
SELECȚIA NU
ABSTRACȚIE DE

POATE FACE 
COMPORTAREA

VIITORULUI SPORTIV!
Performanța sportivă reclamă, de 
bun început, prezența masivă și 
la o vîrstă fragedă, a copiilor 
stadioane și în sălile de sport, 
ocazia selecțiilor efectuate de

la 
de 
pe 
Cu
către marile cluburi, mii de copii 
se supun exigenței antrenorilor. 
Numai în luna septembrie a acestui 
an, pe porțile clubului Dinamo din 
Capitală au trecut peste 2500 de 
asemenea candidați. O dată selecțio
nați, copiii sînt supuși unui trata
ment științific de pregătire spor
tivă, de-a lungul unei perioade de 
vreme care coincide în mare mă
sură cu vîrsta de formare și stabi
lizare a personalității și caracteru
lui viitorului cetățean și sportiv.

Așadar, ținînd seama de timpul 
îndelungat pe care copiii îl petrec 
în preajma antrenorilor, în sarcina

cluburilor și asociațiilor sportive 
cad noi și importante atribuții în 
educația viitorilor sportivi de per
formanță. Aceste organisme devin 
astfel participante active Ia forma
rea pe multiple planuri a cetățe- 
nilor-sportivi și, prin aceasta, di
rect răspunzătoare, alături de în
treaga societate, față de eventualele 
rebuturi de natură morală care vor 
apare.

Din toate acestea se poate trage 
concluzia — cu importante conse
cințe pe toate planurile — că ele
mentul moral al comportării în 
societate trebuie să devină, din ce 
în ce mai mult, mai întîi o com
ponentă a procesului de selecție, 
iar apoi, pe parcursul instruirii, un 
criteriu ferm de menținere sau de 
excludere a tînărului din rîndurile

viitorilor sportivi. întructt toată 
lumea sportivă este de acord că 
procesul descoperirii tuturor calită
ților sportive (selecția, cu 'alte cu
vinte) este un proces de durată, 
antrenorii au posibilitatea șl deci 
obligația (cu atît mai pregnantă 
în contextul relațiilor noastre soci
ale), ca, pe parcurs, să-și studieze 
și să-și cunoască elevii sub toate 
aspectele. Adică să cîntărcască dacă 
potențele sportive se dezvoltă și 
cunoștințele se grefează, în perma
nență, pe un fond etic, și mai aleș 
comportamental, sănătos.

Termenul de comportament moral 
și în societate legat de vîrsta foarte

Radu TIMOFTE
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MÎINE-ETAPA A Xl-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL
DOMINATA DE PARTIDA „U“ CLUJ-U.T.A

MÎINE, BASCHET ÎN SALA FLOREASCA: DERBYUL
POLITEHNICA-RAPID

f

MAI INTERESANT CA ORICiND
Etapă foarte atractivă In divizia A

■

• Aruncă la coș Cornelia Taflan, 
conducătoarea de joc și una din
tre principalele realizatoare ale 
techipei Politehnica.

Deosebit de atractivă se anunță 
etapa campionatelor de baschet 
programată la acest sfîrșit de săp- 
tămînă. Pe prim plan se situează, 
desigur, derby-ul feminin Politeh
nica—Rapid care opune două din
tre cele trei candidate la titlul de 
campioană ( a treia fiind I.E.F.S.), 
deținut actualmente de prima e- 
chipă. De fapt, 
interesul pentru 
rut de abia de 
cînd rapidistele, 
dical întinerită, 
întîlnire de 
I.E.F.S. care, 
sese cu patru 
asemenea după 
pe Politehnica, 
întrecere dîrză 
vor căuta să-și impună 
lele arme (tehnicitatea și experien
ța), iar rapidistele se vor strădui 
să demonstreze că agresivitatea în

trebuie precizat că 
acest meci a apă- 

sîmbăta trecută, 
cu o formație ra- 
au dispus, după o 

mare spectacol, de 
Ia rîndul ei, învin- 

zile în urmă, de 
o partidă excelentă, 
în perspectivă, o 

în care studentele 
principa-

Finala șahiștilor

apărare și precizia în aruncările 
la coș, manifestate în .jocul cu 
I.E.F.S., nu au fost întîmplătoare.

Formații. POLITEHNICA : Ta- 
flan, Savu, Gugiu, Ciocan, Deme- 
trescu, Topor, Szabados, Enciu, 
Schreiber, Orban, Pruncu; RAPID- 
Racoviță, Suhman, Nicola, Roșia- 
nu, Buga, Nicolae, Bohm, Tal, Ba
sarabia, Găescu, Predescu. Arbitri • 
G. Chiraleu și M. Aldea.

Tot la fete, Universitatea Timi
șoara și A.S. Armata Cluj își dis
pută două puncte foarte impor
tante pentru realizarea intenției a- 
cestor formații de a se califica în 
turneul final al diviziei A, deci în pri
mele patru locuri ale clasamentu
lui. Studentele, promovate în acest 
an în „A“, au dovedit că au o va
loare care le justifică pretențiile 
iar baschetbalistele de la A.S.A. sînt 
dornice să arate că individualitățile 
au izbutit, în sfîrșit, să alcătuiască 
o echipă.

Formații. UNIVERSITATEA : 
Schnebli, Diaionescu, Grosskopf, Să- 
veanu, Ciurtea, Sarchisian, Nede- 
lea, Moldovan, Roos, Balogh,

Tn Capitală, de la ora 14 : Rapid 
Ploiești,

i.. Au plecat și galezii. Să rie în
toarcem, deci, la întrecerea nr. 1 a 
fotbalului nostru intern, la compe
tiția destinată să furnizeze naționa
lei, la primăvară, jucători și mai 
bine pregătiți, la nivelul... „sfertu
rilor" Campionatului european. Deci, 
mîine, etapa a Xl-a.

„U“ CLUJ — U.T.A. Un veritabil 
derby de etapă, prin valoarea echi
pelor, pozițiile lor în clasament și- 
ambiții. Liderul, cel cu un picior 
în turul IV ai „Cupei U.E.F.A.", 
ține la onoarea lui de „neînvins" 
după zece jocuri echipa clujeană 
evoluează acasă, unde în actualul 
campionat n-a cunoscut înfrîngerea. 
Ce deznodămînt vor avea cele 90 de 
minute ? Greu, foarte greu de apre.- 
ciat. Suporterii localnicilor mizea
ză, în calculele lor, și pe o oboseală 
acumulată de textihști în timpul 
recentei partide cu Vitoria Selubal, 
în timp ce susținătorii oaspeților con
tează pe calmul olimpian aj forma
ției favorite, pe jocul ei ordonat, în 
stare să lase neobservate și unele 
eventuale deficiențe fizice, de mo
ment. Așa îneît, apreciem noi. doar 
o......triplă" -- 1x2 — îi poate pune
în siguranță pe pronosportiști.

