
Încheierea vizitei 
ÎN TARA NOASTRĂ 

A TOVARĂȘULUI 
IOSIP BROZ TITO

Miercuri, 24 noiembrie, au con
tinuat, la sediul Comitetului jude- 
țean-Timiș al P.C.R., convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Cea de-a doua zi a convorbiri
lor a fost consacrată discutării 
unor probleme actuale ale situa
ției internaționale. Părțile au con
statat cu satisfacție că punctele 
de vedere ale României și Iugosla
viei sînt identice sau foarte apro
piate în aprecierea evenimentelor 
care au loc în viața internațională.

Cei doi președinți au apreciat 
acțiunile menite să contribuie la 
convocarea Conferinței în proble
mele securității europene, expri- 
mîndu-și convingerea că trebuie 
impulsionate pregătirile în vederea 
acestei conferințe.

în cadrul convorbirilor, au fost 
abordate, de asemenea, problemele 
situației din Balcani, subliniindu-se 
necesitatea întîlnirilor la diverse 
niveluri și sub toate formele, în
tre țările balcanice.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a for
țelor antiimperialiste.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie, cor
dialitate, deplină înțelegere și în
credere reciprocă.

★
Miercuri seara, s-a încheiat vi

zita de prietenie făcută în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro- 
țnâh, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ 
nia, de tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

■în gara Timișoara, oaspeții iu
goslavi au fost conduși de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretat 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului. Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Emil Drăgănes- 
CU. membru al Comitetului Exe 
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepre 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Co 
misia „mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică. Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex 
terne, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Este ora 21,30. în vasta piață a 
gării, împodobită cu drapelele ro
mâne și iugoslave, o gardă mili
tară prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Tosip Broz Tito trec în revistă 
garda militară. Mulțimea prezentă 
scandează „Ceaușescu — Tito“, 
„Ceaușescu — P C.R.“.

Cei doi președinți și persoanele 
oficiale care îi însoțesc se îndreap
tă spre peronul gării.

Tovarășul Tito și ceilalți condu
cători de partid și de stat iugo
slavi își iau rămas bun de la con
ducătorii de partid șj de stat ro
mâni. înainte de despărțire, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Tosip 
Broz Tito s? îmbrățișează prie
tenește.

în aplauzele mulțimii, trenul spe
cial cu care călătorește tovarășul 
losip Broz Tito părăsește gara 
Timișoara, îndreptîndu-se spre 
patrie.

★
întîl nirca dintre tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și losip Broz Tito con
stituie o nouă și remarcabilă con
tribuție la întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-iugo- 
slave, pe multiple planuri.

Opinia publică din țara noastră 
a urmărit cu deosebit interes vi
zita în Republica Socialistă Ro 
mânia a solilor poporului iugo
slav, dînd o înaltă apreciere spiri
tului de cordialitate, deplină în
țelegere și încredere reciprocă, 
care a caracterizat întreaga des
fășurare a vizitei și convorbirilor.

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR
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CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI I 

A PRELIMINARIILOR 
CAMPIONATULUI EUROPEAN

1. ROMÂNIA 6 4 1111-2
2. Cehoslovacia 6 4 1111-4
3. Țara Galilor 6 2 1 3 5-6
4. Finlanda 6 0 15 1-16

2-0 CU TARA GALILOR! CALIFICARE PE DEPLIN MERITATĂ!  > 
ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI IN PRIMELE 8 REPREZENTATIVE ALE EUROPEI

ACUM A SOSIT TIMPUL CA, PRiNTR-0 MAI EFICIENTĂ ABORDARE

A ANSAMBLULUI DE PROBLEME DIN FOTBALUL NOSTRU,

ACEASTĂ POZIȚIE FRUNTAȘĂ CONTINENTALĂ SĂ FIE CONSOLIDATĂ!

Minutul 91, tradiționala fotografie a învingătorilor crispați încă de efort

Felicitări unanime
Iată echipa poastră națională ajunsă după un efort superb la un nou capă, 

de drum, fiind calificată în sferturile de finală ale campionatului european. 
Aceasta, după un șir de grele bătălii, dintre care una singură a fost pier
dută, cea cu puternica noastră rivală, reprezentativa Cehoslovaciei, ai cărei 

fotbaliști și suporteri au privit ieri cu tristețe Ia televizoare, cum ultima lor 
șansă, indirectă, de calificare a fost irosită, datorită jocului excelent practi
cat de jucătorii români in fața echipei Țării Galilor.

Apriga dispută cu fotbalul cehoslovac a fost ciștigată la egalitate de pune 
te (9), cu departajare la golaveraj (diferență de două goluri), așa cum indică 
regulamentul. Ce s-ar fi întîmplat, oare, dacă la Helsinki scorul cu Finlanda 
ar fi fost numai de 2—0 în favoarea echipei noastre? IATA, DECI, CA FIE
CARE DIN CELE ȘASE PARTIDE SUSȚINUTE DE ECHIPA NOASTRA A AVUI' 
GREUTATEA EI în cîiitarul atît de fin care a departajat la „gram" principa
lele pretendente din grupa I a preliminariilor C.E., România și Cehoslovacia

Dragi fotbaliști, meritați felicitări din partea tuturor acelora care iubesc 
cu adevărat fotbalul, care de pe întreg cuprinsul țării, au palpitat alături de 
voi. Aceste felicitări se răsfrîng din plin asupra antrenorilor de la cluburile 
voastre dar, în primul rînd, asupra lui Angelo Niculescu, acest om cu nervii 
de oțel, care a stat neclintit în fața oricăror valuri. Felicitările se cuvin apoi și 
conducerii federației de fol bal a cărei pasiune în problema reprezentării in
ternaționale a fotbalului nostru, dublată de echilibru și spirit de răspun
dere, sînt derh’je de stima tuturor. Nu trebuie să uităm că această luptă pentru 
calificare s-a dat pe fundalul general al dezvoltării continue a mișcării noas
tre sportive, îndrumată și sprijinită de partid și guvern spre care se îndreaptă 
recunoștința tuturor sportivilor români.

Așadar, prin meciul de ieri ECHIPA ROMÂNIEI SE AFLA AST AZI 
PRINTRE PRIMELE OPT REPREZENTATIVE ALE EUROPEI, care se vor în
frunta în sferturile de finală ale campionatului continental din 1972. Nu trebuie 
să uităm că în 1969 reprezentativa noastră s-a calificat în turneul final al cam 
pionatului mondial Mexic ’70, așa c«x în prezent ea nu face decît să repete a- 
ceastă lăudabilă performanță.

Acum cînd zarurile au fost aruncate este cazul să apreciem progresul 
evident al fotbalului nostru, progres realizat cu mari eforturi, cu o mină de 
jucători talentați care au dăruit culorilor naționale tot ceea ce ei au mai bun 
în ființa lor. Nu putem să nu constatăm că datorită unor eforturi organizatori
ce și unor fonduri cheltuite rațional cu centrele de copii și juniori, au apărut 
și sînt în curs de formare noi talente, dintre care Iordănescu s-a consacrau 
iar Năstase, Aelenei și alții bat acum la poarta echipei naționale.

Să recunoaștem însă că fotbalul românesc mai are încă mult de rea
lizat pe numeroase planuri din activitatea internă, spre a ajunge la o conso
lidare deplină, spre a putea păstra și eventual îmbunătăți poziția pe plan ex
tern. pe care a cucerit-o acum, aceea de a fi cel puțin a opta putere fotba
listică din Europa.

Perioada de liniște de pînă la primăvară cînd va începe hora „sfertu
rilor europene", a preliminariilor campionatului mondial *74, a tentativei do 
< alificare și în turneul olimpic ’72, precum și aceea a fazei finale din cupele 
europene intercluburi, va trebui să fie bine folosită pentru întărirea orga
nizatorică a fotbalului nostru la toate nivelele. în scopul de a face față cu 

forțe sporite marii concurențe pe plan internațional.

Aurel NEAGU

Teri, cîștigînd partida întrerup
tă cu Reicher. și obținînd apoi vic- 
teria și după amiază, în fața ’ui 
Adam, maestrul Gh. Mifitelu s-a 
instalat în fruntea finalei șahiști
lor cu 2Va puncte din cele trei 
runde disputate pînă acum. El este 
urmat de Em. Ungureanu — 2 p 
și un lot numeros de concurenți 
eu cîte l’/j p, condus de S. Neam- 
t». care are o partidă mai ouțin 
jucată.

Iată rezultatele din runda a 3-a: 
Partoș — Pavlov »/2—','i, Botez. — 
Stoica Vs—*/2. Szabo — Ghizdavu 
1—O, Mititelu — Adam 1—0. Dri- 
mer — Reicher ‘/2—>/2. Buza
— Ghindă >/2—‘/2, Ungureanu — 
Vaisman 1—0. S-au întrerupt par
tidele Ghițescu — Șuta și Pușcâșu
— Ciociltea. Ultimul are avanta
jul calității. S-a amînat partida 
Griinbcrg — Stanciu.

Azi — de la ora 16 — se dispu
tă, în sala l.P.G.G. a patra rundă.

★

In urma ultimelor rezultate înragistrate în finala de Ia Brașov (Baumsțark, — 
Juncu 1—0. Gogilea — Simu 1—0, Chiș — Zslgmond 'y clasamentul definitiv al
campionatului republican feminin de șah pe 1971 este următorul :

1. FLISABETA POI.IHKONIADE (Electronica București) 13 puncte : 2. Gertrude 
Baumstark (Medicina Timișoara) 12','2 p : 3—I. Suzana Makai (Medicina Tini.) șl 
Margareta Juncu (C.S.M. Cluj) ll>/2. p: 5—6. Maria Pogoreviel (Petrolul Ploiești) si 
Margareta Teodorescu (Constructorul Buc.) 9 p: 7—8. Emilia Chiș (l.T.B.) și Eleonora 
Gogilea (Electronica Buc.) 8 p; 9. Adela Gesticone /Mureșul) 6'/. p. 10. L’a Bogdan 
(Politehnica Buc.) 6 p; 11—12. Elena Rădăcină (Constructorul Buc.) și Ioana Miroslav 
(A.S. Buc.) 5 p, 13—14. Renee Fărcaș (Crișul-Oradea) si Vetuiia Simu (C.P.M. Buc,) 
4 p t 15—16 Ve.ra Zsigmond (I.P.C.A. Buc.) și Anca Gheorghe (Politehnica Brașov) 
3’â p.

FORJA COLECTIVĂ A JOCULUI 
ECHIPEI NAJIONALE

A REALIZAT SUPERIORITATE
TOATE PLANURILE

începută la scorul care califica 
în sferturile de finală ale Campio
natului european echipa Cehoslova
ciei, partida a prezentat — după 
numai 9 minute de joc — o re-

0 ACȚIUNE VASTĂ, DE DEOSEBITĂ IMPORTANTĂ: CURSURILE DE PERFECȚIONARE

PROFESIONALĂ A LUCRĂTORILOR DIN MIȘCAREA SPORTIVĂ

zolvarc pentru problema care li se 
punea ieri fotbaliștilor tricolori. Tn- 
tr-adevăr, în minutul 9 al jocului 
cîștigătoare a grupei I preliminare 
sc profila echipa noastră.

Insistăm asupra acestui moment 
de joc nu atît clin plăcerea de a 
evoca superba lovitură de cap a lui 
Lupcscu — care a avui to-‘e a’-i- 
butele (promptitudine, decizie, vite
ză, forță) clasicului „heading- brita
nic —, ci din dorința dea marca în 
scris ceea ce acest gol a marcat în 
evoluția ulterioară a meciului. el

LA SNAGOV, 128 DE TEHNICIENI S-AU PREGĂTII PENH 
UN NOU SALT VALORIC AL ATLETISMULUI NOSTRU

punîndu-și. după părerea noastră, 
în mare măsură pecetea asupra 
jocului fotbaliștilor români.

Lansați de acest goi psihologic, 
tricolorii aveau să reușească 20—25

Marius POPB5CU

(Continuare în pag. a 4-a)

Imagine vie a omogenității sufletești a componențitor echipei naționale care se îmbrățișează după al 
doilea gol (Dobrin, Lucescu, cu spatele și Iordănescu).

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Trei sportivi fruntași (de la stingă la dreapta: Ș. Ciochină, 
Cornelia Popescu și C. Corbu — cel mat bun atlet al anului 1971) se 
pregătesc sub supravegherea antrenorului „nr. 1“ — Baruch Elias. 
y y Foto : N. DRAGOȘ

• Timp de 7 zile au fost apro
fundate noile metode de pregă
tire • Un prețios schimb de 
experiență • Atletismul româ
nesc are încă multe resurse ne
folosite ® Pasiunea și conș
tiinciozitatea — factori hotă- 
rîtori

ARĂDENII ÎȘI ADAUGĂ ÎN PALMARES
0 NOUĂ VICTORIE PRESTIGIOASĂ

Încadrîndu-se în efortul general, 
al întregii țări, de ridicare conti
nuă a nivelului profesional, de 
perfecționare a mijloacelor și me
todelor de muncă, de stimulare a 
cadrelor pentru un aport cit mai 
însemnat în îndeplinirea și depă- 
șjrea sarcinilor de desăvîrșire a 
construcției socialismului, trens- 
punînd în practică indicațiile par
tidului nostru, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a elaborat un vast plan de perfec
ționare profesională a lucrătorilor 
din mișcarea sportivă.

Prin dezbateri, propuneri și con
tribuții personale privind aplica
rea măsurilor pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
©amenilor muncii, prin înfățișa

rea și explicarea practică a celor 
mai noi și mai înaintate metode 
de lucru, bine fundamentate ști
ințific, prin aprofundarea cunoș
tințelor în diferite domenii tan
gente educației fizice, antrenorii, 
profesorii și tehnicienii din box, 
lupte, handbal, schi, canotaj, scri
mă, baschet, aeromodelism și gim
nastică, medicii sportivi, vicepre
ședinții consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, precum și 
metodiștii au căpătat cu prilejul 
acestor cursuri orizonturi noi. ja
loane pentru o susținută muncă 
de educație și pregătire sportivă 
a tineretului.

Recent, la. Snagov, a avut loc 
un curs similar, la care au parti
cipat, timp de 7 zile, 128 de an
trenori de bază ai atletismului 
nostru, profesori din învățămîn-

tul mediu și superior (care au în 
pregătire sportivi fruntași), meto- 
diști etc. în cadrul acestui curs 
a avut loc și consfătuirea anuală 
a antrenorilor de atletism.

Cursanții au audiat expuneri 
privind forma sportivă, metodica 
antrenamentului, medicina sporti
vă, modelarea antrenamentului, 
realizate de dr. Emil Ghibu — vi
cepreședinte al C,N.E.F.S., dr. Mi
ron Georgescu, dr. Doina Trancio- 
veanu, dr. /Xdalbert Szogy, prof. 
Vasile Dumitrescu. De un deo
sebit interes s-a bucurat și schim
bul de experiență realizat în ca
drul temei „particularități ale pro
cesului de antrenament al unor 
sportivi fruntași'1. Antrenorul e- 
merit Baruch Elias a vorbit — 
cu acest prilej — despre Carol 
Corbu și Cornelia Popescu, Ion 
Benga despre Argentina Menis, 
Gh. Biro despre Ileana Silai, Gh. s 
Stânei despre Gh. Cefan, Claudia 
Simionescu despre Mariana Goth, 
iar Vasile Dumitrescu despre 
Alex. Munteanu. Federația de at
letism a distribuit cursanților ma
teriale tehnice și metodice, le-a 
prezentat filme.

Analiza activității fiecărui an
trenor (realizată pentru antrenorii 
care pregătesc atleții seniori de 
Gh. Zâmbreșteanu, pentru cei ce

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

U. T. A.-Vitoria Setubal 3-0 (2—0)

Stadion U.T.A. ; timp însorit, rece ; teren moale, alunecos : spectatori — 
circa 7 000. Au marcat: DOMIDE (min. 9), SIMA (min. 16) și KUN II (min. 
65). Raportul șuturilor la poartă : 15—15 (pe spațiul porții : 8—10). Raport de 
cornere : 5—8.

U.T.A. : Vidac 9 — Birău 7-j-, Lereter 9, Pojoni 9. Popovici 7, Peteseu 7, 
Domide 10. S'ima 6 (min. 75 Axente). Kun TI 8-j-, Broșovschi 8, Both 7.

VITORIA SETUBAL : Joaquim Torres — Rebelo, Coreia, Mendes, Carrico, 
Octavio (min. 60 Praia). Jose Maria, Matine, Guerreiro (min. 60 Ascanjo), 
Jose Torres, Jacinto Joao.

A arbitrat bine Antoine Quendeville, ajutat la linie de Jacques Colling și 
Norbert Rolles (toți din Luxemburg).

