sediul” nostru 
s-a mutat — pentru sezonul rece — 
aici, în parc, unde executăm orele 
de pregătire fizică generală (zona de 
antrenament este în jurul velodromu
lui), am socotit că este cîț se poate 
de firesc să păstrăm aceeași curățenie 
ca și la Snagov, prestind de trei ori 
pe săptămînă cite o oră de mpncă 
patriotică.

Cu timpul, mai precis atunci cînd 
„sectorul” nostru va fi curat, vom lu
cra și în alte zone ale parcului căci, 
în fond, e tot în interesul nostru ! Și 
apoi, după ora de muncă patriotică, 
desfășurată in aerul curat al dimine
ții, urmează antrenamentul la bac, 
iar băieții au întotdeauna mai multă 
poftă de lucru după această „înviora
re" practică !"

★
Am fo^t plăcut impresionați de 

inițiativa caiaciștilor și canoiștilor 
de la clubul Dinamo. I-am văzut cum 
munceau cu tragere de inimă, veseli 
și zeloși. Felicitîndu-i pentru ideea 
lor, așteptăm să întilnim inițiative 
similare și la membrii celorlalte 
secții șl —. de ce nu ? — chiar 
la sportivii altor cluburi.

Horia ALEXANDRESCU

an-

Si- 
ru- 
ini- COMITETELE

DE PĂRINȚI -
PREZENTE 
NOTĂRILE 
ÎN VIAȚA 
SPORTIVĂ 
A SCOLII

educație fizică în noua și moderna sala a liceului „Mihail Sado- 
veanu" din Capitală (director Mircea Baldovin). La amenajarea ei, o contribuție 
importantă Și-au adus părinții: Gh. Vasu, Ion Chesnoiu, Petre Zaharia, M. Mi- 
hailovici și alții sub conducerea președintelui comitetului de părinți, Constantin 
Drughean. |

_ ________ ________ -- masă sau de performanță din școli, sprijinită 
de directori de ^organizațiile de partid, îndrumată de profesorii de edu
cație fizică și de organizațiile U T.C. sau cele de pionieri, este indisolu
bil legată și de existența comitetelor de părinți Prin structura lor 
(alcătuite fiind din oameni inimoși, receptivi întotdeauna la nevoile 
multiple ale școlii, la solicitările elevilor) aceste organisme își aduc o 
contribuție importantă la succesele instituțiilor de învățămint în cadrul 
cărora activează. 1N MOD VOLUNTAR. Ele rezolvă foarte adesea pro
bleme dificile, facilitează calea către împliniri fericite într-o diversi
tate de acțiuni legate de activitățile cultural-sportive, de gospodărirea 
localurilor școlilor, a bazei materiale afectate acestora.

Era firesc, deci, ca, în acest context, prezența comitetelor de părinți 
în viața școlilor să se afle — în special cînd este vorba de activități 
sportive — și în atenția ziarului nostru. In rîndurile care urmează, ne 
propunem să vă prezentăm cîteva comitete de părinți-model, legate trup 
și suflet de destinele școlii, de nevoile și de aspirațiile ei...

Fotoi Vasile BAGEAC

Activitatea sportivă de M. Orhei și N. Ciobanu, 
I. Cosîmbescu — părinți 

copii din liceul nostru — 
alcătuit documentația

Inginerii 
arhitectul 
ai unor 
au alcătuit documentația necesară 
construcției sălii de sport din curtea 
liceului. Și avem multe alte exem
ple de părinți care sînt în permanent 
contact cu activitățile sportive din 
școală.

Le notăm și noi : inginerul Vasile 
Ștefănescu, președintele comitetului 
de părinți, director tehnic la Rafină
ria Ploiești ; ca fost sportiv (fotba
list la Tricolorul Ploiești) își găsește 
deseori timp să însoțească 
uneori să dea sfaturi echipelor, la 
diferite meciuri. Arhitectul I. Popa 
a efectuat deja lucrările de topografie 
pentru un viitor patinoar natural

Și

TINERII
ÎNOTĂTORI ROMÂNI

CONCUREAZĂ

Liceul nr. 2 Ploiești :

UN 
AL

ADEVĂRAT SUPORT 
EDUCAȚIEI FIZICE

ne-a spus, în continuare, interlocu
torul nostru — salariați ai unor în
treprinderi și instituții din 
am obținut ajutorul 
tru confecționarea 
sportive, fie pentru

Ploiești, 
necesar, fie pen- 
unor instalații 

asistență tehnică.

Raid realizat de Tiberiu STAMA, 
Paul IOVAN ;i Radu TIMOFTE

LA ROSTOCK

Un grup de tineri înotători 
din București și Ploiești va 
participa la sfîrșitul acestei 
săptămîni la un concurs in
ternațional c. 
1957 și mai tineri) 
desfășura 
cei care 
se află 
Domnica 
povici și 
tivii vor fi însoțiți de maestru) 
sportului Mihai Mitrofan.

de copii (născuți în 
' ce se va 

la Rostock. Printre 
vor face deplasarea 
Eugenia Cristescu, 

Dumitru, Adrian Po- 
Dragoș Aldea. Spor-

I

licee din țară se pot bucu- 
bază sportivă atît de com- 
aceea a Liceului nr. 2 din

Puține 
ra de o 
plexă ca 
Ploiești. Fără a avea un profil spor
tiv (de-abla din acest an a fost în
ființată o clasă a V-a cu speciali
zare volei) elevii au la dispoziție 
terenuri de volei, de handbal și bas
chet, o pistă de atletism și un sec
tor de sărituri. în mai puțin de o 
lună, va intra în funcțiune și o mo
dernă sală de sport de 28 x 15 metri. 
Dar, fapt notabil, după spusele direc
torului — prof. Traian Comăniciu — 
am aflat că aportul părinților, con
duși și impulsionați de comitetul de 
părinți al școlii, in construcția aces
tor obiective în valoare de multe sute 
de mii de lei, a fost substanțial.

— Prin intermediul părinților —-

(Continuare în pag. a 2-a)

Este limpede : în toate liceele vizitate, prezența comitetelor de pă
rinți, alături de conducerile școlilor, de organizațiile de purtid, în 
probleme gospodărești complexe se dovedește a fi salutară. Dinprobleme gospodărești complexe se <_____ T._ _ .,

inițiativa și prin eforturile membrilor acestor comitete s-au înfăptui)' mul
te lucruri frumoase. Au apărut terenuri de sport, au fost modernizate 
săli de gimnastică, s-au proiectat și construit microcomplexe sportive.

Sînt realități care ne determină să prețuim cum se cuvine pe acești 
oameni inimoși,, indisolubil legați de viața școlii, de succesele, dctr și 
de greutățile ei. Sînt oameni minunați, de un fel deosebit, care ac
ceptă dintru început să contribuie la bunul mers al activității elevilor, 
pe o diversitate de planuri și care, nu de puține ori, nu se dau la O 
parte și de Ja unele sacrificii. Ne facem o datorie din a le sublinia 
meritele, fără pretenția de a fi spus totul despre strădaniile lor, des
pre pasiunea lor... f



NUMAI PENTRU El
După etapa de duminică TRICOLORII!
SPOR DE CALITATE

IN CAMPIONATELE PRIMEI DIVIZII

întîlniri- 
dispută, 

maj evi- 
promova

Sfirșitul săpțămînii trecute a pro
gramat intilniri ds mare importantă 
în campionatele primei ........ ~
acest prilej.
făclie o 
nivelului 
plicabilă 
gătirea 
valorică' 
lor — dintre formațiile in 
prin năzuințele acestora — 
dente ca oricind — de a 
pe treptele ierarhiei interne. Jude
cind după valoarea echipelor anga
jate in derbyurile masculine, era de 
prevăzut victoria dinamoviștilor care 
beneficiază de cel maj puternic lot 
la ora actuală, dar maniera în care 
ei au obținut această victorie creează 
unele semne de întrebare in legătură 
cu capacitatea de exprimare colec- 

.tivă a echipei lui G. Eremîa. Și.
dacă în setul 5 nu exista o fază 

.controversată care, deși corect apre
ciată de arbitri, a influențat nega
tiv evoluția ulterioară a studenților 
de la I.E.F.S.. poate că Dinamo pă- 

învinsă, ca și 
Rapid.
ambele parti- 
că atît antre- 

și cel al cam-

divizii. Cu 
am consemnat cu șatis- 

ameliorare cvasigenerală a 
calitativ al partidelor, ex- 
prin accentul pus pe pre- 
echipelor, prin apropierea 
— In majpritatea

făcut exigențele publicului. Cele mai 
multe echipe au avut comportări su? 
perioare față de primele etape. In 
sfirșiț, Penicilina Iași, care ne va 
reprezenta in „C.C.E.”, începe să-și 
irr.bunătățească forma sportivă și 
se apropie de posibilitățile reale 
lotului de care dispune ; Rapidul 
anunță o serioasă pretendentă 
titlu, iar I.E.F-S. și Medicina au 
cut, progrese însemnate în ceea 
privește pregătirea. Demn de sem
nalat este faptul că și echipele din 
partea a doua a clasamentului ma
nifestă tendințe de schimbare în 
bine. Poate că aceste aprecieri vor 

confirmate de etapele următoare 
chiar de cea de azi.

Aurelian BREBEANU

Unul dintre standurile de skeet ale noului poligon de la Tăuții de Sus-Baia Mare
Foto: loan DEAft-Baia Mare

fi 
Și

răsea și ea terenul 
Steaua in partida cu

Semnificativ pentru 
de ni se pare faptul 
norul dinamovist, cit 
pionilor, au avut o oarecare contri
buție la răsturnarea situațiilor. Ast- 
ft 1. după 2—0 pentru Dinamo, țeam- 
ul alb-roșilor a fost modificat fără 
rost și. firește, marea favorită abia 
și-a mai putut reveni, in timp ce 
Steaua a abordat jocul cu o garni
tură de tatonare, care la cea dinții 
împotmolire n-a mai făcut față jo
cului. Revenirea tardivă la sextetul 
de bază nu a mai avut efectul scon
tat, din cauza angrenării greoaie a 
titularilor introduși (Stamate, Enes- 
cu) si datorită căderii fizice a celor
lalți pioni cje bază, solicitați mai 
intens in primele 3 seturi. Dar eșe
cul nu trebuie să însemne o cata
strofă. așa cum ne lăsa să înțelegem 
antrenorul T. Tânase. Campionii sînt 
in.'.ă in măsură să-și apere titlul, 
să depășească eventualele consecințe 
ale înfrîngerii de sîmbătă seara.

îmbucurătoare ni se pare evoluția 
echipelor feminine care, pină în 
etapa trecută, numai arareori au satis-

ÎN FAȚA FILEULUI
• ECHIPA FEMININA UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA a . efectuat un turneu 
în Cehoslovacia. Voleibalistele românce 
au intîlnit la Plsen echipele : Slavia 
Flsen, pe cars au învins-o cu 3—1, și 
Akademik Sofia, de care au fost între
cute cu 3—2. La Praga. Universitatea a 
susținut o partidă cu Tatran Stresovice, 
finalistă în ediția trecută a „C.C.E." 
Campioanele Cehoslovaciei au obținut 
victoria cu 3—0 (12, 7, 15).
• BIROUL F.R.V. A LUAT IN DISCU

ȚIE o propunere de a se reduce retu
rul campionatului masculin la 3 turnee 
(două a cite 4 etape și unui a 3 etape), 
programate în 3 localități. Aceasta pen
tru a înlesni pregătirea lotului național 
in vederea turneului de calificare pentru 
J.O. Propunerea a fost ratificată.
• ARBITRII INTERNAȚIONALI C. AR- 

MAȘESl'U ȘI C. MUȘAT au fost invi
tați să conducă partide în cadrul turne
elor internaționale organizate între 7 și 
12 decembrie la Leipzig și Erfurt (R. D. 
Germană).
• IN PRIMUL TUR AL CUPEI CAM

PIONILOR EUROPENI pentru echipele 
feminine, formația Penicilina Iași va în- 
tilni în prima jumătate a lunii decem
brie, In sferturile de finală ale competi
ției, pe învingătoarea dintre Happogl 
Hamapll Tel Aviv și V. C. Hannover 
(R.F.G.). în urma acestei duble Intilniri, 
echipa calificată va participa la turneul 
primei grupe semifinale, programat în
tre 7 și 9 ianuarie 1972 la Lodz (Polonia).

tir NOUL POLIGON DE LA BAIA MARE

După cum se știe, cu câtva timp 
în urmă, cu ocazia celei de a 4-a edi
ții a „Cupei municipiului Baia Mare” 
la skeet. a fost inaugurat noul poli
gon de tir „Tăuții de Sus", în apro
pierea orașului Baia Mare.

Deocamdată, s-au dat în folosință 
două standuri pentru tirul la talere 
aruncate din turn (skeet) și cabana 
centrală administrativă. Urmează ca 
în anul viitor să mai fie puse la dis
poziția sportivilor încă două stan
duri pentru tirul la talere aruncate 
din șanț.

Acest fapt a determinat Federația 
de specialitate să programeze cam-

pionatele naționale din 1972 la Baia 
Mare.

în viitor, în cea de-a treia etapă, 
urmează a se da în folosință și stan
durile pentru pușcași la 50 m. pistol 
viteză și mistreț alergător. De ase
menea. în cadrul acestui complex 
vor fi amenajate și terenuri pentru 
tenis, volei și baschet, precum și un 
bazin de înot.

în ceea ce privește aspectul con
strucțiilor realizate pe acest poligon, 
șe remarcă stilul lor suplu, novator, 
care își are izvorul în tradiția gus
tului pentru frumos al meșterilor ma
ramureșeni.

Așezarea poligonului într-o zonă 
liniștită, cu un peisaj plăcut, la

Sfaturi practice de sezon' (III)

CUM NE ÎMBRĂCĂM PENTRU SCHI?

poalele unui bătrîn codru de stejari, 
care coboară lin dar falnic din se- 
meția Gutinului. ca și clima blîndă 
(pe aproape întreaga perioadă a ce
lor 12 luni) din această regiune, 
creează toate premisele ca baza spor
tivă de la Tăuții de Sus să poată fi 
folosită în tot timpul anului. De alt
fel. trăgătorii maramureșeni, ca și 
cei din alte centre, solicită tot mai 
mult ca atît pregătirile lor, cit și 
competițiile să aibă loc pe acest poli
gon.

Trebuie 
construit 
C.N.E.F.S. 
le, prin munca patriotică a sportivilor 
băimăreni.

