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EXPRESIE A ASCENSIUNII FOTBALULUI ROMÂNESC

MUNCA SPORTIVA DIN TOATE JUDEȚELE - 
LA NOILE COTE DE EXIGENȚA 

SI RESPONSABILITATE!

con-

insistența forurilor superioare dedt 
de inițiative ale organelor sportive 
locale.

Nu este
să vorbim
— despre

sabilitate ce trebuie atinse pentru 
ca realizările viitoare să fie pc mă
sura posibilităților create, să se ri
dice la nivelul înaltelor cerințe de 
partid.

Ne bucurăm, desigur, de succese
le obținute în dezvoltarea sportului 
de masă, de așezarea acestui obiec
tiv fundamental la locul ce i se 
cuvine, de mentalitatea sănătoasă 
care a înlocuit o mai veche tendință 
de spectaculos, de umflare a rezul
tatelor, de muncă superficială..

— Dar — să recunoaștem — NU 
TOATE LUCRURILE MERG INCA 
AȘA CUM TREBUIE. Mai ales în 
activitatea sportivă județeană (ele
ment esențial în progresul general 
al sportului de masă) au rămas des
tule zone în care trebuie să se ac
ționeze cu preocupări sporite, cu mai 
multă responsabilitate și pasiune.

Surprinde, de exemplu, faptul că 
într-o serie de județe acțiunile spor
tive de masă mai păstrează un ca
racter sporadic, deseori organizarea 
lor fiind mai mult determinată de

suficient să cunoaștem șl
— îpdeosebi în... ședințe 

__ . conceptul educației fizi
ce și sportului | ESTE ABSObUT 
NECESAR SA MUNCIM, SA MIM- 
TAM PERMANENT PENTRU 
EXPRIMAREA ACESTUIA TN RE
ZULTATE CONCRETE, în atragerea 
unui număr cît mai mare de oameni 
ai muncii, a întregului tineret, în 
practicarea acestor importante ac
tivități .de interes național.

In. județul VÎECEA. de pildă, unde 
există condiții deosebit de favora
bile, s-ar putea organiza o activitate 
sportivă de masă cu multiple efecte 
pozitive îți direcția întăririi sănătă
ții, a fblCsiriS plăcute și utile a

Concepem astăzi educația fizică, și 
sportul ca importante activități so
ciale, factori puternici de întărire a 
sănătății maselor, de formare șl dez
voltare a trăsăturilor de caracter, de 
educare a tineretului, de pregătire 
complexă pentru muncă și viață. 
Sînt firești, de aceea, eforturile — 
tot mai mari în ultima vreme — în
dreptate în direcția unei mai largi 
răspîndiri a educației fizice și spor
tului în întreaga țară.

Am avut deseori prilejul să
semnăm o serie de inițiative extrem 
de eficiente în acest domeniu și, m 
general, o impulsionare a activității 
sportive de masă, exprimînd, desi
gur. tocmai înțelegerea de fond a 
valențelor sociale conferite educației 
fizice și sportului.

Documentele recentei Plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, important pro
gram al educației socialiste, indică 
— în toate domeniile vieții noastre, 
deci și pentru mișcarea sportivă 

noi cote de exigență și respon-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ecater.na Stahl și Alexandru Istrate, medalii de aur la
tri-

bal- 
nou 
Ro- 
dc-

Una din fazele în care golul părea iminent; dar mingea trimisă cu capul de Iordănescu a nimerit bara

După mai bine de un an de la 
debutul ei în preliminariile cam
pionatului european, echipa repre
zentativă de fotbal a țării noastre 
încheie excelent O primă etapă 
din desfășurarea acestei prestigi
oase competiții, cîștigîndu-și un loc 
pe deplin meritat în ierarhia celor 
mai bune opt formații naționale 
de pe continent

Această lăudabilă reușită, care 
urmează la scurt timp performan
ței calificării în turneul final al 
ultimei ediții a campionatului 
mondial și comportării remarca
bile avute în cele trei partide 
putate în Mexic, 
dem, destul de 
ccnsiunii valorice 
mânesc, al cărui 
na internațională 
creștere.

De altfel, chiar și numai după 
„episodul Guadalajara" echipa 
noastră națională dobîndise certi
ficate de apreciere, fiind conside
rată ca o formație cu certe pers
pective, Ceea ce și explică faptul 
că, după aflarea tragerii la sorți 
a grupelor preliminarii din cam
pionatul european, nu puțini au 
fost aceia care — fără a ignora 
valoarea echipei cehoslovace — 
au acordat, totuși, prima șansă 
reprezentativei României, una din
tre cele mai tinere de pe continent.

Desfășurarea celor dintîi jocuri 
din grupă nu a făcut, de fapt, 
decît să întărească aceste prono-

dis- 
cre- 
as*  
ro- 
are-

dă expresie, 
convingător, 
a fotbalului 
prestigiu în 
este în continuă

DE LA U CLUJ
ÎNVINGĂTORI

65-57 CU IEFS
Aseară, în restanța I.E.F.S. — Univer

sitatea Cluj din etapa a IV-a a diviziei 
masculine de baschet, am avut impresia 
că asistăm la disputa a doi boxeri care 
se studiază permanent, nici unul neavînd 
curajul să-și asume riscul loviturii de
cisive. Chiar și atunci cînd (în mln. 13) 
au avut un avans de 10 puncte (24—14), 
clujenii nu au forțat (ceea ce ar fi fost 
foarte indicat), permlțînd bucureștemlor 
să revină să egaleze șl să la conducerea 
In min. 26 (40—36). Jn continuare. între
cerea se menține echilibrată, tabela de 
scor indică pe rind avantaj pentru ambii 
combatanți, dar la diferențe mici. Evo
luția scorului a fost, de altfel, singurul 
element pozitiv al medului, deoarece 
ritmul de vals foarte lent, numeroasele 
ratări și greșeli de tehnică au constituit 
caracteristici de loc onorabile pentru 
ambele formații. în final, după ce zdren
ghea (deosebit de eficace) a fost elimi
nat (5 faulturi în min. 27), Vizi și Mo
rarii: au înscris decisiv, Demian a domi
nat panourile, iar studenții de ia I.E.F.S. 
au greșit tocmai etnd trebuiau să fie 
mai atenți, ratînd în atac și ,,omițînd“ 
că presingul era arma cea mal propice 
pentru situația respectivă. Așa că Uni
versitatea a învins pe merit cu 65—57 
(30—28). Au înscris Zdrenghea 24. Rilh- 
ring și Vizi cite 11. Demian 7, Morariu 
9. Stăvariu 2 Ronay 1 pentru „U“, res
pectiv Roman 13, R. Molnar, Ioneci șl 
Barbu cite 10, Szep 8, L. Molar, 2, He- 
gheduș 4 Au arbitrat foarte bine P. 
Marin și M. Rizea. (D. ST.)

sticuri. Principalele pretendente, 
echipele României și Cehoslovaciei, 
au obținut în fața aceluiași adver
sar și în aceleași condiții (joc a- 
casă) rezultate diferite, care au 
creat încă din start un avantaj 
reprezentativei țării noastre. „E- 
galul“ de la Cardiff părea de na
tură 
dar 
rea 
lor),

să consolideze acest avantaj, 
tot acolo s-a produs apoi ma- 
surpriză (victoria cehoslovaci- 
care avea să restabilească e- 

chilibrul între celo două 
vale.

Sentimentelor firești de 
din tabăra noastră 
— pe moment — 
teama și chiar 
Mai mult, chiar, 
extremis suferită la 
apoi succesul de proporții realizat 
de fotbaliștii cehoslovaci la Hel
sinki puseseră echipa noastră in
tr-un rol secundar, șansele ei de 
cîștigâre a seriei părînd serios 
compromise.

în fața unei asemenea situații, 
care putea duce și la resemnare, 
tricolorii au găsit, ' totuși, tăriâ de 
a ști și de a putea să lupte pentru 
depășirea dificultăților. Ei au reu
șit — în condițiile unei intense 
solicitări și la echipele lor de club, 
în campionat sau în cupele euro
pene — să-și mobilizeze la maxi
mum resursele fizice, tactice și 
morale și să realizeze —' benefici
ind, la jocurile disputate pe te-

mari ri-

euforie 
luat locle-au _

incertitudinea, 
neîncrederea, 

înfrîngerea in 
Bratislava și

ren propriu, și de încrederea, de 
încurajările unui public mai cald 
■și mai entuziast ca oricînd — o 
suită de trei splendide victorii, 
care le-a adus în final calificarea 
atît de dorită. 60.000 spectatori 
plătitori la meciul cu Cehoslovacia, 
50.000 miercuri Ia partida cu Țara 
Galilor, ultima cifră peste toate aș
teptările, 110.000 spectatori în total, 
cu inimile atit de calde pentru 
fotbalul românesc.

Comentariile pe marginea ulti
melor trei jcșuri ale echipei na
ționale au scos suficient în eviden-

ță principalii factori care au con
tribuit la obținerea succeselor res
pective și nu ne propunem a re
veni acum asupra lor. Ceea ce s-a 
subliniat — poate — mai puțin a 
fost ideea, pe care oarecum o 
exprima și antrenorul Angelo Ni- 
culescu în declarația publicată în 
numărul de ieri al ziarului, a sta
bilității și — în consecință — a 
omogenității și unității de acțiune 
a echipei naționale.

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ATENA, 25 (prin telefon, de la 
misul nostru special).

Ziua a 2-a a Campionatelor 
canice de scrimă a fost din 
fructuoasă pentru reprezentanții 
mâniei. Ecaterina Stahl a fost
clarată cea de a 3-a campioană a 
competiției, cîștigînd la baraj finala. 
In baraj ca a întilnit pe. Ana Pascu 
și Ileana Drimbă cu care terminase 
la egalitate de victorii (4) în tur
neul final. Stahl a avut, mai întii. 
o victorie la Pascu. cu 4—0, apoi la 
Drimbă, cu 4—f 
pe Drimbă cu

Și anterior, 
proba feminină 
minată de 
noastre. Inițial 
bă au fost fruntașe în seriile res
pective. în preliminarii. Apoi, în se
mifinale, Stahl s-a repetat, încheind 
asalturile înaintea Anei Pascu și a 
iugoslavei Lazslo. în cealaltă semi
finală Drimbă s-a clasat după iu
goslava Eftimiadis și Genovka (Bul
garia). O evoluție neclară a avut 
doar Suzana Ardeleanu, care a ră
mas în semifinale. Clasament gene
ral : 1. Ecaterina Stahl (România)
4 v.d.b., 2. Ana Pascu (România)
4 v.d.b., 3. Ileana Drimbă (România) 
4 v.d.b., 4, Genovka 2 v. 5. Eftimia
dis 1 v., 6. Lazslo 0 v.

-2. (Pascu a întrecut-o 
4—2).
in primele tururi 
de floretă a "fost do- 
reprezentantele țării 
Stahl, Pascu și Drim-

STAHLECATERINA

floretă

încheiat con-Individualele s-au 
semnînd a patra victorie românească 
prin oucerirea medaliei de aur și la 
spadă. Autor, Al. Istrate. El a termi
nat finala probei cu 4 asalturi cîști- 
gate. L-au urmat : 2. C.' Bărăgan 
(România) 3v (19:20), 3—4 C. Duțu 
și I. Sepessi (România) 3 v (21:20), 5. 
Anastasov (Iugoslavia) 2 v., 6. Savici

gate. L-au urmat: 2.

ALEXANDRU ISTRATE
I 

rat de mult (după ploaia care se de
clanșase fără întrerupere, începînd 
de miercuri), astfel că vor exista 
condiții optime de călătorie. Tot vi
neri, la prînz, oaspeții Balcaniadei 
de scrimă vor fi primiți la munici
palitatea dln Atena.

ITV și a creat premise
pentru o calificare spectaculoasă

Anastasov (Iugoslavia) 2 v., 
(Iugoslavia) 0 v.

Vineri participanții la actuala edi
ție a Campionatelor balcanice vor 
avea zi de odihnă. Cu acest prilej, ei 
vor vizita capitala Greciei, vor cu
noaște principalele puncte de atracție 
ale marelui oraș, vor vizita portul 
Pireu. Vremea , s-a îndreptat,, nespș-
_______ —- —

Sebastian BONIFACIU

in pagina a IV-a comen- 
trimisului nostru special

Ci ti fi 
tariul 
la Atena despre probele dispu
tate în prima zi a Campionate
lor balcanice

ARAD, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După ce sorții au adus U.T.A.-ei 
drept adversară în turul trei al 
„Cupei U.E.F.A." pe Vitoria Setu- 
bal, aproape toată lumea a crezut 
— în virtutea unor antecedente — 
într-o obsesie permanentă. Acum, 
după prima manșă a duelului, a- 
proape toată lumea e convinsă de 
calificarea U.T.A.-ei. In numai cî- 
,teva zile, deci, formația de pe Mu

reș a reușit să producă fundamen
tale mutații de opinii și, în primul 
rînd, a reușit să se schimbe sin
gură. După unii, chiar, U.T.A. s-a 
întrecut pe sine în fața Vitoriei Se- 
tubal și parcă nu poate exista alt 
argument mai bun decît acest ne
sperat 3—0. Adevărul este că echipa 
arădeană a fost miercuri egală cu 
sine însăși, cu formația constant 
bună care nu trebuie apreciată (a 
dovedit-o, dacă mai era nevoie s-o 
mai facă!) după meciul acela cu 
Zaglebie și alte cîteva partide slabe 
din campionat — reflexe ale obo
selii. Miercuri, deci, U.T.A. a fost 
ea însăși, formația calculată, omo
genă, eficace, cu personalitate și 
forță de expresie. Și, în primul rînd, 
miercuri, U.T.A. a fost o echipă 
matură. Pentru că studiindu-și în 
esență adversarul, renumit pentru 
tehnica sa rafinată, formația texti- 
listă a găsit soluția cea mai potri
vită pentru replică : joc simplu, 
precis și dinamic. A fost, deci,

maturitatea de gîndire a antreno
rului Nicolae Dumitrescu și matu
ritatea de expresie a „U“-lui din 
teren. Aceasta cred că a fost ma
rea explicație a unui scor care, să 
spun sincer. întrece așteptările și 
care — pentru că tot sîntem în fo
carul sincerității — putea fi și mai 
categoric. Ar fi suficient să ne rea
mintim acea excelentă primă re
priză spre a argumenta toate afir
mațiile de pînă acum.

In acele prime 45 de minute, dis
tinsa „doamnă de pe Mureș" și-a 
surprins adversarul prin angaja
ment fizic superior, prin marcaj 
strict și contraatacuri excelente, 
printr-o dăruire formidabilă. în a- 
cele 45 de minute, U.T.A. a cîștlgat 
psihologic duelul și era limpede că 
nu mai poate pierde disputa. De 
altfel, U.T.A. și-a pregătit succesul

SURPRIZELE CONTINUĂ 
ÎN CAMPIONATUL DE TENIS 

PE ECHIPEDE MASĂ
ARAD, 25 (prin telefon). Joi. pa

ralel cu disputarea întrecerilor mas
culine au început și cele din turneul 
formațiilor feminine. Dacă în întîl- 
nirile inter-echipe nu sint de con
semnat rezultate surpriză, în schimb, 
în partidele individuale au fost ob
ținute cîteva victorii puțin scontate. 
Ne gîndim. în special, la succesele 
înscrise de junioara Ana Lunțeanu 
(Voința București) în dauna Magda- 
lenei Lesai (Voința Arad) și de 
tal (Politehnica București) în. 
lui Giurgiucă (C.S.M.

Rezultate, echipe 
greșul Buc. — C.S.M. 
ința Cluj — Voința 
Locomotiva Buc. — 1 
mișoara 9—3, Progresul Buc. — Vo
ință Buc. 9—3, Voința Brașov — 
Rovine Craiova 9—3, Voința Arad — 
Voința Cluj 9—0, Politehnica Buc.