DOMIDE KUN II

ARAD, 24 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Știam cu toții. de ce-i în stare a- 
ceastă Vitoria Setubal de cînd a 
zdrobit Rapidul la București. Știam 
prea bine ce poate masivul Torres, 
pJnă mai ieri colegul lui Eusebio în 
atacul Benficăi. Știam toate aces
tea, plus forma foarte bună a por
tughezilor și mica eclipsă de formă 
a textiliștilor din ultima vreme. 
Știam și ne era teamă. Cum și 
U.T.A.-ei i-a fost teamă de adver
sar...

Dar U.T.A.-ei nu i-a fost teamă 
de luptă. Și cum s-a încins duelul, 
U.T.A. a deveni1 acea echipă meto
dicii, curajoasă cum o știm, acel mic 
univers ordonat, în care fiecare ju
cător își are bine definit rolul în 
funcție de valoarea și structura 
adversarului. Iar Vitoria Setubal, 
echipă de talie internațională, nu s-a 
putut regăsi în fața acestui meca
nism atît de bine reglat pentru 
că U.T.A. a scos-o literalmente din 
joc.

După cum începuse disputa, nu 
prea întrevedeam clipe fericite pen
tru textiliști. Dar liderul primei 
noastre divizii, bine grupat în apă
rare și activ pe contraatac, schim
bă rapid impresia generală. A venit 
acel minut 9, cînd DOMIDE a șu
tat cu stingul de la 20 de metri, pe 
unghiul lung, în colțul dc sus al 
porții, înscriind un gol de almanah. 
A venit, spuneam, acel minut 9 și 
U.T.A., scăpată de obsesie, s-a dez
lănțuit ititr-un joc de mare ținută.

Peste alte șapte minute, Lereter 
execută o lovitură liberă de la 
18 m, mingea ajunge pe partea opu
să, la Both, acesta trimite balonul 
spre gol, se opune Octavio, dar șu

tul lui SIMA, de la cîțiva metri, nu 
mai poate intîlni obstacol.

Domide e stăpînul jocului, toți cei
lalți textiliști luptă pînă la epuizare, 
dar ocaziile gigantice apărute nu 
mai pot modifica scorul. Pentru că 
ratează Kun în min. 19 și 21, două 
ocazii cu care rar se întîlnește un 
fotbalist în _ viață, așa cum ratase și 
Both în min. 12 (a tras în portar, 
din poziție excelentă), așa cum vor 
rata și Sima (min. 40) și Broșovschi 
(min. 43). Sub acest torent de am
biție și joc excelent, Vitoria Setu
bal nu reușește decît un singur șut 
pe poartă, jn min. 45!

U.T.A., cu un formidabil simț de 
orientare, joacă și după pauză la fel 
de simplu și ambițios și parcă mai 
prudent și fără distincția din pri
mele 45 de minute. Broșovschi e 
trîntit în interiorul careului (min. 
50), dar arbitrul lasă jocul să con
tinue. Oaspeții au o „perioadă roză* 
(min. 55—63), cu multe șuturi puter
nice, cu patru cornere în. 90 de se
cunde, cu cîteva acțiuni foarte pe
riculoase. Lereter, Pojoni și în spe
cial Vidac rezolvă însă furia lusita
nă, goal-keper-ul textilist apărînd 
cu măiestrie cel puțin trei șuturi 
care puteau însemna tot atîtea go
luri.

Sigură în marcajul său defensiv, 
U.T.A. mai scoate de citeva ori 
arma contraatacului, atît de fatală 
oaspeților, pe un teren moale cum 
nu au întilnit la ei, pe malurile O- 
ceanului. Și, la un asemenea con
traatac, Kun nu mai poate fi oprit

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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ELEMENTUL FEMININ

JUCĂTOARE DE VALOARE
ÎN REPREZENTATIVA DE JUNIOARE A ȚĂRII

interviu tu antrenorul lotului,
Reprezentativa feminină de hand

bal junioare și-a încheiat, cu puțin 
timp in urmă, seria întîlnirilor in
ternaționale din acest an. realizind 
un frumos bilanț : 4 victorii din 4 
jocuri, susținute în compania reduta
bilelor reprezentative de junioare ale 
Poloniei și R.D. Germane. în legă
tură cu evoluția echipei noastre am 
solicitat un interviu tinărulut antre
nor Dan Hălășescu, conducătorul 
nic al acestei formații.

— Ce modificări ați operat în 
fată de echipa care a pierdut 
trecut în fața reprezentativei l 
niel ?

— Schimbările pe care le-am 
au fost determinate de faptul 
jucătoare din vechea formație au de
pășit vîrsta junioratului dar, spre 
satisfacția mea. toate evoluează acum 
cu succes în echipe de divizia A. Este 
vorba dc jucătoarele M. Huszâr, 
Bartok. E. Frincu, N. Iordache, 
Niță, N. Rublenco și M. Mereu.

A trebuit deci să luăm de la 
ceput toată munca de construire a 
reprezentativei cu handbaliste proas
păt selecționate. In procesul de se
lecție am avut grijă să căutăm jucă
toare cît mai tinere și mai talentate, 
cu reale perspective de progres.

în vederea celor patru partide in
ternaționale pe care le-am susținut 
ne-am pregătit intens, dar pentru re
vanșă cu echipa Poloniei am muncit 
in mod special. Roadele au apărut,

teh-
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făcut
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L prof. DAN BĂLĂȘESCU
victoria revenindu-ne destul de 
m'od in ambele partide.

— Cum au evoluat fetele tn com
pania selecționatei de junioare a 
R.D. Germane ?

— Cele două jocuri susținute tn 
R.D. Germană vot rămîne pentru noi 
o amintire frumoasă. Echipa a func
ționat ireproșabil lăsînd spectatorilor 
și specialiștilor . . prezenți la meciuri 
o impresie excelentă. Mai ales in pri
ma partidă, fetele au jucat extrem 
de curajos, realizînd combinații spec
taculoase și o victorie categorică.

— Care dintre actualele compo
nente ale lotului au avut o compor
tare constant bună și dovedesc 
perspective de progres ?

— în privința perspectivelor mal 
îndepărtate, cred că majoritatea ju
cătoarelor vor ajunge în formații din 
prima divizie și chiar în lotul națio
nal dc senioare ! Vorbind despre 
perspectivele apropiate, trebuie să 
remarc stadiul avansat de pregătire 
atins de handbalistele Elisabeia Io
nescu (Univ. Buc.), Doina Stamatin 
(Lie. 2 lași), Doina Radu, Valentina 
Ionescu (Lie. 2 Brașov), Rodica Cos- 
maș (Constr. Timișoara). în mod 
special țin să remarc valoarea jucă
toarei Ri(a Florea care, deși este cea 
mai tîhără componentă a echipei 
numai 
getera 
scriind 
luri I

co-

POATE FI PUS MAI BINE IN VALOARE! ANCA GROZA

PERFORMERA Nr. 1 A ANULUIGabriela Ionescu se 
participe la probe

La ultimele campionate repu
blicane, la startul probelor de 
dresaj s-au prezentat numai două 
junioare, la cele de obstacole un 
număr de 7 concurente, iar la 
concursul complet numai o con
curentă. Pe lingă că participarea 
a fost extrem de redusă, semna
lăm faptul că fetele au participat 
numai la probele de categorii u- 
șoare. Această stare de lucruri 
este generată, pe de o parte, de 
slaba preocupare de atragere a 
cît mai multor fete la călărie, 
iar pe de altă parte, de l’psa de 
încredere și solicitudine pe care 
antrenorii le-o acordă pentru pro
movarea lor în probe de categorii 
superioare. De altfel, o asemenea 
promovare nu este posibilă atîta 
timp cît fetelor li se vor reparti
za (în general) caii care râmîn de 
la băieți.

Urmărind evoluțiile din timpul

Pentru prima dată în istoria 
sportului călare femeile au în
trecut bărbații Ia ultimele cam
pionate mondiale și europene, în 
care întîlnirile mixte sînt posi
bile. La numai 28 de ani dr. Ele
na Petușkova (U.R.S.S.) a deve
nit campioană a lumii la 
(1970), tînăra Mary Gordon 
son (Anglia) a acucerit 
mondial (1970), Anne d’Edinburg 
(Anglia) pe cel european (1971) 
— ambele la concursul complet, 
iar Liselott Lisenhoff (R.F.G.) 
titlul european la dresaj (1971). 
Medaliile de argint olimpice ob
ținute de Marion Coakes (Anglia) 
la proba individuală de sărituri 
(1968) și de Lis Harței (Anglia) la 
dresaj (1956—1959), vorbesc de la 
sine despre 
pe care le 
chitație.

în același 
ternaționale 
nate, în general, de 
iar la cele de sărituri și 
complet lupta se dă de 
la egal cu bărbații.

Aceasta fiind situația 
în echitația internațională, 
nem întrebarea : care este 
cuparea Secțiilor noastre de călă
rie pentru ridicarea elementului 
feminin existent pe scara valori
că, în scopul afirmării călărie! 
românești pe plan internațional ?

dresaj
Watt- 
titlul

a
are Manuela 
mai expe- 

pe care o
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mai

cea

aptitudinile deosebite 
au femeile pentru e-

timp, concursurile în
de dresaj sînt domi- 

,amazoane", 
concurs 
la egal

mai capabili, 
limitează să 
ușoare.

O situația 
avut-o și o 
Bogza-Fîrșirotu,
rimentată călăreață 
avem (după pierderea neaștepta
tă a multiplei campioane Liliana 
Nițulescu) care, deși are în pal
mares două titluri de campioană, 
6 de vicecampioană și un total de 
peste 110 premii diferite, nu be
neficiază actualmente, de condiții 
pentru continuarea activității spor
tive.

Acestor trei „amazoane", cărora 
le-am putea-o adăuga și pe Edith 
Wârmescher (C.S.M, Sibiu), ar tre
bui să li se repartizeze cai dintre 
cei mai experimentați pentru a pu
tea astfel să contribuie la afirma
rea călăriei pe plan internațional.

Cu atît mai mult se impune să 
li se acorde încrederea necesară —

actuală 
ne pu- 

s preo-

în-

(Urmare din pag. I)

îndrumă și

se.ocupă de atleții din categoriile 
tineret și juniori de N. Mără- 
șescu) a scos în evidență meritele 
acelora care s-au ocupat intens 
de depistarea și pregătirea ele
mentelor talentate, de performerii 
atletismului nostru. Au fost scoase 
la iveală și lipsurile — nu puține 
la număr — care dăinuie în acti
vitatea antrenorilor și profesori
lor, slaba contribuție a unui mare 
număr de tehnicieni la dezvolta-

r

CEI MAI BUNI ATLEȚI 
AI ANULUI 1971

I. CAROL CORBU (Steaua) : 2. Cor
nelia Popescu (Rapid) ; 3. Csaba
Dosa (t.P. Tg. Mureș): 4. Ileana Silai 
(C.S.M Cluj); 5. Argentina Menis (Di
namo) ; 6. Valeria Butanu (Rapid): 7. 
Viorica Viscopoleanu (Steaua); 8. Lia 
Manoilu (Metalul); 9. Olimpia Cata
ramă (C.S.O clmpulung Museel); to. 
Valentina CiOltan (Flacăra Suceava). 
Clasamentul a fost întocmit pe baia 
voturilor acordate de 150 de specia
liști In atletism.

rea atletismului, la creșterea per
formanțelor.

O parte importantă a cursului 
au constituit-o expunerile și dez
baterile cu privire la politica ex
ternă a partidului și statului nos
tru, cu privire la conștiința socia
listă, la patriotism, lmbinînd ac
tivitatea profesională cu aceea 
politico-ideologică, supunînd ju
decății politice munca practică, 
tehnicienii atletismului au învățat 
în fond un lucru prețios : modul 
in care vor trebui să-și desfășoa
re activitatea cu sportivii.

La finele cursului, numeroși 
.participant i — printre care și 
prof. Gabriel Bădescu, direc
torul Liceului experimental de at
letism 
prof.
Nehoi (C. A. Roman), prof. Gh. 
Ardeleanu (Șc. sp. Bacău), prof. 
Ștefania Constantin (I.P. Galați) — 
și-au exprimat satisfacția de a fi 
participat la acest colocviu, în 
cadrul căruia li s-a oferit prilejul 
de a face cunoștință cu o serie de 
metode și mijloace moderne de 
pregătire a performerilor.

Importanța cursului a fost sub
liniată Și de prezența unor cadre 
de bază ale C.N.E.F.S. care au con
tribuit direct Ia organizarea și 
buna desfășurarea a lui, au sus
ținut prelegeri, au îndrumat ac
tivitatea cursanților. în ultima zi, 
președintele Consiliului 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Anghel Alexe, a făcut o documen
tată analiză a activității atletis
mului.

Subliniind, în preambulul cuvîn- 
tului său, că acest curs se înscrie în 
cerințele generale de perfecționare 
a cunoștințelor, tov. Anghel Alexe 
a arătat că eficiența sa se va do
vedi, însă, în calitatea muncii
—.... .....Ju

din CîmpulUng Muscel, 
Olimpiu Constantinescu-

Național

16 ani — n.n.), a devenit 
reprezentativei noastre, 
în cele patru partide 16

Horia ALEXANDRESCU

antrenorilor tehnicienilor la
cluburile și asociațiile sportive în 
care activează, în școli și facul
tăți, în modul în care vor pune 
în aplicare noțiunile asimilate, 
cunoștințele dobîndite, in rezulta
tele ce le vor obține în viitor.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a acordat 
de-a lungul anilor o mare atenție 
atletismului, atît pentru faptul că 
el constituie una dintre discipli
nele cu pondere în dezvoltarea 
armonioasă a tinerei generații, cît 
și pentru că, prin performanțele 
obținute de fruntașii săi, poate 
contribui la consolidarea presti
giului sportiv internațional al 
României socialiste.

Atletismul românesc — a arătat 
printre altele președintele 
C.N.E.F.S. — a cunoscut un con
tinuu progres în cuprinderea ma
selor și în îmbunătățirea perfor
manțelor. El și-a adus o contri
buție substanțială la realizarea 
succeselor noastre la Jocurile 
Olimpice și la alte mari confruntări 
cu caracter internațional. Dar, 
față de investiții, față de efortu
rile generale,

fizică cu specializare 
activiștii unor consilii 
pentru educație fizică și 
unor cluburi și asociații 
nu folosesc la maximum 
existente, nu

Titlurile de 
României au 
reprezentanții
1—3, DINAMO și ȘC. SP. 
TISM BUCUREȘTI 24; 3.

campioni de 
fost cucerite 

cluburilor

PHIM1I

rezultatele sale nu

to antrenori

EL1AS (STEAUA): 2.
3. Gh. Biro 

(C.S.M. Cluj); 4. Eveline Ghimpu 
(Șc. sp. de atletism București): 3. Ion 
Benga. (Dinamo).;. 6,. Zolțan Szabo 
(I.P. Tg. Mureș): 7. Emil Drâgitn 
(C.S.O. Cîmpulung Muscel): 8. Dan 
Serafim (Șe. sp. de atletism Bucu
rești) ; 9. Alexandru Stoenescu (Di
namo); 10. ion Vintlla (Dinamo). 
Acest clasament (neoficial) a fost 
Întocmit pfe baza următoarelor cri
terii : valoarea atlețllor antrenorilor 
pc plan mondial (la seniori și ju
niori), numărul finaliștllor la C. K„ 
numărul campionilor balcanici și na
ționali, numărul recordurilor reali
zate.

1. BARUCH
Ioan Sâter (Steaua);

Eveline

6„ Zoi) an
7. Emil

se situează încă la nivelul exigen
țelor. Deși atletismul are bugetul 
cel mai 
celelalte 
se află 
are cel 
trenări 
n-a reușit să cuprindă în activitate 
organizată decît aproximativ 
25 000 de sportivi (copii, juniori, 
seniori) din cei 3,5 milioane de 
tineri și tinere încadrați în în- 
vățămînt. Și pe planul sportului 
de performanță se constată o ne- 
eoncordanță între investiții și rea
lizări : 
1952 au 
lete, la 
1960 —
— 11,

mare — în comparație cu 
ramuri sportive —, deși 

pe locul I Ia investiții și 
mai mare număr de an- 
cu normă întreagă (191),

la Jocurile Olimpice din 
luat parte 11 atleți și at- 
cele din 1956 doar 6, în 
9, în 1964 — 12, in 1968 

iar pentru J.O. din 1972 
și-au îndeplinit haremurile în a- 
cest an 16 concurenți.

Cauzele se află în modul defec
tuos în care se muncește în ca
drul unor sectoare importante. 
Activul salariat al federației, an
trenorii și profesorii de educație

LOTUL NOSTRU ALPINVEȘTI DE LA
pîrtiile din Alpi 

alpini urmau
Porniți spre 

schiorii noștri 
să se întîlnească tn drum cu e- 
chipa olimpică a R.E. a Germaniei 
pentru a face împreună primul 
stagiu de antrenament pe zăpadă.