Astfel, tinerii trăgători maramure
șeni au acum la dispoziție un frumos 
poligon, o bază sportivă unde vor pu
tea să-și efectueze antrenamentele, să 
se pregătească in cele mai bune con
diții pentru realizarea performanțelor 
înalte.

să subliniem că el a fost 
cu sprijinul conducerii 

și cel al organelor loca-

GRIGORE IOANIDE
antrenor emerit

Din scrisorile sosite la redacție 
în ultimele zece zile, foarte multe 
sțnț adresate fotbaliștilor din lotul 
național. Oameni de toate vîrstele, 
femei sau bărbați, entuziasmați de 
jocul eohipeț noastre da fotbgl in 
compania roprezentativsi Ceho
slovaciei, au hotărîț să aștearnă 
pe hîrtie rinduri adresate celor ce 
ne-au făcut să trăim „clipe de 
sublimă satisfacție”, celor care as
tăzi vor întâlni formația Țării Ga
lilor. Nu vom putea, bineînțeles, 
să reproducem în întregime aceste 
scrisori, dar vom spicui din cîte
va : „Victoria aceasta mi-a adus 
mare bucurie, pentru că, avînd 
vîrsta de 60 de ani, am urmării 
progresul continuu al fotbalului 
românesc, pornind de la acel 0—6 
din anul 1923. Am ajuns deci — 
bravo băieți ! — să realizăm. în 
Mexic și la București, meritate 
victorii împotriva redutabililor fot
baliști cehoslovaci” (I. CERGHI- 
ZAN. Turda) ; „Vreau să transmit 
băieților — inclusiv Iui Răducanu 
— urări de fericire și succese vi
itoare. Reușita lor s-a materializat 
pentru noi în lacrimi de bueuriU" 
(GH. DEMIAN. Tîrnăveni) ; „Mul
țumesc, fiindcă nu v-ați pierdut 
capul, băieți, în momentele grele. 
Asa să fiți mereu, dîrji" (I. FLO- 
REA. Tg. Lăpuș) ; „Transmiteți vă 
rog — scrie pit. maj. P. FLORIAN 
din Beiuș <— cele mai sincere ș> 
calde urări de bine, fericire și 
multă sănătate întregului lot al 
naționalei și antrenorilor săi” 1 
„Este prima corespondență pe care 
o scriu în cei 60 de ani ai vieții 
mele unui ziar. O fac fiindcă 
vreau, prin dv., să transmit tutu
ror jucătorilor din echipa națională 
dragostea și simpatia mea. Le-aș 
da inima pentru patriotismul lor 
fierbite” (M. IOSIF — București). 
O elevg. LILIANA PĂILĂ. trimite 
o felicitare realizată în culori, cu 
fir argintiu : „Sincere felicitări 
echipei, lui Dembrovschi și Dobrin,

antrenorilor"; „Sînt unul din cei 
care mi-am aflat ochii P-inj ~ 
lacrimi de emoție, la sfîrșitul *n' 
lilnirii.' Mulțumesc pentru ceea ce 
ați reușit” (M. OLTEANU, Biașov). 
„A fost o luptă «le prestigiu pe 
«23 August» — cîșligată «e vpi 
(I SURUGIU, București). Iată ȘJ 
o misivă care începe cu ■>dl'a8a 
Dobrine” și este scrnnalra.,^e.,??er^ cui pediatru MIRON ȘTEIĂNESCl) 
din Rm. Vilcea. O reproducem 
aproape în întregime : „Am 
mas profund impresionat de evolu
ția ta, cu sclipiri care ne_-aU in5 
eălzit inimile. Ai dovedit că atunci 
cind «vrei» poți să fii dintre cei 
mai buni. Noi, un colectiv de me
dici din orașul Rm. Vilcea, sintem 
convinși că acest succes internațio
nal al tău va fi urmat de altele. 
Trebuie, dragă Dobrine, să fii 
cid și să te auțodepășești Iți da 
acest drept talentul tău. mîndria 
de a fi român. Cînd vei intelege 
acest lucru, fiecărui succes îi vor 
urma ——,—
vorbi ca despre un Eușebjo, Bcmby 
Charlton, E 
impresionat

altele, iar despre tine se va
Riva, Melter” ; „M-a 

—ț admirabila voa?J'? 
sportivitate" (ing. L. SYULTIC, 
Reșița) ; „Ați făcut un meci admi
rabil" (un grup de suporteri din 
Cavnic-Maramureș) ș-a.m.d.

Bineînțeles, în fiecare scrisoare 
din eele amintite nu lipsesc rîn- 
duri de încurajare privind medul 
de astăzi, cu Țara Galilor. lata 
ce scrie ing G. MAUDICESCU din 
Ploiești : „Eu — și cred că la fel 
ca mine mulți alții — am mare 
încredere in voi, în acest mănunchi 
de tineri talentați care ne-ați adus 
atitea bucurii. Dorim ea in meciul 
de miercuri să vă vedem Pe voi 
înșivă, pe tot parcursul meciului, 
și atunci rezultatul va fi cel dorit 
de noi toți”.

Și toate scrisorile primite la re
dacție au fost trimise lotului na
țional, la Snagov.

Modesto FERRARINI

Dinamovista Margareta Șcrban în luptă cu blocajul I.E.F.S. pe care, 
ele data aceasta, îl depășește. Fază din meciul desfășurat în etapa tre- 
< utâ a campionatului feminin Foto: Theo MACARSCHI

INIȚIATIVA STUDENȚILOR DE LA l.P.G.G 
AR PUTEA
Cită pasiune — în 

poate stârni rugbyul 
denților. ne-am 

dală, 
relului o întrecere tradițională, 

dihtre echipa Institutului de
Gaze și Geologie și selec- 
anului V a! aceluiași insti- 
publie entuziast — evident, 

în marea lui majoritate 
a ținut 

un meci palpitant, 
cu victoria anului

SĂ NU
sens pozitiv — 
în rîndul stu- 

convins încă o 
urmărind pe stadionul Tine- 

întrecere
cea
Petrol, 
ționata 
tut. Un 
alcătuit 
din studenți și profesori 
să urmărească 
încheiat 
Scor : 19—6.

Sigur, nu 
un film al acestui meci, ci doar 
să punctez 
care a pornit cu 5 ani în urmă. 
Autorul ei este un neobosit pro
fesor al institutului, Radu 
animator al rugbyului în 
studenților de la l.P.G.G. 
pretutindeni, el însuși, cu 
urmă, un practicant înflăcărat al 
acestei discipline sportive. Inițiata 
va a cucerit inimile studenților, a 
cîștigat teren, a rodit. , Acum, rufi- 
byul este la el acasă printre stu
denții de la l.P.G.G.

Plecînd de la această reușită în
trecere sportivă, reflectam : iniția
tive similare n-ar putea, oare, să

V.

am intenția să fac

o frumoasă inițiativă

Țiteiea-, 
rîndul 
și de 

ani în

RĂMÎNĂ IZOLATĂ...
apară și la celelalte institute de 
învățămînt superior din Capitală 
și diiș țară ? în București se află 
multe alte nuclee studențești de 
rugby, pe lîngă Institutul de Edu
cație Fizică și Sport, Institutul de 
Arhitectură, Institutul de Construc
ții, Institutul de Științe Economice. 
Institutul Politehnic. Cadre didac
tice de specialitate, în colaborare cu 
asociațiile studenților, cu organi
zațiile U.T.C., ar putea organiza 
campionate 
— cș și la 
de o mare 
denților.

în țară, de asemenea, există in
teres pentru rugby la Universita
tea și Institutul Politehnic din Ti
mișoara, la Institutul Politehnic 
din Iași, la Institutul de Agrono
mie din Cluj, în rîndul studenților 
de la Institutul de 
troșani, acolo unde, 
vează și echipe în 
B. Nu încape nici 
studenții divizionari 
care să ajute la demarajul unor 
competiții de rugby studențești la 
nivel de masă.

inter-ani de rugby care 
l.P.G.G. — s-ar* bucura 
audientă în rîndul stu-

Mine din Pe- 
de fapt, acti- 
diviziile A și 
o îndoială că 
ar fi primii

prof. CAMIL MORTUN

COMITETELE DE PĂRINȚI
(Urmare din pag. 1)

ce va fi amenajat în 'curtea lioeului; 
componenții comitetului de părinți 
pe școală. Ștefan Vasilescu (de ase
menea. fost sportiv), M. Vieru și 
I. Pascu au fost permanent preocu
pați de activitatea de muncă patrio
tică. efectuată de părinți la amena
jarea obiectivelor sportive ale Liceu
lui, sau au contribuit material la pu
nerea in funcțiune a diferitelor insta
lații- Toț sub conducerea și la iniția
tiva părinților au puiuț fi oferite 
unele premii în obiecte echipelor sau 
sportivilor care s-au evidențiat în 
competiții.

— Munca noastră, a profesorilor 
de educație fizică din liceu, a adău
gat Emil Postelnicescuj cadru didac
tic, este mult ușurată in condițiile 
în care ne Putem sprijini efectiv pe 
un comitet de părinți activ și pu
ternic. atașat trup și 1 suflet activității 
sportive. .■<

Liceul „Nicolae-’Bâlcescu" — 
Rm. Vîlcea : "
SPRIJIN NEMudoClT ÎNTR-O 
COMPLEXIT/4TE DE PROBLEME

Elevii Lieeultii. u,Nicolae Bălcescu” 
din Rîmnieu Vâlcea au toate moti
vele să considere’ comitetul de pă
rinți drept colaborator nemijlocit al 
direcțiunii șj al organizației de partid, 
într-o complexftate de probleme. Ne 
vom referi la cele care vizează buna 
desfășurare a.ț activității sportive.

Cu ani /în 'urmă, s-a *_i “
proiectul 'asfaltării curții 
Nu era o chestiune T_ 
ci o proteină spinos 
sița efornur/ deosebite 
procurări - de 
echipelor

'în -urmă, s-a întocmit 
__ lorii curții liceului, 
stiune de azi pe mîine, 
ia spinoasă, care nece- 

_ Ltâo — urgentarea 
ciment, organizarea 

de muncă voluntară etc. 
'etc- Ccvydtetul de părinți s-a aflat 
Uperman/nt lingă conducerea liceului 
in realizarea

£porta'/t care 
. crea/ha unui 
tru/ orejr? de 
tr<: cetp de

acestui obiectiv im- 
însemna — de fapt — 

spațiu suplimentar 
educație fizică și 
activități sportive, 

'grevind. în acest fel sala de 
Bahică, jOCUfi a

pen- 
pen- 

de-
gim-

Schiul se practică iarna (uneori 
și primăvara) și de obicei la mun
te, adică atunci și acolo unde 
schimbările de temperatură sînț 
foarte bruște. De aceea, una din 
condițiile îmbrăcămintei pentru schi 
este să fie repede și ușor îmbră
cată și dezbrăcată. Ea trebuie să 
fie solidă, caldă și impermeabilă 
pentru a oferi protecție contra in
temperiilor ; să fie ușoară și elas
tică spre a permite mișcările am
ple, uneori bruște, specifice schio
rului. Croiala 
model, nu este 
foarte plăcută, 
fie funcțională.
sus rezultă că hainele pentru schi 
trebuie să aibă un număr de cali
tăți aparent contradictorii. Doar ap
parent, pentru că două mari prin
cipii se impun în alegerea îmbră
cămintei :

1. IZOTERMIA, care ne învață 
că mai multe straturi subțiri și u- 
șoare sînt mai călduroase decît 
unul gros și greu.

2. IMPERMEABILITATEA ; îm
brăcămintea de lînă nu conservă 
căldura decît dacă este acoperită de 
un strat impermeabil de balon sau 
nylon, care oprește și pătrunderea 
vîntului.

Pentru schiul de performanță s-ar 
mai adăuga un principiu valabil și 
pentru alegerea materialului și 
pentru croială :

3. REZISTENȚA MINIMA A AE
RULUI LA ÎNAINTARE, ceea ce 
în practică se obține prin suprafețe 
lucioase, impermeabile și modele 
colante pe corp și membre.

îmbrăcămintea recomandată 
practică este următoarea i

— un hanorac deasupra t
— unul sau două pulovere (sub

țiri) de lînă ;
— o cămașă sau bluză cu guler 

ridicat;
— un maiou cu mînecă lungă.
Pe vreme foarte friguroasă, în 

locul hanoracului este foarte po
trivită o haină de vînt matlasată 
și impermeabilă.

Schiul presupune un efort mus-

elegantă, de ultim 
obligatorie, deși e 
Important este șă 
Din cele de mai

de

cular intens, prompt și precis al 
membrelor inferioare. De aceea, a- 
cesțea trebuie să fie bine încălzite 
(pentru motivele arătate), ca și pen
tru evitarea accidentelor. La schi 
se poate purta 
nul special — 
nul drept, iar 
Ion de flanelă.
se răsfrîng peste bocanci 
nu se forma țurțuri de gheață. în 
cap o căciuliță din lînă. sau o bantă 
pentru urechi, care să poată fi aco
perite de capișonul hanoracului sau 
bluzei mațlasațe în caz de vînt. 
în mîini mănuși. Cele cu 5 degete 
(îmblănite sau molțonațe) adică 
modelele speciale, permit o prin
dere mai sigură a bastonului, dar 
sînt mai puțin călduroase. Cele cu 
un singur deget (din piele sau ba
lon) sînt foarte practice pentru că 
oferă posibilitatea de a fi dublate 
de unele subțiri din lînă. îngheța
rea mîinilor este mai mult o pro
blemă de circulație a sîngelui, de 
constituție, decît de temperatură. 
De aceea, cei vizați trebuie să fie 
foarte atenți pentru că o mănușă 
subțire sgu permeabilă la vînt și apă, 
poate rata o zi de schi, poate crea 
suferințe inutile: Aceeași grijă și 
pentru picioare,

Ochelarii de soare — în special 
primăvara — sînt absolut necesari. 
Pentru iarnă, cei mai practici șînt 
ochelarii polaroizi — din cauciuc 
sau material plastic — cu lentile 
incasabile și care se pot schimba 
în funcție de luminozitate.

Cu garderoba astfel completată, 
vă puteți considera un schior. Va 
trebui însă să vă ameliorați și pre
gătirea fizică și cunoștințele tehni
ce propriu-zise, căci ar fi păcat să 
vi se recunoască calitatea de schior 
numai după îmbrăcăminte.

deopotrivă pantalo- 
pană — și pantalo- 
dedesubt un panta- 
Ciorapij de lînă nu 

spre a

au dominat

în 1971, înotătorii români au reali
zat un ușor progres în comparație cu 
anii precedenti. La șapte 
probe individuale au fost 
noi recorduri ale țării 
plan se situează cei.e din 
craul), iar în nouă probe 
fac i00 m și 200 m spate. 200 m del
fin — media primelor 5 performanțe 
se situează la un 
din 1970.

Un clasament 
loc I, 9 p — 1 
pe baza primelor 
anului în fiecare probă, pe locul I se 
află (detașat) reprezentanții clubului 
DINAMO, cu un total de 238 p. Ei 
sint urmați de sportivii de la : 2.
Steaua 101 p, 3. Olimpia Reșița 76 p, 
4. Mureșul Tg. Mureș 57 p, 5. Șc. Sp. 
Reșița 41 p. 6. C.S. Școlar 37 p. 7. 
Șc. Sp. 2 București 28 p, 8. C.S.M.

9- Șc. Sp. Timișoara 21 p, 
15 p, 11—12. Ind. lînii 

mișoara si Șc. Sp. 1 București 
10 p.