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

CLASAMENTUL ÎNAINTEA

A

EGALITĂȚI INTRE FRUNTAȘI D. STANCULESCU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

U. T. A.
Sport club Bacău 
Steaua
„U" Cluj 
A. S. Armata 
Dinamo 
Farul 
Steagul roșu 
F. C. Argeș 
Petrolul 
Univ. Craiova 
Rapid
Jiul •
Crișul 
Politehnica lași 
C.F.R. Cluj

f După cinci runde disputate în 
turneul final al campionatului mas
culin de șah, vîrful tabelei de cla
sament prezintă un echilibru evi
dent. Doi lideri cu 3‘/2 puncte — 
Gh. Mititelu și Th. Ghițescu, dețin 
un avantaj fragil față de alți doi 
urmăritori — V. Ciocâltea și S. 
Nestnțu,' aceștia puțind oricînd 
transforma distanța de */2 p ce-i 
separă de primii, într-un avans 
echivalent, atunci cînd își vor juca 
partida restantă pe care o are fie
care dintre ei. Asemenea situații 
— destul de echivoce — vor per
sista însă pînă la ultima rundă.

Aseară, Ghițescu l-a egalat pe fos
tul lider, obținînd o victorie (foar
te netă — 32 mutări) în fața tînă
rului Ghizdavu. în același timp, 
Mititelu făcea remiză cu Stoica. 
La fel ca și Ciocâltea — dețină
torul titlului — ieri comod adver
sar, cu negrele, pentru Partos.

Iată celelalte rezultate din runda 
a 5-a i Griinberg — Neamțu 
>/,—V», Botez — Stanciu 1/2—Vz, 
Drimer — Adam 1—0, Ungureanu 
— Suta Va—‘A- S-au întrerupt par
tidele Szabo — Pavlov, Buza — 
Reicher și Ghindă — Vaisman.

Ieri dimineața s-au disputat și o , 
serie de întîlniri întrerupte, din 
rundele precedente 1 Pușcașu — 
Pavlov 1/2—’/a, Ghițescu — Vais
man '/2—Vs, Pavlov — Griinberg 
’/:—'/a, Pușcașu — Ciocâltea 0—î, 
Ghițescu — Suta 1—0, Stanciu — 
Partos 0—1.

In fruntea clasamentului se gă
sesc Mititelu și Ghițescu cu cîte 
3V2 puncte, urmați de Ciocâltea și 
Neamțu — 3 
puțin jucată),

Azi — în 
Petrol, Gaze 
programată a

(Continuare în pag. a 2-a)

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCRIMĂ

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI

p (și o partidă mai 
Pjirtos 3 p.
sala Institutului de 
și Geologie — este
6-a rundă.

Astăzi încep întrecerile pe echipe

• In pagina a 2-a : un comentariu al maestrei internaționale Elisabeta 
Polihroniade asupra finalei campionatului feminin, recent încheiat.

ATENA, 26 (prin telefon, de la tri
misul nostru special). Cea de a 2-a 
zi a Campionatelor balcanice de 
scrimă a fost, într-un fel, și mai 
fructuoasă pentru sportivii români. 
Ei au ocupat pur și simplu toate 
locurile de pe podiumul de premi
ere în ambele probe disputate joi, 
floretă fete și spadă. Să fim înțe
leși 1 o asemenea performanță n-a 
constituit o simplă plimbare în 
competiție. Dimpotrivă, ea a cerut 
reprezentanților noștri un volum 
apreciabil de efort (fiecare probă 
a necesitat prezența în sală a tră
gătorilor mai bine de 12 ore!) și 
totodată o susținută concentrare de 
atenție. Orice rabat la acest ultim 
capitol mai ales s-ar fi putut solda 
cu consecințe incalculabile, ceea ce 
s-a și întîmplat într-un singur caz, 
cu Suzana Ardeleanu 1 ea n-a a- 
bordat asalturile cu suficientă gri
jă, calificîndu-se greu în semifina
le și părăsind — spre surprinderea 
multora — competiția înaintea ac
tului ei final.

Se cuvine să subliniem că învin
gătorii din ziua a 2-a a' Campiona
telor balcanice, Ecalerina Stahl și 
Alexandru Istrate au avut o com
portare constantă, situîndu-se la 
fiecare episod al într'ecerii pe lo
curi de frunte. Ambii au fost capi 
de serie în primul tur, în semifi
nale și tot în această poziție au 
terminat și turneele finale. In ca
zul Ecaterinei Stahl a fost necesar 
și un turneu de baraj în 3 în care 
ea s-a impus din nou, obținînd 
două victorii sigure și în cele din 
urmă titlul balcanic. De-a lungul 
întrecerii feminine de floretă Stahl 
n-a pierdut decît două asalturi — 
cîte unul în serii și semifinale — 
dar fără primejdia unor complica
ții. A fost mai mult un fel de res- 
piro înaintea altor asalturi cu ca
racter decisiv.

Sebastian BONIFACIU

...... w ■................  x>... ■ ........
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în campionatele de tenis de masă .pe echipe

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU
TITLURILE REPUBLICANE

tri-ARAD, 26 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Au trecut patru zile de la 
ceperea returului campionatelor 
republicane pe echipe și totuși pînă 
acum nu s-a produs nici un fel de 
clarificare în turneele feminin și 
masculin, în partea superioară sau 
inferioară a clasamentelor. Deocam
dată, la fete, principalele candi
date la titlu, Voința Arad și Pro
gresul București, sînt neînvinse. 
Ia fel, ----- 
Voința Arad la băieți, 
așadar, ca ultimele întîlniri 
cadrul concursurilor să aducă dez
legările necesare.

Pînă atunci, însă, să ne întoar
cem la ziua de vineri și să ve
dem ce lucruri mai importante 
s-au petrecut. Capul de afiș al 
reuniunii l-a deținut întîlnirea 
masculină Voința Arad — C.S.M. 
Cluj, încheiată cu victoria la limi
tă a gazdelor, după aproape patru 
ore de joc și (jupă o evojuție pa-

în-

Politehnica București și
Așteptăm, 

din

MI1NEETAPEI DE

stadionul din șos. Ștefan 
Oană fatâ-n față cu Cernâianu • Politehnica — Steaua, un meci de atracție

Jiul (pe „Republicii") și Dinamo — Crișul (pe
meci de atracție

VOR FURNIZA RAPIDIȘTII
0 NOUA SURPRIZA FA VOLEI ?

s. Ploiești,

DAN IRIMICIUC T. SIRIOPOL

2
4
4
5
5

CLASAMENTUL DIVIZIEI
1. Penicilina Iași
2. Rapid Buc.
3. Medicina Buc.
4. Dinamo Buc.
5. I.E.F.S. Buc.
6. C.S.M. Sibiu '
7. Ceahlăul P. Neamț
8. Constructorul Buc.
9. Farul Constanța

10. C.P. București
11. Universitatea Timiș,
12. Sănătatea Arad

FEMININE
7 7 0 21: 2 14
7 7 0 21: 3 14
7 6 1 19:10 13
7 5 2 15: 8 12
G 4
7 3
7 3
7 2
7 2
7 1
6 1
7 0

Constructorul 
Sănătatea Arad 
Sibiu — Ceah-

La Galați, în meci restanjă 
POLITEHNICA—STEAUA 1—3.