Numai că valul de zăpadă 
care a traversat Europa săptărnîna 
trecută, însoțit de viscole și ceață, 
a creat condiții dificile de antre
nament. Cum însă el a înzăpezit 
și pîrtiile aflate la mai mică al
titudine, sîmbăta trecută toate lo
turile olimpice ale schiorilor al
pini și-au făcut bagajele și au 
plecat. Schiorii noștri, împreună 
cu cei ai R.F.G. au ales Stațiu
nea Livignio. din Dolomiți. _ Și 
aici în primele zile ale săplămînii 
a nins din abundență, dar, pîr
tiile fiind mai adăpostite, antre
namentele s-au desfășurat în bune 
condiții. Coborîrea a constituit 
— așa cum am aflat prin telefon — 
și în această săptămînă tema prin
cipală a pregătirilor, dar nu s-a 
negi lat nici slalomul. Lucrul este 
intens, mai intens decît sînt obiș- 
nuiți schiorii noștri, care — to
tuși — nici pînă acum nu s-au 
prea menajat. Cele opt ore zil
nice de antrenament sînt însă pen
tru ei mai puțin obișnuite Și ca 
urmare cînd se întorc la hotel nu, 
mai . au altă grijă decît să ffiă- 
nînce și Să doarmă pentru a re
cupera. în acest program inter
vin — de două ori pe zi — doar 
ședințele de analiză a antrena
mentului. Antrenorul echipei vest-

germane, Meyer, dispune de un 
magnetoscop, înregistrează pe ban
dă coborîrile tuturor schiorilor 
care, întorși la hotel, se și pot 
vedea și împreună cu antrenorii 
analizează 
făcut pe pantă. Este fără îndo
ială un avantaj mare 
chipă noastră tînără și sîntem în
dreptățiți Să așteptăm 
ei un progres simțitor, 
posibil, căci cantitatea 
este '— după cum se vede — du
blată de calitate. Dc altfel, de la 
începutul antrenamentului ei au 
primit și materiale și echipament 
de competiție de primă calitate, 
așa că sînt întrunite toate condi
țiile pentru o pregătire optimă.

La Livignio cei trei schiori ai 
noștri — Dan Cristea, Virgil 
Brenci și Gh. Vulpe împreună cu 
antrenorul lor Kurt Gohn vor ră- 
mîne pînă duminică. Apoi vor 
pleca în Austria, unde săptămîna 
viitoare urmează să participe la 
primul concurs din oele patru pe 
care Ie au în program în luna 
decembrie. Concursul va avea 
loc joi 4 decembrie Ia Obertauern 
și va consta doar intr-un slalom 
uriaș, probabil, în două manșe. 
La startul lui nu vor fi prezente 
echipele A din țările alpihe an
grenate în primul concurs din Ca
drul „Cupei Mohdiale" (3—5.XII, 
St. Moritz), dar vor fi destui Schi
ori valoroși, promițînd un test 
interesant pentru candidați! noș
tri olimpici.

critic ceea ce au

pentru e-

din partea 
El este 
lucrului

Gh. E.

atletism, 
județene 
sport, ai 
sportive 

resursele 
nu. spri-

atletism ai 
In 1971 de 
sportive : 

DE ATLE- 
Steaua 19: 

4. Metalul București 14; 5. Rapid 11: 
6. Liceul experimental dc atletism 
Cîmpulung Muscel io; 7. Liceul nr. 
2 Iași 6; 8—9. CI sp. șc. București 
5; C.S.M. Cluj 5; 10—15. C.A.U. 4: 
C.A. Roman 4 : Petrolul Ploiești 4 ; 
Liceul nr. 33 București 4; Șe. sp 
Ploiești 4; Șc. sp. Constanța 4.

jină în permanență și cu hotărlre 
dezvoltarea acestui sport. Se știe 
că nu mai există în Cluj, Timi
șoara și în alte centre o 
activitate 
școli 
nu 
fate 
depistare și pregătire a elemente
lor dotate pentru una din nume
roasele probe 
Este cunoscut, 
în pregătirea sportivilor fruntași 
mai persistă carențe îndeosebi în 
ceea ce privește volumul și in
tensitatea antrenamentelor, 
suri evidente există și în 
de educație a sportivilor.

Tov. Angliei Alexe a expus apoi 
pc larg, 
continuu 
nesc. în 
și profesorii de educație fizică — 
mulți dintre ei capabili, cu vastă 
experiență — trebuie să-și pună 
în practică cunoștințele, să treacă 
de la vorbe la fapte, să manifeste 
mai multă exigență în pregătirea 
sportivilor. I-Iotăritoare sînt pasiu
nea și conștiinciozitatea, pe care 
le vor pune în slujba creșterii 
neîncetate a performanțelor, a 
dezvoltării atletismului în întrea
ga țară. Este necesar — a subli
niat în încheiere vorbitorul — ca 
fiecare om din atletismul nostru,.

Și 
se

atletică, că 
universități, 

desfășoară o 
continuă, susținută,

puternică 
și în 

la sate, 
activi- 

de

ale atletismului, 
de asemenea, că

Lip- 
munca

posibilități le de progres 
ale atletismului româ- 
primuj rînd, antrenorii

Recordurile naționale au fost rea- 
I lizate de sportivii cluburilor : 1. ȘC. 
| SP. DE ATLETISM BUCUREȘTI 83 ;

2. Dinamo 37 : 3. Steaua 33; 4. VI- 
I itorul București 32; 3. Liceul experi- 
i mental de atletism Cîmpulung Mus- 
I cel 25; 6. Șc. sp. Bacâu 23; 7. CI. sp 

șe. București 20 ; 8. Șc. sp. Constanța 
110; 9. Metalul București 18 ; 10. C.S. 
I Brăila 15.

fie el activist, antrenor, profesor, 
sportiv sau arbitru — să fie pă
truns de responsabilitatea pe care 
o are, să muncească cu rîvnă, să 
nu precupețească nimic pentru1 
a-și face datoria în sectorul ce 
i s-a încredințat. Numai așa vom 
putea obține rezultatele pe care le 
așteaptă iubitorii sportului, nu
mai așa vom fi la înălțimea sar
cinilor, a exigențelor.

★

Cursul de perfecționare, consfă
tuirea antrenorilor și analiza cri
tică a activității tehnicienilor și 
sportivilor au creat premisele u- 
nei 
mul

rodnice activități în atletis- 
nostru.

r
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Manuela Bog za trece cu siguranță 
cursului.

campionatelor republicane din a- 
cest an ale junioarei Irina Cioc- 
mata (Steaua) am putut remarca 
aptitudinile deosebite pe care le 
are această tînâră călăreață și în 
același timp am încercat regretul 
că nu este pusă în -situația de a 
concura în probe cu un grad de 
dificultate sporit. în decursul ce
lor peste șapte ani de cînd prac
tică sportul călare, Irina Cioc- 
mata, a acumulat circa 60 de 
mii 
terne 
campioană 
ori vicecampioană 
Credem că aceste 
comandă suficient 
încercată cu cai 
probe mai „grele". în scopul 
a-și pune în valoare experiența 
obținută și a face pași înainte pe 
scara 
nești.

Un 
care' 
studenta Gabriela Ionescu 
Irul de călărie Buc.) care în cei 
peste 10 ani de cînd concurează 
a acumulat în afara celor peste 
100 de premii în competiții in
terne și internaționale o experi
ență care o poate oricînd situa 
alături de cele mai bune călărețe 
internaționale. Neavînd însă po
sibilitatea să concureze pe cai

diferite în concursurile 
și internaționale, a 

la juniori și de 
la senioare 

rezultate o 
pentru a 

mai „grei”

umil din obstacolele par-

Foto i V. BAGEAC
puțin de acum înainte — cu 
la ultimele campionate și mai

IMPULS VOLEIULUI ȘCOLAR 
CLUJEAN

cel 
cit, 
ales la Balcaniada de călărie de la 
Belgrad, s-a constatat insuficiența 

, valorică a unor călăreți din lotul 
național, în ciuda faptului că au 
încălecat pe caii cei mai valoroși 
pe care îi avem în prezent

Felix ȚOPESCU

Pentru înotătoarele românce, se
zonul 1971 a fost destul de rodnic 
în comparație cu anii precedenți. 
Au fost corectate recordurile na
ționale la 7 din cele 12 probe in
dividuale, unele dintre ele (delfin) 
atingînd o bună valoare europea
nă. Și tot ca pozitiv tre
buie subliniat faptul că la absolut 
toate ’probele mediile primelor 5 
performanțe ale sezonului sînt su
perioare celor din anul trecut.

La acest sensibil salt valoric, o 
contribuție importantă au avut-o 
reprezentantele clubului Dinamo, 
care, în acest an, au fost la un pas 
de o performanță unică pe plan 
intern : cîștigarea tuturor titlurilor 
de campioane naționale de senioa
re. în clasamentul pe cluburi, al
cătuit în urma celor mai bune re
zultate (10) la fiecare probă, ele 
au totalizat 364 p, mai mult decît 
toate celelalte 11 secții ce figu
rează în această ierarhie : 2. Șc. Sp. 
Reșița 107 p, 3. Șc. Sp. 2 București 
45 p, 4. Șc. Sp. 1 București 41 p, 
5. Steaua 35 p, 6. C. S. Școlar 23 p, 
7. C.S.M. Cluj 15 p, 8. Prahova 
Ploiești 13 p etc.

Ca o urmare directă a superio
rității categorice manifestate de ti
nerele înotătoare dinamoviste, cu
plul alcătuit din Magda Negrea și 
Cristina Vlăduță se află pe primul 
loc în clasamentul antrenorilor, cu 
319 p, la măre diferență față de; 
2. I. Schuster 107 p, 3. Sanda Grin- 
țescu 81 p, 4. Gh. Dimeca 58 p, 
5. Al. Schmaltzer 45 p, 6. O. Mla- 
din 15 p, 7. M. Mitrofan 13 p și 
Codruța Sala 11 p.

în mod indiscutabil, trofeul ce 
va fi atribuit la sfîrșitul anului ce
lei mai bune înotătoare va reveni 
Ancăi Groza (15 ani), multiplă 
campioană și recordmană naționa
lă și balcanică. Un spectaculos pro
gres a înregistrat în acest an și 
coechipiera sa, Eugenia Cristescu 
(13 ani), înotătoare multilaterală, cu 
deosebite 
mai bune 
lui :

100 ni
(Dinamo)
(Din.) 65,3, Gyongy Sovago (CSM 
Cluj) 65,4, Liliana Dan (Din.) 65,8, 
Georgeta Cerbeanu (CSȘ) 66,2 ; 
200 tn liber : CRISTINA BALA
BAN (Din.) 2:21,8. E. Cristescu 
2:22,1, Carmen Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 
2:27,2, L. Dan 2:28,5, Lucia Radu 
(Din) 2:29,2 ; 400 m liber ; CR. BA-

LABAN 4:59,2, E. Cristescu 5:01,0, 
A. Groza 5:07,4, Daniela Coroiu 
(Șc. Sp. Reș.) 5:08,9. Adriana Pu- 
păzan (Din.) 5:14,2; 8>3O m liber: 
E. CRISTESCU 10:12,7 (rec.), Cr. 
Balaban 10:22,5, D. Coroiu 10:31,2, 
Silvia Ivescu (Din.) 10:51,0, Agneta 
Sterner (Steaua) 10:51,2;

100 m spate : LAVINIA DONEA 
(Șc. Sp. Reș.) 1:12,8, Cr. Balaban 
1:13,2, E. Cristescu 1:14,9, Mădă- 
lina Măzgăreanu (Șc. Sp. 2) 1:17,8, 
Karin 
1:18,0 ; 
2:38,1, 
Ia ban 
2:47,9,

100 1
CU (Din.) 1:20,5 (rec.), Liliana Bur
lacii (Din.) 1:21,5. Rodica Petruică 
(Șc. Sp. Reș.) 1:22,7, Adelina Hidoș 
(Din.) 1:23,8, Domnica Dumitru 
(Prahova) 1:24,6 ; 200 m bras : A. 
GEORGESCU 2:53,3 (rec.), L. Bur- 
lacu 2:59,3, R. Petruică 2:59,6, A. 
Hidoș 3:02,6. D. Dumitru 3:04,5 ;

100 m delfin : A. GROZA 68.6 
(rec.), A. Ștemer 69,6, Camelia Vî- 
jeu (Șc. Sp. 1) 70,6, G. Cerbeanu 
70,7, Siegrid Slecian (Șc. Sp. Reș.) 
74,8 ; 200 m delfin: A. GROZA 
2:31,9 (rec.), A. Șterner 2:32,8, C. 
Vîjeu 2:41,1. S. Slecian 
Dagmar Hluzin (Șc. Sp. 
2:54,4 ;

200 m mixt: A. GROZA 
(rec.), Cr. Balaban 2:40,8, E. 
tescu 2:41,9. C. Vîjeu 2:42,2, 
Petruică 2:44,8 ; 400 m mixt 
GROZA 5:32,0 (rec.), E. Cristescu 
5:48,8, C. Vîjeu 5:51,0, C. Cehan- 
zuc 5:54,5. Anca Mihăescu (Din.) 
5:57,2.

Parutsch (Șc. Sp. Timiș.) 
; 200 m spate: L. DON EA

E. Cristescu 2:41,5, Cr. Ba- 
2:43,5, M. Măzgăreanu

Ira Ratușni (Din.) 2:49,0; 
m bras : ANCA GEORGES-

2:45,8,
Reș.)

2:36,3 
Cris- 

R. 
: A.'

calități. Și acum, cele 
(5) performanțe ale anu-

liber: ANCA GROZA
65,1, Eugenia Cristescu

U CLUJ
STUDENȚESCUN DERBY

AZI, I.E.F.S

valorică a echitației rorinâ-

alt exemplu de nevalorifi- 
a posibilităților 11 constituie 

"' (Cen-

în sala Floreasca se dispută, as
tăzi, de la ora 17, meciul de bas
chet I.E.F.S. — Universitatea Cluj, 
restanță din etapa a IV-a a divi
ziei masculine A. Fiind o întîlnire 
cu o frumoasă tradiție (ambele for
mații sînt printre ’cele mai vechi 
participante la campionatul repu
blican) și țihînd seama de disputa 
dîrză oferită, de fiecare dată, în 
jocurile directe, este de așteptat să 
asistăm și astăzi la o întrecere in
teresantă, spectaculoasă, specifică 
partidelor dintre ;team-urile stu
dențești .

Formații : I.E.F.S. : Ioneci, L. 
Nagy, L. Molnar, Roman, Szep, 
Hegheduș, Racovițan, Braboveanu, 
A. Molnar, Dochia, Barbu, Teritea- 
nu ; UNIVERSITATEA : Ionescu, 
Demian, Riihring, Vizi, Stăvariu, 
Ronay, Kun, Morariu, Moldovan, 
Zdrenghea, Simon, Bogdan, Mathe.

MICROFOILETON

DRAGA MEA DERMATINA *)
îți scriu aceste rînduri, foarte 

afectat, la gîndul că dragostea noas
tră a început să pălească. Știi, în 
Urmă cu ani. atunci cînd ne-am 
jurat dragoste veșnică, îmi promi- 
teai chiar soarele de pe cer. îmi 
amintesc cînd, îndatoritoare, mă în
trebai :

— Spune-mi ce dovadă a iubirii 
inele să-ți dau ? Ce dorești de Ia 
mine ?

M-am temut atunci că glumești, 
dar văzîndu-ți privirea sinceră, am 
îndrăznit :

— Aș dori 
mere pentru 
lei și fotbal, 
nuite, ci cu

Nici n-am . _ .
mi-ai și îndeplinit dorința. în fie
care an îmi trimiteai Zeci, sute, mii 
de asemenea camere pe care — 
spre bucuria sportivilor — le ex
pediam in toată țara. Ajunsesem 
să cred în atașamentul tău pentru 
mine și atunci am îndrăznit să-ți 
cer din nou ceva :,

— N-ai putea să-mi execuți și 
camere — tot cu ventil — pentru 
mingi de rugby ? Adică ovale ? 
Hai. tc rog mult...

Din momentul din care ți-am fă
cut această cerere — sînt ani de-a-

Vădind o deosebită grijă pentru 
depistarea tinerelor talente și ur
mărind asigurarea unui cadru com- 
petițional adecvat, organele sportive 
clujene acordă o mare atenție 
dezvoltării voleiului școlar;

Recent, la nivel de municipiu, 
inițiativele forurilor locale s-au 
materializat în organizarea a trei 
competiții : campionatul de mini- 
volei, „Cupa 30 Decembrie” 
tru 
tru 
nat 
do

(pen- 
fete) și „Cupa școlarului" (pen- 
băieți). competiții care au adu
la start un număr considerabil 
tineri practicanți ai voleiului. 