într-un clasament asemănător, 
dinea celor mai buni antrenori 
țară (pentru juniori și seniori) ar fi 
următoarea : 1. GH. DIMECA 167 p. 
2. Sanda Grințescu 134 p. 3. I. Schus
ter 117 p. 4. Magda Negrea — Cr. 
Vlăduță 96 p, 5. I. Tothpal 57 p. 6. 
Al. Schmaltzer 41 p, 7. O. Mladin 26 
p și D. Ionesou 10 p.

Pentru titlul de cel mai bun înotă
tor al anului există două candidaturi. 
Reșițeanul Eugen Aimer deține — 
după tabela de punctaj — cea mai 
bună performanță a sezonului (17:04,5 
la 1500 m liber — 983 p) și într-un 
clasament alcătuit pe baza celor mai 
numeroase prezențe în listele primi
lor 5 performeri ai anului el ar de-

din cele 12 
înregistrate 
(pe primul 
cursele de 
— excepție

nivel superior celor

it (acordînd 10 p — 
loc Îî etc.) pe cluburi

10 performanțe ale

»

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

PREZENTE NOTĂRILE
La fel s-au petrecut lucrurile și 

cînd a fost vorba de amenajarea 
microcomplexuiui sportiv al liceului, 
care cuprinde terenuri 
fotbal redus, handbal 
ulterior, de asigurarea acestuia 
o instalație optimă pentru nocturnă. 
Dacă este să respectăm adevărul, 
trebuie să precizăm că elevii spor
tivi de la „Bâlcescu” posedă cea mai 
frumoasă bază sportivă școlară din 
județul Vilcea, totodată una dintre 
cele mai aspectuoase din țară.

Comitetul de părinți al liceului a 
răspuns prompt și altor cerințe ale 
elevilor sportivi : sala de gimnastică 
a fost reamenajată. adăugîndu-Lse 
un sistem modern de instalații sa
nitare (vestiare și dușuri), a fost 
întocmită documentația clubului 
(.sală pentru șah și tenis de masă). 
Autor : ing. Tiberiu Carp.

Nu este, de asemenea, de neglijat 
faptul că membrii comitetului de 
părinți (președinte I. Gheorghițesou) 
sint deseori prezenți la concursurile 
și competițiile organizate fie de aso
ciația sportivă a liceului, fie la ni
vel municipal sau județean și în 
care echipele de la „Bălcescu” par
ticipă cu bune rezultate. Este o pre
zență care stimulează interesul re
prezentanților acestui liceu pentru 
performanțe notabile, mai ales la 
jocuri sportive (baschet și handbal).

amenajarea
de baschet, 

și volei și, 
cu

Liceul „Ion Maiorescu" 
Giurgiu :

COLABORARE STRÎNSĂ, 
REZULTATE RODNICE

din 
bu-

La Liceul „Ion Maiorescu” 
Giurgiu activitatea sportivă se 
cură de o veche tradiție, ea avînd 
în elevii liceului practicanți pasio
nați ai gimnasticii, atletismnlui și 
jocurilor sportive. Dar. pentru.' a pu
tea desfășura cu succes multiplele 
acțiuni inițiate aici a fost nevoie 
de amenajarea unei baze sportive 
adecvate.

Construcția și amenajarea unei 
baze presupune un volum apreciabil 
de muncă, pasiune pentru sport gi,

mai ales, înțelegere din partea tutu
ror factorilor ce contribuie la reali
zarea ei. Că toate aceste condiții au 
fost îndeplinite și în cazul Liceului 
„Ion Maiorescu” din Giurgiu, o do
vedește frumoasa bază sportivă care 
a luat ființă în curtea acestei insti
tuții de învățământ. Colectivul cate
drei de educație fizică (format din 
profesorii Apostol Buzatu, Dumitru 
Manolescu, Atanase Anghelescu și 
Paraschiva Zimnicaru) a apelat de 
la început la comitetul de părinți din 
liceu. Și. așa cum ne spunea prof. 
Dumitru Manolescu. a fost găsit tot 
sprijinul necesar. După ce proiectele 
au fost gata, s-a trecut la acțiune. 
La loc de 
patriotică 
precum și 
comitetului 
scurt timp, 
format într-un adevărat șantier, la 
încheierea căruia a apărut baza 
sportivă : terenuri de handbal, bas
chet și volei bituminizate (1400 mp), 
pistă de . atletism de 80 m. sectoare 
pentru sărituri și portic de gimnas
tică. Fiindcă o mare parte a activi
tății ae desfășoară în anotimpul căl
duros șl pe întreaga durată a unei 
zile, s-a luat inițiativa iluminării 
terenurilor de volei și baschet, astfel 
că seară de seară — în cursul verii 
— terenurile respective au fost ocu
pate cu aprige dispute de volei și 
baschet.

La realizarea acestei baze sportive, 
o contribuție majoră și-a adus-o co
mitetul de părinți, din rindurile că
ruia s-au evidențiat prin munca și 
contribuția adusă tovarășii Alexandru 
Munteanu (ing. șef al întreprinderii 
de prefabricate), Horia Popescu (șe
ful serviciului aprovizionare al șan
tierului naval). Constantin Țapu (teh
nician al sectorului de drumuri), 
Petre Culcea (maistru la școala de 
construcții). Anghei Călinescu (res
ponsabil la depozitul întreprinderii 
de prefabricate). Vasile Velcea (con
tabil la Cooperativa Deservirea).

Deci, acolo unde colaborarea dintre 
factorii răspunzători pentru buna 
desfășurare a unei activități sportive 
este strînsă si rezultatele sînt rod
nice—

cinste s-a situat munca 
a elevilor și părinților, 
contribuția substanțială a 
de părinți din liceu. în 
curtea liceului s-a trans

Ti- 
cîte

or
din

EUGEN ALMER SAU MARIAN SLAVIC?...
Cine va
categoric

fi înotătorul nr. 1 al anului? • Sportivii de la Dinamo
competițiile din acest sezon

I cu 22 p, urmat fiind 
20 p, I. Miclăuș 12 p 
și D. Naghi 11

p. în schimb.

ține tot locul 
de M. Slavic 
L. Copcealău 
Wetterneck 10 
reșteanul Marian Slavic are de partea 
sa atuurile unei victorii în " 
Europei”, la Torino, asupra celor maj 
buni sprinteri din grupa B, precum

P. D-bucu-

„Cupa

mer (Olimpia Reșița) 57,0, C. Kokar 
(Din.) 57,3 ; 200 m liber : M. SLAVIC, 
2:00,0, E. Aimer 2:02,2, A. Vițelaru 
(Din.) 2:05,9, I. Miclăuș 2:06,4, L. Cop- 
cealău (Din.) 2:07,2 ; 400 m liber :
E. ALMER 4:17,9 (rec.), M. 
4:20,2. 3. D. Naghi (Mureșul) 
A. Vițelaru 4:32,1. Z. Casian (C.S.M.

liber :
Slavic
4:31,3,

E Aimer
Cine va fi ales

și M. Slavic, doi vechi rivali și 
înotătorul nr.
de aur cucerite

1 al 
lași eele 6 medalii

Balcaniadă.
Iată și listele 

rezultate ale anului :
x00 m liber: M. SLAVIC (Steaua)

54,6 (rec.), Z. Oprițescu (C.S.M. Cluj)
55,6, I. Miclăuș (Dinamo) 56,2. E. Al-

celor mai bune (5)

anului ?
Cluj) 4:41,9 ; 
17:04,5 (rec.),

M. B.

Actul final al campionatului in
dividual, rezervat junioarelor și se
nioarelor, a prilejuit constatări de 
natură să-i bucure pe cei care șe 
ocupă de depistarea și creșterea 
viitoarelor performere. Tinerele ele
mente care au evoluat pe arena Du- 
nărea din Galați, ale cărei piste 
pretențioase au solicitat competi
toarele din togte punctele de vede
re, s-au dovedit a fi înzestrate pen
tru acest sporț al preciziei, ridieîn- 
du-se adesea la valoarea senioare
lor, iar în unele cazuri depășind 
chiar jucătoare rutinate. Pentru ca 
această afirmație să nu pară o sim
plă figură de știi, să argumentăm 
prin graiul convingător al cifrelor, 
redînd diagrama rezultatelor între
cerilor pentru calificarea în turneul 
final individual, cînd aproape fie
care concurentă a luat primul con
tact cu pistele.

Senioare: 1. Minodora Chețan 
(Voința Tg. Mureș) — 424, 2. Ileana 
Oniciuc (Cetatea Giurgiu) — 420, 
Elisabeta Ratz (Voința Cluj) — 412, 
Elena Cernat (Rapid Buc.) — 412, 
Valeria Dumitrescu (Voința Buc.) — 
411, Cornelia Petrușcă (Voința Buc.)
— 410, Elena Trandafir (Laromet 
Buc.) — 407, Cornelia Grecescu 
(Voința Buc.) — 405, Florica Lăpu- 
șan (Rapid Buc.) — 404, Margareta 
Szemany (Voința Țg. Mureș) — 403, 
Ana Felszegi (Voința Sibiu) ™ 
Use Schmidt (Hidromecanica 
șov) 401.

Junioare: 1. Florica Tudor 
tatea Giurgiu) — 409, Rozalia 
fucz (Voința Cluj) — 405, 
Zsizsik (C.S.M. Reșița) — 404, Ma
ria Beringer (Voința Timișoara) — 
398, Vasiljca Pințea (Rapid Buc.) — 
395, Elisabeta Szilâgyi (Voința Tg. 
Mureș) —- 394, Mariâ Floricel (Vo
ința Craiova) — 386, Ana Petrescu 
(Gloria Buc.) — 386, Juliana Gîdea 
(Voința Galați) — 385, Maria Cio- 
banu (Unirea Roman) — 385, Mar
gareta Nagy (Metrom Brașov) — 
384, Margareta Bordei (Gloria Buc.)
— 383.

După cum se poate vedea, juni
oarele s-au apropiat de nivelul se
nioarelor. Acest fapt demonstrează 
că la ora acțuală există numeroase 
elemente care, supuse unei atente 
pregătiri, pot atinge o înaltă măies
trie în lansarea bilei. Am condițio
nat însă progresul acestora, întru- 
cît marea majoritate a junioarelor 
mai au multe de învățaț, îndeosebi 
în jocul la manșele „izolate”, oglin
da reală a stadiului atins în pregă
tire. în primul rînd se mai joacă 
la centru, în speranța că bila va in
tra în culoarul din stînga sau 
dreapta al lăcașului popicelor. Dar, 
fără adresă sigură, loviturile au 
ajuns adesea la primul popic, spăr- 
gînd „bețele” și în consecință au 
rămas în lăcaș popice răzlețe. Ia

(Ce- 
Ste- 

Ildiko

CAM MULTE BILE... GOALE!
Citeva concluzii după campionatul individual feminin
care s-au ratat bile prețioase. Au 
fost cazuri clnd s-au tras mai mult 
de 10 bile în... gol, ceea ce denotă 
că nu s-a lucrat suficient la toate 
pozițiile singuratice. Și încă un lu
cru : s-a observat că atunci cînd 
rămîn în picioare popice în poziții 
mai dificile, nu se știe întotdeauna 
unde să se trimită bila pentru ca 
ele să fie doborîte 
aruncare.

Iată cîteva din 
rențe constatate în 
nioarelor, la remedierea cărora tre
buie să-și aducă aportul și specia-

dintr-o singură

principalele ca- 
comportarea ju-

liștii federației, alcătuind — în co
laborare cu instructorii și antreno
rii respectivi — un program adec
vat de pregătire a elementelor vi
zate în finala de la Galați pentru 
viitoarele campionate europene. în- 
vățînd să acționeze doar la o sin
gură... uliță a popicelor, tinerele 
jucătoare își formează un stil și 
cu timpul deprind și acea mult 
dorită precizie în deschiderea „izo
latelor”, rămînîndu-le poziții ușoa
re de rezolvat. Deci, atenție la „izo
late”.

Troian IOANIȚESCU

buni prieteni.
Foto: N. DRAGOȘ '

1590 m liber: E. ALMER
D. Naghi 18:04,3. D. 

Wețterneck (Șc. Sp. Reșița) 18:06,5, 
L. Copcealău 18:47,7, Z. 
18:51,0 ;

100 m spate : GH. LUPU
63,1 (rec.), M. Hohoiu (Ol. Reș.) 63,1. 
Șt. Benedek (Mureșul) 65,3, M. _Mo- 
vanu (Din.) _ — .
66,5 ; 200 m 
2:18,8, (rec.), Gh Lupu 2:19,5. L. Cop
cealău 2:22,5. Șt. “ ' ‘ ------ ”
Movanu 2:25,0 ;

100 m bras; 
(Din.) 69,9, V. 
Timiș.) 70,0. P. 
70,9. O. Resler 
Hempel (Din.) 72,4 ; 
E. HEMPEL 2:35,6, 
2:35,8, ~ "
leanu

100 
(rec.), 
(Șc. Sp. Timiș.) ' 63,i. T.’ :
(Din.) 63,3, M. Slavic 63,9 : I 
delfin: A. PETELEI 2:17,5, C. 
2:19,8, T. Nioolae 2:20,4, L. Copcea
lău 2:24,3, I. Miclăuș 2:31,0;

200 ni mixt : M. SLAVIC 2:18,5, P. 
Teodorescu 2:21,8 D. Wetterneck 
2:22,3, D. Naghi 2:23,1, E. Manoles
cu (Șc. Sp. 2) 2:23,8 ; 400 m mixt :
E. ALMER 4:56,3 (rec.), D. Wetter
neck 5:01,4, L. Copcealău 5:03,6, D. 
Naghi 5:05,4, E. Mianolescu 5:20,8.

Casian ,

(C.S.S.)

66,0. T. Nuțeanu (Din.) 
spate : M. HOHOIU

Benedek 2:23,3, M.

A. ȘOPTEREANU 
Costa (Ind. lînii 

Teodorescu (Steaua) 
(Steaua) 71,3, E.

200 m bras :
A. Șoptereanu 

P. Teodorescu 2:36,0, G. Șăru- 
(Rapid) 2:38,4, O. Resler 2:39,6; 
m delfin : I. MICLĂUȘ 60,6 
A. Petele! (Din.) 61.8, C. Rolic 

Timiș.) Nicolae
200 m

Rolic

A. VASILIU

GONG!

Spakov

Junioarei Bella Biro (Voința Wg. Mureș) i-au trebuit numai citeva 
puncte pentru a se califica în turneul final individual. După stilul cum 
lanșeaza Idq, nuca se anunță ea o jucătoare de nădejde.

foto: C. SATMARi — Galați

• La 25 decembrie va pleca în 
Berlinul Occidental echipa de box a 
clubului Steaua, care va susține o în
tâlnire amicală cu formația Hertha 
Antrenorii I. Chiriac și M. 
vor prezenta pe ring, printre alții, pe 
Comei Hodut, Gheorghe Pușcaș, 
Gheorghe Chivăr, Dumitru Zelinca.