C.S.M. Cluj 9—7 (Nicolae-Giurgiu-

că 2—1, Gheorghe-Doboși 0—2, Bo- 
bocică-Papp 2—1. An,tal-Griger 2—1, 
Nicolae. Gheorghe-Doboși, Giurgiucă
1— 2, Gheorghe-Giurgîucă 1—2, Bo- 
bocică-Doboși, 1—2, Antal-Papp 2—1, 
Nicolae-Griger 2—0. Bobocică-Giur- 
giucă 1—2. Antal-Doboși 0—2. Ni- 
colae-Papp 2—1, Gheorghe-Griger
2— 0, Antal-Giurgiucă 2—0 ! Nicolae- 
Doboși 1—2, Gheorghe-Papp 2—0). 
De menționat victoriile pe toată li
nia ale clujeanului Doboși. C.S.M. 
Cluj — Politehnica Timișoara 9—1, 
Voința Arad — Rovine Craiova 9—0, 
Loootnotiva Buc. — Voința Brașov 
9—4 ; echipe femei : Voința Arad — 
Voința Buc. 5—1. Rapid Brașov — 
Șc. sp. Buzău 5—1, Spartac Buc. — 
C.S.M. Cluj 5—3.

Jocurile din cadrul turneelor mas
culin și feminin continuă.

Șt. IACOB 
corespondent județean

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

An- 
fața

Cluj).
bărbați : Pro-
Cluj 9—4. Vo-

Brașov 9—7, 
Politehnica Ti-

BASCHETBALIȘTII

INVITATA LA REALISMGIMNASTICA

• Există, încă, o barieră psihologică

exercițiilor liber alese • Mai 
multe antrenamente In condiții de concurs

înscrie Zdrenghea, în ciuda efortului vădit al lui Szep

Foto î B. VASILE

înaintea derby-ului de baschet Rapid - Politehnica
Anca Racovița și Cornelia Taflan sint convinse de succesul... spectacolului

După meciurile I.E.F.S. — Politeh
nica și Rapid — I.E.F.S.. derby-uri 
ale campionatului republican onorate 
integral prin spectaculozitatea și des
fășurarea lor electrizantă, iată că du
minică va fi rîndul altei întreceri 
feminine să încununeze programul 
baschetbaliste al sfîrșitului de săp- 
tămină. De astă-dată, protagoniste 
vor fi deținătoarea titlului. Politeh
nica și actuala fruntașă a clasamen
tului, Rapid. Ce va oferi această 
dispută ? Cum întîmpină cele două 
echipe această întîlnire menită _ să 
stabilească ocupanta locului întii la 
încheierea primului tur al competi
ției ? Răspunsul ni-1 dau căpitanele 
celor două team-uri. deocamdată in 
rîndurile de mai jos, urmînd ca du
minica. în sala Floreasca (ora 10.15), 
să aflăm confirmarea „pe viu",

„Vom proceda la fel oa în Jocul

cu I.E.F.S.”. ne-a declarat maestra 
sportului ANCA RACOVIȚA. căpita- 
na rapidistelor. „Adică, vom intra pe 
teren cu convingerea că trebuie să 
ne comportăm cit mai bine și cît 
mai frumos. Apreciez că Politehnica 
este o adversară mai dificilă decil 
I.E.F.S., dar sînt convinsă că tine
rele mele coechipiere vor izbuti să 
contracareze principalele arme ale 
campioanelor, respectiv tehnica și 
experiența. Vom face și zonă-presing 
și om la om-presing, vom folosi orice 
mijloc tactic pentru a cîștiga. 
în primul rind, vom lupta din 
puteri pentru victorie și pentru 
spectacol reușit".

La fel de optimistă, în ceea 
privește atractivitatea întîlnîriiv_ 
și maestra sportului CO~7" 
TAFLAN, căpitana baschetbalistelor 
de Ia Politehnica : „Partidele Poli
tehnica — Rapid au întrunit intot-

Dar, 
răs

un

ce
CORNELIA

deauna calitățile unui derby, indife
rent de poziția in clasament. Cu atît 
mai interesantă este întrecerea de 
mîine care va tranșa (pînă în al doi
lea tur) vechea noastră rivalitate și 
care, în același timp, va urca sau 
va scădea șansele uneia dintre echipe 
in disputa pentru titlu. Ținînd sea
ma de tinerețea și valoarea noilor 
componente ale formației Rapid, 
care au avut o evoluție remarcabilă 
în meciul cu I.E.F.S., consider că a- 
vem o misiune anevoioasă. Vom de
pune, însă, toate eforturile pentru a 
o împlini cu deplin succes. Nu știu 
cine va cîștiga, dar sînt 
publicul nu va avea de

Două declarații, două 
care subscriem cu toată 
Fruntașele baschetului 
reedita cu siguranță excelentele spec
tacole din ultima vreme.

convinsă că 
pierdut”, 
invitații, la 
convingerea, 
nostru vor

Analiza la eare a fost supusă 
gimnastica noastră de performan
ță în cadrul Biroului C.N.E.F.S., 
în scopul investigării posibilită
ților de afirmare la viitoarea edi
ție a Jocurilor Olimpice și al 
stabilirii ; unor parametri mai 
preciși pentru procesul de pre
gătire în lunile ce au mai rămas 
pînă al marea întrecere de la 
Miinchen, a prilejuit ample dis
cuții atingînd, în mod frecvent și 
sub diferite aspecte, problema vo
lumului de muncă al gimnastelor 
și gimnaștilor din loturile repre
zentative ale țării

Considerînd că aceasta este o 
problemă esențială în pregătirea 
sportivilor de performanță și reți- 
nînd, totodată, grija pe care par
ticipant la dezbateri a» acordat-o 
nu numai volumului, aspectului 
cantitativ dar și celui calitativ al 
acestei munci, îi vom acorda prio
ritatea cuvenită.

Sprijinit pe date statistice și pe 
rezultatele investigațiilor biochi
mice efectuate asupra coniponen- 
ților loturilor, conf. dr. N. Alexe, 
directorul Centrului de studii! și 
cercetări științifice, și-a manifestat 
convingerea că „se lucrează destul 
de intens în aceste loturi". A re
ieșit, însă, că în timp ce, la gim
naste urmările eforturilor depuse

Ion F. BACIU

(Gontinuare în pag. a 2-a)

Ceampelea
„tatonează" de cîțiva 
ani 
de 
că

o performantă 
prestigiu. Poate 
o va realiza în 

1972...

In seria de ședințe pe care Biroul Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport le-a 
programat împreună cu Comitetul Olimpic 

Român, cu specialiști în materie și conducători de 
mari cluburi sportive, pentru a analiza stadiul ac
tual al pregătirilor pentru Jocurile Olimpice, a fost 
luată în discuție și situația din gimnastică, sport cu 
prezențe meritorii In J.O. din 1956 și 1960 (în pro
bele feminine) și cărora relansaroa pe plan inter
național, prilejuită de C. M. din 1970, lea deschis 
o perspectivă — se pare, promițătoare — pentru 
viitoarele întreceri olimpice.

Participanții la dezbateri au făcut prețioase obser-

valii la planul de pregătire a sportivilor și au adus 
utile sugestii în ceea ce privește :
— adoptarea unei atitudini realiste în problema 
alcătuirii exercițiilor liber-alese ;
— evitarea oboselii psihice printr-un program mai 
variat;
— stabilirea unui raport optim între pregătirea ana 
litică și pregătirea în condiții de concurs ;
— întărirea muncii de educație cu sportivii, în special 
cu privire la respectarea regimului alimentar ;
— recuperarea întârzierii existente ia învățarea și 
perfecționarea exercițiilor impuse (îndeosebi ia lotu 
masculin).
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REZULTATE BUHE, POSIBILITĂȚI K AFIRMASE LOTUL FEMININ DE HANDBAL
Scurtă convorbire cu prof, MARIA GHENADE, 

directoarea Școlii sportive din Bacău CONTINUĂ. TOTUȘI, SĂ SE PREGĂTEASCĂ• ••

f Recent, prin grija organelor lo
cale de stat, Școala sportivă din 
Bacău a primit un sediu corespun
zător în care urmează să-și desfă
șoare activitatea. Am vizitat aceas
tă importantă unitate de perfor
manță, prilej cu care am purtat o 
discuție cu tovarășa prof. Maria 
Ghenade, directoarea școlii.

— Cu ce efectiv de 'elevi ați 
început noul an școlar?,

i — Vom lucra, în acest an, cu 
’peste 800 do elevi dip clasele I 
pînă la clasa a Xll-a, împărțiți în 
47 de grupe. Față do anul trecut 
numărul elevilor a sporit conside
rabil, motiv pentru cară am insis
tat atît de mult să primim aij lo
cal în care să ne desfășurăm în 
bune condiții activitatea. Dispu
nem — în noul nostru sediu — de 
două săli de atletism în care se 
poate lucra și iama, de terenuri 
de volei bitaminizate Și de d șală 
pentru jocuri sportivș,

— Vă sînt ău&cîentQ aceste 
spații ?,

— Dacă am lucra numai în spa
țiile pe care le-am amintit, nici 
vorbă nu poate fi Ca fele să satis
facă toate nevoile noastre. Cu spri
jinul Consiliului județean, pentru 
educație fizică §1 sport ni s-a perii 
mis accesul la toată bazele $portP 
ve din oraș, inclusiv la complexul 
„23 August", fără A PBAȚI .CEtU 
RIE (sublinierea noastră).

f‘ -

, Cu prilejul jecertfeldf finale' ale 
campionatului național (Je perechi, 
{rezervat junioarelor; și senioarelor, 
Io serie de cupluri, alcătuite din 
jiiucătoare rutinate n-au fost omo- 
igene și, în consecință, 8-âll încli
nat în fața Unor sportive mai pu
țin cunoscute. Este Cazul perechi
lor Ana Marcu —• Margareta Bor
dei (Gloria București), Ildikd Zsi- 
zsik (C.S.M, Reșița) M Rozalia, 
Stefutz (Voința Cluj), aflată în til- 

Cornelia 'PelrușcS (Stingă) $t Elena Trandafir (cuplul campion național și mondial) aflate în plin efort 
pe arena din Galați Foto i G. SATMARI — GALAȚI

timul an ele juniorat $î cotate 
drept principale candidate la me
daliile de campioane. Ele au fost 
nevoite să se încline în fața tan
demului alcătuit dintr-o jucătoare 
aproape anonimă Florica Tudor 
(Cetatea Giurgiu) și ambițioasa ra- 
pidistă Vasilica Pințea.

La senioare, cii excepția cam
pioanelor mondiale Elena Tranda
fir (Lăromet București) și Cornelia 
Petrușeă (Voința București), care 
și-au demonstrat înalta măiestrie 
în lansarea bilei. S-a resimțit mai 
acut diferența de formă sportivă 
dintre partenerele de joc. Astfel, 
după un rezultat de valoare mon
dială (478), grație căruia a intrat

• „Sufletul îmi spune că pot 
juca fotbal la nivelul multor tineri 
talentați din tara noastră. Dar
n-am Jrelații’’ la Politehnica 

Iași. Vă rog să-mi dati o scrisoare 
de recomandare". (M. I’. str. De- 
cebal 26 A. Iași). Nu cred că este 
vorba de „relații" in situația dv. 
Ducefi-vă la clubul amintit din 
Iași unde — dacă intr-adevăr sîn- 
teți talentat — sînt sigur câ veți 
fi solicitat să rămîncti.

• „La Mediaș, poștașii au zi li
beră in fiecare luni. Așa că noi 
citim ziarul ..Sportul" marți d.m. 
Ce părere aveți ?” (BEDA IULIAN, 
str. Merilor 7. Mediaș). N-avem, 
bineînțeles, o părere prea bună. 
Credem că oficiile P.T.T.R, locale 
ar trebui să se gîndească la o mai 
bună organizare a muncii. Pentru 
a nu vă lipsi tocmai de ziarul cu 
rezultatele competițiilor de dumi
nică.
• „Aș propune ziarului și Fede

rației de fotbal să se deschidă o 
discuție în vederea îmbunătățirii 
formulelor de disputare a campio
natelor A. B și C, din anul viitor. 
Prea multe echipe de „C” — de

MUNCA SPORTIVA DIN TOATE JUDEȚELE
1 (Urmare din pag. 1)
^timpului liber etc. Numai că organe
le sportive din acest județ nu se 
’’ocupă aproape de loc de așa ceva, 
toacă există condiții — excelente — 
!ce altceva lipsește? Răspunsul nu 
'poate fi departe de comoditatea pe 
"care o mai întîlnim la ‘unii activiști 
sportivi, obișnuiți să „nu se com- 

i plice" cu rezolvarea unor probleme, 
poate mai grele, dar, desigur, de 
ireală importanță. Ne gîndim, însă l 
dacă nu se preocupă de organizarea 
activității sportive în stațiunile de 
odihnă (atit de numeroase și frec
ventate de un mare număr de oa
meni ai muncii, aproape în tot 
timpul anului), atunci CE ALTE O- 
BIECTIVE rețin atenția și preocupă
rile organelor sportive din acest ' ju
dețLăudabile, desigur, rezultatele ln-

— în cite secții lucrează elevii 1
— Pînă anul trecut aveam șase 

secții i atletism, baschet, canotaj, 
gimnastică, handbal și volei. La 
începutul acestui an am mai în
ființat secția de tenis de cîmp în
cadrată, deocamdată, cu un singur 
cadru didactic. Pentru celelalte 
secții funcționează cîte trei și patru 
profesori, număr suficient nevoilor 
noastre prezente.

— Am dori, pentru cititorii noș
tri, să ne relatați cîte ceva din 
rezultatele obținute de elevii șco
lii pe care o conduceți.

— Voi începe cu atletismul. în 
1971 elevii acestei școli au obținut 
21 de medalii în campionatele re
publicane și ale școlilor sportive. 
In echipa de ștafetă de 4X100, 
care a reprezentat țara la campio
natele balcanice a fost și Greta 
Măgirescu, elevă a școlii. Această 
atletă, precum și Vasile Vîrnă și 
Mihaela Cojan fac parte din lotul 
republican de juniori. Iată, pe 
scurt, doar cîteva dintre rezul
tatele obținute de elevii noștri 
în sporturile individuale. La jocuri, 
echipa de volei fete ne repre
zintă în campionatul școlilor ge
nerale și liceelor, iar 5 elevi de-ai 
noștri au fost chemați anul acesta 
în tabăra federației de baschet 
în vederea eventualei selecționări 
în loturile țării.

Ion GAVRILESCU

După campionatul feminin
SELECTION ABILELE NU SÎNT ÎN FORMĂ!

fn posesia invidiatului titlu la pro
ba individuală, brașoveanca lise 
Schmidt a avut a doua zi o sur
prinzătoare cădere (384), clasîn- 
du-se împreună cu Margareta 
Szdmănyi (421) pe locul 4 la pe
rechi. Și astfel de exemple, de ju
cătoare care au excelat în califi
cările pentru turneul final indivi
dual și apoi au capotat în dispu
tele de dublu, se mai pot dă, ceea 
ce denotă carențe îndeosebi de or

din fizic — în pregătire.
Ne vom referi în continuare la 

comportarea sportivelor din lotul 
republican de senioare, pe care 
cele patru piste ale sălii Dunărea 
Galați le-au supus unui examen 
serios, într-un concurs de genul 
celor internaționale.

Elena Trandafir, Cornelia Petruș- 
ca. Margareta Szemănyi și Elena 
Cernat s-au întrebuințat la maxi
mum pentru a se califica în tur
neul final, iar în continuare — cu 
excepția ultimei jucătoare — ele 
au avut o evoluție constantă și va
loroasă. Au fost eliminate din 
cursa pentru titlu Florica Neguțoiu 
(380) și Crista Szocz (379), ale că-

pildă — care nu-șl vor vedea îm
plinit visul promovării în ,.B” 
(prof. C. NISTOR, str. Cloșca, Alba 
Iulia). Reținem propunerea... veni
tă cam devreme. Cert este că nu 
e rău dacă vor juca multe echipe 
fotbal, chiar dacă nu vor promova 
în „B”.

RÎNDURI DIN 
SCRISORILE Dv.

• „La complexul „23 August” 
din Capitală există o statuie a 
unui discobol... scorojită și foarte 
urită ca aspect. Nu e bine" (NI- 
CULAE B. NICULAE, București). 
Sintem de aceeași părere. Sperăm 
ca gospodarii stadionului să gă
sească o soluție, făeînd din statuie 
uti ornament, șî nu un „punct 
negru".

ția dezvoltării sportului școlar din 
județul VASLUI. Știm, însă — și 
date statistice existente la secția de 
resort din cadrul G.N.E.F.S. ne con
firmă acest lucra — că activitatea 
sportivă de Ia sate este aici cu totul 
nesatisfăcătoare, deși în acest do
meniu, specific județului Vaslui, s-ar 
putea realiza multe lucruri bune.