Primele două întreceri sint organi
zate sub auspiciile secției cu pro
gram special de educație fizică a 
Liceului „Nicolae Băleescu”. care 
a asigurat prezența în competiție 
a peste o sută de eleve. „Cupa 
școlarului", organizată de Liceul 
nr. 15, a găsit un neașteptat ecou 
in unitățile de învătămint clujene, 
15 școli și peste 220 de elevi fiind 
înscriși pe foile de concurs.

loan POCOL 
corespondent •

MEMENTO SPORTIV BRAILEAN
Zilele trecute. Brăila — oraș cu 

prestigioase tradiții în boxul ro
mânesc. urbe care a oferit per
formanței pugiliști ca Eust.ațiu 
Mărgărit. Mircba Dobrescu, Șerbu 
Neaeșu. Calistrat Cutov etc. — 
a găzduit, prin grija asociației spor
tive Voință, un interesant simpo-

să-mi faci niștc ea
rning! de handbal, vo- 
Dar nu din cele obiș- 
ventil
apucat a spune și

tunci ~ inima a început să mi se 
strîngă. Mi-am dat seama că vor
bele mele nu mai au răsunet la 
tine, că le tratezi cu indiferență. 
„Sînt bune și cele rotunde, puse 
în anvelopele de rugby” — îmi spu
neai. Și îmi întorceai spatele. Nu 
puteam suporta refuzurile tale si 
sufeream. Mă frămînta gîndul că 
nu mai ții la 
nu-mi venea a 
merele pe care 
veau defecte la 
ca să-mi verific 
rugat :

— Dă-mi încă

mine, 
crede, 
mi le 
ventil.
temerile,

Dar parcă 
Chiar ca- 
dădeai a- 
într-o zi, 

te-am

2 060 de camere 
pentru mingi de fotbal în anul 1972. 
îmi sînt necesare pentru școlile 
sportive cu profil de fotbal.

Eu am vorbit, eu am auzit. Do
rințele mele nu mai contează pen
tru tine. Am fost refuzat și îmi 
este greu, 
bești ? De 
chinuieȘti,

Cel ce
bune și se numește

SPORT
(pt. conf. Modesto FERRARINI)

De ce nu mă mai iu- 
ce nu te gîndești că mă 
Dermatina ?

așteaptă gîndurile tale

* „Dermatina" din Timișoara — între
prindere aparținînd Ministerului Indus
triei Ușoare.

A. VASILIU

Duminică Se deschide șl sezonul 
de vinătoare la iepuri. Asociațiile 
.vînătorilor șl pescarilor sportivi 
bucureștene organizează vtnători co
lective la iepuri și fazani, astfel :

Asociația sectorului I : tn terenurile 
de vinătoare Scîntela, Bolintln, vadul 
Lat, Moara Micșuneșt}. Tunari, Bucii. 
Vîrtoapele, Drăgănești olt, Roata, 
Vinători șl Grădiștea. Informații su
plimentare șl înscrierea pe listele 
de participare (astăzi, pînă la orele 
14), la sediul din str. Biserica Enei 2. 
tel 15.74.57

★
Asociația din sectorul nt : In tere

nurile Nicolae Băleescu, Săpunarl,
Pe .............
i se va putea

,la picior", cu
suplimentare 

de participare 
Moșilor îss.

Comana șl Negoeștl. I 
PlătăreșU șl Tămădău 
practica vinătoare ..' 
autorizație. Informații 
și înscrierea pe listele 
— la sediul din calea 
tel. 12.34 04.

Săpunarl, 
terenurile

★
sectorul V : In tere- 
Dragoș Vodă, Dărăști,

Asociația din 
nurlie Ciutnița,_____  . .
Domnești, Potlogi, Fierbinți șl Mar- 
slllenl. Informații 
Înscrieri la sediul din Piața 
3—5, tel. 13.15.73

★
Asociația din sectorul VIII : tn te

renurile Săruleștl. Râzvanl, Dor Mă
runt, Săldoara, Ștefăneștl, Sătești șl 
Dragallna. Informații suplimentare șl 
Înscrierea pe listele de participare — 
la sediul din bd. Duca 24, tel. 17.03.53.

suplimentare șl
Splai

POPAS LA FABRICA DE ZAHAR BUCECEA

CRISTALELE SPORTULUI
AU UN GRAD DE PURITATE SPORIT

Județul Botoșani se înscrie tot 
măi pregnant în peisajul indu
strial, social șl cultural 
prin realizările de fiecare zl ale 
oamenilor 
în această 
industriale 
dețului se 
hăr de la 
pentru produsele sale.

Ne-am dat seama că aici activi
tatea sportivă se bucură de o aten
ție deosebită, ea oferind nu numai 
destinderea atît de necesară orga
nismului după orele de producție, 
ci și posibilitatea de refacere a 
forțelor, de întărire fizică.

★
O primă discuție, cu secretarul 

asociației sportive, Dumitru Duță. 
Ne prezintă cele mai recente rea
lizări.

— Ne preocupă in permanență 
ridicarea la un cit mai bun nivel 
a activității sportive la noi in fa
brică. Pentru aceasta, trebuie sa 
precizez, de la început, că am pri
mit un substanțial sprijin din par
tea organizației de partid și a 
conducerii fabricii (n.r. —activitatea 
sportivă a fost discutată și în ca
drul comitetului de direcție). Dis
punem. în momentul de față, de

al țării

trăiesc și muncesccare 
zonă. Printre obiectivele 
de prim ordin ale ju- 
aîlă și Fabrica de za-

Bucecea, bine cunoscută

r

w

zion sportiv, pe tema : „Evoluția 
boxului românesc”.

în sala de cultură a U.J.C.M., 
asistența a ascultat prelegerea zia
ristului bucureștean Petre Henț. 
de la revista „Sport”, după care 
antrenori, boxeri sau simpli ama
tori ai sportului cu mănuși s-au 
angrenat într-o prelungită discuție 
despre trecutul, prezentul și viito
rul boxului bfăilean.

în încheiere, au rulat filmele 
„Sînt fete pe cer”, realizat La cam
pionatul mondial de parașutism fe-’

Paralel cu lucrările de specia
litate, la amenajarea noii suprafețe 
destinată sportului vor lua parte 
— prin muncă patriotică — nume
roși tineri din cooperativele meș
teșugărești brăilene.

N.
corespondent

AMENAJAREA PÎRTIEI
„ONCEȘTI"

COSTIN 
județean
DE SCHI

După cum ne informează, din 
Sibiu, corespondentul nostru jude-

mei 
box”

și „Campionatul european d<
— București, 1969.

★
zona parcului „Monument", 
bazinul de înot dat de curind

în 
lingă 
în folosință, au început lucrările 
pentru amenajarea unei complexe 
baze sportive, cilprlnzind o sală de 
popice (cu 4 piste), terenuri pentru 
handbal, baschet, tenis de cîmp 
și volei (bituminizate sau acoperite 
cu zgutâ). o pistă de atletism, un 
grup social. Beneficiarul acestei 
moderne baze sportive, asociația 
Voința, a executat lucrări de îm
prejmuire si canalizare, procedind 
zilele trecute la plantarea a 90 dt 
plopi piramidali.

țean. Ili'c IONESCtl, Zilele trecute, 
30 de iubitori ai schiului din loca
litate — printre care practicanți ai 
acestui sport, arbitrii și membrii, 
comisiei județene de specialitate 
din cadrul C.J.E.F.S. Sibiu — au 
urcat la Păltiniș pentru a amenaja 
pîrtia de schi „Ondești".

A fost, de fapt, o primă luare 
de contact cu noul sezon de iarnă, 
orele de muncă patriotică efectuate 
pe pîrtte constînd numai in curăți
rea acesteia, de bolovani și buș
teni.

De remarcat că noul sezon aduce 
cîteva noutăți „.tehnice” pentru 
schiul siblan : Ibltescaunul, care va 
funcționa intre cabana nr. 1 și

Vîrful Oncești, și teleschlul, care 
va face legătura între Valea Gă- 
neasa si cabana nr. 1.

Pînă la deschiderea oficială a se
zonului, iubitorii 
și-au 
pîrtia 
bana

schiului sibian 
propus să reamenajeze și 

din Valea Stezi, de lingă ca- 
CUrmătura.

FOTBAL FEMININ 
LA VAMA — SUCEAVA

în perimetrul sportului sătesc, 
din județul Suceava, tinerii din 
comuna Vama ocupă un loc de 
frunte. „Cupa Moldova”. „Spârta- 
chiada satelor” sau „Cupa Agricul
turii” fiind competiții care au con
sfințit tot atitea succese pentni 
sportivii comunei, redutabili 
fotbal, volei, trîntă și popice.

Ds Cîteva săptămîni. alături 
echipele masculine de fotbal, 
niori și juniori, funcționind 
campionatul județean, comuna 
Vama are — prima Pe teritoriul 
jildețului Suceava — o formație de 
fotbal feminin, alcătuită prin grija 
instructorului Ioan Oprea și a pro
fesorilor de educație fizică P. Oma
nis si I- Mazilu.

Prima întîlnire a echipei Vama 
a corespuns cu o... înfrângere : 
0—1 cu Zimbrul Suceava, dar tine
rele iubitoare ale fotbalului din 
localitate — M. Migda, P. Mihala- 
che. D. Sandu, M. Iosub, 
mai cîteva nume — au 
că nu se sperie și că sînt gata ori- 
cind să-si ia revanșa.

Le dorim Succes !

la
de
se
in

iată nu- 
declarat

C. ALEXA
corespondent județean

I
I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I

un complex sportiv compus din 
'terenuri de fotbal, volei, handbal, 
baschet, o pistă de popice neaco
perită și un portic de gimnastică. 
Dar mai trebuie să adăugăm și 
ultimele noutăți; popicăria acope- . 
rită cu 2 piste, care oferă condiții 
foarte bune pentru întreceri, pre
cum și o pistă de atletism 
groapă de sărituri. Și 
este lipsit de interes 
că totul s-a realizat 
patriotică.

Am discutat cu mai 
bri ai asociației. Majoritatea s-au 
referit la pasionantele dispute ale 
fotbaliștilor, popicarilor, tenisma- 
nilor sau handbaliștilor în cadrul 
campionatelor de casă — sau cu 
eternele rivale — echipele din co
mună. Aproape fiecare, vorbindu-ne 
despre cei mai buni și pasionați 
sportivi și susținători ai asociației 
Șiretul, au menționat numele lui 
Mihai Aioanei, de la atelierul me
canic, electricianului Marcel Vă- 
tafu, maiștrilor Nicolae Popovici, 
Gheorghe Rusu sau al inginerilor 
Vaier Morcov și Dumitru Florea.

In afara activității de masă 
— trebuie să spunem însă că în 
această direcție ar trebui o mai 
intensă muncă de atragere a spec
tatorilor la manifestările sportive, 
că Se dă, încă, dovadă de prea 
puțină fantezie în organizarea 
unor forme variate de propagandă, 
dar și de practicare a sportului — 
asociația Șiretul are și o activitate 
de performanță (80 sportivi legiti-i 
mâți din 300 de salariați) prin par
ticiparea și la întrecerile campio
natului județean de fotbal, volei, 
tenis de masă, popice, handbal. 
Pentru a se evita, însă, dispersa-1 
rea de forțe și fonduri, se preco-> 
nizează axarea pe două ramuri 
(fotbal și popice), discipline cu nu-> 
mărul cel mai mare de practicanți 
și suporteri.

Cu doi ani în urmă, proaspătul 
inginer Alexandru Bulinaru ne 
mărturisea „pe lingă cristalele de 
zahăr, cu toții dorim să realizăm 
și... cristalele sportului". Acum, 
mai „vîrstnicul" interlocutor, amin- 
tindu-și de afirmația trecută, ne-a 
spus i „Simt nevoia unei comple
tări. Activității sportive i-arn a- 
dăugat, prin eforturi comune, noi 
grade de puritate. Acțiunile inițiate 
in perioada din urmă, îmbogățirea 
zestrei materiale sînt mărturii în 
sprijinul afirmației mele. Sper că 
nu peste multă vreme vom putea 
vorbi de un grad de puritate spo
rit. Condiții avem"

Am părăsit pe harnicii salariați 
ai fabricii de la Bucecea cu ferma 
convingere că se vor ține de cu- 
vînt. Faptele trecute constituie an
gajamente pentru viitor. Și respec
tarea angajamentelor este o cerin
ță majoră a vieții noastre.

și o 
cred că nu 
să precizez 
prin muncă

mulți mem-

Emanuel FANIANEANU
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In campionatul feminin

A 3-a OARĂ CAMPION BALCANIC!
evident — subliniază comen-

Trimisul nostru special la Atena, SEBASTIAN BON IFACIU, transmite
24 (Agerpres). — într-o 
adresată Comitetelor na- 
membrilor CIO, președin-

PENICILINA Șl RAPID
Teri a avut loc o nouă etapă, in

termediară, In campionatul femi
nin de volei, care a cuprins și două 
derbyuri interbucureștene: Dinamo- 
Rapid și Medicina—I.E.F.S. Iată a- 
mănunte de la aceste partide.

MEDICINA — I.E.F.S. (3—1). 
Derby-ul studențesc a început de- 
abia după... două seturi! Spunem 
acest lucru deoarece atît în pri
mul, cît și în cel de al doilea set, 
studentele de la I.E.F.S. au evoluat 
cu mult sub valoarea lor, părîn- 
du-ni-se excesiv de inhibate și 
chiar resemnate! în această situa
ție medicinistele — în vervă deo
sebită — au reușit să-și practice 
Jocul lor obișnuit, presărat cu mul
te acțiuni spectaculoase. Blocajul... 
de figurație opus redutabilelor „tu- 
nâre“ ale Medicinei (Venera Zahar 
rescu și Gabriela Popa) de către 
voleibalistele de la I.E.FS., a fă
cut ca scorul să evolueze în pri
mele două seturi rapid în favoarea 
primei echipe, spre mirarea gene
rală. A venit însă setul 3 cîtid 
jucătoarele IEFS-uIui se dezlăn
țuie exact în momentul în care 
adversarele lor se deconectează 
prematur, iar rezultatul firesc este 
că Medicina pierde acest set la... 31! 
Setul 4, cel mai disputat al meciu
lui, avea să fie însă și ultimul, 
căci, cu toate eforturile cuplului 
Maria Cengher—Cornelia Cîrstoiu, 
IEFS va pierde. (AL. IIORIA)

DINAMO—RAPID (0—3). Unul 
'dintre derbyurile primei părți a 
campiohatului feminin, desfășurat 
aseară în sala din Șos. Ștefan cel 
Mare între Dinamo și Rapid, a fost 
pînă la urmă un meci obișnuit, 
care a confirmat încă o dată forța 
impresionantă a sextetului rapidist 
(Eugenia Rebac, Maria Baga. Con
stanța Bălășoiu, Florica Tudora, 
Marta Szekely, Leontina Mathes) 
și, totodată, mediocritatea spre care 
tinde formația Dinamo. Aceasta nu 
a izbutit nici o clipă să se ridice 
la valoarea adversarei sale, dar 
nici nu s-a străduit cît de cît să 
realizeze ceva. Primele două se
turi nu au avut istoric, Rapidul 
— echipă omogenă, sigură în atac, 
la blocaj și îh apărare, impunîn- 
du-se de o manieră categorică. 
Deși, au condus confortabil și în 
cel de al treilea set (după un în
ceput ceva mai echilibrat: 4—4), 
rapidistele au slăbit puțin ritmul 
spre final, la situația de 13—5 pen
tru ele și au permis o revenire a 
adversarelor, trezite parcă din 
starea de somnolență în care se 
menținuseră pînă atunci. Acestea 
recuperează pînă la 12—14, dar 
punctele acumulate sînt mai de 
grabă norocoase decît rezultatul 
unei evoluții îmbunătățite. Giuleș- 
tencele se itaptih, totuși, fără e- 
moții și în acest set, cîștigînd pe 
merit partida la zero. Cele șase 
jucătoare ale echipei Rapid au a- 
vut merite egale la obținerea vic
toriei. De la Dinamo, doar tînăra

SE MENȚIN NEÎNVINSE
ridicătoare Marilena Nicolescu ni s-a 
părut mei activă. Au arbitrat foar
te bine un meci care nu le-a pus 
probleme deosebite, A. Dinicu și 
Em. Costoiu din București.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ■ 
PENICILINA IAȘI (1—3). După 
130 de minute de joc de bună va
loare tehnică și spectaculară, cam
pioanele au cîștigat o partidă ce 
putea 
delor, 
doare, 
a fost
13— 13 
0—12,
14— 11 
cu un 
plin datoria. Dintre acestea merită 
totuși subliniat aportul surorilor 
Brigitte și Marianne Wolf, Doina 
Coste și Maria Dobrogeanu. De la 
Penicilina s-au remarcat Florentina 
Itu, Aurelia Ichim și Ana Chiri- 
țescu. Arbitraj: I. Covaci și Gr 
Nedelcu din București. (P. ARCAN- 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI (3—1). 
Partida, care a durat 110 minute, 
a fost de un 
S-au remarcat

reveni la fel de bine gaz- 
care au luptat cu multă ar- 
De altfel, evoluția scorului 
destul de palpitantăi 1—8, 
(setul I), 2—8, 10—14 (II), 
14—14 (III), 5—2, 7—10,
(IV). învinsele au evoluat 
sextet care și-a făcut din

nivel tehnic bun. 
Ana Gheorghe, Iu

0—3 (—7, —5, —12), Fa-
• C. P. București 3—1

Dlnamo—Rapid 
rul Constanța - _
(8, —13, 10, 12), C.S.M. Sibiu—Sănătatea 
Arad 3—0 (1, 3, 13), Universitatea Timi
șoara—Penicilina lași 1—3 (—14, —12,
15, —14), Medicina București—t.E.F.S. 3—1 
(6. 5, —3, 11), Ceahlăul P. Neamț—Con
structorul București 3—1 (7, 14, —13, 8)

lia Popa. Luiza Moraru și Ana 
Viruzah (Ceahlăul), Paula Cazan
giu si Victoria Caranda (Construc
torul). Arbitri: L. Ciulea din Tg. 
Mureș și N. Daniel din Iași. (C. 
NEMȚEANU-coresp.).