Secvența de antrenament la fotbaliștii rapidiști. In imagine^
Mușat, Ene Daniel, Pop, Codreanu Boc. Stefan, Neagu (

Fotoi DRAGOȘ NEAGU

MB»

0 22
16— 9
13— 8
18—11
8— 7

15—11 
11—10
9— 8

17— 17
6—16

13—13
10—12
6— 9
4—12

11—18
8—19

Și etapa a X-a (penultima a tu
rului) din campionatul masculin 
se prezintă în fața publicului ama
tor de volei cu partide interesante. 
Capul de afiș îl constituie meciul 
dintre echipele fruntașe Dinamo și 
Rapid, programat azi de la ora 18 
în sala Floreasca. Această partidă 
capătă o deosebită importanță în 
conjunctura creată după victoria 
de duminica trecută a rapidiști- 
lor în fața campioanei țării, Steaua. 
O victorie giuleșteană ar însemna 
restabilirea egalității între primele 
pretendente la titlu. Rapid nu dis
pune de atîtea individualități, ca 
Dinamo, însă omogenitatea șl forma 
bună a jucătorilor săi — manifes
tate în ultimele partide — creează 
un echilibru care, în funcție de 
comportarea adversarilor, poate 
duce chiar la o victorie a băie-

GALAȚI, 26 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru județean).

Vineri seara, în localitate, s-a desfă
șurat partida amînată din etapa a VII-a 
a campionatului diviziei A la volei, din
tre echipele masculine Politehnica Ga
lați și Steaua. Deși lipsiți de aportul 
trăgătorului principal Kadu Dumitrescu 
și al antrenorului Florin Balaiș (ambii 
suspendați), studenții au dat o ripostă 
onorabilă campionilor. Astfel, în pri
mul set ei au condus cu 8—5 șl 11—8, 
însă bucureștenii s-au Impus într-un 
final de mare luptă. în cel de al doilea 
set, gazdele au jucat excelent, atît în 
atac cit și în apărare, izbutind să ciști- 
ge detașat. Marcați de eforturile depuse, 
gălățenil cedează următoarele două 
seturi, astfel îneît Steaua își adjudecă 
victoria cu 3—1 (12, —7, 2, 8), Intr-o 
partidă în care nu a strălucit. Arbitrii: 
P. Cornel (Sibiu) și E. Ududeg (Galați). 
Arbitrul S. Dumitrescu din 
care figura ca secund, nu s-a prezentat 
la timp șl a fost înlocuit.

ților lui Aurel Drăgan. După calcu
lele hîrtiei însă, dinamoviștii —■ 
cu Cornel Oros refăcut după gripa 
de care a suferit — pornesc totuși 
favoriți. Rămîne de văzut în ce 
măsură vor ști să exploateze avan
tajul unui atac mai puternic și al 
blocajului superior pe care îl au. 
Dincolo de lupta pentru rezultat, 
bănuim că meciul va oferi și un 
spectacol demn de urmărit. Foarte 
echilibrate ni se par partidele 
Tractorul — I.E.F.S. Universitatea 
Craiova — Progresul, Politehnica 
Timișoara — Politehnica Galați și 
Viitorul Bacău — „U“ Cluj, dar a- 
vantajul terenului poate înclina 
ușor balanța în favoarea gazdelor. 
Steaua nu credem să întîmpine 
mari dificultăți la Brăila, din par
tea Unirii Tricolor.

La fete, „meciul cheie" opune 
echipele Rapid și Medicina Bucu
rești, programat duminică în Giu- 
lești, în timp ce .partida Penicilina 
Iași — Dinamo își pierde din va
lențele unui derby prin valoarea 
diminuată în acest sezon a bucu- 
reștencelor. Iată și celelalte întîl
niri 1 C. P. București — Universi
tatea Timișoara, 
București — Farul, 
— I.E.F.S., C.S.M. 
lăul P. Neamț.

PÎRTIILE DE SCHI DIN BUCEGI
AU FOST VIZITATE DE UN DELEGAT AL F.I.S

ausionantă a scorului. învinșii 
condus cu 3—0, 5—2, 8—7. dar ju
cătorii arădeni, ca o formație mai 
omogenă, s-au dovedit în final mai 
hotărîți, cîștigînd pe merit.

îrf această întîlnire au existat 
două momente-cheie, partidele 
Rethi, Trupei—Doboși, Giurgiucă 
(dublu) și Trupei—Papp (simplu), 
ambele pierdute de clujeni. Cu 
toate eforturile campionului na
țional Șerban Doboși, victorios de 
altfel asupra tuturor adversarilor 
întîlniți pînă acum (cu, excepția 
Măriei Alexandru), echipa sa a 
fost nevoită să plece steagul.

De la învingători, cel mai bine 
s-a prezentat fostul campion al 
țării, Adalbert Rethi. Nu putem fi 
însă de acord cu abandonul lui în 
meciul cu Doboși (în setul II, la

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Citeva păreri ale dl. H. SPIESS
trecute, cînd Bucegii își îm- 

haina de iarnă. Sinaia a pri
mit ca oaspete pe dl. Herbert Spiess, 
președintele comisiei de pîrtii din 
cadrul Federației internaționale de 
schi. Scopul vizitei sale: OMOLO
GAREA PÎRTIILOR DE SCHI PEN
TRU COMPETIȚII DIN BUCEGI ȘI 
DE LA POIANA BRAȘOV. însoțit 
de prof. Ion Berindei, antrenor fede
ral, H. Spiess s-a oprit mai întîi la 
Sinaia, vizitînd pîrtiile din Bucegi. 
Consultarea documentației pusă la 
dispoziție și vizitarea fiecărei pîrtii 
s-a concretizat cu întocmirea fișelor 
de omologare a pîrtiilor de slalom și 
slalom uriaș din zona alpină șl a 
pîrtiei de coborîre pentru fete, cu 
sosirea deasupra culoarului din Valea 
cu Brazi.

Comisia județeană de schi și bob. 
al cărei președinte este directorul 
LT.O. Sinaia. Drago? Dogaru, a or
ganizat cu acest prilej o masă ro
tundă. la care discuțiile au fost cana
lizate în jurul pîrtiilor de schi șt a 
dezvoltării turismului si schiului de 
agrement în stațiune. Cu acest pri
lej l-am întrebat pe președintele co
misiei de pîrtii din cadrul F.I.S.. H. 
Spiess, cum s-a simțit la Sinaia și 
ce părere are despre stațiune.

— M-am simțit excelent ! N-am 
știut nimic despre localitate și sînt 
plăcut surprins de a fi găsit in par
tea superioară a masivului pîrtii fru
moase. Ca oficial al F.I.S., sint feri
cit de a ști că aici se află o nouă 
bază de susținere care contribuie ia 
atragerea unor noi prieteni ai sportu
lui alb.

Intrebîndu-1 pe oaspete cum vede 
dezvoltarea stațiunii pentru turismul 
de iarnă, el ne-a răspuns :

— Din punct de vedere pur turis
tic este neapărată nevoie ca, paralel

Zilele 
brăcau

cu mijloacele de transport, 
menajeze pîrtii adecvate.

să se a-
Oaspetele 

de lungă durată al unei stațiuni nu 
caută agrement numai în barurile hote
lurilor, ci mai ales pe pîrtiile de schi. 
Iar tendința este de a se asigura 
pîrtii largi (pină la 40 m) și puțin 
înclinate, care pot fi coborite de 
schiorii amatori. Or, acestea lipsesc 
la Sinaia.