în urmă cu doi ani, în județul ME
HEDINȚI. o frumoasă acțiune, avînd 
la bază colaborarea dintre toți fac
torii locali, s-a încheiat cu amenaja
rea a peste o sută de baze sportive. 
S-a putut, ca urmare, organiza un 
campionat județean de fotbal, dar nu 
este prea puțiri ? De ce o aseme
nea bază materială nu este folosită 
în mod corespunzător pentru o lar
gă antrenare â tineretului săteso tn 
practicarea exercițiilor fizice și a 
diferitelor ramuri de sport ?

In acest an au avut ioc numeroase 
festul? IțjL

După ultimele meciuri de verifi
care — susținute la București și 
Cluj în compania redutabilei for
mații a Cehoslovaciei — handba
listele din lotul nostru reprezenta
tiv s-au stabilit, pentru două 
săptămîni, în orașul de pe malu
rile Someșului. Antrenorii Gabri
el Zugrăvescu și Pompiliu Simion 
intenționau să folosească această 
perioadă pentru pregătirea apă
rării (preocupare pentru repliere, 
reorganizarea jocului) și pentru 
unele retușuri în jocul atacului 
(sporirea eficienței aruncărilor de 
la distanță, o mai bună conlucrare 
cu pivoții etc). Dar, din păcate, 
un val de gripă a atins 10 dintre 
componentele lotului, stopînd mun
ca de pregătire și obligîndu-i pe 
medici și pe antrenori să-și în
drepte eforturile exclusiv spre îm
bunătățirea stării de sănătate a 
jucătoarelor.

Veștile de la Cluj sînt îngrijo
rătoare. Se știe că echipa noastră 
a terminat slab serialul verifică
rilor, că a lăsat să se întrevadă o 
oboseală fizică și psihică accentu
ată. Jocul slab în apărare, nesigu
ranța în atac, căderile psihice în 
timpul unor meciuri importante, 
toate acestea cereau timp și răb
dare pentru a fi înlăturate cu aju
torul unei pregătiri multilaterale 
minuțioase. Iată, însă, că între 
intenții și materializarea lor s-a 
interpus perfida gripă... Dintr-o 
convorbire avută ieri cu antrenorul 

ror lovituri moi nu-și ating ținta. 
Prin urmare, ele trebuie să exer
seze pentru arene asemănătoare 
cu pistele viitoarelor campionate 
mondiale din Iugoslavia. Special 
am lăsat la urmă pe două dintre 
selecționabilele tinere. în care se 
pun mari speranțe. Este vorba de 
Margareta Bordei și Ana Petrescu. 
Prima a avut un început slab 
(383). dar apoi și-a regăsit ritmul 
normal. în schimb, Ana Petrescu

(componentă de bază a echipei 
naționale) are o diagramă a re
zultatelor care oscilează în ase
menea măsură, îneît trebuie su
pusă unei atente pregătiri: 386,
413 și 364.

Așadar, cifrele menționate arată 
că unele membre ale lotului re
prezentativ nu sînt la ora actuală 
în formă sportivă prea bună. Cre
dem că pînă la apropiata compe
tiție internațională, dotată cu 
„Cupa București", toate selecțio
nabilele vor fi aduse la același 
numitor, realizîndu-se mult dorita 
omogenizare a echipei naționale.

i
Troian lOANlJESCU

• „Felicitări pentru inițiativa de 
a publica partidele Fischer — Pe
trosian în comentariul unui specia
list ea Sergiu Samarian". (VIRGIL 
MELNIC, str. Alecsandri 31, Tr. 
SEVERIN). Ne bucură, firește, a- 
precierea dv — ca, de altfel, șl 
ridalte venite din partea multor 
cititori.

• „Vă rog să transmiteți feli
citări echipei Rapid pentru cali
ficarea în Cupa U.E.F.A. și, in 
mod special, lui nenea En© Daniel” 
(SUCIU BENUT, elev cl. a Vl-a, 
Școala generală Micești de Cimpie), 
Am făcut-o prin presă, pe numele 
tău. deși asemenea felicitări au mai 
transmis și alții. Mulțumii ?

• „Vă rog să-mi trimiteți foto
grafia si autograful lui Iordânescu. 
Vă mulțumesc” (lONfȚA G. IU
LIAN, str. Găgeni nr. 115. Ploiești). 
Ne pare rău. dar nu vă putem tri
mite fotografia. Ne-ar fi greu să 
expediem tuturor ceea ce ne cer : 
fotografii, fanioane, insigne. Adre- 
sați-vă direct clubului Steaua, din 
calea Plevnei 114, telefon 14.87.50, 
București.

țiative în ceea de privește dezvolta
rea sportului feminin, sătesc, tn 
cartiere, în stațiuni de odihnă etc. 
Le-am consemnat, la timpul potrivit, 
cu bucurie și le-am adăugat ecou
rile pe care ele le-au trezit i'n dife
rite județe ale țării. Ecouri care, 
însă, n-au ajuns peste tot, de exem
plu prin județele GORJ sau SĂLAJ, 
unde sportul de roasă se menține 
incă sub cota posibilităților existen
te și a cerințelor actuale.

Se constată, de asemenea, aban
donul sau preocuparea redusă a unor 
organe sportive și în acele domenii 
în care pînă nu de mult existau tra
diții puternice și realizări din cele 
mai frumoase. Avem în vedere, prin
tre altele, situația luptelor și hand
balului din județul GARAȘ-SEVE- 
RIN, a boxului, luptelor și atletis
mului din HUNEDOARA, a boxului 
din DOLJ, a sporturilor de iarnă 
djjj NEAMȚ ți SUCEAVA,

Pompiliu Simion am înțeles. însă, 
că optimismul n-a dispărut com
plet din tabăra handbalistelor 
noastre care se pregătesc pentru 
turneul final al campionatului 
mondial (11—19 decembrie, în 
Olandă). Sînt speranțe că se vor 
mai putea repara unele defecțiuni, 
că fetele își vor reveni repede, că 
în „țara lalelelor" ele vor reuși, 
totuși, să se comporte cît rhai 
aproape de valoarea reală.

Pînă la noi vești de la Cluj, 
menționăm și o discuție pe care 
am purtat-o cu antrenorul Gabriel 
Zugrăvescu. El a fost — la 16 și 
17 noiembrie — martor ocular al 
evoluției echipei Norvegiei în par
tidele cu' reprezentativa R. F. a 
Germaniei, desfășurate în localită
țile vest-germane Minden și Del
menhorst, După cum se știe. Nor
vegia este primul adversar al se
lecționatei României în grupa pre
liminară a celui de al IV-lea cam
pionat mondial de handbal femi
nin (meciul are loc la 12 decem
brie, la Rotterdam). „A fost deose
bit de instructivă — ne spunea G. 
Zugrăvescu — cunoștința cu echipa 
Norvegiei. în primul meci, victo

Au retrogradat: C.S.M. Reșița, Mureșul Tg. Mureș (greco-romane)

I.M.U. Medgidia și Constructorul Hunedoara (libere)
întrecerile campionatului tejJubli- 

can de lupte pe echipe, greco-roma
ne și libere, se .apropie de actul fi
nal. Ultimele confruntări între pri
mele clasate din serii, care vor de
semna campioanele, sînt programate 
pentru săptămîna viitoare.

După ultimele meciuri restante (in
dividuale), care s-au disputat acum 
cîteva zile la Galați, clasamentele au 
primit forma definitivă. Deci se cu
nosc cele 12 finaliste .Și cele patru 
formații care retrogradează din di
vizia A. La greco-romane s-au cali
ficat pentru turneul final cinci echipe 
bucureștene — Steaua. Dinamo, Pro
gresul, Metalul și Rapid, cea de a șa
sea formație fiind Vulturii Textila 
Lugoj. Au retrogradat C.S.M. Reșița 
și Mureșul Tg. Mureș. La libere vor 
participa Ia întrecerile finale, for
mațiile Steaua și Dinamo București, 
Metalul Tîrgoviște. Dunărea Galați, 
Steagul roșu Brașov și Lemnarul O- 
(lorheiul Secuiesc.

Clasamentele celor patru serii ara
tă astfel :

GRECO-ROMANE — SERIA VEST
1. Steaua 16 15 0 1 46
2. Metalul Buc. 16 13 1 2 43
3. Vulturii Lugoj 16 8 6 2 38
4. C.S. Pitești 16 8 1 7 33
5. Electroputere Craiova 16 5 4 7 30
G. C.F.R. Timișoara 16 5 3 8 29
T. Crișul Oradea 16 6 0 10 28
8. Olimpia Satu Mare 16 3 2 11 24
9. C.S.M. Reșița 16 1 1 14 19

SERIA EST

1. Dinamo Buc. 16 16 0 0 48
2. Progresul Buc. 16 13 0 3 42
3. Rapid Buc. 16 11 0 5 38
4. A.S.A.- Bacău 16 7 0 9 30
5. Iprofil Rădăuți 16 6 0 10 :-a
G> Dunărea Galați 16 6 0 10 28
7. Pescărușul Tulceă 16 5 1 10 27
8. Steagul r. Brașov 16 4 1 11 25
9. Mureșul Tg. Mureș 16 4 0 12 24

LIBERE — SERIA VEST
1. Steagul r. Brașov 16 15 0 1 46
2. Dinamo Buc. 16 16 3 3 39
3. Lemnarul Otlorliei 16 10 2 4 38
4, Progresul Buc. 16 8 3 5 35
5. Olimpia Satu Mare 16 6 3 7 31
6. Vulturii Lugoj 16 4 3 9 27
7. C.F.R, Timișoara 16 4 1 11 25
8. A.S.A. Brașov 16 3 1 12 23
9. Constr. Hunedoara 16 2 2 12 22

GIMNASTICA-INVITATĂ LA REALISM
(Urmare din pag I',

se mențin în limite normale, la 
gimnaști și-au făcut apariția feno
mene de uzură biologică, de obo
seală. (Există și o explicație i 
potențialul intrinsec al sportivilor
— exceptîndu-1 pe Petre Mihaiue
— este, în general, sub nivelul 
solicitărilor). Se impune, așadar, 
o cît mai judicioasă întocmire a 
programului de pregătire pentru 
a evita ca starea de oboseală, de 
uzură, să nu devină ireversibilă.

Pornind de la analiza stării me
dicale a loturilor, dr. I. Drăgan, 
directorul Centrului de medicină 
sportivă, și-a exprimat opinia că 
și gimnastele au depus un efort 
prea mare. La această situație s-a 
ajuns, pe de alta parte, din vina 

' federației de specialitate, care nu 
a ținut seama de obiecțiile orga
nului medico-sportiv la planul 
de pregătire a lotului, iar pe de 
altă parte, din lipsa de voință 
a gimnastelor care, nerespectînd 
regimul alimentar prescris, au ajuns 
la un exces ponderal ce se tra
duce, în mod inevitabil, printr-un 
efort sporit Ia efectuarea mișcă
rilor mai dificile sau de ampli
tudine mai mare.

Prof. I. Maier, antrenor federal, 
recunoscînd că pregătirea fizică 
a fost neglijată o bună perioadă 
de timp, a arătat că aceasta ocu
pă, acum, un important volum 
alături de pregătirea tehnică în 
ședințele de antrenament ale gim-

Este limpede că există încă mari 
posibilități de îmbunătățire a acti
vității sportive județene, că trebuie 
mai bine folosite condițiile existen
te. Se cere, însă, înainte de toate, 
alungată comoditatea, renunțarea la 
formalism, lâ acele obiective mini
male care aduc, poate, „liniște", dar 
niciodată profunde și meritate satis
facții.- Parcă se pierde prea mult 
timp cu dădăceala unor echipe (ade
sea de valoare îndoielnică), cu trans
feruri și contestații, cu intervenții 
de tot felul. Și, parcă, încă si'nt 
uneori expediate probleme cu ade
vărat importante, esențiale fn mun
ca organelor sportive.

La această oră a îndemnului ge
neral adresat prin conținutul ulti
melor documente de partid pentru 
exigență sporită și o măi mare res
ponsabilitate în toate domeniile de 
activitate, datoria de a medita sin
cer și profund la munca personală 
a fiecăruia se cere conjugată cu efor
turi mai mari, desfășurate cu com
petență și pasiune pentru mai buna 
îndeplinire a sarcinilor de onoare 
încredințate de partid mișcării spor
ii» e din țara noastră. 

ria i* *a  revenit — surprinzător! — 
cu 10—9, dar în cel de al doilea a 
cedat (Ia fel de surprinzător) cu 
3—7. Partida de debut mi-a scos 
în evidență o jucătoare norvegia
nă de înaltă clasă : Fladseth, înaltă 
(1,75 m), zveltă, cu un șut excelent 
de la distanță, ea a hotărît victoria 
echipei Norvegiei în primul meci: 
a marcat 9 din cele 10 goluri! A- 
l>oi, în partida revanșă, ținută „om 
Ia om", n-a mai marcat decît de 
două ori, din aruncări de la 7 m. 
Norvegiencele au progresat mult. 
Joacă cu calm desăvîrșit, în viteză, 
cu patru jucătoare Pe semicerc ('.), 
cu pătrunderi fulgerătoare. Este, 
desigur, posibil să învingi echipa 
Norvegiei, dar numai în cazul cînd 
poți anihila punctele ei forte. în 
orice caz, Fladseth trebuie ținută 
om la om".

Dotat cu un spirit combativ 
deosebit, Dumitru Stanca și-a 
început cariera de rutier în- 
tr-una din cele mai grele pro
be i ciclocrosul. Abia anul tre
cut, cînd a devenit compo
nent al clubului sportiv Voința 
București (antrenor i Alexan
dru Someșan), a... pășit și în 
întrecerile pe șosea. In 1971 a 
participat la curse pe etape 
în Austria („Turul Austriei'), 
Ungaria („Cupa Mecsek") și Po
lonia („Cupa Varșoviei"). Ma- 
trițerul Dumitru Stanca (lu
crează la Cooperativa „Meta
lica" din Capitală) și-a încercat 
șansele și pe velodrom, ca om 
în echipa de urmărire — 4 000 
m. Pasiunea sa cea mare ră- 
mîne, însă, ciclocrosul. Pentru 
această probă vădește calități 
deosebite. Știe să-și dozeze efor
turile, aleargă bine pe jos (ca

• La campionatele internaționale 
ale Ungariei au participat și două 
gimnaste românce : Alina Goreac și 
Ștefania Bacos. Pe primul loc la in
dividual compus s-a clasat Ilona Be- 
kesi (Ung.) cu 74;80 p. Alina Goreac 
a ocupat locul 16 cu 70,65, iar Bacos 
s-a clasat pe locul 24 cu 69,20. La 
masculin pe primul loc — Imre Mol
nar (Ungaria).

• Cu ocazia campionatelor mon
diale de gimnastică modernă din 
Cuba, unde a funcționat ca arbitră, 
prof. Ileana Sima' a abținut atesta
re;» internațională : ea a fost, desem
nată arbitru internațional al F.I.G.

• La sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura meciul internațional 
dintre echipele feminine ale Iugo
slaviei și Bielorusiei. A plecat spre 
Belgrad, spre a oficia ca arbitră 
neutră La acest meci, antrenoarea 
federală Maria Simionescu.

• în zilele de 10—11 decembrie 
va avea loc la Cluj meciul interna
țional amical dintre echipele de ju
niori ale României și Cehoslovaciei, 
programînd numai exerciții liber 
alese.

zeze elemente mal ponderate — 
desigur, la nivelul exigențelor în- 
ternaționale — insistînd, în schimb, 
pe perfecțiunea execuției, pe 
cursivitatea legăturilor și pe corec
titudinea ținutei ?

După cum observa conf. dr. 
E. Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., valoarea exercițiilor 
sportivilor noștri este în general 
bună așa că, în timpul rămas pînă 
la Olimpiadă, este mai util ca an
trenorii loturilor să perfecționeze 
execuția lor decît să introducă 
elemente noi. Unele diferențieri 
în exerciții vor fi operate, totuși, 
pentru a răspunde prevederilor 
adoptate de recentul congres de 
la Madrid al F.I.G., prevederi ce 
urmăresc asigurarea anei mai 
mari varietăți în exercițiile liber 
alese ale unei reprezentative.

Același punct de vedere au sus
ținut și alți participanți la dez
bateri, printre care prof. univ. 

I. Ghișoiu, care a subliniat fap
tul că, mai ales la lotul masculin, 
consacrîndu-se prea mult timp 
învățării unor elemente noi de 
mare dificultate, s-au neglijat 
exercițiile impuse.