FARUL 
BUCUREȘTI (3—1). Meci 
slab, în care constănțencele 
angrenat în jocul lent al oaspe- 
telor. De ambele părți stau comis 
numeroase greșeli la preluări și blo
caje și mai cu seamă în apărarea 
din linia a doua. Cu un plus de 
voință, jucătoarele de la Farul au 
cîștigat întîlnirea, remareîndu-se 
Doina Biji, Viorica Lutach și Emi
lia Cernega. De Ia oaspete, mai 
bune mi s-au părut Ileana Covaci 
și Stela Totoreanu. A arbitrat bri
gada craioveană I. Amărășteanu— 
T. Pilcă (C. POPA — coresp. jude, 
țean).

C.S.M. SIBIU — SANATATEA 
ARAD (3—0). Victorie facilă obți
nută de echipa gazdă în fața unei 
formații sub nivelul diviziei A. 
S-au remarcat Margareta Vasiu. 
Heidrun Schunn, Cristina Popa 
(C.S.M.), respectiv Elisabeta Golo- 
șie și Ana Maria Krutsch (Sănă
tatea). Arbitri : V. Arhire (Brașov) 
și C. Șovăială (Ploiești). (I. IO- 
NESCU — coresp. județean).

CONSTANȚA — C.P. 
foarte' 

s-au
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In campionatul republican de tenis de masă pe echipe

MARIA ALEXANDRU L-A ÎNVINS

PE CAMPIONUL NAȚIONAL ȘERBAN DOBOȘI!
ARAD, 24 (prin telefon). — 

Miercuri, în cea de a doua zj a 
întrecerilor de tenis de masă din 
cadrul returului campionatului re
publican pe echipe, au continuat 
întîlnirile între formațiile mascu
line.

Rezultate t C.S.M. Claj-Voința

SEMIFINALELE

OLIMPIA"CUPEI
Astă-seară, de 

tn sala clubului 
Staicovld, semifinalele „Cupei Olimpia' 
la box. Reuniunea cuprinde tn program 
14 partide.

la orele 19, se dispută. 
Progresul din str. dr.

București 9—3, Voința Arad-Voin- 
ța Brașov 9—2, Politehnica Bucu
rești — Rovine Craiova 9—0, Vo
ința Cluj — Politehnica Timișoara 
9—5, Progresul București — Lo
comotiva București 9—5 (Luchian- 
Danieiis 1—2 !), Rovine Craiova- 
Politehnica Timișoara 9—5 i Eleo
nora Mihalca (Politehnica) a pier
dut trei partide la Sabău, G. Col- 
țescu. și Firănescu. Voința Arad- 
Voința București 9—5 (Rethi-Pod- 
goreanu 0—2!), Politehnica Bucu- 
rești-Locomotiva București 9—1. La 
ora convorbirii telefonice, Progre
sul București conduce cu 6—4 în I 
partida cu C.S.M. Cluj. Interesant | 
de subliniat victoria Măriei Ale
xandru asupra campionului țării, I 
Șerban Doboși cu 2—1 I

întrecerile continuă.

I
I
I
I

Dan Irimiciuc a câștigat proba
ATENA, 24 (prin telefon) Mihai 

Țiu cucerește pentru a 3-a oară 
titlul de campion balcanic la flo
retă. Evenimentul a fost consem
nat astăzi, în sala „Nikeia", din 
incinta stadionului atenian „21 a- 
prilie" și el a fost salutat de nu
meroși spectatori.

Inițial, concursul de floretă 
bărbați din cadrul actualei ediții 
a Campionatelor balcanice de scri
mă a scos în relief forma bună 
a trei trăgători români, alături de 
Țiu aflîndu-se Mureșan și Falb, 
toți capi de serie în turul elimina
toriu. După aceea, In prima semi
finală, Țiu s-a detașat din nou, 
cîștigînd-o cu 4 victorii. Pe locul 
2. Haukler, iar pe locul 3 bulgarul 
Nikolov, ambii cu cîte 3 victorii. 
Cea de a doua semifinală l-a si
tuat pe Mureșan pe locul prim cu 
4 victorii. înaintea lui Falb și a 
grecului D. Hagisarantos, care au 
realizat cîte 3 victorii.

In finală, Țiu a confirmat for
ma excelentă în care se află, ob- 
ținînd 5 victorii și o dată cu ele 
titlul de campion balcanic.

Clasamentul finalei de 
bărbați I 1. Țiu (România) 
Falb (România) 4 v., 3.
(România) 3 v., 4. Haukler (Ro
mânia) 2 v„ 5. D. Hagisarantos 
(Grecia) 1 v., 6. Nikolov (Bulga
ria) 1 v.

de sabie
garia) 3 v„ 4. Stavrev (Bulgaria) 
3 v., 5. Nikolov (Bulgaria) 1 v., 6 
C. Nicolae (România) 0 v.

Joi, probele individuale de flo
retă femei și spadă.

PARIS, 
scrisoare 
ționale și 
tele Comitetului internațional olim
pic, Avery Brundage, a confirmat 
crearea unei comisii' speciale însăr
cinate cu admiterea concurenților la 
Jocurile Olimpice de vară și de Iar
nă. Din această comisie, prezidată 
de Hugh Weir (Anglia), fac parte 
Alexandru Siperco (România), Cecil 
Cross (Noua Zeelandă), dr. Abdel 
Halim (Sudan), Yvar Wind (Dane
marca) șt Arthur Tabaci (Iugoslavia) 
— consilierul tehnic al CIO.

Comisia va trebui să vegheze asu
pra respectării regulilor olimpice 
privind calitatea de sportiv amator, 
să verifice dacă toate Comitetele 
naționale olimpice au îndeplinit res
ponsabilitățile ce le revin în pri-

vința concurenților înscriși la Olim
piadă.

în scrisoarea sa, A. Brundage 
subliniază ca noile reguli ale CIO, 
consemnate prin modificarea artico
lului 26, au intrat în vigoare de la 
5 aprilie 1971. Se reamintește că 
sportivii care la data respectivă 
(deci chiar înainte de aplicarea nou
lui regulament) și-au împrumutat 
numele, culorile clubului sau foto
grafia în scopuri publicitare nu vor 
putea lua parte la Jocurile Olim
pice.

Este
tatorii agențiilor internaționale de 
presă — că A. Brundage, care anul 
viitor va părăsi președinția CIO, 
funcție ce o ocupă din anul 1952, 
dorește să Lase succesorului său o 
situație clară în ceea ce privește 
respectarea regulilor olimpice.

•v

în Cupa Mondială la handbal masculin

ROMÂNIA ÎNVINGE SPANIA CU 25-9

floretă
5 v.( 2. 

Mureșan

Tot miercuri s-a desfășurat și 
proba individuală de sabie. După 
un prim tur, dominat de Irimiciuc 
(grupa I, 4 v.), Vintilă (II, 4 v.), 
C. Nicolae (III, 3 v.) și bulgarul

MIHAI ȚIU
Stavrev (IV, 3 v.) au urmat între
cerile semifinale. Prima semifinală 
a dat cîștig de cauză bulgarului 
Mihailov (4 v.), urmat tie C.
Nicolae (3 v.) și Nikolov (3 v.) 
în timp ce în semifinala a Il-a s-au 
impus Irimiciuc (5 v.) împreună cu 
Budahazi (3 v.) și Stavrev (3 v.). 
în semifinale unul dintre prota
goniștii probei, Vintilă, a evoluat 
slab, obținînd doar o victorie...

Finala de sabie a fost cîștigată 
tot de un trăgător român, Irimi
ciuc, neînvins. Clasament: 1. Iri
miciuc (România) 5 v, 2. Budahazi 
(România) 3 v., 3. Mihailov (Bul-

SUCCESE INTERNAȚIONALE
ALE RUGBYȘTILOR JUNIORI

în ultima vreme, echipe de ju
niori din țara noastră au susținut 
întîlniri internaționale, reușind să 
contribuie pe această cale Ia cu
noașterea rugbyului românesc peste 
hotare.

Juniorii Griviței Roșii, de pildă, 
s-au deplasat în Polonia. în meciu
rile pe care le-au jucat în com
pania formației Wavfel din Varșo
via, tinerii rugbyști bucureșteni au 
înregistrat rezultatele : 18—10 în 
prima partidă și 16—16 în cea de 
a doua. Aprecierile presei polone
ze de specialitate au fost elogioa
se, semnalînd cunoștințele tehnice 
ale juniorilor de la Grivița Roșie 
și în general o bună concepție tac
tică.

Echipa 
deplasat, 
slovacia 
echipa de seniori Slavia 
Victoriile au revenit juniorilor noș
tri cu 12—10 în primul meci și cu 
29—9 în întîlnirea revanșă.

în fine, XV-le Clubului sportiv 
școlar a întreprins un turneu în 
Bulgaria, ca invitat al unor for
mații din prima divizie. Tinerii 
rugbyști bucureșteni s-au compor
tat excelent. Astfel, cu echipa 
Acenitov din Costinbrod, clasată pe 
locul 4 în campionatul Bulgariei, 
ei au obținut o victorie comodă cu 
scorul de 25—11 (11—0). Apoi, în 
fața lui Lokomotiv Sofia, campioa
na țării gazdă, au cedat la un scor 
destul de strîns : 6—10 (0—0).

Sînt. firește, de salutat asemenea 
contacte ale cadeților noștri cu 
echipe de peste- hotare, foarte uti
le în procesul lor de maturizare 
competițională. Aceste contacte von 
continua chiar în acest sezon, cinci- 
este așteptată la București echipa 
de juniori a Bulgariei pentru o 
pregătire comună cu tinerii noștri 
rugbyști.

prof. Camil MORTUN

GOTEBORG, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Așadar, vești bune, cel puțin deo
camdată, de la această agitată și 
echilibrată „World Cup" care, chiar 
din prima ei etapă, a furnizat o 
surpriză de proporții : meciul egal 
(12—12) realizat de reprezentativa 
Norvegiei în compania medaliatei 
cu argint a C.M.. redutabila echipă 
a R.D. Germane. Și, trebuie să spu
nem, puțin a lipsit să asistăm la o 
surpriză și mai mare. Aceasta pen
tru că în ultimul minut de joc, 
Norvegia conducea cu 12—11, ega- 
larea produeîndu-se cu 20 de se
cunde înaintea fluierului final, gra
ție unei aruncări de la 7 m. Dar, 
Cum surpriza nu privește direct se
lecționata noastră, să o trecem pe 
plănui secund și să furnizăm citi
torilor noștri amănunte în legătură 
cu primul meci al echipei României 
în care, după cum se știe, victoria 
i-a revenit — în fața reprezentativei 
Cehoslovaciei — cu scorul de 19—13 
(10—6). Așa cum era de așteptat (se 
aflau față in față două mari echipe) 
meciul a fost aspru, destul de echi
librat sub raport fizic, jucătorii 
celor două reprezentative angajîn- 
du-se, din prințul minut, într-o ve
ritabilă bătălie pentru rezultat. în 
consecință, o întîlnire care a plăcut 
celor peste 2 500 de spectatori, prin 
risipa de efort ă jucătorilor. Partida 
a avut. în plus, și o notă accentuată 
de spectaculozitate, datorită exclusiv 
formației române.

Echipa noastră a fost în acest joc 
parcă alta decît cea din turneul de 
la Galați, regăsindu-și — îh parte 
— personalitatea, forța de stăpînire, 
luciditatea.
...Este vorba, desigur, doar de pri
mele impresii, care pot fi — în con- 
ttnTrare — confirmate sau infirma
te. Putem spune. în schimb, că am 
notat citeva lucruri de a căror va
labilitate nu mai este cazul să ne 
îndoim. înainte de toate, ne referim 
la revenirea în formă a unora dintre 
handbaliștii cu vechi state de ser-

viciu, în acest sens, vom nota că 
Penu a apărat excepțional (printre 
altele, două aruncări de la 7 m). că 
Gruia a fost foarte productiv în 
raport cu șuturile trase la poartă, 
că Gațu a jucat stăpînit. punindu-și 
valoarea tehnică unanim recunoscu
tă în slujba echipei și, în fine, că 
Gabriel Kicsid s-a dovedit activ și 
pătrunzător, mai ales în momentele 
(destul de lungi) în care Gruia nu 
era în teren. O plăcută impresie 
au lăsat. Ce asemenea, și doi dintre 
tinerii recent promovați în lot — 
Voinea și Dan Marin — care se 
pare că, în sfîrșit, au trecut cu Suc
ces perioada de acomodare, contri
buind din plin la succesul de la 
Halms tad.

Pe acest fond, echipa noastră a 
stăpînit jocul, dominînd un adversar 
ambițios și puternic și conducînd 
(excepție au făcut doar primele 
trei minute) cu autoritate : 7—3 
(min 15), 10—6 (min 30), 13—7 (min 
39), 19—12 (min 57).

Ceea ce trebuie să reproșăm 
handbaliștilor noștri este faptul că 
și în partida cu Cehoslovacia a a- 
părut — din fericire doar sporadic — 
o mai veche meteahnă, aceea de a 
pierde ritmul de joc. de a nu mai 
avea direcția porții și de a acționa 
lejer în apărare atunci cînd situa
ția de pe tabela de marcaj le este 
net favorabilă.

Două amănunte cu care sîntem 
datori cititorilor: partida dintre 
România și Cehoslovacia a fost ar
bitrată de norvegienii Einar Fryde- 
lund-Holm și Ragnar Pettersen (cu 
multe greșeli); rezultatul meciului 
Suedia—Spania : 20—9 (8—3).

în cea de a doua zi a turneului 
internațional de handbal masculin 
pentru Cupa Mondială, reprezen
tativa României a întîlnit echipa 
Spaniei. După trei minute de la în
ceperea jocului, antrenorii noștri 
au introdus în teren o echipă al
cătuită din rezerve, Gruia, Gațu, 
Penu, Samungi și Kicsid fiind pro
tejați pentru partidele următoare. 
Cu toate acestea, tinerii handba- 
liști români au reușit să se dis
tanțeze de adversarii lor extrem 
de ușor, în minutul 40 scorul 
fiind 17—5 în favoarea noastră! 
în acest morhent sînt introduși în 
teren și titularii, care nu fac alt
ceva decît să asigure echipei un 
golaveraj substanțial, victoria re
venind formației române cu 25—9 
(14—4). Golurile au fost înscrise 
de: Birtalan (7), Kicsid (5), Bota 
(4), Voinea (3). Gruia (2), Dan Ma
rin (2), Samungi și Cosma — Ro
mânia, respectiv Morales (4). Mo- 
rera (2), De Andres, Villamarin și 
Cascâllana.

Călin ANTONESCU

Școlii sportive 
Ia rîndul ei, 
pentru două

nr. 2 s-a 
în Ceho- 

jocuri cu 
din Praga.

PARIS (prin telefon). — Echipa 
de rugby Grivița Roșie și-a în
ceput turneul în Franța, jucînd în 
compania lui Stade Dijonais. Me
ciul, desfășurat lâ Dijon, pe rt vre
me rece, cu ploaie și lapoviță, a 
avut două aspecte distincte; în 
prima parte, echipa bucureșteană a 
dominat net, reușind să înscrie 9 
puncte, prin Irimescu (iov. ped. și 
o transf.) și Pop (essai); după 
pauză, oaspeții au fost de nerecu
noscut (evident și din cauza obo
selii călătoriei pînă la Dijon), ast
fel că s-au limitat Ia o apărare 
strictă. Ei au primit 30 de puncte...

Scorul partidei: Stade Dijonais 
Grivița Roșie 30—9 (0—9).