O constatare care nu ne aduce, în 
fond o noutate, .dar pe care am con- 
semnatrO fiindcă din păcate la 
se mai consideră că existența 
teleferice și telecabine rezolvă 
blema schiului de agrement, 
du-se grija pîrtiilor în sarcina 
rației de specialitate.

Ori aceasta, cînd amenajează 
se gîndește la cele dificile ale 
pețitorilor.

noi 
unor 
pro- 

lăsîn- 
fede-
pîrtii, 
com-

IRIMINOIU, coresp.

Zona alpină a Bucegilor, locul primelor și ultimelor alunecări din 
fiecare sezon ale schiorilor, a fost din nou apreciată în mod deosebit de 
un piembru al Federației internaționale de schi.

-.............  Foto i GH. EP.URAN .
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SELECȚIA NU POATE' CE FAC ȘELECȚIONABILII?
FACE ABSTRACȚIE

DE COMPORTAREA
VIITORULUI SPORTIV!

(Urmare din pag. II

exage- 
aceste 

munca

ttnără (10—12) poate apare 
rat. înțelegem, însă, prin 
cuvinte atitudinea față de 
depusă în procesul de învățămînt 
și la antrenamente, capacitatea de 
angajare la eforturi, voința de a 
depăși greutățile, relațiile țl atitu
dinea față de colegii din mediile 
pe care le străbate un copil, recep
tivitatea față de persoanele investite 
cu atribuții în instruirea și edu
carea lui etc.

De fapt, ce înseamnă, practic, a 
ține seama în selecție de factorul 
comportamentului în societate, de 
conduita morală a copilului ? în
seamnă că, la puține zile după ce 
noul legitimat sau în curs de 
gitimare și-a făcut intrarea 
colectiv, antrenorul său trebuie să 
fie deja în posesia tuturor datelor 
considerate, în mare măsură pînă 
acum, exterioare pregătirii care 
începe. Ne referim la studiul — în 
primul 
copilul 
școală, 
țioase 
nerale 
lului, informații referitoare la mo
dalitățile de a reacționa la anu
mite influențe exterioare, sau la 
mijloacele eficace de premiere șl 
sancțiune pe care părinții le știu 
din propria experiență. Antrenorul 
Gheorghe Dumitrescu, de la centrul 
de copii și juniori de fotbal Petro
lul Ploiești, considera de pildă că, 
după o singură discuție cu părin
ții copilului pe care vrea să-l legi
timeze, își creează o imagine de
spre posibilitățile și modalitățile 
pedagogice de lucru cu noul său 
elev.

De asemenea, cercul prietenilor, 
părerile vecinilor de casă mai în

le-
în

rînd — al mediilor în care 
trăiește 1 familie, prieteni, 

Părinții pot da relații pre- 
privind caracteristicile ge
ale comportamentului copi-

vîrstă care, deși întîmplător, au 
avut, totuși, ocazia să asiste la 
multe manifestări din viața copi
lului, pot completa imaginea an
trenorului — devenit pentru cîtăva 
vreme cercetător de fapte socio
logice — despre calitățile morale 
și comportamentul social al eleviw 
lui său. Este lesne de apreciat cîtă 
nevoie are un antrenor-pedagog să 
cunoască elementele și principiile 
generale ale științelor care devin 
astfel adiacente muncii sale I

Dar cel mai mare ajutor îl poate 
avea antrenorul din partea mediu
lui școlar. Profesorul de educație 
fizică, dirigintele clasei, direcțiu
nea școlii, colectivul de cadre di
dactice trebuie să-i fie în primul 
rînd și în permanență colabora
tori. Relația copil — antre
nor — profesor — părinți, con
jugarea eforturilor lor în edu
carea etică sănătoasă a viitorului 
sportiv de performanță este esen
țială în instruirea lui. Căci este 
lucru clar i un copil cu tare morale, 
nedescoperite la timp — adică din 
chiar primele zile ale selecționării 
sale formale <— asupra căruia se 
lucrează numai din punct de vedere 
pur tehnic-sportiv, nu va ajunge 
niciodată un bun sportiv.

Recapitulînd, nu considerăm că 
trebuie respins la selecție un copil 
cu certe perspective sportive, dar 
cu unele deficiențe morale sau com
portamentale. Nici un copil nu este 
nerecuperabil, mai ale;s la o vîrstă 
fragedă. Dar va fi nerecuperabil 
din punct de vedere sportiv dacă, 
încă de la începutul selecției sale, 
munca de instruire nu va fi îmbi
nată — în proporția pe care o cere 
situația de fapt a fiecărui caz în 
parte, binecunoscută de antrenori 
— cu cea de educație.

După testul internațional cu rug- 
byștil selecționatei Varșoviei, com
ponenții lotului național au bene
ficiat de cîteva zile de 
tivă la Poiana Brașov, 
supuși unui regim de 
binevenit dacă ținem 
este vorba de jucători 
campionatul diviziei A al cărui tur 
s-a încheiat cu puțin timp în ur
mă. Zilele de ședere la Poiana Bra
șov au însemnat totodată un prilej 
de pregătire fizică generală și spe
cifică.

Reveniți In Capitală, selecționa- 
bilil șl-au continuat pregătirea. 
Antrenorii coordonatori, prof. Al. 
Teofilovicî și Petre Cmănescu au 
pus accent pe îmbunătățirea for
ței de împingere, precum și pe 
forța în grămezi (în medie, cîte 
80 de grămezi ordonate zilnic), 
exersarea detentei — circa 70 de 
sărituri cu îngreuieri — sporirea 
vitezei în regim de rezistență, pre
cum și realizarea unei circulații 
continue în teren.

Sub aspect tehnic s-a urmărit 
punerea la punct a 
zia în loviturile de 
ales orientarea către 
gă a placajelor. In 
din această săptămină antrenorii 
au mărit volumul și intensitatea 
antrenamentelor, conform planului

/= r
ACT AL 

PENTRU

Campioana României

Victoria mea, oarecum spectacula
ră (prin scorul ridicat : 13 puncte din 
15 posibile — numai 4 remize) se da- 
torește fără nici o rezervă ritmului 
impus întrecerii mai întîi de Suzana 
Makai, iar apoi de Margareta Juncu 
și Gertrude Baumstark. Această ob
servație are partea ei bună, prin 
aceea că un grup compact de patru 
jucătoare au cîștigat autoritar parti
de în șir, într-o manieră categorică, 
dovedind valori sensibil egale. Ast
fel, primele 4 jucătoare au realizat 
împreună 48 de puncte, în medie 12, 
din totalul de 120, restul de 72 de 
puncte fiind acumulat de celelalte 12 
jucătoare, deci în medie — 6 punc
te.

1 £

i

&

Autoarea articolului de fați 
este o prezență frecventă tn co- , 
Ioanele presei sportive. De un 
deceniu — de cînd deține titlul 
de maestră internațională — tl 
urmărim evoluția în marile com
petiții ale șahului feminin. I-am 
aplaudat tripticul de victorii tn 
campionatul național, început tn 
1956 șl completat anul trecut șl 
acum. Pentru cei care n-o cunosc 
dectt ca șahiști, să spunem că 11 
pot auzi aproape zilnic vocea In 
cadrul emisiunilor radiofonice — 
„știința la zi", „Știință — tehnici 
— fantezie", „De toate pentru 
toți" — tinde Elisabeta Polihro
niade este, de ani de zile, activi 
colaboratoare și redactoare.