Conf; dr. E. Ghibu a atras, de 
asemnea, atenția că în procesul 
de pregătire nu s-a realizat, pînă 
acum, o relație satisfăcătoare între 
antrenamentul propriu-zis și an
trenamentul specific pentru con
curs. în consecință, s-a recoman
dat să se mai reducă din numă
rul antrenamentelor analitice (pe 
elemente de exercițiu) pentru a 
se putea efectua și execuții inte
grale, în antrenamente arbitrate, 
în concursuri-test cu public, cele 
ce îi pun pe sportivi în condiții 
de competiție.

Aceste aspecte din pregătirea 
loturilor de gimnastică au fost sub
liniate, în cuvîntul de încheiere 
a dezbaterilor, și de către preșe
dintele C.N.E.F.S., Angitel Alexe, 
care a arătat, totodată, că s-a 
acordat gimnasticii noastre tot 
sprijinul, atît din punct de ve
dere al cadrelor de specialiști, cît 
și din cel al aparaturii necesare.

Rămîne, acum, ca fruntașele și 
fruntașii acestui sport să dove
dească prin seriozitatea pregătirii 
lor, prin atingerea obiectivelor 
propuse în testele preolimpice, că 
pot concura onorabil în marea 
confruntare jȘe _la Munchen.

Așadar, sînt cunoscute caracte
risticile primului adversar al echi
pei noastre naționale la C.M. Se 
pot Lua, deci, măsuri în consecin- 
ță. Firește, numai dacă gripa le va 
ocoli pe jucătoare în scurta perioa
dă care a mai rămas pînă la între
cerile din Olanda.

Hristache NAUM

SERIA EST
Steaua 16 15 1 0 47
Metalul Tîrgoviște 16 10 0 6 36
Dunărea Galați 16 9 2 5 36
Rapid Buc. 16 7 2 7 32
Tonlistex Constanța 16 7 6 9 30
Progresul Brăila 16 5 2 9 28
Mureșul Tg. Mureș 16 5 1 10 27
Nicotină Iași 16 5 1 10 27
I.M.U. Medgidia 16 1 1 14 19

★
Tragerea la sorți a turneului final, 

pentru ambele stiluri, va avea loc marți 
30 noiembrie, ora 13, la sediul F.R.L.

ECHIPA NAȚIONALĂ MASCULINĂ

A PLECAT IN R.F. a GERMANIEI
Ieri a piecat în R.F. a Germaniei 

echipa masculină de gimnastică a ță
rii noastre, care simbătă și duminică 
va participa — in orașul Saarbrucken 
— la triunghiularul ce reunește re
prezentativele Elveției. R.F. a Ger
maniei și României. Delegația noas
tră, condusă de secretarul general 
adjunct al federației de specialitate, 
Francisc Lovi, cuprinde pe următorii 
gimnaști : Petre Mihaiue, Gheorghe 
Păunescu, Vasile Coșariu, Nicolae 
Oprescu. Mircea Gheorghiu. Dan 
Grecu și Constantin Petrescu (ulti
mul inclus înj lot în urma bunei- com- 
pertări pe care a avut-o la Dinamo- 
viada de la Berlin). Lotul nostru 
este însoțit de antrenorul Costache 
Gheorghiu, iar ca arbitri au făcut 
deplasarea Mircea Bădulescu și Iosif 
Hidi. Concursul va avea loc. după 
cum am mai anunțat, simbătă și du
minică. la Saarlandhalle din Saar- 
briicken, și prevede exerciții impu
se și liber alese. Ca arbitri neutri au 
fost solicitați: Boris Șahlin (U.R.S.S.), 
Tuomo Jalantie (Finlanda). Antonin 
Beran (Cehoslovacia) și Borsos Jeno 
(Ungaria).

naștilor. In această situație estcS 
necesară, încă, o mare cantitate 
de efort, de muncă, dar va trebui 
să se țină seama de particulari
tățile fiecărui gimnast, ceea ce se 
vă realiza printr-o atentă indi
vidualizare a planurilor de pregă
tire.

Cu totul altă opinie a avut prof. 
A. Vrabie, membra al C.O.R., care 
consideră că nu se lucrează chiar 
atît de mult și că o comparație 
între numărul de execuții inte
grale ale unui exercițiu efectuat 
de gimnaștii sovietici sau japo
nezi și cel realizat de gimnaștii 
noștri ar fi concludentă în această 
privință.

Nici chiar secretam! general al 
federației, prof. N. Vieru, nu îm
brățișează opinia că s-ar Jucra 
prea mult. „în ceea ce privește 
volumul de muncă — a spus prof. 
Vjeru — gimnaștii noștri se află 
în fața unei bariere psihologice 
pe care sperăm să o treacă, în 
cele din urmă, cu ajutorul Centru
lui de cercetări și al celui de 
medicină sportivă".

Rectorul Institutului de educație 
fizică, prof. univ. dr. L. Teodores- 
cu, a abordat latura calității mun-« 
cii, exprimîndu-și părerea că tre
buie căutate căile unei eficiențe 
sporite și a sugerat, în acest sens, 
să se introducă mai multă variație 
și originalitate în pregătire (și 
chiar în organizarea pregătirii), să 
se recurgă neîntîrziat la individua
lizarea antrenamentului să se 
urmărească cu toată atenția 
refacerea fizică și psihică a spor
tivilor, readaptarea lor la noi 
eforturi.

Pe aceeași linie s-au înscris și 
recomandările președintelui 
C.N.E.F.S., Anghel Alexe, de a se 
evita pericolul oboselii excesive 
și de a se utiliza aparatura mo
dernă (deocamdată neglijată) a 
unui videorecording, care ar în
lesni foarte mult sportivilor să-și 
studieze execuția exercițiilor, să-și 
dea mai bine seama de greșelile 
pe care le fac și, în consecință, 
să le corijeze mai repede econo
misind astfel și timp și efort.

Ședința amintită a Biroului 
C.N.E.F.S. i-a ajutat, apoi, pe di
riguitorii pregătirii olimpice a 
gimnastelor și gimnaștilor să iasă 
din impasul unei dileme întîlnită, 
în mod frecvent, în acest sport. 
Să se meargă pe linia unor exer
ciții Cu elemente grele, de risc, 
căra — în eventualitatea unor 
execuții corespunzătoare — ar fi 

„fggrte bine notate _§aw să sejuțili-
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Dumitru Stanca
S-a născut ta 17 

februarie 1949, la 
București; ca orice 
copil s-a îndrăgos
tit, mal tntti, de 
fotbal (a jucat tn e- 
chlpa de juniori a 
clubului sportiv Me
talul București); a- 
poi, a cunoscut ci
clismul : selecționat 
printre rutierii Sco
lii sportive nr. 2 — 
antrenor N. Drago- 
mlr — se îndreaptă 
spre proba de clclo- 
cros ; la această în
trecere concurează 
și ca alergător al 
cluburilor Dinamo 
?! Voința ; ciștlgd 
titlurile de campion 
național de juniori 
tn 1966, 1067 șl 1968; 
duminica trecută a 
devenit campion de 
ciclocros al țării la 
seniori.

un veritabil atlet fondist), are 
îndemînare — conduce admi
rabil bicicleta pe poteci, pe 
pante abrupte — și, lucru im
portant, se acomodează cu con
dițiile atmosferice improprii 
în care se desfășoară sezonul 
de ciclocros. Duminică, el și-a 
cucerit primul titlu național la 
seniori într-o dispută epuizantă 
cu foștii campioni al țării 
George Negoescu și Vasile Se- 
lejan, dovedind o admirabilă 
putere de luptă, un dezvoltat 
simț de orientare.

Tînărul și talentatul sportiv 
al clubului Voința București 
merită, desigur, atenția specia
liștilor nu numai pentru cali
tățile sale de ciclist, ci — în
deosebi — pentru cele de ordin 
moral.

în sala Dinamo:

ETAPA ZONALĂ BUCUREȘTI

A CAMPIONATULUI PE ECHIPE

Mîine va avea loc, începînd de 
la ora 16, în sala Dinamo din Ca
pitală, faza de zonă a campiona
tului național de seniori pe echipe, 
la judo. Alături de campioana 
municipiului, întrecerile vor de
semna și pe cele patru prime cla
sate, participante la faza finală 
a campionatului, ce se va desfă
șura în luna decembrie în orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Vom revedea 
cu această ocazie evoluțiile redu
tabililor componenți ai echipelor 
Rapid București, I.E.F.S., I.O.R. și 
altele.

Duminică dimineața,

In cartierul Floreasca

„CUPA 13 DECEMBRIE"

LA CICLOCROS

Deși, în urmă cu puțin timp, ciclo
crosul Si-a desemnat campionii na
ționali pe anul în curs, sezonul nu 
r-a încheiat încă. Iubitorii sportului 
cu pedale au prilejul duminică să-și 
vadă din nou Ia lucru favoritii in 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
13 Decembrie”. întrecerea, devenită 
tradițională, este organizată de aso
ciația sportivă „Tipograful" în cola
borare cu Comisia de ciclism a ora
șului București. Traseul pe care se 
va concura, este situat în jurul car
tierului Floreasca, el cuprinzînd por
țiuni obligatorii de mers pe jos. 
Clasamentul se va face individual 
și pe echipe, cîștigătorilor oferin- 
du-li-se plachete și diplome.

Startul se dă duminică 28 noiem
brie. la ora 10. din fața întreprin
derii poligrafice 13 Decembrie.

OBSERVATOR ROMÂN

LA MECIUL-TEST

FRANȚA - AUSTRALIA

Simbătă pe stadionul Colombes 
din Paris, echipa de rugby a Fran
ței va susține cel de-al doilea test- 
meci oficial cu selecționata Aus
traliei, după care va fi fixat lotul 
pentru partida cu România de la 
11 decembrie.

La acest meci de verificare va fi 
prezent și un observator român. 
Este vorba de prof. Alexandru Teo- 
filovici antrenor federal, care a 
părăsit joi dimineață Capitala.

TURNEUL ECHIPEI BULGARE 
AGENITOV ÎN TARA NOASTRĂ ia.

Echipa bulgară de rugby Ageni- 
tov (Costinbrod), care întreprinde 
un turneu în țara noastră, a jucat 
ieri după-amiază în Capitală în 
compania divizionarei B Olimpia. 
Un numeros public aflat pe stadi
onul clubului gazdă a aplaudat vic
toria meritată a rugbyștilor bul
gari. Scor : 21—16 (12—12).

Ageriitov va jtfea din nou in Ca
pitală, duminică pe același stadion 
(ora 10,30) în compania riigbyștilor 
de In Clubul sportiv gcolar. (C.M.).



V:

fMr. 6888 Sportul
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REUȘITA ECHIPEI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

ț; Așa cum rezultă și din tabelele 
publicate în pagina a 3-a, în cele 
șase partide susținute a fost ru
jat un număr de 21 de jucători, 
dintre care o bună parte au con
stituit soluții fortuite pentru un 
meci sau două, sau chiar pentru 
scurte perioade din unele partide. 
Deși cifra menționată nu lasă im
presia a fi destul de restrinsă, 
procesul de selecție și alcătuire 
a echipei naționale cunoscînd în 
anumite momente unele incerti
tudini și căutări, aproape inerente, 
se poate totuși face mențiunea că 
antrenorul Angelo Niculescu — fi
del principiilor sale — s-a bazat 
de fiecare dată pe un schelet de 
echipă, pe un nucleu de jucători 
la care nu a renunțat sub nici un 
motiv, nici atunci cînd unui sau 
altul dintre ei era mai mult sau 
mai puțin vehement contestat. El 
a dat — în general — credit „e- 
chipei de pe Wembley", cu care a

21 DE JUCĂTOR]
E0L0SIT1 IN CELE

6 MEtHJRI
solicitat in meciul de miercuri; iată-l in momentul uneia din rarele sale intervenții

1 1
■ .

Tn cele 6 partide din ca- 
' preliminariilor carnpiona- 

european antrenorii, e-
drul 
tului ___ ,------ -------
chipei naționale au folosit 21 
de jucători : Răducanu, Săt
măreanu, Dinu și Radu Nun
weiller au avut fiecare cîte 6 
prezențe ; Lupescu și. Dumitru, 
fiecare cîte 5; Dobrin, Dem
brovschi, Lucescu și Neagu, 
fiecare cîte 4; Dumitrache, 
Mocanu si Iordănescu, fiecare 
cîte 3; Fl. Dumitrescu, Anca, 
Deleanu și Domide, fiecare 
cîte 2; Tătaru, < Dan, Hălmă
geanu și Vigu cO cîte o sin
gură prezență.

cu par- 
meciurile 
în cazul

Lucescu și Neagu, 
cite 4; Dumitrache,

fiecare

Răducanu a fost puțin 

drul tratativelor purtate 
tenerii de întrecere — 
echipei României. Ca și
preliminariilor campionatului mon
dial din Mexic, echipa noastră a 
rămas să susțină la urmă și pe 
teren propriu meciurile anticipate 
ca hotărîtoare pentru calificare, 
cunoscînd astfel cu precizie ce are 
de făcut pentru atingerea scopului 
propus. De asemenea, ea a avut 
marele avantaj de a juca aproape 
întotdeauna, cu același adversar, 
după echipa cehoslovacă, ceea ce,

mai ales în cazul meciului de la 
Helsinki, a fost de natură să ne 
pună din timp în gardă în privin
ța golaverajului.

Acum, cînd echipa noastră este 
promovată în sferturile de finală 
ale campionatului european, gîndu- 
rile ne poartă firesc și spre ceea 
ce Va urma în anul viitor, cînd 
fotbalul românesc va începe și 
tentativa de calificare 
final al C.M. ’74 și va 
asalt pentru calificarea 
olimpic ’72.

Fotografiile de fotbal au fost reali
zate de Dragos NEAGU, Theo MÂ- 

CARSCHl' și Vasile BAGEÂC

CLASAMENTUL

în turneul 
da ultimul 
în turneul

PE BAZA MEDIEI

Probabil câ am trăit miercuri cea mai frumoasă 
zi a anului fotbalistic, deși mai sigur e câ nu 
ne-am dat seama, iar indiscutabil e câ 6 vom uita 
repede. Oamenii fotbaliști sînt foarte sensibili la 
nenorociri și se dovedesc expresivi atunci cînd e 
vorba sâ-și exprime furiile și sentințele de con
damnare la moarte. Frumosul, zilele senine, eveni
mentele plăcute nu pred nasc articole și expresii 
strălucite. Nu cunosc presa braziliană, dar pe coh- 
tinentul european, și mai cu seamă într-o anume 
țară europeană, aflată printre primele opt valori 
fotbalistice ale continentului, aceasta e situația : 
se scrie mai bine la. rău decît la bine, se cîrtește 

,. Victoria duce 
face economie

mai cu spor decît se sărbătorește... 
la beții frumoase, de aîndit însă se 
pentru zile negre cînd toți au idei 
miriuriate la care se subscrie într-un 
strigăt triumfal... E cum nu se poate 
mai absurd, dar nu e moarta, de 
om I

Miercuri, 24 noiembrie 1971, echi
pa Țării Românilor — învingînd e- 
chipa din Țara Galilor — s-a înscris 
printre cele mai bune opt echipe 
ale Europei, la un an după ce (an
trenată de același Angelo Nicu
lescu) dovedise că e printre primele 
16 echipe ale lumii. S-ar putea ca 
din perspectiva nemuririi omului, a- 
ceastă performanță să nu valoreze 
nimic, și n-are rost să ne opunem... 
Din alte perspective, s-a putut totuși 
echipa României a făcut cel mai rațional meci din 
ultimii ani, cel mai calm, cel mai sigur, cel mai 
curat ca tehnică și estetică. Echipa a avut stil ; 
putea să fie și 3—0 și 4—0, adversarii n-au avut 
nici o ocazie enormă, dar în cîmp și în apărare 
știau meserie, o meserie englezească, și au fost 
învinși englezește : un gol la început, un gol la 
sfîrșit, încît acest 2—0 sună elocvent, cum nu se 
poate mai serios și mai logic. A fost un meci de- • 
cisiv, jucat logic, ceea ce înseamnă foarte mult 
la o echipă cate — și ea, și chibiții ei — și-au 
pierdut capul nu o dată, căreia nu o dată, i s-a 
imputat că are mai multă forță decît cap. S-a mal 
observat că „îngrozitorul" D_‘_.i.. i_ —
multă bucurie pe cei care au marcat golurile, — 
deși mari critici literari îl 
geniu, din istoria fotbalului 
fi dat dreptul să fie mai sobru și mai rece față 
de cei „doar" talentați Dar, probabil că Dobrin

observa : câ

Dobrin i-a sărutat cu

socotesc cel mai mare 
românesc, ceea ce i-ar

Comportarea tricolorilor sub lupă...

pornit practic la drum, cu care a 
mers în Mexic și care stă și la 
baza naționalei noastre de azi, 
Sătmăreanu, Dinu și Radu Nun- 
weiller fiind (alături de Răducanu) 
jucătorii cu cele mai multe pre
zențe în seria meciurilor din pre
liminariile campionatului european. 
Nu întîmplător, unii componenți 
ai „echipei de pe Wembley" se 
află și printre fruntașii clasamen
tului alcătuit pe baza mediei no
telor obținute în meciurile din gru
pa I a campionatului 
ceea ce dovedește că ei 
tuit oamenii de bază ai 
în aceste meciuri.