în continuare, rugbyștii 
Grivița Roșie vor jucâ la 
ț-on și apoi la Romans, de 
dată cu cîte o selecționată

Iade
Besan- 
fiecare 
locală.

PEKIN, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Marți seara, impunătorul palat 
ăl sporturilor din capitala ît.P. 
Chineze s-a dovedit iarăși neîn
căpător pentru marele număr al 
spectatorilor care au ținut să 
urmărească meciul prietenesc de 
hochei dintre cele două selecțio
nate româno-chineză și chinezo- 
română. Față de acest interes 
uriaș pentru turneul hocheiștilor 
români, forurile sportive au sta
bilit ca biletele de intrare să fie 
acordate doar pentru cîte un sin
gur meci, astfel ca la întîlnirl să 
poată asista, prin rotație, un nu
măr cît mai mare de iubitori ai 
acestui sport.

Partida a prilejuit un joc in- 
tefesani, rapid, spectaculos, care

ur-

LOTO - PRONO
BANI, AUTOTURISME ȘI 

EXCURSII LA J.O. MtNCHEN 
1972, SE ATRIBUIE IN CONTI
NUARE LA TOATE TRAGERILE 

ȘI CONCURSURILE 
SAPTĂMÎNALE

Și fn luna decembrie a.c. se atri
buie, în cadrul valorii unitare a 
câștigurilor, autoturisme șl excursii 
la Mflnchen cu prilejul Jocurilor O- 
limplce de vară 1972.

Se pot obține — la alegere
mfitoarele autoturisme : DACIA 1300 
(70.000 lei); DACIA 1100 (55.000 lei); 
SKODA S 100 (53.000 lei).

Excursiile la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen au o durată de 26 zile, 
deplasarea făcîndu-se cu autocarele, 
ce vor sta la dispoziția turiștilor. De 
asemenea, vor fi asigurate biletele 
de intrare la principalele întreceri 
sportive. Valoarea unei excursii este 
de 15.000 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES NR. 47 DIN 24 NOIEM

BRIE 1971
Fond general de cîștiguri S 1 522 721 lei, 

din care 587 476 lei report.
Extragerea I : 6 1 39 21 25 15
Fond de cîștiguri : 1 070 982 lei, din 

care 537 476 lei report categ. 1.
Extragerea a H-a : 26 4 13 20 32 
Fond de cîștiguri : 451 739 lei.
Plata premiilor pentru această trage

re se va face astfel :
In Capitală: incepînd de joi 2 decem

brie 1971 pînă la 11 Ianuarie 1972, In
clusiv ; In țară: începînd de aproxima
tiv luni 6 decembrie 1971 pînă la 11 
ianuarie 1972, inclusiv.
ClȘTIGURILE THAGEHn LOTO DIN 19 

NOIEMBRIE 1971
Extragerea I : Categ. 1: 2 variante 10% 

a 44 673 lei : categ. 2: 2 a 44 673 lei;a 44 673 lei: categ. 2: 2 a 44 673 
categ. 3: 40,25 a 2 220 lei ; categ. 4: 50,75 
a 1761 lei; categ. 5: 163,30 a 547 
categ. 6; 177,10 a 504 lei.

Extragerea a n-a; Categ A : 1 
riantă 25% a 53 860 lei și 1 variantă 
a 21 544 lei; categ. B: 2,05 a 36 783 
categ. C: 7,95 a 9 485 lei; categ. D: 21.70 
a 3 475 lei; categ. E: 29.20 a 2 532 lei; 
categ. F: 39,25 a 1 921 lei; categ. Z: 1 317,35 
a 100 lei.

Cîștigul de 53 860 lei jucat sfert de la 
extragerea a n-a categ. A a fost obți
nut de BADALAN ANGHELINA din 
Brăila.

lei;

va- 
10% 
lei;

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

CAMPIONII REGULARITĂȚII

Ptnă la Începerea activității pe te
ren acoperit, statisticienii atletismu
lui caută (și'găsesc) tot felul de mo
tive pentru comparații. Englezul Ro
ger Gynn a vrut să se convingă în 
ce măsură recordurile sînt perfor
manțe întîmplătoare, efectele de 
moment ale unor condiții deosebite, 
sau ele confirmă regularitatea unor 
mari campioni. Rezultatele compara
țiilor sale sînt mal mult decît inte
resante, din cel 6 recordmani actuali 
ai lumii la lungime, triplusalt, 
greutate, disc, ciocan și suliță, unul 
singur apărînd tn clasamentul per
formanțelor medii realizate tn același 
concurs pe totalul celor 6 încercări. 
Acesta este aruncătorul de greutate 
Randy Matson, care de trei ori (de 
două ori în 1967 și o dată în 1970) a 
reușit serii de 6 aruncări de peste 
21 m, cea mal bună medie fiind de 
21,20 m. La lungime, seria cea mal 
bună a realizat-o Ralf Boston (8,13 m), 
iar la disc cehoslovacul Ludvlk Danck 
(63,38 m). Trei atleți sovietici, V. Sa- 
neev (17,08 m la triplusalt). A. Bon- 
darciuc (72,84 m Ia aruncarea cioca
nului) șl I. Lusis (86,84 m la arunca
rea suliței) stnt ceilalți campioni al 
regularității.

— Dar atletismul 1 — 11 întreabă 
toată lumea pe Beamon, gtndindu-se 
la J.O. ’72

— Nici o grijă, răspunde Bob. voi 
participa Ia concursurile de prese- 
lecțio ca... alergător Ia 400 m și la 
săritura In înălțime.

— Ș| lungimea t...
— Nu vă pot răspunde, 

nu voi deveni, din nou, 
Bob Beamon 1

RELAXARE
Organizatorii recentului

FOTBAL PE NYLON

TAINA LUI BEAMON

Cel mai senzațional record al ulti
milor ani rămîne. fără îndoială, fai
mosul salt de 8,90 m lungime, reali
zat la Olimpiada mexicană de atle
tul american de culoare Bob Beamon 
Numele acesta, Înscris cu litere de 
aur. în lista marilor performanțe, 
este mereu citat, mereu pus tn dis
cuție. Dar despre Beamon, propriu- 
zls. aproape că nu se mai știe nimic. 
După Mexic, el a dispărut din atle
tism, consacrîndu-se baschetului.

Acum. Bob Beamon face parte din 
formația studențească Adelphie Uni
versity și este un adevărat artizan al 
victoriilor echipei sale. Toți cunoscă
torii vorbesc despfa baschetbalistul 
Beamon ca de un fenomen. Posesor 
al unei detente excepționale, numai 
lipsa de cunoștințe tactice îl împie
dică. deocamdată, să fie Unui din 
protagoniștii baschetului universitar 
american.

plnâ ctnd 
adevăratul

Organizatorii recentului campionat 
mondial de gimnastică modernă da 
la Havana au avut o Idee excelentă 
pentru a le apropia și împrietenii pe 
concurente, contribuind la o atmo
sferă generală de destindere. Cu o zi 
înainte de începerea concursului, 
atunci ctnd, conform programului, 
avea loc vizitarea orașului, reprezen
tantele diferitelor țări participante au 
fost înconjurate de grupuri de mu
zicanți, care au organizat tn cinstea 
lor o serenadă cu totul neprevăzută. 
In sunetele chitarelor, s-au încins 
lanțurile antrenantului dans „Conga" 
și petrecerea a ținut suficientă vre
me pentru ca fetele din diferite părți 
ale lumii să se poată cunoaște și să 
schimbe Intre ele impresii, în plăcuta 
atmosferă creată de dans și muzică.

PRIMARUL 
DIN ZAKOPANE

Zakopane este un nume binecunos. 
cut în lumea sporturilor de iarnă. 
Stațiunea de pe versantul nordic al 
munților Tatra este bine înzestrată 
pentru practicarea schiului și a altor 
sporturi de sezon, atrăglnd nu numai 
amatori de vacanțe „albe", dar șl 
mari specialiști al slalomului, cobo- 
ririi ori săriturilor cu schltirile In 
competițiile ce se organizează frec 
vent aid

Unui oraș cu o asemenea pondere 
sportivă în viața șa i se cuvenea 
desigur un primar specialist în ma
terie. așa că. la ultimele alegeri, 
populația locală l-a desemnat în a- 
eeastă funcție pe vicepreședintele fe
derației poloneze de schi, fost schior 
în anii tinereții, apoi antrenor de 
schi și conducător al lotului de fon- 
diști polonezi la J.O. de la Grenoble. 
Numele său : Lech Bufin.

Primul stadion european, utillzînd 
în locul clasicului gazon covoare de 
fire sintetice montate pe un suport 
textil, dens șl așezat pe o platformă 
de asfalt, se ■ află în apropierea 
Londrei. La inaugurarea lui au luat 
parte spedallști în construcția de 
baze sportive din mal multe țări.

Fotbaliștii clubului Arsenal, primii 
care au făcut cunoștință efectivă cu 
nbul teren, au avut aprederl exce
lente cu privire la calitatea lui. Fi
rele sintetice nu imită numai iarba, 
dar o depășesc in toate privințele, 
aslgurînd partidelor o desfășurare 
perfectă șl reducînd la zero acclden- 
tele datorită denivelărilor. Ele nu se 
îmbibă cu apă, nu se deformează tn 
acele periculoase smocuri ce se ivesc 
pe cîmpurile de joc obișnuite.

Noul stadion poate fi utilizat tn 
tot cursul anului, ceea ce prezintă 
un enorm avantaj dacă ne gîndim 
că cele mal multe terenuri, întreți
nute cu mare cheltuială, nu sînt în
trebuințate mal mult de 39—40 de ori 
pe an. Chiar costul ierbii sintetice, 
care la prima vedere ar părea ridi
cat, devine modic dacă socotim că 
întreținerea gazonului de pe Wem
bley necesită — Se afirmă în date 
oficiale — anual 75 000 de dolari.

ALBELE CÎȘTIGA I

Cel de al 39-lea campionat de șah 
al U.R.S.S. s-a terminat de curind 
și amatorilor de cifre statistice 
fost oferit un bun prilej de a 
un Interesant bilanț.

Primul fapt demn de atenție 
acela că marii maeștri și maeștrii 
angajați tn turneu au avut un succes 
deosebit juetnd cu piesele albe. Ast
fel, albul a ieșit ciștigător în 80 de 
partide, iar negrul — rămas aproape 
Ia jumătatea drumului — numai M 
45. Cea mai scurtă partidă a fost 
aceea dintre Stein și Smîslov. în
cheiată la mișcarea a li-a. Cea mal 
lungă partidă; Kaperigut — KaShSev 
(118 mutări).

Durata cea mai mică de joc a fost 
aceea de 10 minute (Savoy — Va- 
ganian), iar cea mai prelungită par-

le-a 
face

este

Jucătorii de tenis de masă ai R.P. Chineze, aflați în turneu în 
Italia, sînt intîmpinați pretutindeni cu deosebită simpatie, lată-i pe 
Cen Cintan (stingă) ți Van Venhua semnînd autografe, pe paletele 
lor transformate in pupitre, în timpul vizitei de acum citeva zile, la 
Roma. 1

tidă (Nikolaevskl — Karasov) a durat 
13 ore șl 15 minute, pentru 115 mu
tări. Rezultatul partidelor de 
sus a fost identic : remiză.

NOUL ȘERIF ESTE FOSTUL 
CAMPION

mal

Pugilistul american Joe Walcott, 
fost campion mondial la categoria

grea, a fost ales — zilele trecute — 
șerif al districtului Camden (statul 
New Jersey) tntree!ndu-șl principalul 
adversar pentru această funcție cu 
peste 8 000 de voturi.

Walcott care se numește tn reali
tate Arnold Cream, se poate mlndrl 
cu faptul că este singurul șerif negru 
din statul New Jersey. Se știe. Joe 
Walcott a cucerit titlul mondial în 
1951, învingîndu-1 pe Ezzard Charles.

s-a încheiat la egalitate 4—4 
(2—1, 1—2, 1—1). Au înscris Tu- 
reânu (2), Ștefanov și Câlamar, 
respectiv, îu Tai-ciun, Ian Iu-lin, 
Costea și Ioniță.

Selecționata româno-chineză a 
cuprins următorii hocheiști ai 
gazdelor: portarul Kuo Hun,
fundașii Sîn Fu și Ci Uan-hnn, 
înaintașii Cen Sîn-pîn, Li Ci-sien, 
Van Kuo-suo, în timp ce în for- 

hoche- 
Ioniță, 

Varga — Fodorea, Szabo, Herghe
legiu, Axinte, Bandas, Costea.

Aseară, reprezentativa română 
a întîlnit selecționata provinciei 
Heilunciang, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 6—1 (3—0, 0—1, 3—0). 
Echipa noastră, nefiind preq mult 
solicitată, în special în apărare, 
a făcut un foc obișnuit.

Cele 7 puncte ale întîlnirii au 
fost înscrise de șapte jucători i 
Gheorghiu, Ștefanov, — 
Huțanu și Ioniță, 
Min-Da.

In continuarea 
R.P. Chineză, vineri, 
niei va întîlni selecționata pro
vinciei Hilin ; sîmbătă va avea loc 
o demonstrație între două echipe 
românești; duminică este progra
mat un nou meci mixt, iar luni 
are loc revanșa partidei România 
— R.P. Chineză.

mația adversă au evoluat 
iștii români i Crișan —

Pană, Varga, 
respectiv Sî

turneului în 
echipa Româ-

Valeriu CHIOSE

Jocurile mondiale universitare de iarnă 
(Universiada albă) se vor desfășura Intre 
25 februarie — 5 martie în stațiunea de 
sporturi de iarnă Lake Placid (S.U.A.). 
Pînă acum și-au anunțat participarea 
peste 400 de sportivi șl sportive din 
U.H.S.S., România, Italia, Norvegia, Ja
ponia, Franța, Olanda, Belgia, SUA șl 
alte țări.

Pe noua trambulină de sărituri nu schiu- 
rlle de Ia Bakuriani (R.S.S. Gruzină) s-a 
desfășurat un concurs al celor mal buni 
specialiști sovietici care se antrenează 
pentru Olimpiada albă de la Sapooro. 
Primul loc a fost ocupat de campionul 
mondial Gări Napalkov, cu 234.5 puncte, 
dar cea mai lungă săritură (103 m) a 
realizat-o „veteranul" Koba Țakadze. 
Săritorii sovietici ÎȘi vor continua pre
gătirile partlcipînd la concursul de la 
Kavgolovo (18—21 decembrie), și apoi 
Ia „Turneul celor 4 trambuline" tn Aus
tria și R.F. a Germaniei (27 decembrie 
— 8 ianuarie).

Contlnutndu-și turneul in Italia, echipa 
de tenis de masă a R.P. Chineze a intti- 
nit, la Cagliari, selecționata Italiană pe 
care a întrecut-o cu scorul de 3—2. Tn 
primul meci, disputat la Roma, sporti
vii chinezi au obținut victoria cu 4—1. 
Cele două formații vor susține un al 
treilea joc, programat la Torino.

Marele maestru sovietic Lev Polugaevskl 
conduce detașat tn turneul international 
de la Skoplje, totalizînd 8 puncte după 
disputarea a 9 runde. Iugoslavul Pia
ninei, al doilea clasat, are 6% nun-te. 
In runda a 9-a Pianinei l-a tnvlns pe 
Trfngov, lai Polugaevski a remizat cu 
Bukid.

fn cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa vest-germa- 
nă V.f.L. Gummersbach a Întîlnit pe te
ren propriu, în meci tur, formația Spor
ting Lisabona. Net superiori, handbaliștii 
vest-germanl au terminat învingători cu 
scorul de 38—6 (18—5).

Din cauza defectării legăturilor te
lex cu Argentina, nu sîntem tn mă
sură să publicăm rezultatele din tur
neul de tenis de la Buenos Aires.
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mai complet,

Romulus BALABAN

serie 
nos-

■z,?\ 
.’O

manevre. A 
A înscris un

Foto : THEO MACARSCHI și VASILE BAGEAC.

Stadion „23 August"; timp rece ; teren bun; spectatori — aproximativ 
50 000. Au marcat: LUPESCU (min. 9) și LUCESCU (min. 74). Raport de șuturi 
Ia poartă : 29—9 (dintre care pe spațiul porții 11—6).’ Raport de cornere: 5—3.

ROMANIA : Răclucanu 8 — Sătmăreanu 8, Lupescu 10, Dinu 9. Deleanu 
10. Dumitru 8, Radu Nunweiller 10, Lucescu 8-f->'Dembrovschi 7, Dobrin 9, Ior
dănescu 9.

ȚARA GALILOR : Millington — Rodriguez, Phillips, Williams. Thomas, 
Hockey. Hill (min. 46: C. Davies). G. Reece, James, Davies, R. Reece.

A arbitrat excelent ALFRED DELCOURT. ajutat la linie de R. Thibaut 
și F. Rion (toți din Belgia).