■KS.

odihnă ac- 
Ei au fost 
oxigenare, 
seama că 

prezenți în

pasei, preci- 
picior și mai 
folosirea lar- 
ultimele zile

ULTIMUL

CALIFICĂRILOR
DIVIZIA A
„Armata" din Brașov 
mîine, ultimul act al 
calificare în divizia 
șl greco-rom'ane. Din

Sala sporturilor 
vă găzdui, azi și 
campionatului de 
A, la lupte libere ......  ......... , _
cele 24 de formații participante la în
trecerile de zonă, au mal rămas în com
petiție opt, dintre care patru vor pro
mova în divizie (primele două la fle
care stil). Vor evolua în această ultimă 
confruntare a calificărilor echipele Di
namo Brașov, Montorul Pitești, Jiul 
Petrila și Autosport Sf. Gheorghe — la 
libere (sîmbătă de la ora 10), Aluminiul 
Slatina, A.S.A. Cluj, Voința Constanța 
și C.S. Cimpulung Muscel — la greco- 
romane (duminică de la ora 9).

RITMUL A FOST DECISIV!

comentează turneul final de la Brașov

mult pe 
am dori 

clasamentul final al cam-
1. Elisabeta Polihroniade
2. Gertrude Baumstark

Și pentru a fi șl mai 
coordonatele preciziunilor, 
să repetăm 
pionatului :
13 puncte ; a. vj.„. .. »
12 p ; 3—4 Suzana Makai și Marga
reta Juncu U’A p ; 5—6 Maria Pogo- 
revici și Margareta Teodorescu 9 p ; 
7. Emilia Chiș 8V2 P 1 8. Eleonora Go- 
gilea 8 p ; 9. Adela Gesticone 6V2P; 
10. Lia Bogdan 6 p ; 11—12. Elena
Rădăcină și Ioana Miroslav 5 p ; 
13—14. Veturia Simu și Renee Far- 
caș 4 p ; 15—16. Vera Zsigmond și 
Anca Gheorghe 3’/i p. Mai putem 
distinge, în configurația finală a cla
samentului, la 2V2 puncte, un al doi
lea grup compact de jucătoare — de 
la locurile 5 la 8 — eșalonate pe un 
singur punct șl distanțate de rest.

O primă concluzie ar fi deci aceea 
că actuala finală a campionatului na
țional nu a fost omogenă, diferen
țele de valori fiind subliniate de di
ferențele de puncte. Desigur absența 
din concurs a maestrelor internațio
nale Alexandra Nicolau și Rodica 
Reicher — ambele în imposibilitatea 
de a participa — a slăbit coeficientul 
valoric al turneului. Asta nu înseam
nă însă că întrecerea n-a fost destul 
de strînsă. Numai cu prețul unor 
mari eforturi au putut fi cucerite 
primele locuri în clasament, toate ju
cătoarele. de la prima pînă la ulti
ma, luptînd cu dîrzenie pentru fie
care jumătate de punct.

De altfel, am putea aminti că sti
mulentul principal în cursa pentru 
acumularea de puncte l-a constituit 
sistemul Elo. recent introdus, în sco
pul stabilirii unor clasamente (ne
oficiale deocamdată) ale celor mai 
buni jucători din țara noastră. Con
form acestui sistem de coeficienți, 
fiecare jumătate de punct în plus de
vine extrem de prețioasă, ea adău- 
gîndu-se la punctele acumulate în 
toate concursurile anterioare. Așa se 
explică faptul că și jucătoarele de pe 
ultimele locuri, cu punctaj relativ 
redus, au depășit totuși o cincime din 
numărul total de 
este remarcabil.

Finala a fost 
cursa susținută 
locuri, determinată, după cum spu
neam. în primul rînd, de verva cu 
care a jucat la început Suzana Ma
kai. siguranța Gertrudei Baumstark 
șl ambiția Margaretei Juncu. Parti
cipantele au demonstrat. în general, 
o bună pregătire teoretică a deschi
derilor, poate uneori ușor in detri-

ll'/2 P ; 5—6 Maria Pogo-

puncte, ceea ce

interesantă prin 
pentru primele

almentul jocului de mijloc și sigur 
teoriei finalurilor.

în ceea ce mă privește, mărturi
sesc că cele mai mari dificultăți 
acest lucru paradoxal mă bucură) 
le-am avut împotriva jucătoarelor ti
nere — mezinele campionatului — 
Lia Bogdan, Ioana Miroslav și Anca 
.Gheorghe. Acestea mi-au pus cele 
mai multe probleme prin curajul cu 
care au abordat partida, producing 
pe tablă momente deosebit de acu
te, chiar critice.

Datorită faptului că actualei er 
a 23-a, a campionatului național fe
minin, i s-a conferit atributul de cri
teriu decisiv — alături de coeficien
ții Elo — pentru selecționarea pri
melor 4 jucătoare din țara noastră 
care vor participa anul viitor la cam
pionatul mondial de echipe și indi
vidual, ne putem lesne imagina ten
siunea în cate s-a desfășurat con
cursul. De aceea, dacă au existat 
scăderi, unele de proporții chiar. în 
jocul unor șahiste experimentate, ele 
pot fi ușor explicate.

Și nu pot încheia aceste scurte rîn- 
duri, fără a aminti de neobositul pro
fesor de sport și șah din Brașov, Ion 
Șeitan, 
ziastul 
trecerii 
cum și

care alături de veșnic entu- 
Ion Lehaci, au asigurat în- 
un arbitraj competent. Pre- 
de condițiile de organizare

excelente, oferite cu generozitate 
șahiștii brașoveni.

de

ÎN VIZITĂ LA CONSTRUCTORII

MOTORETEI MOBRA

Recent, am făcut ■ o vizită con
structorilor de motorete românești. 
Acum doi ani „Uzina 6 Martie" 
din Zărnești a început să fabrice 
un tip nou de motoretă, pe care 
realizatorii ei au denumit-o Mobra. 
Cu o linie modernă, cu un motor 
de peste 4 CP. ți o suspensie re
glabilă pentru una sau două per
soane, Mobra se apropie — după 
afirmațiile specialiștilor — de 
mărcile similare din străinătate, 
reușind să dezvolte o viteză de 
80 km pe oră și să „escaladeze" 
pante înclinate pînă la 25 de gra
de. Cererile sporite confirmă uti
litatea acestei mici mașini necesa
re atît tinerilor, cît și vîrstnicilor, 
fie pentru drumurile utilitare, fie

• Se aduce la cunoș
tința întreprinderilor, in
stituțiilor și unităților co
operatiste că abonamen
tele colecții pentru anul 
1972 la presa română se 
primesc la direcțiile jude
țene de poștă și teleco
municații și la oficiile mu

nicipale.

de pregătire prezentat la ultim* șe
dință a Biroului federal.

Ce se constată ? In general, o 
mai vizibilă omogenitate între com
partimente, multă bună dispoziție 
de joc la toți șelecționabilii. Rug- 
byștii noștri fruntași sînt pe de
plin conștienți de misiunea pe care 
o vor avea la Beziers și în conti
nuare la Maulăon, în al doilea meci 
în Franța, unde practic ei vor în- 
tîlni o selecționată secundă a țării 
gazdă. în acest sens'pregătirile au 
îmbrăcat un caracter de seriozita
te. de conștiinciozitate.