Stabilitatea lotului
explică, firește, și omogenitatea lui 
valorică și umană, atmosfera favo
rabilă de lucru, sudura sufletească 
ce s-a creat între jucători, priete
nia lor, spiritul de colaborare și 
întrajutorare care îi caracterizează 
— sentimente și fenomene 
fac observațe cu ușurință 
evoluțiile lor din teren.

Comentariile apărute pînă 
n-au omis, de asemenea, Să
ționeze, ba factori care au favori
zat Succesul calificării, condițiile 
foarte bune de pregătire asigurate 
lotului național, ca și preocuparea 
intensă manifestată de conducerea 
federației, sub cele mai diferite 
aspecte, pentru reprezentarea cît 
mai onorabilă a fotbalului româ
nesc în arena internațională.

Am mai vrea ca. la toate cele 
spuse, să adăugăm sincerele noas
tre aprecieri pentru modul inteli
gent în care reprezentanții federa
ției noastre au programa» & în ca-

_____________________

NOTELOR OBȚINUTE
lată un clasament al celor 21 de jucători pe baza mediei de note 

pe care le-au primit: 1. DELEANU 10; 2—4 Lupescu, Dobrin, Radu 
Nunweiller 9,00 ; 5. Iordănescu 8,66; 6. Dumitru 8,40; 7. Dinu 8,33; 8.
Răducanu 8,20; 9—10. Hâlmâgeanu, Fl. Dumitrescu 8,00; 11. Sătmă- 
reanu 7,83; 12—13 Dembrovschi, Lucescu 7,75; 14. Dumitrache 7,66; 
15. Anca 7,50; 16. Mocanu 7,33; 17. Vigu 7,00, 18—19. Neagu, Tâtaru 
6,50 ; 20. Dan 6,00; 21. Domide nu a primit notă în cele două jocuri 
în care a fost folosit.

Vă prezentăm evoluția tricolo
rilor noștri în partida cu echi
pa Țării Galilor, prin compararea 
acțiunilor bune cu cele slabe :

SĂTMĂREANU : a avut 8 in
tercepții, de 8 ori a fost driblat, 
de 3 ori a degajat imprecis, de 4 
ori a trimis mingea în afara tere
nului de joc, a dat 29 de pase pre
cise și 4 pase greșite, a 
două centrări nefinalizate, 
ori a fost deposedat.

LUPESCU: a avut 10 
ții, de două ori a fost driblat, de 
2 ori a degajat imprecis, de 3 ori 
a trimis mingea în afara terenului 
de joc, a dat 21 de pase precise 
și o pasă greșită, a tras două 
șuturi la poartă.

DINU : a avut 12 intercepții, de 
5 ori a fost driblat, de 3 ori a 
degajat imprecis, de două ori a 
trimis mingea în afara terenului

efectuat 
de două

intercep-

32 pase precise și 3 
a tras două șuturi

european, 
au consti- 
naționalei

național
RELAȚIA ATAC-APARARE IN EVOLUȚIA DE MIERCURI

de joc, a dat 
pase greșite, 
la toartă.

DELEANU : a avut 11 intercepții, 
de 2 ori a fost driblat, de 5 ori a 
deg: | it imprecis, de 6 ori a tri
mis mingea în afara terenului de 
joc, a dat 27 de pase precise și 
două pase greșite, a tras două șu
turi la poartă, iar de două or.i a 
fost deposedat.

DUMITRU » a dat 57 pase pre
cise și 4 pase greșite, iar de 4 ori 
a fost deposedat.

RADU NUNWEILLER : a dat 68 
de pase precise și 6 pase greșite, 
a tras 4 șuturi la poartă, a efec
tuat o centrare nefinalizată, iar de 
două ori a fost deposedat.

LUCESCU : a dat 38 de pase 
precise și 4 pase greșite, a tras 
două șuturi la poartă, a efectuat 
o centrare finalizată și 4 centrări 
nefinalizate, iar de 5 ori 
deposedat.

DEMBROVSCHI : a dat 
pase precise și două pase 
a tras 3 șuturi la poartă, 
8 ori a fost deposedat.

DOBRIN : a dat 50 de pase pre
cise și 7 pase greșite, a tras două 
șuturi la poartă, iar de 5 ori a fost 
deposedat.

IORDĂNESCU : a dat 48 de pase 
precise și două pase greșite, a 
efectuat o centrare finalizată și 
una nefinalizată, a tras 5 șuturi 
la poârtă, iar de 10 ori a fost depo
sedat.

a fost

35 de 
greșite, 
iar de

ce se 
și în

acum 
men-

A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
Printre mijloacele care pot 

termina dimensiunile reale 
comportării echipei române în 
ciul de miercuri se află și statis
tica.

Mai întîi, să încercăm a determi
na forța ofensivă a reprezentati
vei naționale în meciul de la 24 
noiembrie. Și să începem cu capi
tolul FRECVENȚA, care ne indică 
— prin cele 91 de acțiuni proprii, 
desfășurate în jumătatea de teren 
adversă — un procent de 60 la 
sută din numărul total al atacu
rilor organizate de ambele forma
ții. O cifră cu mult superioară 
lor înregistrate în întîlnirea 
Cehoslovacia (51 la sută) și 
Țara Galilor, la Cardiff (44
sută). Pe perioade de timp frec-

de- 
ale 

me-

ce- 
cii 
cu 
la

ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN
Cele 6 partide ale tricolorilor

București, 11 octombrie 1970
ROMÂNIA — FINLANDA

..... ,s
3—0 (2—0)

ROMANIA : Răducanu fără notă — Sătmăreanu 6, Lupescu 8, Dinu 
8, Vigu 7, Dumitru 8, Radu Nunweiller 8, Neagu 6 (min. 46, Tâtaru 6), 
Dobrin 9, Dumitrache 9, Fl. Dumitrescu 8.

Au marcat: Dumitrache (min. 28 și 42), Radu Nunweitier (min. 77).

Cardiff, 11 noiembrie 1970
ȚARA GALILOR — ROMÂNIA 0—0

ROMÂNIA : Răducanu 10 — Sătmăreanu 8, Luoescu 9, Dinu 8 (min. 
46, Hălmăgeanu 8), Mocanu 8, Dumitru 8, Radu Nunweiller 9, Neagu 
7, Dobrin 8 (min. 76, Domide), Dumitrache 8, FI. Dumitrescu 8.

’’W1; . ,
Bratislava, .16 mai ,1971

CEHOSLOVACIA — ROMÂNIA 1-0 (0—0)
ROMÂNIA": Răducanu 9 — Sătmăreanu 8, Dinu 7, Don 6, Mocanu 

6, Anca 6, Dumitru '9, Neagu 5 (min. 61, Radu Nunweiller), Dembrov
schi 7, Dumitrache 6, Lucescu 6.

A marcat: Vesely (min. 88).

Helsinki, 22 septembrie 1971
FINLANDA — ROMÂNIA 0—4 (0—2)

ROMÂNIA : Răducanu 8 — Săimăreanu 9, Lupescu 9, Dinu 9, Mo
canu 8, Dumitru 9+, Radu Nunweiller 9tF, Lucescu 9-|-, Dembrovschi 9, 
Neagu 8, Iordănescu 8-F. (min. 46, Tâtaru 7).

Au marcat : Iordănescu (min. 24), Lupescu (min. 37), Dembrovschi 
(min. 54), Lucescu (min. 63 din 11 m).

București, 14 noiembrie 197'.
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 2—1 (1-0)

ROMÂNIA :Ț Răducanu 6 — Sătmăreanu 8, Lupescu 9-F, Dinu 9, 
Deleanu 10, Anca 9, Radu Nunweiller 9tF, Lucescu 8, Dembrovschi 8 
(min. 72, Domide), Dobrin 10, Iordănescu 9.

Au marcat: Dembrovschi (min. 25), Dobrin (min. 52), respectiv, 
Capkovic’*(min.'  51).

Bucureșfi 24 noiembrie 1971
ROMÂNIA — ȚARA GALILOR 2—0 (1—0)

ROMÂNIA; Răducanu 8 — Sătmăreanu 8, Lupescu 10, Dinu 9, 
Deleanu 10, ȚȚimifru 8, Radu Nunweiller 10, Lucescu 3 + , Dembrov
schi 7/ Dobrin’9, Iordănescu 9.

Au marcat: Lupescu (miri, 9) și Lucescu (miri. 74).

— mai mult decît acei critici — știe că în istoria 
fotbalului verdictele se dau altfel decît în istoria 
literaturii. Se poate, din citite, afirma că Ion Luca 
Caragiale e cel mai mare dramaturg român — dar 
nu se poate să strigi că Dobrin e mai genial ca 
Baratki decît pe văzute, după ce i-ai văzut la 
Viața ta, pe amîndoi. La fotbal, e ca la pepeni : 
numci pe tăiete I E partea rudimentară a istoriei 
sale, vai... S-a mai observat că Iordănescu e tot 
mai bun pe stînga dar are mereu un dribling în 
plus, că Deleanu e într-adevăr în anul mare al 
cariei sale, că Lupescu e tot ce a dat mai nobil 
ca seriozitate și meserie fotbalul bucureștean în 
ultimii arii, singurul om care poate privi cu fruntea 
sus spre Lereter, președintele de onoare al acelei 

tainice bresle formată numai din 
mari jucători, niciodată cîntați în 
slavă de marii scriitori ai țării. Toate 
acestea s-au putut observa de-a lun
gul uhei transmisii exemplare, e- 
xactă, frumoasă, rostită de un Țo- 
pescu ușor indispus (și-mi pare rău), 

I efectuată de patru oameni cu ochi 
bun (operatorii : Grigorescu, Popa, 
Nemeș și Brebu) conduși de un om 

[ în mină bună (regizorul M. Panait).
Ca ziua să fie plină, la celălalt 

capăt al țării, cea mai serioasă 
echipă românească învingea incre
dibil o puternică 
ză a cărei viteză 

pase greșite, 
apărare de

“*|ș

scuteau de 
bureli în

de 
mai

echipă portughe- 
și tehnică nu o 
„chifle" și bram- 

mare dragul.
Se zice câ Domide a jucat magistral, noi, 
ca telespectatori, nu ne-am putut da seama • fran-
smisia a fost imprecisă, toate fazelș filmate prea 
de departe, golul superb al lui Domide I am vă
zut ca prin lunetă. Aradul n-are noroc la televiziu
ne, bine că-i are pe Coco, pe Vidac și, încă o 
dată, pe Lereter și Domide. Altfel, sunetul a fost 
bun — Buhoiu nu avea de ce fi îngrijorat că ar 
vorbi prea tare...

... Si-acum, să vedem cum se alege praful din 
această zi care cheamă la joțiune și bun simț. Nu 
sînt masochist __ .... __ ...... . _
în fotbalul românesc decît cum se împarte-„găina 
gloriei", după expresia acelui poet caro nu se pri
cepea la fotbal, nurr.it Maiakovski.

s cheamă Ia rațiune și bun simț. Nu 
— dar știu câ nimic nu e mai greu

BELPHEGOR

U.T.A. ȘI-A CREAT PREMISE
PENTRU 0 CALIFICARE SPECTACULOASĂ

(Urmare din pag. I)

vența ofensivă este foarte bună 
în primul sfert de oră al jocului, 
se menține la un nivel ridicat pe 
întreg parcursul reprizei I, scade 
brusc Iș începutul reprizei secun
de și revine, treptat. în limitele 
unui calificativ satisfăcător, spre 
finalul partidei.

Sub raport calitativ, 
acțiunilor de atac reușite, 
încheiate cu lovituri ia poartă, re
prezintă aproximativ 23 la sută. 
Un procent insuficient, dacă ne 
gîndim, înainte’ de toate, la avan
tajele jocului ;pe teren propriu ; 
dar, oricum, mai bun decît cel în
registrat în meciurile cu Cehoslo
vacia (18 la sută) și Țara Galilor, 
la Cardiff (19 la sută).

Și tot la acest capitol, al cali
tății jocului ofensiv, mai trebuie 
remarcat faptul că un însemnat 
număr de acțiuni (în medie 25 la 
sută) se pierd înainte de interven
ția apărătorilor adverși, datorită, 
pe de o parte, neglijenței în 
transmiterea pasei, iar. pe de alta, 
slabei circulații a jucătorilor.

în sfîrșit, dacă vorbim de ofen
sivă și o plasăm în limitele con
cepției de joc a echipei noastre 
reprezentative, preferința pentru 
atacul de tip pozițional, construit 
din țesătura, uneori exagerată, de 
pase, ni se pare caracteristică și 
destul de elocvent evidențiată în 
procentul de 80 la sută.

Referindu-ne acum la rezistența 
defensivă, cel de al doilea ele
ment fundamental din cadrul 
relației alac-apărare, este cazul 
să precizăm că, în general, me
ciul cu Țara Galilor 
suficient de edificator 
solicitărilor la care au 
jucătorii noștri. Dar, 
acestea, este bine să 
în partida de miercuri apărarea 
tricoloră a respins peste 70 Ia 
sută din acțiunile de atac ale 
adversarului, reprezentînd o rea
lizare colectivă care le întrece 
pe toate celelalte din partidele 
anterioare.

Pe de altă parte, ni se pare 
interesant a arăta că, în ultimul 
său joc, echipa națională a găsit

ponderea 
adică

nu a fost 
în privința 
fost supuși 

cu toate 
reținem că

soluții mai bune pentru rezolva
rea. problemelor de apărare, eh 

...... ,i — ceea 
mai important . — eu 

constructive (în peste 70 
din acțiunile defensive 
cu pasă precisă la coe-

mai multă siguranță și 
ce este
mijloace 
la sută 
s-a ieșit 
chipier).

în concluzie, se poate afirma 
că ultima evoluție oficială a re
prezentativei noastre a scos în 
evidență (statistica o confirmă) 
unele progrese în ceea ce privește 
jocul de ansamblu, analizat ptih 
prisma relației atac-apărare.

Adrian VAStLESCU

GOLGETERII
Cele 11 goluri ale echipei 

ționale în jdcitrile din prelimina
riile campionatului european au 
fost marcate de : Dumitrache,
LUpescu, Dembrovschi, Lucescu (1 
din 11 m) — fiecare cîte 2; Do
brin, Nunweiller VI, Iordănescu — 
fiecare cîte 1.

na-

după legi nescrise, dar foarte bine 
stabilite. Marele pericol se numea 
Torres. Și a fost pregătită o tac
tică specială pentru a anula va
loarea și randamentul din atac al 
„girafei". De fiecare dată, Lereter 
sărea la cap cu Torres, iar Pojoni 
venea la dublaj pentru orice even
tualitate. Și, în prima repriză, jo
cul celor „doi gardieni" a strălu
cit, Torres devenind un jucător 
oarecare. Eliberîndu-.se rapid de 
„complexul Torres", și primind la 
fel de rapid confirmarea jocului 
său pragmatic (e vorba de golul lui 
Domide din miri. 9). U.T.A. și-a dat 
drumul la un joc de mare echipă,- 
uimind prin simplitate și profun
zime. Acesta a fost marele atu al 
liderului campionatului nostru. Pen
tru că atunci cînd a încercat, să 
renunțe la simplitate, complicînd 
acțiunile cu driblinguri inutile sau 
pase superficiale, Vitoria Setubal a 
pus stăpînire pe joc. Spre liniștea Și 
metitiii tuturor (cuvinte de laudă 
pentru public, prezeht, e drept, în 
număr mic. și pentru organizatori 
care în nopțile de luni și marți 
munceau pe la orele 2 pentru cură
țarea terenului de zăpadă), spre li
niștea tuturor, spuneam, textilistii 
au trectit aurind peste asemenea slă_ 
bicititti și dttpă acea „perioadă 
roză" a Vitoriei (rhih. 55 — 63), 
cînd oaspeții au tras în 9 minute..- 
9 șuturi pe spațiul porții (!), 
U.T.A. și-a regăsit „matca stilis
tică", chiar dacă eforturile depuse 
pînă atUhci nU i-au rhai permis 
manevre viguroase.