• Selecționatele de juniori ale orașe
lor Brăila și București se vor întilni 
sîmbătă seara, la Brăila. întâlnirea 
suscită interes, deoarece în 
spectatorilor vor evolua o serie 
membri ai lotului reprezentativ 
tineret. Iată programul : N. 
T. Dinu, E. Coman — I. 
Gh. Marinei — I. Temelie, 
șagă —, M. Floieșteanu, S. 
I. Adam. T. David -- S. 
I. Răducu — T. Agapșa, A, 
M. Imre, Șt. Pătîrlăgeanu — 
toru, C. Dafinoiu 
Bonțaș — D. Dorobanțu.

• La 10 decembrie va avea loc la 
Londra ședința Comitetului executiv 
A.E.B.A, Printre problemele ce vor 
fi discutate figurează și desemnarea 
țării care va găzdui Campionatele eu
ropene de tineret din anul 1972 Prin
tre candidate figurează și țara noas
tră. La lucrări, F.R. Box va fi repre
zentată de președintele Gheorghe Gu
riev, vicepreședinte al A.E.B.A. și de 
secretarul general Cristea Petroșenci» ■ 
nu, membru în comisia tehnică 
A.E.B.A.

• între 17 și 20 decembrie Se va 
disputa la Craiova o competiție do
tată cu „Cupa orașului Craiova" re
zervată juniorilor născuți în 1952 și 
maj mici. Sînt invitați pugiliști la 
categoriile mijlocie mică, mijlo: ie, 
semigrea și grea. Meciurile sint pro
gramate pe distanța de 3 reprize a 
2 miniila.

lata 
de 
de 

Popa — 
Vladimir, 
M. Buti- 
Cuțov — 
Mihalcea, 
Papuc — 
V. Croi- 

M. Simon. Gh.



Pagra S-aNr. 6886

60 8f MIMJTE lit PM6AIM PhTRU MAIORII GAUII

ROMANIA - TARA GALILOR, JOC DECISIV o vitalitate

pe stadionul Republicii

(Urmare din pag. 1)

ga-de rezultatul dintre români și 
Iezi.

Cu toată obiectivitatea, credem 
că echipa României merită mai 
mult să ajungă în sferturi de fi
nală, deoarece ea n-a avut nici o 
zi de eclipsă, așa cum s^a întîmplat 
cu formația cehoslovacă, cînd a fă
cut meci egal cu Finlanda, la Pra- 
ga. Iar dacă noi am obținut numai 
un punct cu Țara Galilor în de-

VA MAI AMINTIȚI?
Iată componenta echipei 

României care a jucat în me- 
ciul-tur, de Ia Cardiff, cu 
Țara Galilor (în paranteză, 
notele) i

Ităducanu (10) — Sătmă- 
reanu (8), Lupescu (9), Dinu 
(8) (min. 48 Hălmăgeanu 8, 
Dinu fiind accidentat), Moca- 
nu (8), Dumitru (8), K. Nun- 
weiller (9), Neagu (7), Dobrin 
(8) (min. 76 Domide, Dobrin 
fiind obosit după marele e- 
fort depus pe terenul desfun
dat), Dumitrache (8), Fl. Du
mitrescu (8).

Iată și formația aliniată de 
Țara Galilor : Sprake — Ro
drigues, England, Powel, 
Thomas-* Durban, Moore, Ho
le, Hrzywicky, Wyn Davies, 
Rees.

plasare, Iar concurenții noștri două, 
realizarea lor superioară s-a datorat 
faptului că în ziua aceea galezii au 
aliniat o formație mai descomple
tată decît de obicei. Dar în fotbal 
meritele acumulate în decursul unei

competiții pot să nu aibă nici o 
influență, ultima confruntare avînd 
darul să pună din nou totul în dis
cuție, în pofida antecedentelor și a 
prerogativelor dobîndite cu trudă.

Tricolorii au datoria să-și închi
puie că meciul ou Țara Galilor e 
un act singular și decisiv. Ca și 
cînd ei ar avea de jucat această u- 
nică partidă pe teren propriu în 
preliminariile campionatului euro
pean. Ca și cînd o soartă blîndă ar 
fi vrut ca echipa României să nu 
joace decît cu galezii la București, 
înaintea sferturilor de finală.

Avantajele noastre prealabile sînt 
numeroase. Le vom menționa nu ca 
să ne moleșească, ci pentru argu
mentarea încrederii și cutezanței. 
Acum 10 zile, echipa română s-a 
verificat magistral. Acum 10 zile, 
jucătorii au fost niște luptători te
ribili și cine a știut să lupte eroic 
la 14 noiembrie trebuie să mai știe 
și să mai poată lupta teribil și la 
24 noiembrie. Pentru meciul de azi 
îl avem și pe Dumitru. Pentru me
ciul de azi, Iordănescu nu mai e un 
om care încearcă să convingă și să 
se convingă, ci un jucător care și-a 
demonstrat sieși că e în stare să 
dea peste cap un fundaș ca Dobias. 
în meciul de azi, portarul (oricare 
va fi el) nu va mai comite cea mai 
mare și mai absurdă dintre gafe. în 
meciul de azi, greșelile întregii e- 
chipe vor fi mai puține, fiindcă 
cele comise în partida cu Ceho
slovacia sînt încă prea vii, ca să 
mai fie repetate. în meciul de azi, 
Lucescu nu va mai rata (dacă se 
va acorda și dacă tot el va trage 
o lovitură de la 11 m), fiindcă ma
rile erori nu se făptuiesc la inter
vale atît de scurte. în meciul de 
azi, Dobrin cel strălucit de acum 
10 zjle va fi același pentru că în 10

zile, dintr-un mare fotbalist care 
s-a pregătit conținuu, nu poate ieși 
un jucător vlăguit și părăsit de 
vervă. în meciul de azi, publicul a- 
ceja minunat va fi mai incandes
cent și mai inteligent, fiindcă a- 
ceste 10 zile nu puteau decît să ro
tunjească imensele lui virtuți.

Galezii vor alinia o echipă bună, 
o echipă demnă de stimă, dar nu o 
echipă de speriat. Sprake și Hen
nessy lipsesc, fiind accidentați. Mike 
Englande lipsește, deoarece clubul 
Tottenham, viitorul adversar al Ra
pidului, nu i-a permis să vină și 
să-și deconspire jocul în România. 
Toshack a venit, dar lipsa lui de 
formă l-a făcut să iasă din echipa

re-

e-
Și 
ca

F.C. Liverpool, precum și dintre 
zervele acestei echipe.

Pentru toate acestea, șansele 
chipei României sînț evidente 
depind numai de ea. în viață,
și în fotbal, cele mai fericite mo
mente sînt acelea al căror deznodă- 
mînt e în funcție de cel implicat. 
Tricolorii trăieso un asemenea mo
ment. Astăzi, totul depinde de ei, 
nu stau la mîna văzută sau nevăzu
tă a nimănui. Avem credința că ei 
înțeleg acest lucru. Și astăzi vom 
merge la stadionul „23 August" sau 
vom sta în fața televizoarelor ca 
să privim efortul lor, efortul prin 
care ei ne vor demonstra înțelege
rea unui adevăr tonifiant.

Da. punctualitatea britanicilor n-a 
fost dezmințită nici de data aceasta. 
Luni seara, managerul Dave Bowen 
ne-a anunțat câ marți, la ora 11, 
elevij săi vor face un nou antrena
ment. Și intr-adevăr, ieri la ora 11 
(chiar cu cîteva minute mai înain
te). lotul galez se afla la stadionul 
Republicii.

Era un frig pătrunzător. Burniță. 
Dar oaspeții se aflau în largul lor. 12 
jucători, imbrăcați în treninguri de 
un roșu aprins, își făceau, sub con
ducerea antrenorului Terry Medwin 
și a managerului Dave Bowen, an
trenamentul planificat. Era vorba de 
30 de minute de pregătire. Dar, luați 
cu... joaca, timpul a trecut pe ne
simțite si ședința a durat o oră. 
A fost un antrenament destul de tare. 
S-a început cu W minute de alergări 
în jurul terenului, combinate cu 
sprinturi și sărituri, cu ruperi de 
ritm și de direcție la comenzile scurte 
ale antrenorului Medwin. Au urmat 
5 minute de gimnastică, după
s-au luat în primire baloanele. S-au 
făcut conduceri de mingi pe grupe

care

de cîte trei jucători, cu schimburi de 
locuri. In acest timp, excelentul Ron 
Davies, postat in fața careului, făcea 
opinie separată și relua spre poarta 
apărată de Walker centrările bărbo
sului Hockey, jucător de 
excepțională.

Mai tîrziu au început 
cerc. în mijlocul căruia 
îneercau să intre în posesia balonului, 
în acest timp, Ron Davies i-a lăsat 
locul lui Toshack, un jucător la fel 
de bine făcut ca și Davies și cu un 
șut la fel de puternic și precis.

Am mai urmărit la antrenamentul 
galezilor un ciclu de două pase 
scurte, alternate cu una lungă, exe
cutate de către trei jucători, șl apod 
exersarea unor scheme de pătrundere 
la poartă prin combinații între trei 
atacanți (marcați om la om de către 
fundași) și mijlocașii urcați în zona 
careului de 16 metri. După aceea, 
s-a șutat la poartă, din alergare, la 
capătul unei combinații cu un parte
ner apropiat. S-a șutat mult și 
bine. Suturile au căutat să fie. In 
principal, plasate, si apoi puternice.

pasele în 
doi jucători

De centrări ce să mai spunem ? 
înalte, sau la semiinălțime, toate 
mergeau Cu adresă la jucătorul vizat. 
Antrenamentul s-a încheiat cu o 
„miuță” de „7 la 1" (au jucat și an
trenorii), pe latul terenului.

Ce am mai observat ? Pase precise, 
„la milimetru”, combinații reușite pe 
suprafețe mici. Desigur, nu se poate 
forma o părere exactă asupra posi
bilităților acestei echipe, de la 
meci La altul mereu schimbată, 
fapt, managerul Dave Bowen
aflat și acum într-o situația dificilă, 
pentru că la antrenament nu l-a pu
tut avea 
Williams, 
București 
ZUrich.

Ca părere au oaspeții despre me
ciul de azi 7 Nu știm. S-au abținut 
să facă declarații, să dea vreun pro
nostic.

un
De 
s-a

pe Millington, Rodriguez și 
așteptați să 

seara, cu
sosească la 
avionul da

Constantin ALEXE

FRUMUSEȚEA FOTBALULUI
(Urmare din pag. 1)

a fi în fruntea grupei
întrebarea pe care

orice iubitor al fotbalului,

I ? 
și-o 
căci

spre 
Iată 
pune 
orice meci, cu orice adversar, nu 
este niciodată jucat dinainte. Răs
punsul este ușor de dat. Dacă jucă
torii noștri vor reedita comporta
rea din partida cu Cehoslovacia, 
victoria nu le poate scăpa nici de 
această dată.

Este, oare, greu ea ei să aibă for
ța fizică și morală care să ducă 
la repetarea succesului de acum 10 
zile ? Credem că nu. de îndată ce 
au avut condiții bune de pregătire 
și manifestă cu toții aceeași arză
toare dorință de calificare.

Cine cunoaște mai îndeaproape 
pe fotbaliștii noștri fruntași știe 
că acești băieți atletici, viguroși, u- 
neori duri, au o sensibilitate pe 
care n-o bănuim din tribune, de pe 
micul ecran și chiar din reportaje
le care vorbesc rar despre intimi
tatea lor. O țară întreagă s-a bucu
rat de recenta lor victorie, dar sa
tisfacția fotbaliștilor noștri a fost 
enormă, pentru că ei au trăit din 
plin bucuria unei revanșe obținu
te cu eforturi aproape supraome
nești.

Frumusețea acestui sport, în a- 
parență atît de simplu, o poți simți 
numai lîngă bătăile accelerate ale 
inimilor acestor jucători, o poți citi 
pe chipurile lor marcate de efort 
și pe trupurile lor purtînd semnele 
luptei sportive din teren.

Astăzi, nu vom mai fi 70 000 pe 
stadionul „23 August". Ziua de lu
cru va reține pe mulți dintre cei 
care au fost prezenți la meciul an
terior. Fotbaliștii noștri știu însă 
că nu numai cei din tribune sînt 
cu gîndul la ei, ci întreaga țară îi 
va urmări, din nou, cu interes, cu 
dragoste, dorind să-i vadă jucînd 
la fel de vitejește ca la 14 noiem
brie, împotriva altor adversari care, 
pentru că sînț ulțimii, devin și cei 
mai redutabili.

Iată de ce echipa României are 
nevoie, astăzi, iarăși de sprijin din

partea publicului. Sîptem convinși 
că, după-amiază, fiecare spectator 
de pe stadionul „23 August" va în
curaja de două ori mai mult echi
pa națională. Prin urmare vor fi la 
meci nu 40 000 cît se presupunea 
ieri, ci 80 000 de încurajări, de în
demnuri neîncetate la victorie.

SUCCES BĂIEȚI I

Secvență de antrenament a tricolorilor. In acțiune DOBRIN, urmă
rit cu atenție de DEMBROVSCHI. Să sperăm că cei doi golgeteri din 

meciul cu Cehoslovacia vor „recidiva" -astăzi in fața galezilor.
Foto: Dragoș NEAGUU. T. A. ARE NEVOIE AZI DE CIT MAI MULTE GOLURI
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Setubal folosește 
echipelor portu- 
1—4—3—3.

Consider că liderul campionatului 
român va fi un adversar foarte di
ficil pentru noi.

Echipa Vitoria
— ca majoritatea 
gheze — așezarea

Aproape fiecare jucător este un 
jongleur al balonului. între cei 16 
fotbaliști deplasați la Arad se nu
mără și trei jucători de culoare, 
Jose Maria, Jacinto Joao (de ori
gine, ambii, din Angola) și Matine 
(din Mozambic).

Aproape toți componenții echipei 
au făcuț parte din selecționata tă
rii, iar în prezent 
ma reprezentativă 
tavio și Mendes.

Meciul suscită La Arad un interes 
deosebit ; în consecință, au crescut 
mult în ultimele zile cererile de bi
lete.

în tabăra textilistă domnește 
calmul și optimismul.

Antrenorul Nicolae Dumitrescu și 
jucătorii săi știu prea bine că mult 
dorita calificare în sferturile de fi-

nală ale „Cupei U.E.F.A." depinde 
în mod direct proporțional de nu
mărul de goluri pe care U.T.A. va 
reuși să-l marcheze în meciul de 
miercuri, așa că i 
să asistăm la o 
arădeană.

Să sperăm că 
nată de succesul

este de așteptat ca 
susținută ofensivă

ea va fi încunu- 
dorit.

U.T.A.
V1DAC

BIRAU LERETER POJONI POPOVICI
DOMIDE PETESCU BROSOVSCHI

KUN IISIMA 
(AXENTE)

BOTH

TRICOLORII AU EFECTUAT
ULTIMUL ANTRENAMENT LA SNAGOV

Ieri, la baza sportivă de la Sna- 
gov, componenții 
prezentativ și-au 
tirile, respectînd 
gramul dinainte 
conducerea tehnică.