Lotul va susține săptămîna vi-

ltoare Încă trei meciurl-test, ul
timele pînă la plecarea In Franța. 
Primul este fixat pentru marți 30 
noiembrie, cînd șelecționabilii vor 
juca — cîte o repriză — cu Stea
ua și Sportul studențesc. Pentru 
joi 2 decembrie. XV-le probabil va 
avea drept adversară echipa Rul
mentul Bîrlad. în fine, duminică 
5 decembrie, cel de-al treilea test- 
meci, cu selecționata de juniori a 
țării. în toate cazurile se va căuta 
ca echipele adverse să alinieze 
efectivele cele mai bune, pentru ca 
componenții naționalei să aibă re
almente parteneri redutabili. (t.st.)

Se reia campionatul diviziei A
După o întrerupere de două săptămlnl, 

în divizia A se dispută, azi șl mîine, 
etapa a VIII-a, în ambele serii, la femei 
și bărbați. Din cele 40 de formații, au 
mai rămas neînvinse două echipe — 
C.S.M. Reșița — la femei (seria Nord) 
șl Voința Tg. Mureș — la bărbați (seria 
Nord). Chiar șl după etapa a VIII-a, 
cele două fruntașe vor continua să 
conducă în clasamente, Indiferent de 
rezultatele pe care le‘ vor obține, în- 
trucît au cite 4 p avans. Reșlțencele vor 
întilni, acasă, pe una dintre cele mal 
bune competitoare, campioana țării. 
Voința Tg. Mureș, iar sextetul masculin 
al Voinței Tg. Mureș va juca cu o altă 
echipă locală, cu C.F.R., pe arena aces-

tel». Ceferiștii mureșeni, deși »bl» pro
movați in divizie, reprezintă o forță tn 
seria Nord, fiind pe locul 4, la egalitate 
de puncte cu echipele aflate pe pozi
țiile 2 șl 3. Cele două fruntașe ale seriei 
Sud (feminin). Voința București șl Ce
tatea Giurgiu vor avea ca adversare, pe 
arene proprii, pe Voința Ploiești și, res
pectiv. Rapid București. Constructorul 
Galați, fruntașa seriei Sud a campiona
tului masculin, are o misiune ușoară in 
această etapă, jucînd, acasă, cu Con
structorul București.

Iată clasamentele înaintea etapei 
VIII-a.

FEMININ — seria

sau

TRIBUTUL 
ARENELOR UȘOARE

Toată lumea este, mai mult 
mai puțin, de acord că arenele echi
pelor feminine divizionare Gloria 
București, Voința Constanța și. La- 
romet București se apropie de per
fecțiune, jucătoarele 
licitate să folosească 
serial tehnic și fizic 
rezultate superioare.
elită au fost creditate, pe aceste are
ne. cu performanțe de valoare euro
peană și chiar mondială, gazdele și 
oaspeții întreeîndu-se în condiții a- 
proape egale. Orice mișcare de pri
sos în lovituri deviază 
lei pe astfel de piste ; 
arene trebuie să știi să

Cititorul neavizat va 
nedumerit pentru că nu 
mai sus numele arenelor 
rul București, Hidromecanica Brașov 
și altele pe care se obțin performan
te mult mai mari. Oare aceste piste 
nu sînt mai bune decît cele ale echi
pelor Gloria. Voința sau Laromet ? 
Răspunsul este simplu : nu sînt. de
oarece arenele respective au „parti
cularități” care favorizează rezulta
tele mari. Dovada o constituie dia
grama comportării oscilante a echi
pelor care au în proprietate aceste 
săli : cînd ioacă acasă. înregistrează 
scoruri ridicate, uneori astronomice, 
iar în deplasare, randamentul scade 
cu 300 și chiar 400 de popice !

Pe lingă faptul că în jurul acestei 
probleme se creează o atmosferă ne
sănătoasă. gazdele fiind suspectate 
că obțin victorii nemuncite. cu re
zultate viciate, a apărut și un feno
men periculos în procesul de instrui
re a sportivelor fruntașe. Nu o dată, 
iar in ultima etapă a campionatului 
divizionar ne-a fost întărită această 
convingere, formații cu sportive ruti
nate, componente de bază ale repre
zentativei naționale, joacă foarte slab 
pe pistele străine. Elocventă în aceas
tă privință este comportarea puter
nicei echipe Voința București care, 
după cîteva succese răsunătoare în 
sala proprie, tn întîlnirea cu Gloria 
nu a putut depăși granița celor 
2 400 p.d., suferind prima înfrîngere 
De asemenea, jucătoarele de la Con
structorul București depășesc acasă 
— de regulă — totalul de 2 600 p.d., 
iar pe pistele din Giulești (relativ 
ușoare) au realizat doar 2 267 p.d. 
Și astfel de exemple se mai pot da. 
ceea ce demonstrează că jucătoarele 
în cauză s-au obișnuit cu deprinde
rile greșite in puse de particularită
țile pistcl.»r ne care se pregătesc și. 
în consecință, suportă handicapul re
adaptării cu sălile corespunzătoare. 
Așadar, echinele vizate plătesc tribut 
(mult prea s-ump pentru o victorie 
lejeră) avantajului de care .benefi
ciază cind sînt gazde pe arene care, 
după părerea noastră, sint prea ro
date, ca să nu spunem uzate, ele 
necesitînd o refacere promptă. Cum 
despre această problemă am mai 
scris în repetate rinduri, credem că 
a venit timpu ca federația de resort 
să-și spună cuvintul.

Tr. ANDRONACHE

fiind astfel so- 
întregul lor ar- 
pentru a obține 

Sportivele de

direcția bi- 
pe

joci popice, 
fi. ‘ 
am
Constructo-

aceste
desigur, 
amintit

1. Voința București 7601 7589 12
2. Cetatea Giurgiu 7502 7157 10
3. Laromet Buc. 7403 £511 8
4. Metrom Brașov 7403 9280 8
5. Voința Ploiești 7304 9527 6
6. Gloria București 7304 9231 6
7. Rapid București 7304 6855 6
8. Voința Constanța 7304 4506 6
9. Petrolul Băicoi 7205 9164 4

10. Constr. București 7205 6566 4
Seria Nord

1. C.S.M. Reșița 7700 9117 14
2. Voința Tg. Mureș 7502 9763 10
3. Voința Cluj 7403 9236 8
4. Voința Timișoara 7403 8793 8
5. Voința Mediaș 7 3 0 4 8971 6
6. Hidro. Brașov 7304 8843 6
7. Voința Craiova 7304 6655 6
8. Voința Oradea 7304 6654 6
9. Dermagant Tg. M. 7205 6496 4

10. Voința Sibiu 7205 6387 4
MASCULIN — seria Sud

1. Constr. Galați 7601 20525 12
2. Flacăra Cîmplna 7502 15213 10
3. Rapid București 7403 20808 8
4. Petrolul Ploiești 7403 20190 8
5. Constructorul Buc. 7403 19642 8
6. Voința București 7403 15041 8
7. Gloria București 7403 14395 8
8. Metalul Plopeni 7205 19129 4
9. Rafinăria Teleajen 7106 15023 2