Fotbaliștii portughezi găseau o 
primă explicație a jocului lor slab 
în terenul moale, incomod pentru

Mihai IONESCU

Dobrin, intr-un aprig duel pentru balon cu unul dintre apărătorii galezi

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE „A
Duminică Se reiau jocurile din

LA SPORT CLUB BACAU au 
avut loc antrenamente zilnice. 
Miercuri, băcăuanii au jucat cu 
Petrolul Moinești, pe care au în
trecut-o cu 5—0, prin golurile 
marcate de Rugiubei (2), Sorin A- 
vram, Pană și Hrițcu. La ședința 
de joi, antrenorii Constantin și 
Petrică Rădulescu au lucrat, se
parat, cu apărătorii și înaintașii. 
De remarcat faptul x că Dembroy- 
schi și Ghiță s-au prezentat la 
club miercuri seara, imediat după 
terminarea meciului România— 
Țața Galilor, cei doi jucători ple- 
cînd ou o mașină la Bacău.

Și jucătorii, de la DINAMO și-au

cadrul diviziei A. Ce fac echipele ? 
continuat pregătirile. Ieri, elevii 
lui Nicușor au susținut un joc- 
școală cu divizionara C — Dinamo 
Obor. Pentru astăzi, este prevăzut 
un nou joc, de astă dată în com
pania formației de juniori a clu
bului.

La UNIVERSITATEA CLUJ s-n 
lucrat intens. Au avut loc antrena
mente, zilnice, în care s-a pus ac
centul pe menținerea pregătirii fi
zice la un nivel cît mai bun, ur- 
mărindu-se, totodată. însușirea unor 
elemente tehnico-tsCtice.

Joi, studenții au susținut un joc- 
școală cu formația de tineret-re- 
zerve a diyiaonarei A C.F.R<Cluj.

în lotul studenților există o indis
ponibilitate. E vorba de Barbu, care 
are o întindere de ligamente, și 
după toate probabilitățile nu va ju
ca duminică. După cum se vede, în 
acest sezon, Barbu a cam fost ur
mărit de ghinioane.

în perioada de întrerupere a 
campionatului, și celelalte divizio
nare A și-au continuat pregătirile 
zilnice. Așa, de pildă, STEAGUL 
ROȘU, F. C. ARGEȘ, PETROLUL, 
au susținut ieri ultimele meciuri 
de verificare dinaintea etapei de 
duminică în compania echipelor 
Carpați Brașov, T. M. București și 
Flacăra roșie.

în ceea ce îi privește pe piteș- 
teni, se p,are gă ei vor aȚinia cțymi-

nică echipa care a cîștigat la 'Cra
iova. Nici la Ploiești nu sînt indis
ponibilități, deci și Petrolul va a- 
părea pe teren cu echipa care a 
cîștigat în etapa precedentă.

După prețioasa victorie obținută 
în fața dinamoviștilor Bucureșteni, 
Jiul și-a continuat pregătirile cu 
intensitate sporită. In tabăra fot
baliștilor din Valea Jiului două 
semne de întrebare își mai așteaptă 
rezolvarea: cine-1 va înlocui pe 
Libardi (în continuare, indisponibil) 
și cine va îmbrăca tricoul cu nr. 4, 
în urma suspendării lui îonca. Ieri, 
cînd am luat legătura telefonică 
cu Petroșanii, antrenorii de la Jiul 
nici nu știau că Tonca a fost sus
pendat. De necrezutJ ..

ei. O doză de adevăr există și în 
această opinie. Dar principala ex
plicație pare să vină din altă di
recție. Datorită unor condiții in
tempestive, Vitoria Setubal a so
sit la Arad marți după-amiază șl 
nu a mal putut lua contact cu te
renul de joc. Așa încît, de dumini
că și pînă la ora jocului cu U.T.A.; 
elevii lui Jose Maria Pedroto n-au 
făcut nici o mișcare cu balon sau 
fără. Adăugați la aceasta și schim
barea de temperatură (la Setubal 
erau plus 25 de grade, la Arad 
plus 3—4 grade). Am amintit toate 
acestea nu pentru a găsi oaspeților 
scuze la o înfrîngere categorică; 
ci pentru .că trebuie să ne gîndim 
și la deplasarea U.T.A.-ei în ve
derea jocului revanșă. Din cîte 
am aflat, s-a hotărît ca U.T.A. să 
plece spre Setubal cu avionul cu 
două, zile înaintea partidei, luni 
6 decembrie. Condițiile atmosfe
rice, care ar putea naște surprize,’ 
trecerea de fa temperatura rece 
la cea caldă sînt, însă, probleme 
ce-1 neliniștesc pe antrenorul Ni- 
colae DumîtreScu care opinează 
pentru o plecare cu o zi mai de
vreme, duminică 5 decembrie. De 
altfel, clubul arădean se gîndește 
să ceară federației amînarea par
tidei din campionat cu Petrolul; 
de la 4 decembrie, pentru reface
rea jucătorilor. E o doleanță justi
ficată, avînd îh vedere că (să rhăi 
repetam oare?!) U.T.A. a străbă
tut toamfia aceasta încărcată cu 
aceiași 11 jucători. Ne gîndim. in 
primul rina, că U.T.A. și-a creat 
premise excelente pentru o califi
care de prestigiu. 3—0 împotriva 
Vitoriei Setubal e un rezultat, cu 
care multe echipe din Europa s-ar 
mîndri. E un rezultat care face 
cinste U.T.A.-ei și care deschide 
acestei serioase formații românești 
perspective distinse pentru fotba
lul nostru de club. 3—0 înseamnă 
premise pentru calificare. Dar și 
in fotbal contează concluzia. Iar 
această concluzie se va scrie ,1a 
Setubal unde nu va fi de loc ușor. 
U.T.A,, cea dintîi, știe prea bine 
acest lucru.

ULTIMELE DOUĂ ZILE
LA PRONOSPORT

• După emoțiile meciului cu 
Țara Galilor, campionatul primei 
divizii își reia activitatea dumini
că, 28 noiembrie, cu partidele eta
pei a Xl-a, meciuri ce sînt prinse
— alături de jocurile diviziei A 
din campionatul italian — în pro
gramul concursului Pronosport nr. 
48.

Acest atractiv program de con
curs se prezintă astfel i I. Dinamo
— Crișul ; II. Petrolti) — Univ. 
Craiova; III. Politehnica — Stea
ua ; IV. Steagul roșu — A.S.A. Tg. 
Mureș; V. S.C. Bacău — C.F.R. 
Cluj ; Vi. F.C. Argeș — Farul; 
VII. Cagliari — Bologna; VIII. 
Catanzaro — Lanerossi; IX. Fio
rentina — Torino ; X. Inter — Mi
lan ; XI. Juventus — Napoli; 
XII. Roma — Mantova ; XIII. Va
rese — Verona.

• Pentru participant la Prono
sport, prezentăm programul con
cursului Pronosport nr. 49 din 5 
decembrie a.c.; I. S.G. Bacău — 
Dinamo; II. F.C. Argeș — Jiul ; 
III. Steaua — C.F.R. Cluj ; IV. 
Univ. Craiova — Crișul; V. Poli
tehnica — Steagul roșu ; VI. „U“ 
Cluj — Farul; VII. Atalanta — 
Varese; VIII. Bologna — Inter ; 
IX. Catanzaro — Fiorentina; X. 
Lanerossi — Napoli; XI. Roma — 
Cagliari ; XII. Sampdoria — Ve
rona ț XIII. Juventus — Torino.

• Și în această săptămînă bile
tele fraeționate și-au arătat din 
plin roadele! La concursul Pro- 
noexpres din 17 noiembrie, parti
cipantul Aurel Spiro din Brașov a ' 
obținut, pe o variantă acoperită 
10°7a, 86.100 lei.- Tot Ia acest con
curs, particip-antul Ilie Gâvrilă din 
Craiova a realizat uri cîștig de 
100.000 lei, la categoria I.

Rubrită redactată 
de bQIQ PRONOSPORT

nurr.it
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f Presa britanica comentează meciul de la București
LONDRA, 25 (prin de la co

respondentul nostru).
Antiaipînd Jnfrîngeraa galeză de la 

București, majoritatea ziarelor bri
tanice au luat legătura cu agenția 
REUTER, pentru a putea Îngloba în 
paginile lor amănunte despre meciul 
de miercuri. Dintre ziarele apărute 
azi (n. r. ieri), numai Dally Mirror 
•— care are însă cel mai mare tiraj 
— a avut un trimis „la fața locu
lui". Reporterul Tom LYONS îl re
marcă în scurta sa «ronică în mod 
special pe Iordănescu, pe care-1 con
sideră „o excelentă aripă, car» a pri
cinuit multe dureri de cap apărării 
galeze".

Ceea ce se sublinia în mod deose
bit in articol, este faptul că — du
pă părerea autorului — Țara Gali
lor nu a putut alinia cea mai bună 
echipă. „Cluburile, trebuie s-o repe
tăm, spune el, sînt absolut obligate 
să-i elibereze pe jucătorii englezi in- 
trați în vederile selecționerilor, dar 
nu același lucru se intimplă cu ju
cătorii scoțieni, gaiezi și nord-irlan- 
dezi aflați în aceeași situa|ie... Dacă 
Țara Galilor ar fi putut alinia cei 
mai buni jucători de care dispune, 
atunci ..Wales" ar fi fost cea care 
s-ar fi calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției, nu România 
sau Cehoslovacia", susține Tom 
Lyons.

Comentariul agenției REUTER, pu-

blicat în celelalte cotidiene face cî- 
teva observații asupra jocului echi
pei României : „Românii, care au 
Știut să clădească atent, și cu o răb
dare de aproximativ patru ani, o echi- 
Pă puternică, au tratat Țara Galilor 
ra un obstacol minor în drumul lor 
spre turneul final al Campionatului 
european. Este un lucru limpede că 
acest învingător manager al echipei 
naționale române ANGELO NICU- 
LESCU, a asamblat, pe un fond de 
experiență internațională, o tactică de- 

avînd 
al ju- 

suferit, 
o forță

fensivă bine pusă Ia punct, 
grija ca nici talentul ofensiv 
cătorilor săi să nu aibă de 
ceea ce a făcut din România 
In fotbalul european".

Titlurile apărute în ziare, 
după cum urmează :

WESTERN MAIL (cotidian tipărit 
la Cardiff, probabil cu cea mai mare 
răspîndire în Țara Galilor) : „Abilii 
români prea puternici pentru Țara 
Galilor? ;

DAILY TELEGRAPH: 
chipă galeză zdrobită" ;

DAILY MAIL : „Țara 
minată în liniște" ;

TIMES : „Slaba echipă
Iilor nu a izbutit să-i 
români" ;

MORNING STAR :
Iezi au părăsit 
peh>“ ;

GUARDIAN :
luptat din nou

variază

„Slaba e-
Galilor eli-
a Țării Ga- 

oprească pe

galant
..Jucătorii ga 
«Cupa Euro-

Galilor s-a

SUN : „Echipa Țării Galilor nu a 
fost o problemă pentru România".

Și celelalte agenții internaționale 
de presă transmit comentarii pe mar
ginea meciului de fotbal România — 
Țara Galilor. Agenția „ASSOCIATED 
PRESS" transmite un articol în care 
se arată că „echipa română a fost 
superioară din punct de vedere tac- 
tic și tehnic adversarei sale, iar vic
toria sa nu a fost pusă nici o c!'"ă 
sub semnul îndoielii". „UNITED 
PRESS" ■ serie : „Fotbaliștii români 
au ciștigat cu 2—0 meciul cu Țara 
Galilor, dar ei au avut ocazia să în
scrie mai multe goluri. Portarul 
Millington, cel mai bun jucător al 
galezilor. a intervenit însă cu suc
ces la multe situații periculoase. Cei 
mai buni jucător) români au fost 
Lupescu, Lucescu, Iordănescu și Do- 
brin”.

STAN LEVENSON
★

„FRANCE PRESSE" menționează 
succesul fotbaliștilor români, care au 
reușit să se califice pentru sferturile 
de finală ale campionatului european, 
într-o grupă unde evoluaseră și pu
ternica selecționată a Cehoslovaciei 
și echipa Țării Galilor". Agenția ita
liană de știri „ANSA" transmite o 
cronică în care se evidențiază faptul 
că echipa României a terminat pe 
primul loo în grupa I. datorită ulti
melor două victorii și a jocului bun 
practicat în această fază a competi
ției.

IN „CUPA MONDIALĂ": SE AFIRMĂ NOUA GENERAȚIE
v/

A HANDBALULUI ROMÂNESC
GOTEBORG, 25 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Nu' încape îndoială că în atmos

fera generală de deplină satisfacție, 
provocată de succesul 
români, care a avut ecou și aici. în 
nordul Europei, majoritatea iubitori
lor sportului din țara noastră au 
„consumat” rapid știrea 
la noua victorie a selecționatei 
handbal a României, 
miercuri seara în cadrul 
Mondiale’’. Acest rezultat 
formația noastră pe primul loc în 
grupa I. poziție care nu este însă 
certă, deoarece mîine (n.r. astăzi) 
jucătorii români urmează sâ Întâl
nească un adversar dificil : repre
zentativa Suediei. Privită prin pris
ma replicii dată de echipa Spaniei, 
victoria de miercuri seara nu trebuie 
să dea naștere unor supoziții false 
sau i—* 
optimiste. ...
noștri au încântat — este drept — 
publicul prin varietatea și spectacu- 

• lozitatea combinațiilor, prin ritmul ce 
l-au impuâ, ritm care a Impresionat 
efectiv pe acești doar în aparență 

.calmi amatori de sport din Suedia. 
Și dnd crainicul sălii a anunțat — 
după ce noi rugasem insistent să se 
afle rezultatul — că la București 
echipa de 'fotbal a României a cîști- 
gat meciul cu echipa Țârii Galilor 
și a ocupat primul loc în grupa I a 
campionatului european. aplauzele 
celor aproape 2 000 de spectatori au 

' împlinit parcă și mai bine acest mo
ment de intensă bucurie.

Satisfacția noastră, a celor pre- 
zenți la medul România — Spania, 
are însă șl o bază solidă, chiar mai 
solidă decît rezultatul în sine. Ceea

fotbaliștilor

noastră 
referitoare 

de 
obținută 

„Cupei 
plasează

unor pronosticuri exagerat de 
liste. In acest joc. handballștii

Finala șahiștilor

CONDUCE MITITELU
Ieri. în a 4-a rundă a finalei 

campionatului masculin de șah. s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ciocâltea-Grtinberg 1—0. Neamțu-Puș- 
cașu 1—0, Vaisman-Buza 1—0, Reicher- 
Ungureanu 1—0. Șuta-Drimer */a —‘/ii 
Adam-Ghițescu V»—l/a, Ghizdavu-Mi- 
titelu Va—Va. Stolca-Szabo ‘/a—1/a< 
Pavlov-Botez într., Stlanciu-Partos 
într.

în clasament oonduce Mitltelu 3 
p. (din 4 partide,) urmat de Neam- 
țu 2Va (din 3 partide), Stoica. Ghiz- 
davu. Reicher, Ungureanu. Szabo 2 

, (din 4 partide) iar V. Clocâltea are 
IV2 P (o partidă întreruptă) din 3 
partide.