Astfel, după micul dejun a ur
mat un antrenament relaxator, cu 
o durată de 30—40 de minute și 
care s-a axat, în general, pe exerci
ții de gimnastică, menite să men
țină organismul în stare de prospe
țime fizică. Lecția a avut și un con
ținut tehnico-tactic, selecționabilii 
exersînd cîteva scheme la fazele 
fixe; la loviturile libere, directe, 
indirecte și cornere. S-au executat, 
de asemenea, lovituri de la 11 me-

lotului nostru re- 
continuat pregă- 
cu strictețe pro- 
stabilit de către

După masa de prînz, tricolorii 
s-au odihnit două ore, apoi au efec
tuat deplasarea la București, 
autocarul, pentru a viziona 
spectacol.

în sfîrșit, iată și programul 
azi :

ora 8 — deșteptarea ;•
ora 9,00 — plecarea spre Bucu

rești, la Complexul sportiv „23 
August" ;

ora 10,00 — ședința tehnică cu 
ultimele indicații înainte de joc ;

— ora 10,30 — masa ;
— între 11 și 13 — odihnă, ma

saj ;
— ora 14 — jocul cu Țara Gali

lor.

DUMINICA IN CAPITALA

figurează în pri- 
Jose Torres, Oc-

disputa peMeciul se va 
dionul U.T.A., cu începere 
la ora 14,45. Televiziunea 
transmite în direct primele 
minute ale reprizei I și 
treaga repriză a Il-a.

sta- 
de 
va

! 15 
în-DE LA BONINSEGNA,

• în meciul de divizia C Ancora 
Galați — I.M-U. Medgidia, portarul 
echipei oaspe a fost lovit cu un băț 
în ochi, de CĂTRE UNUL DINTRE 
OAMENII DE ORDINE, astfel că el 
n-a mai puiuț juca. în memoriul 
înaintat Comisiei de disciplină, refe- 
rindu-se la cazul— Boninsegna' și la 
decizia dată de U.E.F.A., I.M.U.M.

cu 
un

de

Jiul (tineret-rezerve);Stadionul Republicii, ora 12 : Rapid 
ora 14 : RAPID — JIUL (divizia A);

Stadionul Dinamo, ora 121 Dinamo — Crișul (tineret-rezerve); ora 
14 : DINAMO — CRIȘUL (divizia A) ;

Stadionul Metalul, ora 11 i Metalul — Știința Bacău (divizia B).

DUPĂ CELE PESTE 1000 DE JOCURI
ALE TURULUI DIVIZIEI C

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Luxemburg :
ANTOINE QUENDEVILLE (la centru), Jacques Colling și Norbert Ro
lles (la linie).

JACINTO JOAO JOSE TORRES GUERREIRO
MATINE JOSE MARIA OCTAVIO

CARRICO MENDES CORREIA
JOAQUIM TORRES

VITORIA SETUBALLA COMISIA DE DISCIPLINĂ A F. R. F
cere ca incidentul de la Galați să fie 
judecat la fel.

Nu trebuie să zîmbiți. Dacă fap
tele sînt reale, cererea I.M.U.M.-ului 
nu ni se pare deloc deplasată. De ce 
nu s-ar da meci pierdut sau măcar 
rejucarea partidei. în asemenea con- 
dițiuni, cînd înșiși oamenii de ordi
ne tulbură ordinea 1

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A XV-a A DIVIZIEI B
SERIA I SERIA A ll-a

în divizia C, pasionantă competi
ție fotbalistică în care sînt angajate 
nu mai puțin de 167 de formații, 
s-au încheiat duminică jocurile tu
rului. După cele 13 etape — în care 
s-au disputat 1079 de jocuri și s-au 
înscris 2920 de goluri — care au 
supus echipele la un mare efort fi
zic, urmează o binemeritată vacan
ță, prilej de analize pentru compe
titoare, indiferent pe ce loc se află 
în clasamentele celor 12 serii.

Cele mai merituoase echipe ale 
întregii divizii sînt, firește, capii 
de serii, care au ajuns pe primele 
poziții ale clasamentelor în urma 
unor dispute aprige. Constructorul 
Galați (seria a IlI-a), Electronica 
Bucureșți (IV), Flacăra Moroni (VI), 
C.I.L. Gherla (XI), Gloria Buzău 
(V) sînt cîteva echipe fruntașe care 
au luptat din răsputeri pentru șefie.

Sînt și alte formații 
conduc cu autoritate 
manifestînd aceeași formă bună ca 
și în ediția precedentă a competi
ției cum ar fi Victoria Cărei (X) și 
Tractorul Brjjșov (XII), care au un 
spor de 4 și, respectiv, 3 puncte 
față de echipele de pe locurile se
cunde. Interesant de remarcat este 
faptul că orașele cu două sau mai 
multe formații în divizie au și cîte 
una fruntașă (cazul orașelor Brașov, 
Arad, Medgidia, Galați, Sibiu, Tul- 
cea, Brăila, Timișoara și Cărei). 
Printre jucătorii remarcați în acest 
sezon pentru randamentul pe care 
l-au dat se numără Preda (Olimpia 
Giurgiu), Lengyel (19 ani — unul 
dintre portarii echipei Industria sîr- 
mei Cîmphi Turzii), Suciu (I.T.A 
Pașcani), Ostian (C.I.L. Gherla), Ni- 
colau (Autobuzul București) ș.a.

robuste, care 
în seriile lor,

Portul Constanta — Progresul București : N. HAI
NEA (Bîrlad), ajutat la linie de I. Radu (Bîrlad) și 
E Păunescu (Vaslui) ;

F,C. Galați — C.F.R.
ajutat de M. Buzea și M. Popescu (toți din București);

Dunărea Giurgiu — Metalul Plopeni : V. GRIGO- 
RF.SCU, ajutat de S. Mataizer și A. Ene (toți din 
Craiova) ;

Metalul București — Știința Bacău : Z. DRAGHICI, 
ajutat de A. Pilosian și G. Nicola (toți din Con
stanța);

Progresul Brăila — Poiana Cîmpina : V. LUPU 
(Roman), ajutat de I. Angheliu (P. Neamț) și V. Du- 
mea (Roman) :

Metalul Tîrgoviște — Politehnica Galați : I. 
URBEA, ajutat de V. Toma și R. Stincan (toți din 
București) :

Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc : I. RUS 
(Tg. Mureș), ajutat de S, Marian (Sighișoara) și N. 
Barna (Tîrnăveni);

S.N. Oltenița — Ceahlăul P. Neamț: V. GLIGO- 
RFS.CU, ajutat de I. Chiriță și V. Neacșu (toți din 
Ploiești).

Pașcani: S. STANCESCU,

Minerul Anina : E. VLAI-Gaz metan Mediaș
CțJLESCU, ajutat de N. Dumitrescu și I. Dolniceanu 

. (toți din Ploiești) ;
Gloria Bistrița —

ajutat de V. Popa și
C.F.R. Timișoara —

C.S.M. Reșița : M. ROTARU, 
V. Buimistriuc (toți din Iași);

_____  . Chimia Făgăraș : I. CHILIBAR, 
ajutat de I. Constantin și V. Radian (toți din Pitești);

Corvinul Hunedoara — Olimpia Satu Mare:
BIRAESCU, ajutat de I. Boroș și L. 
din Timișoara) ;

C.F.R. Arad — Metalurgistul Cugir : 
ajutat de O. Ciuclea și A. Siko (toți

Eleclroputere Craiova — Politehnica
GHEMIGEAN, ajutat de G. Motorga și I. Gheorghiță 
(toți din București);

C.SM. Sibiu — Vulturii Textila Lugoj: C. GUIȚA, 
ajutat de Tr. Moarcăș și G. Pop (toți din Brașov);

Olimpia Oradea — Minerul Baia Mare : G. MI- 
CLOȘ (București), ajutat de I. Joldoș și C. Rădulescu 
(ambii din Cluj).

S.
Ferenczi (toți

Z. SZILAGHI, 
din Oradea) ; 
Timișoara : C.

ț

PATRII TITLURI DE CAMPION PENTRU
REPREZENTANȚII RADIOCLUBULUI CONSTANȚA

• înțr-o scrisoare adresată redac
ției noastre, arbitrul arădean Aurel 
C.rișan solicită să i se comunice care 
au fost sursele de informare în baza 
cărora noi am scris că. fiind tuțier 
la mecțul Crișul — Rapid, și-a înde
plinit sarcina necorespunzător, inter
venind în joc cu semnalizări tenden
țioase. în favoarea gazdelor.

Satisfacem curiozitatea arbitrului 
Aurel Crișan, reproducînd aprecie
rea observatorului federal, C. Drăgu- 
șin : „Arbitrajul Iui Otto Anderco, 
bun. pe fază. ÎN CIUDA UNOR 
SEMNALIZĂRI NECORESPUNZĂ- 
TOARE ALE TUȘIERULUI A. CRI- 
ȘAN. ACESTA A FOSȚ PĂRTINI
TOR CU GAZDELE. A INTERVENIT 
ÎN JOC INOPORTUN".

Iar conducătorul partidei de la 
Oradea. Otto Anderco, a apreciat ast
fel ajutorul dat la linie de Aurel 
Crișan : „SLAB. CU REPETATE 
GREȘELI LA SEMNALIZĂRI”.

Acestea au fost sursele noastre de 
informație, complementare la ceea ce 
a văzut pe stadionul orădean însuși 
cronicarul ziarului nostru.

o Nepotrivindu-și ceasul, arbitrul 
ploieștean M. Moraru a fluierat sfîr- 
șitul partidei C.F.R. Pașcani — Spor
tul studențesc cu ‘ 
MAI DEVREME, 
reia jocul, după ce 
greșeala comisă.

Neplăcută situație pentru un arbi
tru ! Compătimindu-1, probabil. Cole
giul central al arbitrilor nu i-a apli
cat nici un fel <le sancțiune, astfel că. 
duminică. M. Moraru va face parte 
din brigada care va 
Dinamo — Crișul.

Iată o știre care 
ceasul 1

• în schimb, nu 
arbitrul M. Bică. din București, care, 
conducînd partida Politehnica Iași 
— Sport Club Bacău, a primit din 
partea cronicarului nostru cinci stele.

Presupunem că există, totuși, o lo
gică în toată povestea aceasta : sint 
programați maj des arbitrii care au 
obținut o stea sau două, ca să... în
vețe !

kEBELO

■ ■ •

ȘASE MINUTE 
trebuind apoi să 
și-a dat seama de

conduce meciul

face să-ți stea

este programat

in orașul de la poalele Biuegilor, la Bușteni, 
nul, care șoacă in seria a V-a, are mulți susținători. Corespondentul 
nostru din localitate, V. Zbarcea, a surprins în obiectiv o fază din me- / 
ciul Caraimanul Bușteni — Chimia Buzău. T

echipa Caraima-
Corespondentul

Jocul practicat în „C“ continuă în
să să fie — în general — nesatisfă
cător, partidele sînt — cu mici ex
cepții — de o modestie tehnică su
părătoare. Aproape toate asociațiile 
sportive nesocotesc indicația fede
rației de a promova cît mai mulți 
tineri cu perspectivă, care sâ-i înlo
cuiască pe așa-zișii oameni de bază, 
veterani care sînt plafonați din 
punct de vedere tehnic sau termi
nați ca... vîrstă. Ei mai strălucesc 
în cîte un meci dar le strică pe toa
te celelalte. înseși ieșirile nesporti
ve, care din păcate abundă încă în 
jocurile de „C“, se datoresc, de 
multe ori, acestor jucători vîrstnici, 
care suplinesc lipsa tehnicii și a 
condiției fizice cu durități dînd, tot
odată, și un prost exemplu fotbaliș
tilor din tînăra generație.

Vorbind despre lipsa fair-play-u- 
lui la meciurile de divizia C, tre
buie să spunem că și în aceste trei 
luni, cît a durat turul, comisia de 
disciplină a F.R.F. s-a întrunit săp- 
tămînă de săptămînă pentru a sanc
ționa abaterile jucătorilor sau ale 
asociațiilor pentru lipsa de asigura
re a ordinii pe terenuri în timpul 
întîlnirilor. Pe lista echipelor cu 
jucători suspendați, pe care nu 
putem s-o reproducem în întregime 
fiind prea lungă, pe primele locuri 
se situează Minerul Ghețar (cu 7 
jucători suspendați în total pe 17 
etape și unul pe 6 luni), C.F.R. Si
ghișoara (4 pe 23 etape), Viitorul 
P.T.T.R. Botoșani (4 pe 15 etape), 
Victoria Florești (4 pe 7 etape), Soda 
Ocna Mureș (2 pe 12 etape), Tor
pedo Zărnești (3 pe 12 etape), Nico- 
lina Iași (3 pe 13 etape), ș.a. Iar 
următoarelor asociații li s-a ridicat 
dreptul de organizare a meciurilor 
în acest tur t Unirea Cristuru Se
cuiesc (6 luni), Metalul Bocșa (4 
etape), Oltul Sf. Gheorghe, Aurora 
Urziceni, Metalul Topleț (cîte două 
etape), Minerul Ghețar, Nicotină 
Iași, Gloria Baia Mare, Metalul 
Mija (pe cîte o etapă) ș.a. în pre
zent, pe masa de lucru a comisiei 
figurează cazurile de la Fălticeni și 
din nou, Ghelar.'

Ar fi, însă, nedrept să nu amin
tim și de echipele care au avut tot 
timpul jucători disciplinați, ca. de 
pildă, Unirea Dej (deține un record 
în materie, neavînd jucători elimi
nați în ultimele patru ediții ale 
campionatului), Arieșul Turda, Chi
mia Suceava, Minobradul Vatra 
Dornei, C.I.L. Gherla, I.T.A. Pașcani 
și altele.

Cu toate ’ lipsurile ei, competiția 
a fost interesantă și sperăm că în 
timpul pauzei competiționale echi
pele își vor reface i forțele, iar 
retur, la primăvară, vom asista 

; un fotbal de un nivel mai bun 
.. în divizia C.

în 
la 
Și

T. RABȘAN

SUCCESUL BILETELOR FRACTIONATE

Radioclubul Central din 
întrece- 
a Cam- 
telegra-

de des-
au

La
București au luat sfîrșit 
rile celei de a X-a ediții 
pionatului republican de 
fie.

Conform regulamentului
fășUrare a acestei competiții, 
fost decernate trei titluri de cam
pion la probele individuale și un 
titlu echipei clasificate pe primul 
loc la proba de „regularitate".

Așteptările au fost confirmate, 
întrecerile fiind categoric domi
nate de reprezentanții Radioclubu- 
lui din Constanța, care și-au între-

cut net adversarii. Inginerul Radu 
Bratu, radioamator cu indicativul 
YO4HW (anul trecut, triplu cam
pion) s-a clasat pe primul loc 
„recepție-viteză" 
dar a fost 
de echipă 
YO4ASS 
Singurul 
mențină în 
constănțeni 
fSibiu), care a obținut o medalie 
de .argint și două de bronz.