10. Rulmentul Brașov 7106 11572 2
Seria Nord

1. Voința Tg. Mureș 7700 25554 14
2. Voința Cluj 7403 19814 8
3. Electrica Sibiu 7403 19526 8
4. C.F.R. Tg. Mureș 7403 14897 8
5. C.S.M. Reșița 7403 14087 8
6. C.F.R. Timișoara 7304 24638 6
7. Voința Lugoj 7304 14436 6
8. Olimpia Reșița 7205 19881 4
9. I. C. Oradea 7205 19554 4

10. Gaz metan Mediaș 7205 18719 4

FINALELE JUNIOARELOR 
o Întrecere reușită
buna 160 de gimnasta ju- 
întreaga tară și-au dat 
Timișoara. In sala Olim- 
ospitalleră a atîtor com*

Cele mai 
nioare din 
întîlnire la 
pia (gazdă ____
petiții de anvergură) pentru a-șl de
semna liderele la categoriile a Il-a, 
I și maestre. A fost o dispută foarte 
interesantă, mai ales la categoria 
maestrelor. cu un final pasionant, 
în care învingătoarea a fost cunos
cută abia după ultima execuție, o 
finală in care fiecare dintre cele 28 
de maestre putea aspira la una din 
treptele podiumului.

BÎRNA. Răstunările lente înainte 
și înapoi au constituit elemente de 
legătură la majoritatea gimnastelor. 
Răsturnările înapoi — simple sau 
legate cu alt element (de pildă răs
turnare sau roată laterală) —, sal
turi de pe un picior — Înainte sau 
lateral — au fost efectuate de către 
Păunescu. Coman, IspravnJcu. An- 
tlnie, Turcu. Am recomanda fetelor 
noastre introducerea în exerciții a 
unul număr mal mare de piruete 
șl întoarceri, deplasări cu sărituri 
ușoare elemente care ar da •

Foto: CALIN CREȚU-ClujPe birnă: Anca Grigoraș

M JUNIORII

NOȘTRI EVOLUEAZĂ LA SOFIA
Reprezentativa de juniori a țării 

noastre susține, azi și miine. la So
fia. o dublă intîlnire cu formația si
milară a Bulgariei.

Echipa cehoslovacă Slovan Hodo- 
nin va evolua in zilele de 1 și 2 de
cembrie. pe patinoarul „23 August", 
în compania formației bucureștene 
I.P.G.G.

După opinia mea. mai ales exer
cițiile liber alese»au fost prezentate 
la un nivel bun, DII—T_.:u. 
Mariana Gheciov, 
Marcela Păunescu. Ileana Coman. ca 
șl Rodica Sabău. Iuliana Simonfi, 
Vanda Ispravnicu, Maria Mocanu sau 
Maria Antinie dîndu-ne speranțe 
într-o posibilă afirmare pe plan in
tern și, de ce nu. chiar pe plan 
Internațional Acest fapt poate con
stitui un indiciu că gimnastica noas
tră feminină dispune în momentul 
de fată de Cîteva rezerve valoroase 
care, bine pregătite, pot reprezenta 
cu succes acest sport în marea are
nă internațională. în ce privește com
pozițiile exercițiilor, am reținut ten
dința de introducere a unor elemen
te noi. cu grad sporit de dificultate, 
finalistele executîndu-le indiferent de 
poziția pe care o ocupau în clasa
ment. Iată cîteva observații pentru 
fiecare dintre cele patru probe :

SOL. S-au prezentat salturi cu în
toarceri de 360 de grade (Coman. 
Mocanu,' Păunescu). 
executate, torente 
întinse consecutive 
două salturi de pe 
lălăit legate (Anca 
separate sau legate 
tice, sau 
mai ușoare.
răsturnări înapoi (Gheciov, Simonfi, 
Grigoraș, Păunescu. Ispravnicu. Pa
vel. Turcu).

Elisabeta Turcu. 
Anca Grigoraș,

în general bine 
de două
(Rodica 

un picior 
Grigoraș). 
cu sărituri artis- 

alte elemente acrobatice 
cum ar fi torente de

salturi 
Sabău), 
pe ce- 
salturi

notă de mal mare dinamism exerct- 
țillor. Un exemplu de dinamism, am
plitudine. frumusețe și dificultate îl 
constituie exercițiul Ancăi Grigoraș, 
cîștigătoare la acest aparat

PARALELE. Exercițiile prezente 
sint dinamice cu un coeficient ridi
cat de dificultate. Deși, prin ratarea 
execuției, a pierdut titlul de cam
pioană absolută. Elisabeta Turcu a 
reținut atenția tuturor specialistelor. 
Ea a Introdus în exercițiul ei două 
piruete de 540 de grade despărțite 
printr-un singur element și este mai 
mult ca sigur că atunci cînd și exe
cuția vn fi perfectă notarea acestui 
exercițiu va fi foarte bună.

SĂRITURI. Nivelul general poate 
fi considerat bun. Lupta pentru rea
lizarea unor zboruri înalte se pare 
că a fost încununată de succes. Din 
păcate, nici gimnastele și nici antre
norii nu fac încă prea mult pentru 
originalitatea săriturilor, boală de 
care suferă, de altfel, și gimnastele 
din alte țări ale lumii. „Nota gene
rală” a fost echerul, doar Ștefania 
Trandafir de la Șe. sp. 1 Buc. pre- 
zentînd o săritură 
pe mîini cu echer 
180 de grade.

Credem că. în etapa următoare, 
atenția principală trebuie acordată 
exercițiilor Impuse,

originală: stind 
și întoarcere de

VÎNATORIȘTIAȚI? IN ȚARA NOASTRĂ EXISTA 49 000 DE 

Șl 128 000 DE PESCARI SPORTIVI!

__ ______ ______ antrenorii avînd 
încă mult de lucru la acest capitol, 

dori să amintim că și la cate- 
a II-a lupta sportiva a fost 
interesantă, ecMpa județului 
prezentîndu-se nu numai cu 
ambiție, dar și cu exerciții 

■ bine executate. Selecționata

Elisabeta POLIHRONIADE 
maestră emerită a sportului

CHINEZE ÎN ROMÂNIAECHIPA R.P.
e între 10 și 20 decembrie, reprezen

tativa masculină de volei a R.P. Chineze 
va efectua un turneu tn țara noastră, 
în programul turneului figurează 3 in- 
tîlnlrl cu 
mână (12 
decembrie 
București) 
nica.

e După ___
campionatului masculin al diviziei A se 
va disputa sub formă de turnee. Iată 
localitățile în care se vor desfășura și 
datele acestor turnee : primul are loc

o selecționată divizionară ro- 
decembrle la P. Neamț, 15 
la Galați, 18 decembrie, la 
și una la Galați, cu Politeh- 
cum arh maj amintit, returul

VREMEA FAPTELOR...
pentru agrement, cei mai teme
rari folosind-o chiar și în con
cursuri sportive.