Astăzi, de la orele 9 se reiau par
tidele întrerupte, iar de la orele 16, 
runda a 5-a. T. NICOARĂ

este că »vlc- 
amplă decîtmai

zi înainte de se
in fața aceluiași 
obținută de noua 

handbalului românesc, 
joc, 
Ni- 
au 

tri- 
„7” : 
Voi-

ce trebuie să ne bucure 
toria categorică — 
cea realizată cu o 
lecționata Suediei 
adversar — a fost 
generație a
După aproximativ 4 minute de 
dnd scorul era 1—-1. antrenorii 
colae Nedef și 
schimbat aproape 
mițînd în teren
Orban — Cosma. ___ __
nea. Ștef. Birtalan, Bota. în această 
alcătuire, echipa română nu și-a 
pierdut deloc substanța valorică, im- 
punîndu-se după o scurtă ezitare 
(min. 14 : 5—3), generată probabil 
de încărcătura de responsabilitate. 
Apoi, scorul a luat proporții (17—5) 
și, în min. 40. dnd forțele celor 6 
jucători de cîmp se risipiseră în- 
tr-adevăr. cei doi antrenori au in
trodus în teren pe Gruia, Kicsid și 
Gațu. nu fără a le preciza însă 
înainte :„Vedefi cum vă comportați, 
fiindcă altfel joacă iarăși... echipa 
întîi!" A fost, bineînțeles,’ o glu
mă. dar o glumă cu un sîmbure de 
adevăr care probează accelerarea 
procesului de maturizare a elemente
lor tinere, recent introduse în Iotul 
reprezentativ.

Eugen Trotin 
total echipa, 

următorul 
Dan Marin,

Iată acum rezultatele complete ale 
celei de a Il-a etape a „Cupei Mon
diale" : România —. Spania 25—9 
(14—4), Cehoslovacia — Suedia 
15—12 (10—6). Iugoslavia — Norve
gia 13—11 (10—6), U.R.S.S. — R. D. 
Germană 17—16 (8—10) ! Acest ultim 
meci a . fost arbitrat 
Pândele Cîrligeanu 
După două etape. 
„World Cup" arată

1. România
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. Spania

LA SAPPORO PREGĂTIRI PENTRU PREMIERA OLIMPICA

de cuplul român 
— Vas i le Sidea. 
clasamentele la 
astfel :

Grupa

Grupa a

I

2 2 0 0 44—22 4
2 1 0 1 32—24 2

2 10 1 28—31 2 
02 0 2 18—45 0

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. R. D. Germană
4. Norvegia

esteAstăzi (n.r. joi) 
iar mîine (n.r. vineri) 
mate ultimele meciuri 
preliminare : România 
Spanîa — Cehoslovacia, 
mană — Iugoslavia și 
Norvegia.

2" 2
2 1 
2 0
2 0

o
1
1

1 1

0 
0
1

28—22
28—31
28—29
23—25

4
2
1
1

odihnă, 
progra-

zi de 
sînt . _
din grupele

— Suedia, 
R.D. Ger- 
U.R.S.S. —

Călin ANTONESCU

O bizară coincidență face ca ora- 
șele-gazdă ale Jocurilor Olimpice (de 
iarnă si de vară) din 1972, adică 
Sapporo și Miiiichen. să fie (alături 
de orașul american Milwaukee) cele 
mai importante centre mondiale ale 
industriei popularei băuturi care este 
berea. împrejurarea aceasta firește 
nu are o legătură directă cu progra
mul alimentar pe care organizatorii 
jocurilor de la Sapporo l-au pregătit 
pentru ooncurenți ! S-ar putea ia 
oficialii să deguste faimoasa bere lo
cală. dar este sigur că în rîndurile 
competitorilor, ca de obicei, se vor 
bucura de mai mult succes apele 
minerale, gazoase sau sucurile de 
fructe răcoritoare (poate cu excepția 
francezilor, obișnuiți să consume vin 
și în . condiții de cantonament). în 
ciuda aparențelor, menu-urile de la 
Sapporo nu vor fi exotice. Pe listele 
zilnice de bucate vor figura mîncă- 
ruri potrivite obișnuințelor culinare 
ale grupurilor de țări, cu gusturi a- 
propiate. De toate acestea se vor în
griji 205 bucătari instruiți la cursuri 
speciale. Masa — servită in stilul 
„cafeteria”, decj cu autoservire — va 
asigura sportivilor un consum zilnic 
de 6 000 de calorii.

După această introducere gastro
nomică. să ne apropiem mai mult de 
locurile de concurs. Organizatorii ja
ponezi au ambiția, ca si cei miln- 
chenezi. să realizeze „jocurile dis
tanțelor scurte”. într-adevăr. locurile 
de desfășurare a competițiilor se 
află, față de Satul olimpic, la o dis
tanță ce variază între 500 de metri 
șl maximum 45 km. Plasat doar la 
cîteva 
lor de 
practic 
Pistele 
slalom 
kilometri de centrul

Oridt de departe 
orice loc de concurs, posibilitățile de 
a lua cunoștință de rezultate sînt 
extrem de rapide. Japonezii sînt. de 
altfel, vestiți în industria electronică, 
așa că există motive întemeiate de 
a presupune că în toate — cronome
traje. transmiterea rezultatelor, mul
tiplicarea lor și a altor informații 
— lucrurile se vor petrece perfect. 
De pe acum, detaliile tehnice sînt 
puse la punct. Ceva mai dificilă va 
fi pentru spectatorii extraasiatici o- 
rientarea prin labirintul grafic al 
tabelelor de afișai sau prin paginile 
gazetelor locale. După cum se știe, 
localnicii folosesc trei sistem*  diferi
te (sau combinate) de scriere (kanji, 
hiragana, katakana), ceea ce îngreu- 
lează înțelegerea Imediată a comuni
cărilor. Problema conversațiilor di-

sute de metri, startul probe- 
schi-fond 

în pragul 
probelor de 
sînt la 17 si

se găsește deci 
Satului olimpic, 

coborîre si de 
respectiv 30 de 

orașului Sapporo, 
s-ar afla însă

[.a ultima repetiție generală a pirtiilor de schi-fond de la Sapporo, se întrec ștafetele probei de 4x10 km. 
Foto i G. RAHOVEȚCHI (TASS)

La Balcaniada de scrimă

MIHAI TIU Șl DAN IRIMICIUC IȘI RECON
ATENA, 25 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Așa după 
cum s-a putut vedea din rezultatele 
transmise la capătul primei rile de 
întreceri, Campionatele balcanice de 
scrimă au debutat sub bune 
pentru reprezentanții țării 
Diferența de clasă dintre 
fruntaș al scrimei românești 
tul participant ilor și-a spus 
în marea majoritate a 
terminate în favoarea 
noștri.

Au impresionat. în primul rînd, 
rtvna și siguranța cu care 
Țiu s-a îndreptat spre cel 
treilea titlu balcanic din palmaresul 
său. în cele 14 asalturi susținute 
pină Ia victoria finală, Țiu nu a cu
noscut decît o înfrîngere și 
mit doar 29 de tușe, ceea ce 
nă o medie excelentă (numai 
țin mai mare de două tușe 
asalt), fapt ce dovedește că 
vul nostru și-a apărat șansa 
lăudabilă seriozitate.

Clasat pe locul II în finală, Iuliu 
Falb a avut o evoluție mai sinuoa-

ausplcii 
noastre, 
eșalonul 
și res- 

cuvîntul 
asalturilor, 

trăgătorilor

Mihai 
de-al

a pri- 
înscam- 
cu pu
ia un 
sporti- 

cu o

Stenograma meciurilor de miercuri
Miercurea din această săptămlnă a fost marcată de calificarea celei de a șasea 

reprezentative în sferturile de finală ale campionatului european. Ea este echipa 
ROMÂNIEI, care după calificarea in turneul final al C.M. îșl confirmă din nou va
loarea, fiind acum, printre primele 8 selecționate din Europa, intr-o companie se
lectă alături de fostele campioane ale lumii (Italia, R.F.G.), și altele, care au un 
renume mondial recunoscut (Iugoslavia, U.R.S.S. etc.). Calificarea altor două for
mații, Anglia — fostă campioană a lumii și Ungaria, a cărei valoare este .indiscuta
bilă, va întregi lista celor opt din „sferturi".

In Cupa U.E.F.A., spre bucuria noastră, U.T.A.. a obținut un scor categoric cu 
celebra formație portugheză Vitoria Setubal (3—0), scor care nu s-a mai înregistrat 
declt in partida dintre Milan șl echipa scoțiană Dundee United.

Celelalte meciuri s-au Încheiat la rezultate strînse. Datorită victoriilor tn depla
sare, Wolverhampton șl Juventus Torino se pot considera în sferturile de finală. 
Sperăm că șl avantajul arădenilor va fi suficient pentru mult dorita calificare In 
sferturile de finală. Returul are loc la 8 decembrie, dată la care Rapid susține pri
mul med cu Tottenham, la Londra (returul la 15 decembrie la București).

b Iată o scurtă stenogramă a meciurilor de miercuri.

„CUPA U.E.F.A.»
Eintracht Braunschweig — Ferencvaros 

Budapesta 1—1 (0—1)’. Braunschweig c
10 000 spectatori Au marcat: KQ (min. 
1) pentru oaspeți, respectiv Erler (min. 
84).

A.C. Milan — Dundee United 3—0 (1—0). 
Milano t 20 008 de spectatori. Au Înscris: 
Rivera (min. 12 și 50), Benetti.

Rapid Viena — Juventus Torino 0—1 
(0—1). Viena t 10 000 de spectatori. A în
scris Anastasi (min. 31).

P.S.V Eindhoven — SK Lierse 1—0 
(0—0). Eindhoven : 21 000 de spectatori. 
A înscris Mulders (min. 77).

St. Johnstone — Zeleznicear Sarajevo 
1—0 (0—0). A înscris Conolly (min. 75).

F.C Carl Zeiss Jena — Wolverhampton 
0—1 (0—1). Jena : 20 000 ------’
marcat : Richards . (min.

Asensl, Cuesta (Castro mln. 76). Mar
catori : Petkov (mln. 8), M. Vasilev (12), 
Mihailov (33 și 43), Cuesta (45), Kinl (52), 
Mihailov (54), Kinl (64), Petkov (65), Bo- 
nev (73 din 11 m), Vasilev (75). Din min. 
75 echipa spaniolă a Jucat In 8 oameni, 
fiind eliminați portarul Garcia, Guisasola 
și Grande. Bulgaria a aliniat echipa na
țională, în timp ce in formația spaniolă 
au evoluat doar jucători tineri. Arbitrul 
portughez Leite a condus sub orice cri
tică. A dat numeroase decizii inverse.

PRELIMINARII

spectatori. A 
12).

C. E.
(3—0). Grupa aSpania — Cipru 7—0

IV-a. C.E.. Granada: 20 000 spectatori. Au 
marcat : Pirri (min. 9 și 47 — din pe
nalty). Quino (min. 13 șl 22), Aguillar 
(min. 63), I.ora (min. 66) și Roso (min. 
75). Joc fără importanță pentru confi
gurația clasamentului.

1. U.R.S.S.
2. Spania
3. Irlanda de Nord
4. Cipru

io
7
5
0

PRELIMINARII OLIMPICE
Bulgaria — Spania 8—3 (4—1). Stadion 

Vasil Levski ; 15 000 spectatori. BULGA
RIA : Fillpov — Zaflrov, Penev, Velicl- 
kov, Jecev, Denev, M. Vasilev. Bonev, 
Petkov, A. Mihailov, Dermendjlev. SPA
NIA : Garda — Guisasola, Verdugo, Fe- 
rer, Cortes Manuel, Lașa, Grande, Kinl,

Gol In poarta vienezilor. Anasta- 
si (Juventus) care nu se vede tn 
imagine, înscrie punctul victorios 
tn meciul cu Rapid.

Telefoto : A.P.-Agerpres

FIIIMAMAirSIRIA
să. El a pierdut de-a lungul compe
tiției patru asalturi, dar a știut în 
finală să-și asigure un loc pe po
dium, fără prea mari eforturi. Tă- 
nase Mureșan, care a obținut meda
lia de bronz, a avut — așa -cum o 
dovedesc și statisticile — o compor
tare constantă. A pierdut doar trei 
asalturi, primind 42 de tușe. Locul 
IV în clasamentul final 
unuia dintre floretiștii 
Haukler, care a realizat 
bune în primele două 
care. în ultimul episod, 
trecut de toți coechipierii săi.

Este cazul să 
nala probei, în 
floretiștii noștri 
ceștia au luptat 
asalturile dintre 
moașe demonstrații, de scrimă.

★'
La sabie, așa după cum era 

așteptat, sportivii noștri au întîlnit 
concurența sportivilor bulgari, care 
dețin la această armă un nivel va
loric ridicat. Cele șase locuri din fi-

a revenit tot 
noștri, Ștefan 
rezultate 
tururi, 
a fost

mai 
dar 
în-

fi- 
toți 

Atena, a- 
în 

fru-

• • •

subliniem că în 
care concurau 
veniți la
cu mult elan 
ei, fumizînd

de

nală s-au împărțit în mod egal in
tre trăgătorii români și bulgari. Dar 
și aici sportivii noștri s-au impus, 
indeosebi prin Dan Irimiciuc, care a 
reușit frumoasa performanță de a 
termina întrecerea neînvins. Surprin-. 
zătoare a fost la această probă ab
sența din finală a valorosului nos
tru trăgător Octavian Vintilă. Expli
cația neașteptatei sale eliminări din 
semifinală ne-a furnizat-o antreno
rul federal Vasile ChelarU : „Vinti
lă a făcut greșeala că și-a pierdut 
calmul în urma unei inexactități de 
arbitraj, trăgind după aceea stereo
tip. El a mers in repetate i * ’ 
cu priză de fier-lovitură, deși 
ședințele de juriu i 
care dată priza de 
oprire. Dacă Vintilă 
ditatea necesară, ar 
tica și, fără îndoială, s-ar fi numă
rat printre Analiști".

Oricum, se poate spune că bilan
țul primei zile a Balcaniadei de 
scrimă este foarte bun.

reote — care de asemenea provoacă 
Îngrijorări — va fi rezolvată, in in
tențiile organizatorilor, prin folosirea 
experimentatului corp de interpret: 
care au lucrat anul trecut la expozi
ția internațională de, la Osaka.

Pe plan organizatoric sportiv, japo
nezii vor beneficia, în primul rînd, 
de experiența olimpică de vară din 
1964 (Tokio). La 8 ani distanță, ru
tina acestor lucruri nu se pierde. 
Dar, cu deosebire se presupune că 
tehnicienii vor valorifica cu folos bi
lanțul săptămînii preolimpice de la 
începutul acestui an. A fost o repe
tiție generală plină de învățăminte 
Și nu lipsită de critici. S-au pUs in 
discuție, atunci, diverse defecte de 
construcție la . instalațiile sportive, 
a căror remediere este de așteptat 
(dacă nu cumva între timp au și fost 
efectuate). Pista de coborîre a fost 
considerată periculoasă pentru schi
ori. dar totul a reintrat în normal 
după montarea unor plase de pro
tecție și a unor baricade. Dimpotrivă, 
pistele de săniuțe și patinaj viteză 
au fost socotite prea lente !

De o deosebită importanță pentru 
noi — înțelegînd prip aceasta pe 
Panțuru și coechipierii lui — sînt 
aprecierile la adresa pistei de bob. 
Burlanul de gheață de pe Teineyama 
(adică muntele Teine) seamănă foar
te mult cu pista ultimelor jocuri, 
de la Alpe d’Huez (Grenoble, 1968), 
cu excepția expunerii (aici) mai

intense la soare. Lipsa de variație a 
traseului, lipsit de un labirint (nu
mai linii drepte și curbe in perma
nentă alternanță) este compensată 
de dificultatea cîtorva porțiuni de pe 
întreaga lungime de 1 580 m a par
cursului. De pildă, curbele 4 șl 5 
(care aici poartă doar numere, nu și 
nume, nu tocmai corect proiectate 
in beton, pretind din partea piloți- 
lor multă precizie în conducere. Cu 
aceeași precizie — pe cea de a doua 
porțiune de 500 m a traseului — se 
poate cîștiga mult timp, precum se 
și poate pierde. Toate aceste obser
vații la adresa pistei cu un total de 
13 curbe nu vor să producă teamă. 
Dimpotrivă. Organizatorii japonezi 
au făcut chiar exces de precauție, 
construind de pildă peretele 
curba 9 pină la înălțimea de 
metri, deși un singur metru 
fost pe deplin îndestulător.