Iată rezultatele tehnice: regula
ritate : 1. Li. Bratu (Constanța),

la 
și „regularitate", 

întrecut do colegul său 
Gheorghe Cîmpeanu — 
la „transmitere-viteză". 
care a izbutit să se 
apropierea celor doi 
a fost Vasile Giurgiu

2. V. Giurgiu (Sibiu), 3. Gh. Cîm
peanu (Constanța), 4. V. Căpraru 
(București), 5. I. Kuti (Argeș). 
Transmitere-viteză : 1. Gh. Cîm
peanu, 2. R. Bratu, 3. V. Giurgiu, 
4. O. Iovănuț (Timiș.), 5. M. Bă- 
doiu (Dîmbovița). Eecepție-yiteză : 
1. R. Bratu, 2. Gh. Cîmpeanu, 3. 
V. Giurgiu, 4. I. Kuti, 5. V. Că
praru. Echipe! 1. Radioclubul
Constanța, 2. Radioclubul Bihor,
3. Radioclubul Suceava, 4. Radio
clubul Dîmbovița, 5. Radioclubul 
Timiș,

Jack BERARIU

începînd din această săptă- 
mînă, publicarea tabletei poe
tului Adrian Păunescu la zia
rul ȘPORTUL încetează, de
oarece. așa cum s-a anunțat, 
rubrica sa avea un caracter 
temporar. Adrian Păunescu 
va continua să semneze ru
brica sa sportivă in revista 
LUCEAFĂRUL.

Biletele fracționate domină ma
rile cîștiguri realizate săptărnînal 
la Loto sau Pronoexpres, 
strînd -s- în continuare — 
lor eficacitate.

După cele două cîștiguri 
100 000 lei fiecare obținute 
tre partieipanții Ioan Gdnddr din 
Arad și M. Victor din București, 
a urmat un nou cîștig de 100 000 
lei tot la Pronoexpres, obținut de 
către participanta Maria Anca 
Dreghiciu, din Brașov.

Și omologarea tragerii

demon- 
marea

a cîte 
de că-

Loto din
12 noiembrie a c. a adus un cîștig 

i Elena 
notat

de 75 077 .Iei participantei 
Puparcea, din Ploiești. De 
că toți acești cîștigători își dato-

resc succesele participării pe bi
lete fracționate, dovedind din 
plin avantajele jocului pe această 
interesantă formă de participare.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO EXCEPȚIONALA DIN 
83 NOIEMBRIE 1971

de la 6 decembrie 1971 pină la 7 ia
nuarie 1972 Inclusiv ; în țară începind 
de la 9 decembrie 1971 pină la 7 ianu
arie 1972 inclusiv.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 47 DIN 21 NOIEMBRIE 

1371

EXTRAGEREA I: 90 66 31 89
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

41 T
EXTRAGEREA

78 43 15 11
FOND DE CÎȘTIGURI : 1.713.813 lei
Plata cîștigurilor la această tragere

se va face astfel i ta Capitală tacepLad

a n-a t 36 65 56 2 3 
a Hl-a : 37 64 61 27

76
11

5

CATEGORIA I 
variante a 3.341

CATEGORIA 
714,40 variante

: (13 rezultate) 24,75
lei

a 
a

Il-a :
139 lei

(12 rezult a t-e)

a IV-a .* 28 32 47 27 aCATEGORIA
6.034,35 variante a

IlI-a :
25 lei.

(11 rezultate)

Rubrică redactată 
PBONOSPORT.

de LOTO-



\
PEKIN, 23 (prin telex, de la trimi

sul nostru special).
Hocheiștii noștri au evoluat pînă 

acum în numeroase țări, dar nicăieri 
pînă aici, în China populară, ei nu 
s-au bucurat de o primire atît de 
caldă, ,de entuziastă, de prieteneas
că. Zilnic, . la lecțiile de pregătire 
pe care le efectuează . singuri sau în 
comun cu sportivii chinezi, pe stradă, 
în hotelul Sin Ciao sau în diferitele 
vizite pe care le fac, hocheiștii ro
mâni sînt înconjurați cu toată aten
ția și solicitudinea. In timpul liber, 
iotul nostru a vizitat palatul de 
iarnă, un uriaș document al istoriei 
milenare a Chinei care ilustrează 
talentul și măiestria acestui mare 
popor, a fost oaspetele comunei 
populare „Prietenia chino-română"

SPORTIVI ROMANI

din apropierea Capitalei, unde 1 s-a 
făcut o primire extrem de călduroa
să. Au fost făcute numeroase alte 
vizite, au fost legate prietenii dura
bile, am văzut multe, foarte multe 
locuri și lucruri extrem de intere
sante, de instructive.

Antrenamentele însă domină pro
gramul. atît de încărcat, al unei 
zile. Este de-a dreptul impresio
nant, aproape de necrezut, să vezi 
că o simplă ședință de pregătire pe 
gheață adună în tribunele marelui 
Palat al sportului o asistență cifrată 
în jurul a 10 000 de spectatori, oa
meni care participă efectiv la ceea 
ce se petrece pe oglinda gheții și 
care aplaudă copios reușitele. Este 
lesne de înțeles că hocheiștii noștri, 
într-o astfel de atmosferă, se stră
duiesc să facă ceva deosebit. Jocu
rile școală dintre „roșii" șl „gal
beni" se transformă adesea în dis
pute crîncene, ca în campionat. în 
aceste momente, cei doi antrenori, 
Flamaropol și Czaka, trebuie să in-

tervină deseori pentru a mai tem
pera ceva din zelul elevilor lor.

Popularitatea de care se bucură 
în Pekin sportivii români a fost 
amplificată de faptul că prima în- 
tîlnire amicală dintre reprezentati
vele celor două țări a fost transmi
să la televiziune. Meciul care, după 
cum se știe, s-a încheiat cu victo
ria formației noastre cu 7—2, a ară
tat remarcabilele calități ale hoche- 
iștilor chinezi, majoritatea lor lo
cuitori ai provinciilor din nordul 
țării, acolo unde acest sport se 
bucură de o frumoasă popularitate. 
Ei patinează destul de bine, stâpî- 
nesc tehnica crosei și au o foarte 
mare iuțeală șl îndemînare. ceva în 
maniera renumiților jucători de 
tenis de masă. Sînt absolut convins 
că formația reprezentativă a R.P. 
Chineze va face o bună impresie 
spectatorilor români la debutul său 
la campionatul mondial, grupa C, de 
la Miercurea Ciuc.

Valeriu CHIOSEPESTE HOTARE
Selecționata secundă de handbal 

României a obținut o nouă 
în turneul internațional de 
întrecind cu 23—14 (11—8) 
secundă a Spaniei. într-un 
Iugoslavia a dispus cu 11—8 
echipa Tunisiei.

Turneul internațional feminin de 
baschet de la Bratislava s-a încheiat 
cu victoria echipei locale Slovan — 
10 puncte. Au urmat : Slavia Preșov 
— 9 p,' Universitatea Timișoara — 
8 p. Slavia Bratislava — 5 p și Uni
versitatea Humboldt (R.D.G.) — 4 p 
în partida decisivă, Slovan Bratisla
va a întrecut cu scorul de 91—61 
(39—31) echipa Universitatea Timi
șoara. ★

La Celje (Iugoslavia) 
întîlnirea internațională 
hochei pe gheată dintre s 
de juniori ale Iugoslaviei 
nici. Partida s-a încheiat cu un re
zultat egal : 2—2 (1—2. 1—0. 0—0).
Cele două goluri ale formației româ
ne au fost marcate de Huțanu.

★
„Patinele .Moscovei”, tradiționalul 

concurs de patinaj artistic se va des
fășura între 25 și 28 noiembrie la Pa
latul Sporturilor și va reuni sportivi 
și sportive <" 
Franța, R.D. 
Italia. R.F. a 
cia, Ungaria. 
Concursul este 
tantă etapă de pregătire în 
J.O. de La Sapporo. Țara noastră va 
fi reprezentată de campioana națio
nală maestra spartului Elena Moiș șl 
Atanasie Bulete. Au mai făcut de
plasarea antrenorul prof. V. Neagu 
și secretarul F.R.P., prof. Fl. Gămu- 
lea, invitat în corpul de arbitri ai 
concursului.

a 
victorie 

la Tunis, 
formația 
alt joc, 
(9—6) de

s-a disputat 
amicală de 

selecționatele 
[ și Româ-

din 10 țări : Japonia, 
Germană, România, 

Germaniei, Cehoslova- 
Suedia și U.R.S.S. 

considerat ca o impor- 
vederea

S-a născut la Copen
haga : împlinește 30 de 
ani. In calitatea sa de 
ciclist amator și-a în
scris în palmares im
presionanta cifră de 123 
de victorii. Ca profesio
niști a debutat cu un 
loc întîi obținut la
,,Trofeul Matteoti", în
Italia (1968). A termi
nat învingător de două 
ori în „Turul Sard .ni- 
ei“ (1969 și 1971). " '
clasat pe primul l 
„Marele Premiu i 
Lugano^ (1970) și 
ținut victorii de 
în turul Italiei.

în prezent, Ole .... 
deține cinci recorduri 
mondiale: 5 km (5:51,6), 
10 km (11:58,4), 20 
(?.A:17,4), 100 km
^4:02,51), 
(48.65392 km).

MECIUL CU R.D.G.-UN TEST REUȘIT
PENTRU GIMNAST»ț

Constantin Petrescu — medalie de
la Dinamoviadă

La Dessau (R.D.G.) s-a desfășurat 
întflnirea internațională dintre echipele 
masculine de gimnastică ale R. D. Ger
mane șl României. Concursul. încheiat 
cu succesul gazdelor atît la individual 
cit și pe echipe, a prevăzut exerciții 
impuse (în prima zi) șl liber alese. 
Conducătorul delegației noastre, prof. 
Nicolae Vleru, antrenorul coordonator 
al lotului masculin, ne-a furnizat citeva 
amănunte în legătură cu desfășurarea 
acestui meci.

„Din mal multe puncte de vedere — 
ne-a spus interlocutorul, concursul a 
constituit un reușit test pentru echipa 
noastră. Gazdele au făcut multe efor
turi ca întîlnirea să se bucure de con
diții apropiate de cele în care se vor 
desfășura editoarele mari întreceri : 
aparată de fabricație olandeză, pe care 
se va concura și la J. O. de la Miln- 
chen, împărțirea echipelor în , două 
grupe, scurtindu-se astfel cu mult tim
pul de desfășurare a meciului, patru 
arbitri neutri, elan de 20 de metri șl o 
singură încercare în proba de sărituri, 
arbitraj după codul de punctaj ce va 
fi utilizat în 1972. Cu o pregătire fizică 
superioară, cu exerciții mai bune la 
sărituri, inele șl bară, echipa R. D. Ger
mane — alinlind cîțiva tineri ce se 
pregătesc pentru Olimpiadă — a obți
nut victoria, iar la individual compus

ROMANI
argint la bară,

fost de partea binecunos-

TUR DE

sezonul 1971—1972.

figurează printi-e concursurile Pe 
cărora se întocmește clasamen-

Iarna a venit pe pirtiile de schi ale Alpilor și schiorii și-au in
tensificat pregătirile pentru sezonul care — anul acesta — va în
cepe mai timpuriu sub semnul Jocurilor Olimpice de la Sapporo. Dar 
gîndurile lor nu sînt îndreptate doar spre această sărbătorească în
trecere. Competițiile anuale de mare. prestigiu — intre care Cupa 
Mondială, ocupă fără îndoială. primul loc ■— și alte noi competiții 
preconizate de federația internațională, fac ca întregul sezon viitor, 
să fie privit cu deosebit interes. Contribuie la aceasta in special 
două noi mari întreceri care debutează in această iarnă : Cupa Eu
ropei la probe alpine și Marele Premiu paralel open 1972, în cadrul 
căruia vor fi prezenți, alături, Schiorii amatori și profesioniști

De altfel, pînă la primele întreceri ale acestor competiții au 
mai'rămas doar citeva zile, la 3—5 decembrie urmînd să se dispute 
la St. Moritz (Elveția) primele probe ale Cupei Mondiale și la 4—5 
decembrie la Courchevel (hanța) cele două slaloame din Cupa Eu
ropei.

Să ne oprim, pe rînd, asupra acestor competiții care, alături de 
Jocurile Olimpice, vor anima

1

SCHIUL ALPIN

NOUTĂȚI IN CUPA MONDIALĂ
pice 
baza 
tul Cupei Mondiale.

în 'acest sezon 1971—72, organiza
torii au prevăzut pentru clasament un 
număr egal de concursuri — 7 — pen
tru fiecare disciplină (slalom, slalom 
uriaș și coborire) din care se iau în 
considerație cele mai bune cinci re
zultate individuale pe probă.

Toate concursurile figurînd în Cu
pa Mondială se vor disputa numai pe 
piste omologate de F.I.S. potrivit noi
lor reglementări de securitate. Even
tualele probe anulate (din motive me
teorologice). nu. vor. putea fi înlo
cuite de probe din altă specialitate.

Startul în Cupa Mondială este
condiționat de un barem (un stan
dard) valoric fixat la 40 puncte
F.I.S. pentru, bărbați și 60
femei. Numărul

Deși se bucură de o existență re
lativ scurtă — 5 sezoane — Cupa 
Mondială a devenit o întrecere cla
sică, extrem de disputată și aprecia
tă. După cum se știe. Cupa Mondială 
nu este un concurs propriu-zis. ci un 
clasament întocmit prin acordarea 
unui punctaj în urma rezultatelor ob
ținute de schiori și schioare de-a lun
gul întregului sezon. în principalele 
concursuri internaționale. Desigur, este 
meritorie cîștigarea unui mare con
curs, fie campionat mondial sau olim
pic. dar schiul cuprinde o mare doză 
de risc, de neprevăzut și este posibil 
ca și cel mai bun schior al unui mo
ment Să nu fie cîștigătorul unei mari 
competiții. Cupa Mondială rectifică 
această posibilă injustiție, desemnind 
pe cel mâi bun, cel mai valoros 
schior al sezonului, adică de fapt pe 
campionul lumii. Competiția este un 
suspans prelungit, prin desfășurarea 
episodică în țări și la termene dife
rite.

Și în aoest an. Cupa Mondială este 
cap de afiș. Interesul pe care-1 pro
voacă nu este concurat de organi
zarea J.O. pentru că întrecerile olim-

CUPA EUROPEI

succesul a _ __ ________
cutulul Klau Koste, campion european 
la C. E. de la Madrid. Ratarea a două 
antrenamente (cele de joi și vineri, 
dinaintea concursului), lipsa de sală 
sau frigul excesiv în cea de a doua zi, 
ca și neacomodarea cu duritatea para
leilor și a barei au făcut ca echipa 
noastră să nu-și poată etala integral 
posibilitățile.