SJI
MMM

. . Ș :

AMBIȚIA GALEZĂ FĂCUTĂ IERI K. 0
DE DOUĂ GOLURI ÎN ..STIL ENGLEZ l Tricolorii au citștigat Ieri un meci 
cu semnificație mare, mai 
datorită semnificației decît 
sarului. Superioritatea lor 
continuă. Atenția, prudența 
terea lor de luptă au fost maxime. 
Travaliul prestat a fost enorm. Co
eziunea lor tactică și afectivă au fost 
evidente. Cele două echipe s-au a- 

; tacat una pe alta de la început. Nu
mai că mijloacele tehnice superioa
re ale fotbaliștilor români, precum 
și omogenitatea lor le-au permis 

-■ să-și realizeze premeditările într-o 
‘proporție mult mai mare decît au 
izbutit jucătorii galezi. In prima 
jumătate de oră, manevrele și ac
țiunile noastre ofensive s-au impus 
ochiului prin claritate. Combaterea 
marcajului s-a făcut prin deplasări 
sincrone și multiple. Spiritul com- 
binativ și ajutorul reciproc ne-au 
definit strategia. Toată lumea a fost 
subordonată echipei. Toată lumea a 
încercat să rezolve serios și inteli
gent orice fază de atac sau de apă 
rare. Primul gol a fost înscris de 
către Lupescu (min. 9), prin relua
rea cu capul a unui corner execu
tat de către Lucescu. După această

dificil 
adver- 
a fost 
și pu-

Millington. Amintim asemenea cir
cumstanțe : combinația Dobrin-Săt- 
măreanu — centrare peste portarul 
galez și lovitura lui Iordănescu res
pinsă de bară (min. 26) ; precum și 
centrarea lui Dembrovschi, deviată 
spre poartă tot de către Iordănescu, 
dar reținută de Millington (min. 28). 
Credem că lipsa unui avanpost a 
privat echipa română, făcînd-o m 
prima repriză mai puțin eficace de- 
cît ar fi meritat după jocul ei 
de ansamblu. Dar e posibil ca o 
anumită prudență să fi determinat 
această orientare și într-o partidă 
ca cea de ieri prudența a fost ori
cum o virtute, mai ales după ce con-

Comportarea jucătorilor
RADUCANU : atent, mobil, bun la mingile înalte, precis la degajări, 

dar mai presus de toate, serios, de această dată.

SATMAREANU: a păzit bine zona sa, permițind puține infiltrări, a ur
cat în atac, a centrat de cîteva ori periculos. '•*'

LUPESCU : a curățat tot ce trecea prin filtrul din fața lui, mereu ex- 
’ ’ ' caleacelent plasat, magistral in jocul de cap. A Înscris golul care a deschis 

victoriei.

DINU: a fost un apărător forte, a decimat în prima instanță o 
de încercări ofensive, a luptat cu uriașii echipei galeze, a împins atacul 
tru, trecînd uneori în postură de mijlocaș.

DELEANU : Ca și în partida cu Cehoslovacia, a evoluat cu totul remarca
bil, atît în faza de apărare, cit și în cea de atac.

DUMITRU : a protejat excelent cuplul fundașilor centrali, acoperind o 
zonă foarte întinsă, a făcut intercepții de mare clasă, a pierdut cîteva mingi 
(lucru neobișnuit pentru el), reflexele și simțul de orientare fiindu-i probabil 
ușor diminuate în urma inactivității forțate.

NUNWEILLER: laborios, constructor lucid, omul care a girat începutul 
mare număr de acțiuni ofensive. A avut, credem, jocul cel 
poate jucătorul numărul 1 al partidei.

LUCESCU: a muncit mult, dar nu i-au reușit o serie de 
circulat inteligent, contribuind Ia dezorganizarea apărării galeze. 
gol printr-o splendidă acțiune tehnică.

unui 
fiind

DEMBROVSCHI: proaspăt Ia începutul meciului, a fost o________ _______ __ _______ _ ___ perioadă ju
cătorul cu mare putere combinativă. A participat efectiv Ia momentele de a- 
părare. Spre sfîrșit a dat semne de oboseală și a ratat o mare ocazie.

DOBRIN : a realizat lucrul cel mai greu pentru un fotbalist cu mare 
personalitate și cu un dribling fermecător: s-a subordonat echipei. A fost de
seori demoralizant pentru adversari, a spart aglomerările din fața sa și a tri- 

■ ' ~ ‘ - - - ■ - ... ------ națională, cummis pase ideale. Credem că Dobrin s-a legat puternic de echipa 
tot așa credexn ca și echipa să se fi atașat energic de Dobrin.

IORDĂNESCU: a făcut cea mai bună partidă a sa de 
echipa națională. Avem, în sfîrșit, o excelentă extremă stingă, 
de a fenta și pătrunde este fără cusur. Mai rămlne doar să nu întîrzie* 
neori pasele și centrările. Reprezintă 
ționale.

pînă acum în 
Capacitatea Uii 

u- 
uitima mare descoperire a echipei na-

fie periculos, trăgînd peste bară 
(min. 66) o centrare a lui Nunweil
ler, dar va înscrie un gol superb 
(min. 74), transformînd printr-o di
ficilă execuție tehnică pasa trans
versală expediată de către Iordă
nescu, aflat aproape de punctul de 
corner: 2—0. Intre timp, Dobrin, 
care și-a chinuit din nou adversarii 
cu driblingul iui hipnotizant, a șu
tat în rădăcina barei, o minge pe 
caro apărătorii adverși i-au servit-o 
din greșeală. Echipa Țării Galilor, 
onorabilă pentru condițiile în care 
e alcătuită, a înregistrat și ea re- 
gretul de a trage în bară prin Ron
nie Reece, la centrarea lui James 
(min. 78). Ambiția ei avea să fie 
pînă la urmă retezată prin două 
goluri realizate într-o manieră frec
vent întrinită în fotbalul englez.

meci așa 
au jucat 
Așa cum 
Ieri n-au 
de acum 
necesară, 

, .. solicitat 
mai puțin. In definitiv, este impor
tant să te comporți î'n fiecare par
tidă așa cum îți cere adversarul și 
conjunctura. Și din acest punct de 
vedere, echipa condusă de Angelo 
Niculescu (secund Titus Ozon) a 
avut, cu ocazia ultimelor două în
cercări, capacitatea generală (tactică, 
fizică și morală) necesară pentru pa
sul victoriei. La București, echipa 
Țării Galilor a fost dominată și în
vinsă mai clar decît s-a întîmplat 
la Praga, unde după cum știm a 
aliniat o formație mai slabă și a 
pierdut doar cu 
care nu excludea 
Ieri, i-am învins,

Tricolorii au jucat acest 
cum trebuia. La fel cum 
și partida cu Cehoslovacia, 
trebuia pentru a învinge, 
mai avut poate acea febră 
10 zile, dar nici nu era 
deoarece adversarul i-a

1—0, într-un fel 
dreptul la apel, 
indirect, a doua 

oară și decisiv pe fotbaliștii ceho
slovaci. Jocul în trei s-a terminat. 
Acum ne așteaptă un joc în opt.

FORȚA COLECTIVA A JOCULUI ECHIPEI NAȚIONALE A REMIZAT

REPORTERII
NOȘTRI
IN SPATELE

PORȚII LUI RADUCANU...
Da, am șomat, am carnetul gol.
Ce era să notez ? Sînt obtșnuit să no

tez fazele, nu... simțămintele. Să notez 
că, la început, cină m-am așezat tn 
spatele porții lui Răducanu, ml-a fost, 
oarecum teamă ? Cui nu-i e teamă la 
un joc decisiv ?

De frică, mi-aminteam aproape toate 
isprăvile outsiderilor, consemnate, de-a 
lungul anilor, de istoria fotbalului, în 
care chiar și acești simpatici fotbaliști 
galezl figurau cu o victorie (scor 2—1) 
in dauna naționalei Ungariei. Se intlm- 
plase la un turneu final de campionat 
mondial, „ediția suedeză", cînd aceiași 
galezl abia de au fost scoși din 
spre finalul partidei cu Brazilia, 
gol al Iul Pelă.

Cum 2 Să n-o luăm de la ’58 ? 
Mai recent, mă temeam chiar de _ __
lingă care mă așezasem, de Răducanu. 
II credeam timorat sub povara critici
lor, să recunoaștem, îndreptățite la acea 
minge servită pe tavă cehoslovacului 
Capkovtc.

...începuse jocul, se consumase și pri
ma repriză, și fazele ocoleau „poarta 
noastră". Ca să notez ? Să notez cum 
l-a sărutat Răducanu pe Cutai Lupes
cu. colegul de club, la deschiderea sco
rului ? Asta nu-i o fază... Să notez ce 
i-a strigat lui Deleanu — „Coco, Ill se
rios ! ! !“ — de-a auzit întreaga peluză, 
atunci, tn minutul 18. cînd dlnamovlstul 
a semiluftat Ungă tușă ? Nici asta nu-i 
o fază. In gura lui „Rlcă", cel mult 
e o... glumă.

Șt jocul curgea fără faze, șl iar am 
început să mă tem. De data aceasta, ci 
n-am să-mi realizez reportajul de la 
poarta lui Răducanu. Cu bara din mi- 

■nutul 78, a lui Ciryl Davies — singura 
fază notabilă — abia de poți acoperi două 
rîndurl... Răducanu' nici măcar nu avea 

.„ticul" lui Viktor, cel cu... elasticul.
Cînd, deodată, „salvare" ! Intrasem in 

ultimele minute ale partidei. Răducanu 
a prins un balon și cînd Gilbert Reece 
i-a închis unghiul de degajare, punln- 
du-i pieptul In fată, Răducanu a as
cuns mingea tn stilul lui. pe la spate. 
Ce credeți că-mi spunea In drum spre 
cabine, despre . .................. -
fac bre ? Toți se 
mai eu nu

Măcar asta 
bună 1

cursă, 
de un

Fie ! 
omul

unica fază" ? „Ce 
jucau în teren,

=ă 
nu-

S-O

LUI

e
G. NICOLAESCU f
scriu... La 2—0,

MILLINGTON

realizare, băieții au rămas în priză, 
lichidînd sobru orice incursiune a 
oaspeților, pregătind și dezvoltînd 
atacuri, prin toți cei șase jucători de 
la Dumitru la Iordănescu. Viteza de 
joc era bună, soluțiile de străpun
gere adecvate și diverse, Dobrin și 
Iordănescu dizolvînd cu fantezie re
zistența din jur, iar ceilalți mane- 
vrînd pe toată lățimea frontului de 
atac în căutarea spațiilor, libere. 
Cum era și normal, ocaziile s-au 
născut din acest efort colectiv, dar 
o anumită eroare, precum și neșan
sa au împiedicat echipa română să 
încheie repriza cu mai multe goluri 
la activ. Eroarea a 
permanentă a unui 
vansat. Și Dobrin 
servituti tactice) și 
să intre în prima 
mari momente de 
decît în urma învăluirilor de pe 
margine, urmate de centrări înapoi, 
situații cînd doi-trei înaintași ro
mâni ajungeau în zona portarului

1—0. Tn ultimele minute 
reprize, oaspeții, care 

și să combine și să pă-

constat în lipsa 
vîrf de atac a- 
(destinat acestei 
ceilalți au ezitat 
linie, așa îneît 
gol n-am avut

duceam cu 
ale primei 
încercaseră 
trundă prin cele două tractoare din 
față (Davies și Hill), blocate însă 
excelent de către apărătorii noștri, 
au fost o singură dată, cu adevărat 
periculoși. Dar centrarea fundașu
lui Rodriguez nu și-a aflat omul 
potrivit la locul potrivit.

După pauză, galezii s-au găsit 
unii pe alții ceVa mai bine, ambiția 
lor rămăsese intactă, numai că for
mația română, foarte solidară și fn 
momentele mai critice, a devenit, 
ori de cîte ori a fost nevoie, un me
canism defensiv prompt și elastic. 
In atac am continuat să fisurăm prin 
cascadele de fente ale Iui Dobrin și 
Iordănescu, precum 
nea constructivă a 
și Lucescu. In min. 
cată de la Dobrin a
către Dumitru pe un culoar ideal. 
Dembrovschi scăpat singur doar ou 
portarul a ratat. Lucescu începe să

(Urmare din pag. J)
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și prin atitudi- 
lui Nunweiller 

63, mingea ple- 
fost aruncată de

minute de ofensivă continuă, 
cînd virtualitatea majorării scoru
lui a trăit în numeroase atacuri de 
nestăvilit pentru oaspeți. Iordănes
cu a avut chiar de două ori golul 
pe frunte (la propriu și Ia figurat), 
ratînd situații unice...

Simțind, calificarea ca pe un țărm 
al speranței pe care urmau să-I a- 
tingă abia la 2—0, scorul care adu
cea cu el liniștea și siguranța vic
toriei și a calificării, fotbaliștii ro
mâni au forțat jocul în perioada a- 
mintită. Spre neșansa lor, ocaziile de a 
marca n-au fost fructificate. Și ast
fel, acest 1—0 de suspense — orice 
gol egalizator ar fi fost, poate, pus
tiitor pentru moralul jucătorilor și

al spectatorilor — avea să trăiască 
încă multă vreme.

Din vina galezilor, care s-au apă
rat cu pricepere, din „vina" jucă
torilor români, care au ales, de prin 
minutul 35, o cale pe care ieri am 
înțeles-o și azi o aprobăm cu toată 
convingerea.

Mărturisim că ne-ar fi plăcut să 
asistăm, în continuare, la șarje o- 
fensive spectaculoase, dar am ințe- • 
Ies opțiunea pentru jocul c’.c si
guranță, pe care l-au adoptat fot
baliștii români. Echipa^României a 
mai condus, acum doi w,- Grecia 
cu 1—0, iar golul egalizator al lui 
Domazos a transformat un final de 
meci limpede intr-un coșmar...

O eșalare ieri ar fi fost, probabil, 
mai cumplită.

Iată de ce l-am înțeles pe Dumi
tru văzîndu-1 că-și părăsește rar

Cînd se terrrtihă ufi meci ? Greu 
de spus, chiar dacă precauția, mama 
înțelepciunii, fie trimite _ doct Id 
fluierul final al arbitrului. Argu
mente ? lată cîteva culese înainte 
si după fluierul belgianului Alfred 
Delcourl, ce a consfințit victoria Ro
mâniei asupra Țării Galilor și. ca
lificarea ei în sferturile de finală 
ale campionatului european.

Lupescu : „N-am știut imediat că 
am marcat, căci țocul ciocnirii ae
riene cu adversarii m-a răsucit cu 
spatele spre poartă. Dar atunci cînd 
toți băieții au năvălit spre mine am 
înțeles că mingea se oprise în plasă 
și că nu mai puteam pierde cali
ficarea". Pentru „Culai" Lupescu .— 
acest admirabil om de echipă, care 
prin calmul și oportunitatea sa con
stituie o prezență necesară în echi
pa națională, la o vîrstă cînd alții, 
mult mai tineri, nu reușesc să con
vingă — certitudinea victoriei ve
nise, deci, în minutul 9 !

Ion Balaș, vicepreședinte al F.R.F., 
ne-a răspuns imediat după _golul 
lui Lucescu : „Cu cîteva clipe înain
te am avut pulsul 104! Acum, însă, 
meciul e ca și terminat, iar mie mi 
se împlinește cea mai mare bucu
rie din activitatea de un sfert de 
veac pe tărîm sportiv : în cei trei 
qni de cînd lucrez în cadrul fede
rației de fotbal, reprezentativa Ro
mâniei s-a calificat în fazele finale 
ale celor mai prestigioase compe
tiții internaționale, campionatul mon
dial și cel european. Am auzit că 
U.T.A. conduce la Arad cu 2—O.și 
nu mă pot abține să nu corelez vic
toria și calificarea de aci cu fru-

moașa comportare a echipelor de 
club. Mai doresc pentru fotbalul 
nostru un lucru esențial : o reală 
ți sinceră colaborare între toți acei 
care se ocupă direct și indirect de 
balonul rotund".

Pentru Ion Balaș, 
terminat la 
altul e în

lăți în desfășurarea partidei, care 
a fost condusă de la un cap la al
tul de echipa României. Victoria 
putea fi mult mai confortabilă, dar 
atacanții dv. au ratat incredibil.

confirmarea 
plasat repre- 
compania co-

un meci s-a 
golul lui Lucescu, dar 

plină desfășurare...
Președintele F.R. Fotbal, Mircea 

Angelescu, incercînd să pară foarte 
degajat, deși nu-și găsea locul în 
spatele porții lui Millington, ne-a 
spus foarte laconic : „De mult n-am 
mai fost atît de calm ca azi". Să 
înfelegem că meciul i se părea di
nainte jucat ?