Repetiția generală nu le-a
. însă japonezilor numai critici ___

voitoare, ci și meritate laude pentru 
strădania generală „de a face bine", 
pentru rapiditatea cu care își însu
șesc elementele organizatorice, pen
tru ingeniozitatea multor soluții 
constructive, printre care nu în ul
timul rînd sistemul de 
patinoarului acoperit
plin de fantezie și efect, o bijuterie 
a Olimpiadei hivernale de la Sapporo.

ar

din 
trei 

fi

adus 
bine-

iluminare a 
Makomanai,

Victor BANCIULESCU

ILIE NASTASE IN OPTIMILE
DE FINALA

rînduri 
. i Pre- 

considera de fie- 
fier ca simplă 

i ax fi avut luci
ii schimbat tac-

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). !n 
cadrul „16-imilor“ de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Buenos Aires, ultimul concurs 

pentru „Marele premiu-FILT", jucă
torul român Ilie Năstase l-a învins 
cu 3—6, 7—6, 6—3, 6—0 pe ceho
slovacul Milan Holecek.

S-au desfășurat și primele par
tide din optimi. Cunoscutul tenis- 
man american Stan Smith, prezent 
la acest turneu pentru a-și apăra 
poziția de lider în clasamentul

„Marelui premiu-FILT", l-a întîlnit 
pe argentinianul Ricardo Aubone 
pe care l-a întrecut cu 6—2, 6—0, 
6—1. Alte rezultate : Gulyas (Unga
ria) — Gorman (S.U.A.) 2—6, 6—2, 

Roberto Aubone (Ar- 
Lynch (Argentina) 4—6, 

6—3, 7—5 ; Richey 
Vilas (Argentina) 3—6, 
7—6, 6—2 ; Froehling

k-1

I
I

6—0, 6—2; 
gentina) — 
0—6, 7—5, 
(S.U.A.) -
6— 4, 4—6, 
(S.U.A.) — Pinto Bravo (Chile) 8—6,
7— 5, 7—5 ; Leschly (Danemarca) — 
Graebner (S.U.A.) 6—1, 6—3, 1—6, 
6—1.

Ilie Năstase va disputa astăzi 
partida din optimile de finală.

TUNIS 25 (Agerpres). — Turneul 
internațional masculin de handbal * 
de la Tunis s-a încheiat cu victo
ria echipei Iugoslaviei (B), care în 
meciul decisiv a întrecut la limită 
cu 10—9 selecționata secundă a 
României. _ în cel de-al doilea joc 
al ultimei etape, reprezentativa 
Tunisiei a dispus cu 14—10 de
echipa secundă a Spaniei. Iată cla
samentul final al competiției : 1. 
Iugoslavia (B) /— 9 p ; 2. România 
(B) — 7 p ; 3. Tunisia — 5 p;
4. Spania (B) — 3 p.

FIORIN GHEORGHIU
A DEBUTAT CU 0 UIMITĂ

La Moscova i 
internațional de 
Alehin", 
maeștri și maeștri internaționali. 
România este reprezentată de ma
rele maestru Florin Gheorghiu.

Partida centrală a rundei inau
gurale s-a disputat între Petrosian 
și Korcinoi. Cu piesele negre, Pe
trosian 
maestru islandez Olafsson ba în
vins în numai 21 de mutări pe 
Tal, iar americanul Byrne a cîști- 
gat la Balașov. Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) a remizat, în 27 
de mutări, cu Wolfgang Uhlmann 
(R. D. Germană). Restul partidelor 
s-au întrerupt. Boris Spasski, în 
finalul partidei cu maghiarul 
Lengyel, a sacrificat calitatea pen
tru a obține atac asupra poziției 
adverse.

a început turneul 
! șah „Memorialul 

la care participă 18 mari

a obținut victoria. Marele

21 de mutări pe

POLOISTII RAPIDISTI
LA LENINGRAD

U.R.S.S. Șl R.F.G. S-AU CALIFICAT Șl ÎN „SFERTURILE" C.E. DE TINERET
în același timp cu... fratele său mal 

mare s-a apropiat de sfîrșltul primei 
sale părți Șl campionatul european pen
tru selecționatele de tineret. Organizată 
pentru prima oară în 1070—71, această 
nouă competiție, la care au luat parte 
23 de țări, se desfășoară după același 
model ca și întrecerea seniorilor : opt 
grupe preliminare, avînd aceleași com
ponente ca și grupele reprezentativelor 
A : iar jocurile s-au disputat la aceleași 
date.

Din cele 48 de meciuri programate în 
cadrul grupelor s-au disputat pînă acum 
46. In șapte din cele opt grupe se cu
nosc echipele calificate pentru sferturile 
de finală : Cehoslovacia (gr. 1), Grecia 
(gr 3), U.R.S.S. (gr. 4), Danemarca (gr. 
5), Suedia (gr. 6), Olanda (gr. 7) și R.F. 
a Germaniei (gr. 8). Singura serie in 
care nu s-a precizat „sfert-finallsta" este 
a 2-a (Ungaria și Bulgaria se află la ega
litate de puncte, dar Bulgaria mai are 
un joc de disputat).

Prima remarcă ce se impune, la sim
pla citire a numelui echipelor calificate, 
este aceea, că, exceptînd selecționata 
U.R.S.S., celelalte 6 aparțin unor țări 
care nu s-au calificat la seniori pentru 
sferturile de finală ! Un fapt oarecum 
inedit care asigură o desfășurare intere-

sântă In continuarea campionatului euro
pean pentru tineret.

Cum s-au calificat aceste echipe 7 Iată 
situația la ora actuală.

GRUPA I : Finlanda — Ceho
slovacia 1—1, Finlanda România 0—1. 
România — - —> ----
vacia — Finlanda 5—2, România — 
landa 3—1, Cehoslovacia — România 
După cum se vede,, calificarea a 
decisă la Fraga, așa cum la A a 
decisă la București. Clasamentul :
1. Cehoslovacia 4
2. România 4
3. Finlanda <

Cehoslovacia 1—1, Cehoslo- 
Fin- 
1—0. 
fost 
fost

GRUPA A VI-A : Italia — Austria 3—1, 
Suedia — Austria 2—0, Italia — Suedia 
1—0, Austria — Suedia 0—2, Suedia — 
Italia 4—1, Austria — Italia 2—1. Clasa
mentul :
1. Suedia
2. Italia
3. Austria

4 3 0 1 7—3 6 
4 2 0 2 6—7 4
4 1 0 3 3—8 2

2 2
2 1 
0 1

8
5
1

_______ Ungaria 
Norvegia ~0—0. Bulgaria 

Ungaria 1—1,
GRUPA A n-A : Norvegia

1—0, Franța "
— Norvegia 5—0, Franța —
Bulgaria — Ungaria 1—0, Norvegia — 
Bulgaria 1—1, Norvegia r- Franța 4—4, 
Ungaria — Bulgaria 2—0. Ungaria — 
Franța 3—0, Ungaria —. Norvegia 3—0, 
Bulgaria — Franța 1—0. Clasamentul :

2
1
2
2

VII-A : Olanda — Iugosla- 
_ _, ___1. Germană — Olanda 3—1,

«Iugoslavia — Olanda 1—1, R.D, Germană 
— Iugoslavia 0—1, Olanda — R.D. Ger
mană 2—1, iugoslavia " ” ' *
3—1. Clasamentul :
1. Olanda
2. Iugoslavia
3. R.D. Germană

GRUPA A 
via 5—2, R.D.

R.D. Germană

4 2 11
4 2 11
4 10 3

I
I
I
I
I

SCHIORII AMERICANI
IN EUROPA

Lotul de schi al S.U.A. (probele 
alpine) care va participa la J. O. 
de la Sapporo a sosit în Europa 
pentru a-și continua pregătirile și 
a lua parte la concursul programat 
în zilele de 4. și 5 decembrie în 
Elveția la Saint Moritz. Din lot fac 
parte printre alții Bob Cochran, 
Mike Lafferty, Marylin și Barbara 
Cochran etc.

I

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Aflată în turneu în U.R.S.S., echipa 
de polo pe apă Rapid București 

a susținut la Leningrad două par
tide amicale în compania formației 
locale Baltika, din prima divizie a 
campionatului unional. în primul 
meci, poloiștii români au cedat cu 
7—10 (1—3; 1—2; 3—2; 2—3). în 
cea de-a doua întîlnire ei și-au 
luat revanșa terminînd învingători 
cu scorul de 9—7 (2—1; 0—2 ;
3—2; 4—2). Cel mai bun jucător 
român a fost Ion Miu, care a în
scris opt goluri în cele două par
tide disputate.

1. Ungaria
2. Bulgaria
3. Norvegia
4. Franța

6
5
6
5

3
3
1
0

1
1
3
3

9— 3
8— 3 
6—13
5— 9

7
7
5
3

De disputat : Franța 
(5.XII).

Bulgaria

GRUPA A IH-A : Grecia — Elveția 1—0, 
Elveția — Grecia 0—2 Clasamentul :

1. Grecia
2. Elveția

GRUPA A
1-2. U.R.S.S
tul :

1. U.R.S.S.
2. Spania

IV A ■ Spania
— Spania 1—1.

GRUPA A 
marca 1—1, 
2—1. Clasamentul :

1. Danemarca
2. Portugalia

- U.RS.S.
Clasamen-

2
2

1 1 0 3—2 3
0 1 1 2—3 1

V A : Portugalia 
Dm^marca —

— Dane-
Portugalia

2
2

1
0

IPolo-Albania 
a Germaniei 0—2,

Albania 0—0, Albania — R.F. 
. a Germaniei — 

. „ „, _______ — Albania 2—1,
R.F. a Germaniei — Albania 2—0, Turcia 
— Polonia 0—0, Polonia — T '
mâniei 1—1, Albania 
a Germaniei — polonia 1—0.
tul :
1. R.F. a Germaniei
2. Polonia
3. Albania
4. Turcia

GRUPA A vm-A : 
nia 1—1, Turcia — R.F. 
Turcia 
a Germaniei 0—2. R.F. 
Turcia 3—0, Polonia -

_ _ R.F. a Ger- 
— Turcia 0—0, R.F.

Clasamen-

6
5
6
S

5
1
0
0

1
3
3
3

0
1
3
2

11—1
4—5
2—7
0—5

11
5
3
3

(5.XII).De disputat : Polonia — Turcia .
Cum se vede, o echipă — Suedia, — 

s-a calificat grație golaverajului, mai 
bun decît cel al echipei iugoslave, cu 
care. a terminat la egalitate de puncte.

Acum urmează sferturile de finală. 
Ele se vor disputa la primăvară. da>- — 
cofiform regulamentului acestui campid- 
nat — ele nu vor îl urmate de un tur
neu final ca la reprezentativele A, ci de 
semifinale tur-retur eliminatorii și o 
finală simplă sau o finală dublă (încă 
nu s-a stabilit). De asemenea, urmează 
■să fie fixate și datele de disputare, care 
pot fi altele, aceste jocuri nemațEiind 
legate ca pină acum de echipele A, de
oarece majoritatea sînt din alte 
Sferturile de finală și semifinalele 
fi trase la sorți-

ȘTIRI, REZULTATE
HAGA, 25. — Echipa Ajax Amsterdam, 

ciștigătoarea ediției trecute a „Cupei 
campionilor europeni", a susținut un 
meci amical pe teren propriu cu for
mația cehoslovacă Spartak Trnava. Fot
baliștii olandezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin golurile în
scrise de Muehren (min. 7 din lovitură 
de la 11 m) șl Cruyff (min. 16).

ROMA. — Fostul președinte al fede
rației internaționale de fotbal, Ottorino 
Barassi, a încetat din viață într-o clinică 
din Roma. Născut la Napoli în anul 1898, 
Ottorino Barassi a fost unul din fon
datorii federației italiene (1925). între

țări.
vor

im-anii 1946 și 1958, el a ocupat funcții _ 
portante în forurile internaționale, prin
tre care și cea de vicepreședinte al 
FIFA.

BUDAPESTA. — La 23 noiembrie a 
încetat din viață, la Budapesta, cunoscu
tul fotbalist maghiar Josef Zakarlas, în 
vtrstă de 47 ani Zakarlas a jucat pe 
postul de mijlocaș stingă de 35 de ori 
in reprezentativa Ungariei.

LONDRA. — într-un med internațional 
disputat la Ipswich, selecționatele de tine
ret. ale Angliei și Elveției au terminat 
la egalitate : 1—1 (0—0).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

prilejul unu, concurs internațional 
patinaj viteză, desfășurat pe pista de

Cu 
de 
la Inzell, tînăra sportivă americană Ann 
Henning (in virstă de 17 ani) a ciștigat 
proba de " ' '
42.6. Deși 
al probei 
rezultatul
poate fi _____ _______  .... _ ___
realizat într-o competiție oficială. Cu o 
performanță remarcabilă s-a încheiat șl 
cursa masculină de 500 m, în care vic
toria a revenit cunoscutului campion 
vest-german Erhard Keller, cu timpul de 
39,4. L-au urmat americanul Blatchford 
— 39,8 și norvegienii Bjoerang — 40,1 și 
Lind — 40,2. în proba de 1 500 m. pe 
primul loc s-a clasat Ivar Eriksen (Nor
vegia) cronometrat in 2:07,0. .
■
Competiția internațională masculină de 
floretă pentru „Cupa Millfield", dispu
tată la Londra, a revenit vest-germanului
T. Bach cu 4 victorii. EI a fost urmat 
în clasament de R. " 
mer englez în virstă 
lorii și M. Behr (R.
3 victorii.
■
în cursa ciclistă de 
desfășoară în prezent’ pe 
acoperit din Gand, 'conduce 
belgiană Patrick Sercji-Roger de Vlae- 
minck cu 41 de p. îi urmează cuplurile 
Post (Olanda) — Bracke (Belgia) — 29 p 
șl Verschueren — Stevens (Belgia) — 
25 p.

■
Selecționata de handbal (juniori) a
U. R.S.S., aflată în turneu în Cehoslova
cia, a jucat la Fraga cu formația locală 
Lokomotiv, care activează In divizia se
cundă 
baliștj 
scorul

500 m cu un timp excelent : 
superior recordului mondial 
(care-i aparține cu 42,75 (100), 
obținut' de Ann Henning nu 

omologat deoarece nu a fost

Bruniges (un scri- 
de 15 ani) — 3 vlc- 
F. a Germaniei). —

șase zile, care se 
velodromul 

perechea

a campionatului. Tinerii hand- 
sovietici au obținut victoria cu 
de 25—18 (13—9).

In raliul automobilistic al Angliei, după
56 de probe speciale, conduce suedezul

Stig Blomquist, 
Makinen, la 35 
cursei pilotează

urmat de finlandezul T. 
sec. penalizare. Liderul 
o mașină Saab 96 v4.

La 20 noiembrie urma să aibă loc la 
Buenos Aires meciul profesionist de box 
dintre campionul mondial la cat. mi1- 

' Carlos Monzon, și 
centurii 

cererea 
a fost

locie. argentinianul 
Rondon, deținătorul 
la cat. semigrea. La 
lui Rondon, meciul 
tru 4 decembrie.

mondiale 
managerului 
amînat pen-

Campionul mondial __ ____  ___
Joe Frazier, â acceptat să-și pună ..... .
In joc la 15 ianuarie, și nu la 15 decem
brie în fața șalangerului său Terry Da
niels. Meciul va avea loc la New Orleans. 
Daniels l-a întrecut recent la puncte pe 
mexicanul Ramos. însă a fost învins 
înainte de limită de Floyd Patersson si 
Ceorge Foreman

de box Ia cat. grea, 
titlul

La Geneva a începui un nou concurs 
international de călărie, la startul că
ruia sînt prezențj sportiv) de valoare din 
mai multe țări europene. Prima nrobă 
de obstacole, dotată cu „Marele premiu 
al Elveției", a fost cîștigată de campio
nul italian Raimondo d’tnzeo pe calul 
„Fiorello" cu timpul de 44.3 șl 0 puncte 
penalizare. Pe locul doi s-a clasat spa
niolul Louis Cerera pe „Acorne" — 44,5 
șl Oja.p., jar locul trei a fost ocupat de 

Drummond-Hay 
— 42,7 și 4 p.p. Englezul 

favorițli 
“ ' și

sportiva engleză Anne 
pe ,,Sceptre''
Harvey Smith, unul 
cursd, a terminat pe 8 p.p.

dintre 
locul 6 CU 52,1

Selecționata de schi a ______ _______
stațiunea Zermatt (Elveția) pentru a

Canadei a sosit tn
....------- ----------- ------ „................ _ _ se

antrena tn vederea viitorului sezon in
ternațional. Din lot fac parte Betsy Clif
ford, Judy Crawford, Aidan Ballantyne, 
Paui Carson, Jim Hunter etc
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