Totuși, la unele aparate 
solul, de pildă) gimnaștli 
deosebi Mihaiuc, Păunescu 
au cules ropote de aplauze 
cuțiile lor. Dacă n-ar fi 
de la bară fixă (gimnaștii noștri mai 
au de lucru la capitolul „rezistență"), 
dacă Grecu n-ar fi concurat gripat. Iar 
Oprescu obosit după finalele de la Timi
șoara, cu siguranță că scorul ar fi fost 
mai strîns. Dar. întîlnirea cu 
R. D. Germane -
o verificare utilă pentru reprezentativa 
noastră înaintea ...............'
R. F. a Germaniei — Elveția — Româ
nia de la finele acestei săptămîni.

Iată rezultatele mtîlnlril R.D.G. — Ro
mânia : echipe : R. D. Germană 538,65, 
România 530,10 : individual compus : 
Klaus Koste (R.D.G.) 111.05, Petre Mi
haiuc (România) 108.25, Jurgen Paeke 
(R.D.G.) 106,85, Lothar MUssig (R.D.G.) 
105.40, Heino Fischer (R.D.G.) 105,30#
Joachim Ruhle (R.D.G.) 105,25. Gh. Pău
nescu (România) 104,70, Vasile Coșariu 
(România) 104,60.

e In finalele pe aparate din cadrul 
Dinamoviadei de gimnastică un frumos 
succes a obținut, în întrecerea mascu
lină. Constantin Petrescu (România), 
într-o companie valoroasă, el a obținut 
medalia de argint la bară fixă. Iată, 
de altfel, primii clasați în aceste finale : 
FEMININ : sărituri — Janz (R.D.G.) 
19,400. Helman (R.D.G.) ’ ‘
(R.D.G.) 19.00 .... 5. -
paralele : Janz 19,400, 
Abel 18.950 ; ‘ -
kova (U.R.S'.S.) 
sol : 
19,050, 4. Ceampelea 18.950 ; MASCULIN : 
sol : Bornhardt (R.D.G.) 18.775, Samugia 
(U.R.S.S.) 18.675. Marcenko (U.R.S.S.)
18.650 ; cal : Feytek (Cehoslovacia) 13,875, 
Netusil (Cehoslovacia) 18,800, 
(U.R.S.S.) 18,400,
Inele : Nozadze 
mugia J8.800.
18.450 ; sărituri : „
meyster (R.D.G.) 
18,475 ; paralele : 
dinov 18.650, 
Nozadze 19,050, 
leki (Ungaria) 18,625.

(cum ar fl 
români, in
și Coșariu, 
pentru exe- 
fost ratările

echipa
constituie, în esență,
meciului triunghiular

pentru 
maxim de partici

pant! pentru o țară este de 10 b 4-10 
Prin însumarea 

în 
si 
se 
ti-

f și minimum 2.
punctajelor individuale realizate 
Cupa Mondială se desemnează 
echipa cea mai puternică, căreia i 
atribuie Cupa Națiunilor, adică 

de campioană mondialătlul neoficial 
pe echipe.

LA SCHI ALPIN

Gustavo Thoeni (dreapta) și J. N. Augert, vedetele anului trecut vor 
fi și în acest sezon printre fruntași.

vor fi desemnați concurentul sau 
concurenta cu cel mai mare punc
taj în toate cele 3 discipline. în caz 
de egalitate la punctaj, va conta 
numărul cel mai mare de locuri 1, 
2, sau 3 obținute. Pe lingă desem
narea și atribuirea titlului de cam-

mai fi premiați 
din clasamentul 
primii trei cla-

pion european vor 
primii. 6 concurenți 
general, precum și 
sați în fiecare disciplină.

Toate probele de concurs ale Cu
pei Europei se vor putea disputa 
pe pîrtii omologate de F.I.S.

UN DEBUT: CONCURSURI OPEN
Cu ocazia reuniunii de la Paris, 

Consiliul F.I.S. a luat și o altă 
hotărîre „istorică'’: organizarea in 
sezonul 1971—72 a patru, competiții 
—open — (deschise) cu participarea 
schiorilor amatori și profesioniști.

în calendarul F.I.S. 71—72 cele 
patru competiții sînt programate, 
după cum urmează : 3—4 ianuarie 
în S.U.A.; 25—26 martie la Saalbach 
(Austria) ; 30—31 martie la Thyon 
(Elveția); 2—3 aprilie la Megere 
(Franța). Calendarul — open — pre
vede pentru prima dată confrunta
rea directă a celor mai străluciți 
campioni ai schiului amator mon
dial cu așii profesioniști grupați (în 
special) sub conducerea lui Bob 
Beattie (S.U.A.). Numele adoptat de 
F.I.S. pentru această formulă de 
competiție este „GRAND PRIX PA
RALLELE OPEN".

Potrivit regulamentului adoptat, 
Ia competiție ar urma să ia startul 
în mod limitativ, un număr de 24 
schiori din care 14 amatori (selec
ționați de F.I.S.), 6 profesioniști din 
grupul Beattie și 4 profesioniști „in
dependenți”.

Probele se vor disputa după for-

mula slalomului paralel -cu o durată 
pentru fiecare manșă de 40—50 sec., 
în sistem eliminatoriu, în așa 
îneît în finală ajung cei mal buni I 
doi. Marele Premiu se decernă cîș
tigătorului finalei, dar în fiecare 
probă primii opt vor fi premiați cu 
cupe și medalii.

Consiliul F.I.S. discută în prezent 
cu părțile interesate condițiile pu
blicitare și de televiziune. în ve
derea coordonării tehnice a noii 
formule competiționale pentru anul 
1972 s-a ales un comitet de condu
cere din care fac parte i Președintei 
Marc Hodler (președintele F.I.S.); 
secretar: Serge Lang (ziarist Fran
ța) ; membri: Karl Lump! (Aus
tria), Honore Bonnet și Rend Sulpi- 
ce (Franța), Rene Fournier (Elveția), 
Graham Anderson și Charles T. 
Gibson (S.U.A.). Austria șl Elveția 
urmează să-și mai desemneze cite 
un membru. De asemenea, grupul 
schiorilor profesioniști are dreptul 
să numească în acest comitet de 
conducere 2—3 persoane alese din
tre reprezentanții săi. (Grupul Beat
tie).

Prima reuniune a acestui comitet 
are loo în aceste zile ale lunii no
iembrie. După cum se vede, o nouă 
formulă de concurs, care va stîrni 
în lumea schiului același Interes 
ca concursurile open de tenis ale 
celor mai buni amatori și profesio
niști mondiali.

1—3 concurenți clasifi-gurează cu 
câți au dreptul la 4 înscrieri, 4—5 
concurenți, 5 înscrieri ș.a.m.d. pînă 
la maximum 10 înscrieri pentru fie
care țâră. Cupa Europei se va or
ganiza separat pentru femei și băr
bați în condițiile amintite mai sus.

Clasamentul se întocmește 
adiționarea punctelor atribuite pri
milor. 15 clasați în fiecare concurs 
contînd pentru Cupa Europei, după 
cum urmează : 25—22—20—18—16— 
14 — 12 — 10—8—6—5—4—3—2—1. 
Pentru întocmirea clasamentului fi
nal și„ desemnarea cîștigătorului Cu
pei Europei vor fi luate in conside
rație cele mai bune 5 rezultate ob
ținute de fiecare concurent în cele 
trei discipline (slalom, slalom uriaș, 
coborire) astfel că nota maximă 
posibilă va putea fi de 375 puncte 
pentru totalul probelor și cîte 125 
pentru fiecare în parte.

Campion și campioană a Europei

prin

Rltter

Mihai BÎRA

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

. s-a Ioc in 
de ia 
a ob- 
etapi

participa toți 
de o federație 
F.I.S. în cazul 
va trebui limi-

ELISABETA POLIHRONIADE A PĂSTRAT

OLE

PE AGENDA MECIURILOR DE AZI

tul,

Wal-

CAMPIOANA

Abel 
18.875 ; 
19.275, 

Molot- 
18.900 ;

Abel

Echipa de handbal M.A.I. Moscova s-a 
calificat pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la handbal 
masculin. In jocul retur, disputat la 
Dortmund, cu formația vest-germană 
Grunwelss Dankersen. handballștll sovie
tici au terminat învingători cu scorul 
de 13—11 (4—5). In primul med, echipa 
sovietică a cîștigat cu 12—11.

Janz
Helman (R.D.G.) 19.050,

19,00 .... 5. Ceampelea 
Janz 19,400, Helman 

birnă : Janz 19.325, 
18.950, Helman 

Janz 19,575. Helman 19.075.

După desfășurarea a 49 de probe spe
ciale, din cele 77 prevăzute, în raliul 
automobilistic al Marii Britanii conduce 
sportivul suedez Stig Blomqvist pe 
„Saab", secundat de Timo Maklnen (Fin
landa) pe „Ford Escort" și Bjorn Walde- 
gaard (Suedia) pe „Porsche". Din cauza 
condițiilor atmosferice nefavorabile, din 
cej 231 de concurenți care au luat star
tul, 89 au abandonat.

La Amsterdam s-au întîlnit tn primul 
lor meci pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet feminin echipa loca
lă „Stars" șl formația C.k.D. Praga. 
Baschetbalistele cehoslovace aii terminat 
învingătoare cu scorul de 74—53 (33—28).

Kudinov 
4. Petrescu 18,350 ; 

(U.R.S.S.) 18,900, Sa-
Banki (Cehoslovacia) 
Samugia 18,700, Bur- 
) 18,525, Bornhardt

Nozadze 18.850, Ku- 
Feytek 18,575 ; bară : 
Petrescu 18,825, I^ste-

PROFIL
I RITTER

Deși ciclist multilateral prinDeși ciclist multilateral prin excelență, Ole Ritter se simte mal bine pe 
pista velodromului. Mai ales pe aceea, din lemn lucios, a velodromului olim
pic de la Ciudad de Mexico, Aerul rarefiat venindu-1 în ajutor, el știe să 
accelereze acolo, cel mai bine vîrtejul pedalelor, ce-1 duc spre record.

Acum citeva zile, excelentul ciclist danez și-a mai adăugat un tlmp- 
Mmită, la impresionanta sa colecție de performanțe : recordul mondial pe 
100 km. Tot pe pista mexicană, unde, în ajun de Olimpiadă, stabilea o fan
tastică cifră de record pentru clasica „oră". Era exact cu o zl înaintea star
turilor în întrecerile olimpice și viteza pistei, aflată la dispoziția concurenților 
venlți din toate colțurile lumii, era probată prin această performanță supremă. 
Un an mal tirziu, tot la Ciudad de Mexico, belgianul Ferdinand Bracke 
încerca la rîndul său să treacă în amintire recordul orei. Dar acolo unde Rltter 
reușise cu brio, Bracke eșua lamentabil. Se vede că faimoasa pistă îșl are 
prietenii ei... ... , . , ,Și încă un amănunt, pentru creionarea mal fidelă a portretului lui 
Ole Ritter. A fiost în România. în 1964, cu întreaga echipă olimpică a Dane
marcei, pentru a se întrece cu rutierii șl pistarrtl noștri. A participat șl la 
„Cursa Păcii", fără a înregistra însă un succes deosebit. Șoseaua pare, totuși, 
să nu-1 fie chiar pe plac. în special cînd începe să urce în pantă.

A trecut la profesionism acum patru ani, culegînd apoi un impresionant 
buchet de viOtoril. Ultima — se știe —este datată : 18 noiembrie 1971,

TITLUL DE
BRAȘOV, 23 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Ultima run
dă a finalei campionatului feminin 
de șah a fost deosebit de dispu
tată. La ora cînd transmit, nu sînt 
cunoscute decît rezultatele a 5 par
tide. restul ju'cîndu-se în continuare.

Printre rezultatele cunoscute este 
și remiza liderei clasamentului, 
maestra internațională Elisabeta Po- 
lihroniade, care, terminînd la egali
tate partida cu Adela Gesticone, și-a 
asigurat primul loc și păstrarea ti
tlului de campioană republicană. 
Este un frumos succes, obținut la 
capătul unui campionat pe care l-a 
dominat de la rnceput pînă la _șfîr- 
șit. O dată 
hronlade a 
reprezenta 
campioanelor europene1*, care începe 
la 1 decembrie Ia Vrnjacka Banja, 
în Iugoslavia.

In celelalte partide terminate pînă

acum s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Elena Rădăcină — Suzana 
Makai 0—1, Renee Fărkaș — Marga
reta Teodorescu i/2—i/s, Maria Po- 
gorevici — Ioana Miroslav 1—0, 
Anca Gheorghe — Lia Bogdan

întreruptele disputate ieri 
neață : Suzana Makai — 
Gheorghe 1—0, Lia Bogdan — 
lia Chiș 0—1.

Rezultatele celor 3 partide 
se mai dispută (Baumstark —
cu, Gogâlea — Simu, Chiș — Jig- 
mond) vor influența în mare mă
sură configurația restului clasamen
tului. Deocamdată, el arată în par
tea superioară în felul următor : 
Elisabeta Polihroniade 13 puncte (din 
15, fără pierdere). Margareta Juncu 
lli/2 (1), Suzana Makai lli/2, Ger
trude Baumstark 11

dimi- 
Anca 
Emi-

care 
Jun-

la început pînă la sfîr- 
cu titlul, Elisabeta Poli- 
cîștigat și dseptul de a 
țara noastră la „Cupa

(1).
C. GRUIA

MULTE SURPRIZE ÎN RUNDA A DOUA

A ÎNTRECERII MASCULINE

Dînd curs unor. propuneri formu
late de un grup de studiu al F.I.S., 
reuniunea din 2—25 septembrie 
1971 a Consiliului F.I.S. a decis in
troducerea Cupei Europei la schi 
alpin, înc.epînd din iarna 1971—72, 
cu un calendar și un regulament 
corespunzătoare.

Au dreptul de a 
concurenții înscriși 
națională afiliată la 
în care participarea
tată (din condiții organizatorice, me
teorologice etc.) cota de înscrieri 
pentru .fiecare federație va.fi de
terminată după lista de puncte 
F.I.S., adică după clasamentul eu
ropean al celor mai buni specialiști 
pe. discipline. Astfel, țările care nu 
au nici. un concurent pe lista celor 
mai buni 200 schiori europeni la 
una din cele trei discipline alpine, 
au dreptul de a înscrie în Cupa 
Europei 3 concurenți; cele care fi

Runda a doua a finalei campionatu
lui republican masculin 
o serie de remize rapide 
cașu și Reicher-Ghițescu 
țări). Ciocâltea-Neamțu 
Suta-Mititelu (21). 1
luptat Stoica cu Partoș, încheind re
miza la mutarea a 21 a. In. celelalte 
partide, partenerii s-au arătat mai pu
țin imnăciuitori. Debutantul în finală, 
timișoreanul V. Adam, a produs pri
ma surpriză a competiției, învingîndu-1 
pe experimentatul maestru I. Szab6, 
cu alutorul unei cunoscute combinații 
bazata pe șahul prin descoperire. 
Foarte disputată a fost partida dintre 
D.
de 
de 
tra 
ză 
Și-

Ceva

a debutat cu 
: Stanciu-Puș- 
(cîte 15 mu- 
(18 mutări), 

mal mult au
31-a. In celelalte

pe șahul prin
Ghizdavu și C. Botez. După o serie 
schimburi s-a ajuns într-un final 

dame și cal, în care Ghizdavu păs- 
un oarecare avantaj. In mare cri- 
de timp, Botez a continuat greșit 
intrînd într-o plasă de mat, a pier

dut dama.
Toate cele trei partide. care s-au între-

rupt au avut o desfășurare interesan
tă. V. Valsman a avut mare avantaj 
la D. Drlmer, dar n-a continuat sufi
cient de precis, permlțînd adversaru
lui să intre într-un final în care, deși 
are un pion în minus, păstrează șan
se de salvare. M. Ghindă șl E. Un- 
gureanu au întrerupt într-un final de 
cal șl nebuni, cu perspective sensibil 
egale. în sfîrșit, Grtinberg s-a zbătut 
toată partida și continuă să fie expus 
presingului pozițional al lui Pavlov.