Antrenorul echipei Țârii Galilor, 
Dave Bowen, fârâ a ne preciza 
cînd a considerat conturile înche
iate, ne declară că victoria repre
zentativei noastre a fost indiscuta
bilă și că destul de repede și-a 
dat seama că n-are șanse să cîsticje 
la București. „Calificarea României 
încununează, pe drept, cea nuti 
bună echipă din grupă, care are în 
persoana lui Dobrin un jucător de 
mare clasă".

Trevor Movis, secretar al ligii de 
fotbal din Țara Galilor, este de pă
rere că pentru echipa sa confrun
tarea cu reprezentativa noastră _s-a 
terminat la... Cardiff, „cînd apăra
rea românilor, în frunte cu un por
tar senzațional (Răducanu — n.n.), 
ne-a scos din cursa pentru califi
care".

Singurul care a putut afirma, cu 
mina pe inimă, că meciul s-a ter
minat o dată cu fluierul final al 
arbitrului, a fost... Alfred Delcourt. 
„N-am avut nici un fel de dificul-

Arbitrul Alfred Delcourt
Sportivitatea și angajamentul bărbă
tesc, dar corect, au dominat în te
ren. Ce altceva își poate dori 
arbitru ?"

Ce am cîștigat ieri pe „23 
gust" ?

-Angelo Niculescu, antrenorul
chipei naționale : „Nu pot despărți 
meciul cu Țara Galilor de cel pre
cedent, cu Cehoslovacia, pentru că 
ambele au reprezentat, după mine,

un

Au-

e-

momentul adevărului : 
rezultatelor care au 
zentativa României în 
lor mai puternice echipe din lume, 
la ultima ediție a C.M. Am cîști* 
gat, deci, în primul rînd, o echipă 
și de aceea nici nu voi evidenția 
pe cineva anume, ci pe toți acei 
care au reipectat ideea de_ joc, 
unîndu-și în valoare, totodată, ta- 
intui si pregătirea. Le mulțumesc I"
Intreoîndu-I dacă o dată cu acest 

sezon și-a încheiat mandatul la 
cîrma echipei naționale, Angelo Ni
culescu ne-a răspuns că sdreina sa 
se va încheia în momentul elimină
rii echipei reprezentative din actua
la ediție a campionatului european. 
Cine știe cînd va fi acesta ?

Dobrin : „Chiar dacă n-am cîști
gat la scorul pe care-l meritam, 
mult mai mare, ne-am calificat. Și 
nu-i puțin, nu-i așa, mai ales că 
echipa Țării Galilor n-a jucat mai 
slab decît la Cardiff..."

Lucescu, căpitanul echipei națio
nale, auzindu-l pe' mezinul formației, 
Iordănescu, care ne spunea că se 
bucură că a confirmat încrederea 
ce i s-a acordat, intervine : „Am 
cîștigat o extremă stingă de valoare 
internațională : Iordănescu. Aci și 
numai aci îi este locul. îl cedez cu 
plăcere I".

zona-cheie (de siguranță) din fața 
fundașilor.

Iată de ce am apreciat rămînerea 
lui Dinu pe poziția sa de fundaș, 
temperamentalul 
reprimîndu-și cu 
aventură înainte 
gătoarc, desigur, 
și un grăunte de

Iată de ce, în 
cu deplin acord 
fără rezerve la 
care au urmărit in destule momente 
păstrarea mingii pînă in clipa In 
care, construcția acțiunilor oferea 
șanse reale de atac.

Calculul tactic al echipei noastre, 
pe care l-am întîlnit în situații a- 
semănătoare la formații renumite 
în lume, a avut, fără îndoială, drept 
consecință limitarea laturii specta
culare a partidei, dar a asigurat 
— cu temeinice garanții în joc — 
calificarea.

Deși balonul s-a încăpățînat să nu 
intre în plasa porții lui Millington 
în alte situații — gol (cum a avut, 
de pildă, Dobrin, care a trimis ba 
Ionul în bară din zona careului de 
6 metri, sau Dembrovschi, care a 
rămas singur cu portarul I) echipa 
României avea să înscrie, totuși, 
cel de al doilea punct (al liniștii), 
expresie a unei dominări raționale,

nostru apărător 
bună știință orice 
(frumoasă și atră- 
ea conținînd, însă, 
risc).
fine, am acceptat 

și acum subscriem 
jocul tricolorilor,

constante. (Merită, bineînțeles, a- 
plauze combinația Radu Nunweiller 
—Iordănescu—Lucescu, acesta din 
urmă autor- al unei magistrale re
luări de centrare în gol).

Menționind forța colectivă a jo
cului echipei române — rareori 
ne-a fost dat să vedem o atare pre
cizie în țesătura combinațiilor, în 
care fiecare „ochi“ era lucrat cu 
toată atenția — nu putem să nu re
marcăm contribuțiile individuale 
ale lui Dobrin, Iordănescu (ieri, 
poate, cel mai individualist, dar de 
cele mai multe ori cu... folos), Lu
pescu, Dinu, Radu Nunweiller, Du
mitru, Deleanu.

Referindu-ne la echipa galeză, s-o 
luăm așa cum spune un personaj 
al lui Shakespeare : „Take me as 
I am" (ia-mă așa cum sînt), apre
ciind u-i superba sportivitate 
sau învingători, fotbaliștii 
rămîneau tot pe locul III al 
în apărarea corectă, de un 
vîrșit fair-play, a șanselor.

Galezii s-au bătut pentru victorie, 
dar au cedat unui adversar evident 
mai valoros, la un scor care-i ono
rează.

Exemplară (pentru public, fotba
liști și arbitrii noștri) conducerea 
jocului, asigurată de brigada belgia
nă de cavaleri ai fluierului.

(învinși 
oaspefi 
grupei) 

desă-

...SI A>
Ești plin de _

Altfel, un portar pe care zeița Fortuna 
nu l-ar fi avut în paza ei ar fi plecat 
de la București cu o porție zdravănă 
de goluri. Nu, nu e nici o exagerare. Așa 
este. Nu se poate să nu recunoști a- 
cest adevăr. Am stat acolo, în spatele 
porții tale, am trăit momentele acelea. 
Iți mai aduci aminte de tot ce-a fost?

Millington a venit în poartă cu o 
pungă de plastic în mînă. A aruncat-o 
in fundul plasei și apoi a măsurat cu 
privirile cei 7 metri ai porții. Așa fao 
toți portarii. Și-a scos, apoi, din pungă 
mănușile. Și-a pus una în mînă. Se uita 
Ia ea. o proba de parcă ar fi vrut 
s-o cumpere de la un magazin. Dar 
s-a răzgîndit și le-a pus înapoi în pungă. 
Era îmbrăcat ' ' 
al jucătorilor 
minutul 33 a 
pus pe galez 
îmbrăcat un _ _
pe spate. Coincidență! Tot atîtea mo
nede de cîte 5 bani aruncase în. 
poarta galeză Neagu, atacantul Rapldu-, 
lui, care ne, spunea că asta înseamnă' 
patru goluri. ,,Să fie cu noroc pentru j 
băieți!" Dar portarul galez, tot rîcl-r 
lnd eu gheata prin gazon și tot pri
vind pe jos a văzut banii, i-a adunat 
și i-a aruncat în 
Exact acolo unde 
să se odihnească 
Lupescu. Cura a 
a sesizat culoarul
Millington s-a întins și a atins mingea' 
eu vîrful degetelor. Corner! Galezii au 
greșit marcajul. Lupescu s-a plasat ex-2 
celent, s-a înălțat și cu o măiastră lo
vitură de cap a trimis cu boltă. 
lington era depășit. Nici Rodriguez. aflau” 
lingă bară, n-a putut iace nimic. Gol!

Ah. n-im să mal stau niciodată lîn- 
gă poartă! Nu că m!-ar fi fost milă de 
portarul advers. Așa e sportul. Unul 
trebuie să piardă. Dar ..bara" lui Iordă
nescu aproape să ne bage, de emoție, 
în spital. Știți, atunci, în minutul 26. 
Nu credeam că nu va fi gol. Așa cum 
nu credeam nici neste două minute, 
cînd același Tordăneseu a trimis cu 
capul în brațele portarului. A fost parcă 
șl un 11 metri. în minutul 35. Thomas 
a oprit mingea cu mina. Altă dată a 
fost oprit Lucescu neregulamentar. Dar 
golul n-a mai venit. Nici după pauză, 
în minutul 63, cînd Dembrovschi a scă
pat singur, șl cînd mingea s-a lovit de 
genunchiul Iul Williams, întîmplător. Șl 
nici în minutul 68. cînd același Williams 
s-a uluit la centrarea lui Nunweiller St 
și-a fgntat colegii, iar Dobrin a șutat 
la rădăcina barei.

Golul lui Lucescu a fost însă superb. 
Iordănescu a centrat și Lucescu. talo- 
nat din spate, a liftat cu inteligentă 
mingea, cu stîngul, șl a trimis-o în col
țul lung. Lucescu, cu fruntea în gazon, 
se bucura după golul mult așteptat. L-au 
ridicat Iordănescu. Dembrovschi. Lu
pescu, Dobrin și l-au sărutat. In fața 
porții sale, Millington tșl lipea leuco
plastul de pe -------------
știu cîta oară, 
flex. Meciul era

noroc, Millington! Zău așa.

într-un tricou galben, ca 
noștri și arbitrul abia tn. 
sesizat acest lucru și l-a 
să-l schimbe. Millington a 
tricou albastru cu nr. *

colțul din stingă, j 
în minutul 9, avea, 
balonul trimis de 

fost atunci? Deleanu 
excelent șl a șutat.;

genunchi pentru a nu 
O ft cea așa, din re- 
Juoatl

Constantin ALEXE

D.T.A.-0 NOUĂ VICTORIE PRESTIGIOASĂ
(Urmare din pag. 1)

prin obstrucție, în careu, 
lateral, aproape de linia 

Lovitura liberă indirectă,
la 
de 
un

Paul SLAVESCU

MĂSURI DISCIPLINARE
în ședința ținută aseară. Comisia 

centrală de competiții și disciplină 
a F.R. Fotbal a analizat abaterile 
unor jucători și a luat următoarele 
măsuri :

• jucătorii Deselnicu (Univ. Cra
iova), Stoica (Farul Constanța), 
Coiculescu (Corvinul Hunedoara) și

Chimiuc (C.F.R. Timișoara) au fost 
suspendați pe cîte patru etape ;

• jucătorii Grăjdeanu ț,,U“ Cluj) 
și Ciocirlan (Univ. Craiova) — sus
pendați pe cîte trei etape ;

• jucătorii Tonca (Jiul Petroșani) 
și Volaru (C.F.R. Timișoara) — 
suspendați pe cîte două etape.

Redacția ți administrația l București, st®. Vasila

U.E.F.A. COMUNICA

decît 
14 ni 
fund, 
fel de corner scurt, este executată 
cu efect de Kun II, portarul atinge 
mingea, 
colo 
dar

La 
zbat 
pentru retur și caută intens 
Dar
Torres (min. 68) și Praia (min. 72) 
sînt atît de aproape de marea ilu
zie. Dar tot U.T.A. e la un pas de 
a mai înscrie o dată : Domide șu- 
tează formidabil de la 30 de tn (min. 
78). însă portarul Torres deviază ui
mitor balonul în bara orizontală. 
U.T.A. e dominată în final, dar știe 
să se apere cu toată ființa sa.

Și așa, după Feijenoord, încă o 
stea din fotbalul european se stinge 
la Arad, Tn timp ce pe Mureș se 
aprind torțe pentru echipa națională 
și pentru " ~ ~
această zi

însă o scapă în aer, din- 
de linia porții, o prinde apoi, 
arbitrul, pe fază, acordă got.

3—0, în min. 65, oaspeții se 
să-și facă viața mai ușoară 

golul, 
nu reușesc nimic, chiar dacă

personalități, cum ar fl Matlne, Jacinto 
Joao, Jose Marla șl Octavio".

JOSE MARIA PEDROTO • .Felicit 
U.T.A. pentru rezultatul obținut. Scorul 
final putea fi, Insă, 3—1 dacă arbitrul 
ne acorda nouă un 11 m. Echipa mea 
a jucat sub posibilități Ia Arad. Asta 
nu știrbește cu nimic meritul U.T.A.-ei. 
3—9, este o surpriză pentru noi și cred 
că și pentru U.T.A. La Setubal ne 
așteaptă o revanșă grea, dar cum în 
fotbal totul e posibil, eu mai sper încă 
in calificare. Cit despre Torres, pot 
spune că s-a prezentat la forma lui 
din ultimul timp".

ANTOINE QUENDEVILLE, arbitrul 
meciului : „a lost un joc foarte intere
sant, sportiv. Spectatorii au contribuit 
intr-o mare măsură la Succesul U.T.A.-ei, 
o echipă omogenă și cu multă ambiție. 
Consider rezultatul final just. Cit despre 
golul trei, vă pot spune că initial am 
dictat lovitură liberă indirectă și min
gea trimisă de Kun a fost atinsă de 
portar Înainte de a depăși linia porții.

După aceea a depășit linia porții. Eram 
aproape șl am văzut foarte bine”.

LERETER : „Slnt fericit că am reușit 
să răzbunăm Rapidul, echipă care, la 
rindul ei, ne-a răzbunat pe noi, ellml- 
nlnd pe Legia".

DOMIDE : „Acest 3—0 In fața unei 
echipe de valoare e un mare prilej de 
bucurie și o garanție, zic eu, pentru— 
turul IV. Spun aceasta pentru că din 
1969 n-am mai primit in vreun meci 
patru goluri".

JOSE TORRES : „Terenul a fost neo
bișnuit pentru noi. E primul teren 
moale pe care jucăm anul acesta șl pri
mul joc așa de slab pe care-1 realizăm. 
Dar asta nu slăbește cu nimic meritul 
U.T.A.-ei care s-a dăruit foarte mult 
jocului și a prezentat cițiva jucători de 
valoare, dintre care Domide m-a im
presionat in mod deosebit. Rezultatul nu 
prea ne dă speranțe de calificare, dar 
la noi acasă, pe un tereu mai bun, 
vom încerca să recuperăm ceea ce am 
pierdut aici".

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL

IN

U.T.A. Frumoasă a 
de 24 noiembrie...

VESTIARE

fost
la Aseară s-au desfășurat cîteva meciuri în cadrul competițiilor oficiale 

totbal.

Interesîndu-ne aseară la se
diul U.E.F.A. din Ziirich asu
pra unor amănunte privind des
fășurarea sferturilor de finală 
ale campionatului european, 
am primit următorul răspuns i

— Cele 8 echipe calificate din 
grupe i România, Ungaria, (sau 
Franța), Anglia (sau Elveția), 
U.R.S.S., Belgia, Italia. Iugosla
via și R. F. a Germaniei ver 
juca în sferturile de finală.

— Sferturile de finală vor fi 
programate prin tragere la 
sorti, operație care va avea loc 
la 12 ianuarie 1972, la Ziirich. 
Meciurile se vor desfășura tur- 
retur la 29 și 30 aprilie (turul) 
și la 13—14 mai (returul).

— Echipele calificate în semi
finale vor participa în turneul 
final, între 14 și 18 iunie, în- 
tr-una din cele 4 țări rămase 
în competiție.

DUMITRESCU : „Am știutNICOLAE ______  .. „___ T.._.
că Vitoria Setubal e o echipă redutabilă, 
avînd drept principală armă tehnicita
tea. De aceea, am căutat să realizăm 
un marerfj cit mai strict în zonă, încer- 
cînd să-i depărtăm de minge. Problema 
principală a rămas pentru noi contra
atacul. Și contraatacul a funcționat 

bine. După jocul prestat și 
numărul de ocazii avute

azi 
după _____ _____
cred, totuși, că diferența de scor este 
mică. Acest scor nu ne asigură califi
carea, dar ne dă ma:i speranțe pentru 
partida retur. Mă așteptam ta mai mult 
de la Torres. Spre norocul nostru, el 
a fost lent și depășit cu regularitate 
Ia jocul de cap. Oricum, Vitoria Setu- 
bal e o echipă bună, cu cîteva mari

IN „CUPA U.E.F.A."...
...au avut loc întîlnirile tur din optimile de finală. Iată rezultatele i
Eintracht Braunschweig
A. C. Milan
St. Johnstone
Rapid Viena
P.S.V. Eindhoven
F. C. Carl Zeiss Jena

Ferencvaros 
Dundee United 
Zeleznicear Sarajevo 
Juventus Torino 
Lierse S. K. 
Wolverhampton

1—1
3—0
1—0 
0—1 
1—0 
0—1

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
La Sofia l Bulgaria — Spania (primul meci) 8—3 (4_ 1)
• La Londra! West Ham United — O Selecționată europeană 

(meci organizat cu prilejul retragerii jucătorului Hurst — West 
United).

Alte amănunte, în ziarul de mîine.

4-4
Ham

•anta o®. 101 telefoane l aeutralO 1110.03, secția «orespondeoțl 11.31.00, interurban 72 și 286 ț teies i sportrom buc. 180, Tiparul „1. P. Informația", _ București 10368