Astfel,- pentru moment, în clasament 
conduc D. Ghlzdavu șl S. Neamțu, cu 
cîte l*/2 puncte.

Astăzi dimineață 
nuă cu partidele 
mele două runde, 
începînd de la ora 
da a 3-a.

camplonatul conti- 
întreirupte din prl- 
lar după-amlaza, 

16, se dispută run-

Astăzi, este din nou o zi bogată 
în fotbalul internațional. Echipa re
prezentativă a țării noastre susține 
ultimul meci decisiv, în grupa I a 
C.E., cu Țara Galilor. Prin urmare, 
astăzi vom cunoaște care va fi cea 
de a șasea echipă calificată în sfer
turile de finală ale supremei între
ceri continentale î România sau 
Cehoslovacia. Pentru a se califica, 
echipa țării noastre are nevoie nea
părat de o victorie, fie și la limită, 
în timp ce un scor egal sau un suc
ces al galezilor ar promova în sfer
turi reprezentativa cehoslovacă I

Reamintim că pînă acum au ob
ținut calificarea următoarele 5 for
mații : Italia, U.R.S.S., R.F. a Ger
maniei, Iugoslavia și Belgia. Pentru 
celelalte trei locuri candidează cîte 
două echipe t România și Ceho
slovacia, Ungaria și Franța, Anglia 
și Elveția.

Celălalt meci al preliminariilor 
C.E. dintre Spania și Cipru' (grupa 
a iV-a), ce se dispută azi, nu pre
zintă nici o importanță pentru pri
mul loc, deoarece deținătoarea pri
mului loc, echipa U.R.S.S., este deja 
calificată.

Programul de azi este completat 
cu 7 meciuri din optimile de fina
lă ale „Cupei U.E.F.A.". Dintre cele 
două formații românești prezente 
în competiție, doar una, U.T.A., in
tră în focul întrecerii, cealaltă, Ra-

pid, urmînd a susține primul joc 
cu Tottenham abia la 8 decembrie, 
la Londra. Textiliștii’ au un meci 
dificil cu Vitoria Setu'bal — reve
lația actualului campionat portu
ghez — și pentru a-și asigura cali
ficarea vor avea nevoie de o vic
torie categorică. Nu mai puțin inte
resante sînt și jocurile dintre Eint
racht Braunschweig — Ferencvăros 
Budapesta, A.C. Milan — F.C. Dun
dee, St. Johntone — Zelezniciar Sa
rajevo, Rapid Viena — Juventus 
Torino, P.S.V. Eindhoven — S. K. 
Lierse, F.C. Carl Zeiss Jena, — Wol
verhampton. în marea lor majori
tate, întîlnirile se anunță echilibrate, 
așa îneît credem că numai după 
partidele retur de la 8 decembrie 
vom cunoaște echipele calificate în 
sferturile de finală.

în fine, în preliminariile olimpi
ce este programată o singură în- 
tîlnire : Bulgaria — Spania, la So
fia. Fotbaliștii bulgari sînt net fa- 
voriți, cu atît mai mult cu cît e- 
chipa țării gazdă aliniază prima re
prezentativă în fața unui „11” spa
niol care a pierdut prima întîlnire 
cu Polonia, pe teren propriu (0—2). 
în această grupă, 
lificare se va da 
chipele Bulgariei 
căror confruntări
loc în luna mai 1972.

POLONIA (ulti
ma etapă a turului): 
Gwardla Varșovia — 
Szomberkj Bytom 
2—0 ; Stal Mlelec — 
Zaglebie Sosnowiec 
0—1; Polonia Bytom
— Stal Rzeszow 
0—0 ; Ruch Chorzow
— LKS Lodz 4—1; 
Wisla Cracovia — 
Odra Opole 1—0; 
Zaglebie Walbrzych
— Legia Varșovia 
1—0, Pe primul loo 
în clasament 
echipa Ruch 
zow cu 19 p.

se află 
Chor-

Zaglebie 
brzych a dispus 
cu 1-0 de Le
gia ! Kwiatkow- 
sky în săritură 
(Zaglebie) înscrie 
golul victoriei 
în meciul cu Legia

CAMPIONATE...

lupta pentru ca- 
probabil între e- 
și Poloniei, ale 
directe vor avea

CAMPIONATE...
BULGARIA (etapa a 13-a). Terenurile 

înzăpezite șl alunecoase au constituit un 
serios impediment pentru fotbaliști. Din 
acest motiv s-a marcat cel mai mic nu
măr de goluri din acest sezon : 17. Lev- 
ski-Spartak a făcut meci egal (1—1) 
cu Cemomoreț. Lokomotiv (Plovdiv) a 
obținut prima victorie în campionat dis- 
punînd de Akademik cu 1—0. Surprin
zătoare victoria în deplasare a formației 
Marek, care a întrecut la Tmovo pe 
Etar cu 2—1. A.lte rezultate : Spartak — 
TSKA 0—1, Botev — Lokomotiv 2—1, JSK 
Spartak — Beroe 0—0, Dunav — Trakia 
1—1, Laskov — Cerno More 2—0, Slavia 
— Ceardafon 3-0. Clasament :
1. TSKA 13 11 2 0
2. Levski Spartak 13 8 3 2
3. Beroe 13 8 1 4

UNGARIA (etapa a 13-a) : Videoton 
— Vasaa 1—1; Ferencvaros — Eger 6—1; 
Honved — Csepel 3—0; Pees — Dlosgydr 
2—0; Egyetertes — Szombathely 1—1: 
Salgotarjan — Komlo 5—1; Tatabanya — 
M.T.K. 2—0; Ujpesti ~ .
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvaros
3. Vasas
4. Honved
5. Tatabanya

Dozsa — Gydr 8—1.
12 9 3 0 38—11 21
12 7 2 3 29—13 10
13 6 4 3 23—13 16
12 6 4 2 20—11 16
13 6 4 3 24—18 16

10-a) : Espanol Bar-SPANIA (etapa a ..... . . _.___  .
celona — Real Madrid 0—0; Las Palmas
— Real Sodedad 0—0; Atletico-Madrid
— Cordoba 2—2 ; Betis Sevilla — Burgos 
2—0; Celts Vigo — FC Sevilla 4—1 : Sa
badell — Coruna 4—1 ; Atletico Bilbao
— Granada 1—o; Valencia — C.F. Barce
lona 1—o; Gijon -* Malaga 1—o.

I. o.

CAMPIONATE...

35—12 24
29— 9 19
25—20 17

OLANDA (etapa a 14-a) ; Ajax Amster
dam — Telstar 5—2 ; Utrecht — Twente 

DenFeijenoord Rotterdam — 7C

Piet Keizer „tunarul" echipei 
Ajax
Haag 2—1 ; Sparta Rotterdam — MW 
Maastricht 3—0 ; Excelsior Rotterdam — 
GO Ahead 0—2; Groningen — DWS Am
sterdam 4—0; Vitesse — PSV Eindhoven

I

S. SAMARIAN

1. Real Madrid 10 6 4 0 16— 5 16 1—1.
2. Valencia 10 6 4 0 15— 6 16 1. Ajax 14 11 3 0 32— 8 25
3. Sevilla 10 5 3 2 16—11 13 2. Feijenoord 14 11 1 2 29— 6 23
4. GUon 10 6 1 3 11— 7 13 3, Sparta 14 7 6 1 35—15 20

CEHOSLOVACIA (etapa a 15-a, ultima 
a turului) : Spartak Trnava — AC Nitra 
1—0; TZ Trinec — Dukla Praga 1—1; 
Slovan Bratislava — Tatran Preșov 4—2;

“ ~ “ 1—1 ; 
0—1;
Bmo 
2—0; 
0—0.

Jednota Trendn — Spana Praga 
Lokomotiv Kosice — VSS Kosice 
SKLO Union Teplice — 2brojovka 
2—0; Slavia Praga — ZVL Jilina 
Banik Ostrava — Inter Bratislava . ..
Clasament : 1. Slovan Bratislava — 25 p; 
2. VSS Kosice — 23 p; 3. Dukla Praga — 
2o p etc.

FRANȚA (etapa a 16-a) 
Sochaux 3—0; Rennes — 
Angers — Angoulfcme 8—1 
Nice 2—1 : Lille — St. 
TTancy — Bastiâ 2—0; Red 
1—5; “ ~ “
Lyon , _____
4—2. în clasament conduce Marseille cu 
Basel — Chaux de Fonds 3—0.
23 p, secundată de Nimes — 21 p, So
chaux — 20 p. Nantes — 19 p etc.

GRECIA (etapa a 10-a) : Olympiakos 
Pireu — Ethnikos 3—1 ; Olympiakos Vo- 
lou — Panathinaikos 1—5 ; AEK — Hera- 
klis 4—0 ; Panionios — PAOK 0—1 ; Trikala 
— Foster 1—1 ; Aris — Apollon 1—0 ; Ka- 

vala — Egaleo 1—0: Pierikos — Veiia 
1—0 ; Olympiakos Cipru — Panahaiki 
0—0. In clasament conduc Panathinaikos. 
PAOK și Aris •- toate cu cite 25 p.

ELVEȚIA : Tn programul fotbalistic el
vețian a figurat o etapă de cupă. Din 
cauza timpului nefavorabil (ninsoare) nu 
s-au disputat decît două partide (pentru 
optimi de finală) încheiate cu următoa
rele rezultate : Bienne — Sion 2—1 ; FC

: Marseille — 
Reims 4—1 : 
: Bordeaux — 
Etienne 2—0 ; 
Star — Nimes 

Monaco — St. Germain Paris 2—1: 
— Metz 2—1 ; Ajaccio — Nantes

cu Rapid Viena („Cupa U.E.F.A.") și 
respectiv Glasgow Rangers („Cupa 
Cupelor"). In urma acestei hotăriri, 
echipele Dinamo Zagreb și Sporting 
Lisabona sînt definitiv eliminate din 
competițiile respective.

• In ultima vreme, Federația de 
fotbal din Olanda a fost nevoită să 
treacă la o serie de reforme menite 
să aducă situația materială a echipe
lor la un nivel acceptabil. Astfel, s-a 
procedat la desființarea a 17 cluburi 
din liga a Il-a !

• Federația de fotbal din R.F. a 
Germaniei a făcut cunoscut numărul 
său de membri activi. Pe întreg cu
prinsul țării activează 2 937 000 de 
fotbaliști, dintre care mai bine de o 
treime sînt școlari. Pentru prima oară 
în cuprinsul tabelelor se află și fe
mei ; numărul fotbalistelor se cifrea
ză la 73 000,

La Genova au luat sfîrșit întrecerile 
uneia din grupele semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni" ia polo pe apă. 
Pentru turneul final al competiției, pro
gramat între 3 șl 5 decembrie în loca
litatea iugoslavă Hvar, s-au calificat 
echipele Marinei din Moscova și Pro 
Recco Genova. Tn ultima zi a turneului, 
formația sovietică a terminat la egali
tate : 2—2 (2—0, 0—1, 0—1, 0—0) cu Pro 
Recco, Iar C.N. Barcelona a dispus cu 
8—1 (1—1, 0—0, 2—1, 5—2) de Steaua Ro
șie Kosice.

In runda a 8-a a turneului internațional 
de șah de ia Skoplje, Polugaevskl l-a în
vins pe Tringov, Pianinei pe Vesterinen, 
iar Langeweg a cîștigat la Ostolcl. A 
fost consemnată remiza in partidele Ja- 
nosevld — Qufeld Bllek — Nlcevskl, 
Damianovlcl — Raikovlcl șl Ilievskl — 
Sofrevski. în clasament continuă să con
ducă Polugaevskl (URSS) cu 7*/j puncte, 
urmat de Pianinei șl Veiomlrovlcl (ambii 
Iugoslavia) cu cîte 5’/j puncte fiecare 
etc.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ȘTIRI • REZULTATE
® Continuîndu-și turneul în R.F. a 

Germaniei, reprezentativa U.R.S.S. a 
intilnit la Gelsenkirchen formația 
Schalke 04. lidera clasamentului. vest- 
german. Partida s-a încheiat la ega
litate: 0—0. Din echipa sovietică s-au 
remarcat Kiseliev, Rudakov și Fedo
tov.

• Echipa Torpedo Moscova, aflată
în turneu în Italia, a jucat cu for
mația Verona, în fața căreia a pier
dut cu scorul de 1—3 (0—0). Golu
rile gazdelor au fost înscrise de Enzo 
(min, 50 din 11 m și nun. 87) și 
Bergamaschi (min. 61). Pentru oaspeți 
a marcat Skalinov (min. 75). t

• Comisia de apel a U.E.F.A. a 
respins contestațiile echipelor Dina
mo Zagreb și -Sporting Lisabona, pri
vind meciurile disputate da acestea

ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA HANDBAL MASCULIN

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 19-13!
T«k.9PJ.E.?°?G' 23 (Pnn ,ele,on> de 'f trimisul nostru special, Călin AN- 
TONE5CU). Astă seară (ieri — n.r.) s-au disputat jocurile inaugurale din 
cadrul competiției internaționale de handbal masculin dotată cu World 
Cup*. Prima zi ne-a adus și prima satisfacție, căci reprezentativa tării noa
stre înti nmd echipa Cehoslovaciei a obținut un remarcabil succes, învin- 
gind redutabila sa adversară cu 19—13 (10—6). Demn de subliniat este 
faptul ca handbaliștn români au avut meciul la discreție, conducînd de la 
început și pînă la sfîrșit, uneori cu diferente mai mari decît cea din final l 
feste o victorie de prestigiu, care se datorează întregii echipe, dar, mai ales, 
lui Gruia, Kicsid și Penu — acesta din urmă cu adevărat magistral l Punc
tele au fost înscrise de : Gruia (6), Birtalan (4), Kicsid (4), Dan Marin (2), 
Dafu Vo,n-a “ pentru România, respectiv Lafko (4), Konecny (4,
Beneș (2), Kavan, Bruna și Klimdk. 1 '

...în Programul competiției au intervenit modificări, asa îneît ziua de 
odihna va fi țoi. Reprezentativa României întîln/ște mîine (n r — azi) 
echipa Spaniei.

alfe rezultate înregistrate In orima zi : R.D.G.
12—12 (7—7), Iugoslavia — U.R.S.S. 15—11 (7—6). Norvegia
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