Muncitorii și tehnicienii uzinei 
producătoare s-au străduit Și au 
reușit apoi să confere motoretei 
românești calități funcționale din 
ce în ce mai bune. Astfel, seg- 
menții motorului au fost cro- 
mați, ceea ce mărește rezistența 
la uzură. Bobina de inducție a 
fost modificată în așa fel încît 
să asigure o pornire rapidă a mo
torului. De asemenea, s-au înlă
turat scăpările de trepte de la cu
tia de viteză și s-a îmbunătățit 
calitatea telescoapelor. în ceea ce 
privește efectul de amortizare și 
rezistență la șocuri. S-a înlocuit 
schimbătorul de faze' și semnaliza-' 
re — confecționat din bachelită, 
material ușor casant — cu altul 
din mase plastice (relon), care are 
o durabilitate sporită. în sfîrșit. 
exteriorul motoretei a devenit mai 
plăcut, prin aplicarea vopselei me
talizate, într-o gamă variată de 
culori.

— Vorbind despre succese, ne-a 
spus tov, Gheorghe Rusmănică, 
om care a străbătut drumul de la 
ucenic la șeful secției C.T.C., nu 
vrem să lăsăm impresia că nu mai 
avem de adus îmbunătățiri pro
duselor uzinei noastre, 
expunere a secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceausescu, referitoare la 
nivelului ideologic și politic 
tuturor oamenilor muncii, 
mobilizat și mai mult’ să trecem de 
la declarații și proiecte la fapte

Recenta 
general 
Nicolae 

ridicarea 
al 

ne-a

concrete pentru asigurarea unei 
producții calitativ superioare. Ac
țiunile întreprinse pentru realiza
rea programului elaborat de par
tid au avut darul de a întări în 
oameni, convingerea că latura ca
litativă a producției nu o hotărăș
te, în cele din urmă, controlul 
tehnic, ci contribuția conștientă a 
fiecărui muncitor, maistru sau in
giner, care lucrează pe banda 
montaj a motoretei.

— Știm că la fabricația motore
tei românești își aduc aportul și 
alte unități industriale. In ce re
lații sînteți cu colaboratorii dv ?

— Mult mai bune decît anul tre
cut, ne răspunde inginerul șef 
Gheorghe Stan. Uzina noastră a 
lansat o înflăcărată chemare către 
unitățile colaboratoare, ca prin
tr-un efort colectiv, să dăm pro
duse bune pe piață.

Vizitînd secțiile uzinei. dotate 
cu dispozitive speciale de control, 
ne-am dat seama că aici senti
mentul mîndriei de a îmbunătăți 
permanent produsele este trăit 
intens. Fiecare muncitor sau teh
nician al „Uzinei 6 Martie" din 
Zărnești dorește ca pe motoreta 
românească să se aplice o singură 
marcă 1 CALITATEA, 
fiind că numai astfel de 
pot deschide iubitorilor 
meție gustul turismului 
roți și tinerilor poarta motociclis- 
mului de performanță.

Traian IOANIJESCU

Ia Brașov între 17 și 20 februarie 1:172 
șt va cuprinde etapele XII—XV, al doi
lea este programat la Galați, între 2 și 
4 martie (etapele XVI-XVIII). iar ulti
mul la București între 11 și 14 martie 
(etapele XIX—XXII).
• Cu prilejul turneului studențesc 

masculin de la Nltra (Cehoslovacia), la 
care a participat șl formația Politehni
ca Galați (clasată pe locul III, la egali
tate de puncte cu cîștlgătoarea). gălă- 
țeanul Radu Dumitiescu a primit tro
feul pentru cel mal bun voleibalist al 
turneului.
• La meciul Unirea Tricolor Brăila

— Rapid (0—3) din etapa a opta a cam
pionatului masculin, în sala brălleană 
s-au petrecut, după cum sintetn infor
mați, acte în - 
normele eticii 
cătorii de la 
de spectatori 
o comportare ............ , _  ____
întîlnlrll și de voleibaliștii de la Rapid. 
In legătură cu aceasta, F.R.V. efectuează 
o anchetă.
• Intr-o telegramă sosită recent la 

F.R.V., conducerea echipei feminine V.C. 
Hannover (care s-a calificat pentru op
timile C.C.E. in dauna formației Hapoel 
Hamapil, campioana Israelului, urmînd 
să întilnească pe Penicilina Iași), a pro
pus ca ambele meciuri să se desfășoare 
în R.F.G., în perioada 12—19 decembrie. 
Urmează ca federația noastră să se pro
nunțe în legătură cu această propunere.

flagrantă discor anță cu 
sportive. Promotori : ju- 

Unirea Tricolor, un grup 
turbulenți, care au avut 
violentă, față de arbitrii

în ajunul deschiderii vînătorii de 
iepuri, care. In lumea pasionaților 
acestui sport, reprezintă un eveni
ment comparabil ca interes cu des
chiderea sezonului de fotbal, pentru 
noi ceilalți, la sediul Asociației ge
nerale a vînătorilor și pescarilor 
sportivi a avut loc, ca în fiecare an, 
o întilnire cu presa, cu care ocazie 
au fost expuse o serie de date inte
resante pe marginea activităților de 
vînătoare șl pescuit sportiv.

S-a arătat astfel că cei 49 000 de 
vină tori au la dispoziție 17*/a milioa
ne de hectare, gospodărite de asocia
ția lor, în vederea unei recoltări ci
negetice raționale. Dar. pentru rea
lizarea acestor obiective. este ne
cesară o muncă temeinică. în care 
trebuie inclusă și stîrpirea dăunăto
rilor vînatului (în ultimele 10 luni 
au fost uciși 400 de lupi. 15 000 de 
vulpi și peste 10 000 de alte răpitoa
re), precum și măsuri de vigilență 
împotriva braconajului, de respec
tare a eticii vînătorești. de sancțio
nare a tuturor celor vinovați de a- 
bateri, potrivit faptelor comise, și nu 
a funcțiilor pe care le dețin.

în ceea ce privește pescuitul pro- 
priu-zis, 
dată, in 
membri 
dreptul 
tre care
După toate probabilitățile, la sfîrși- 
tul anului viitor, numărul pescarilor 
legitimați va ajunge la 145 000.

în domeniul activității oompetițlo- 
nale. în anul 1971 au fost organiza
te peste 400 de concursuri, la care au 
participat aproape 10 000 de pescari. 
Practicanțil pescuitului și-au dovedit 
măiestria și in întreceri Internationa
le, cum a fost „Cupa Prieteniei", la 
pescuit staționar, la care reprezen-

și cel de competiție, a fost 
primul rînd, cifra pescarilor, 
ai Asociației. Ea este de-a 
impresionantă : 128 000. din- 

40 000 tineri sub 18 ani.

(Urmare din pag 1)

Hăurleț, Vasiu, Izsak ; A.S.A.: Sipoș, 
Tarr, Bugar, Ec. Pajtek, El. 
Trandafir, Petrescu, Neța, 
Rimbaș, Vanea, Pop, Paloș, 
Arbitri: I. Krasznai și L.

Celelalte întîlniri ale

României aufanții
doilea, la individual 

Atît în domeniul 
al pescuitului 
măsuri pentru 
o activitate și 
de satisfacții.

ocupat locul 
și la echipe, 
vînătorii. cit

al

și 
sportiv, au fost luate 
a se realiza în viitor 

mai bogată, aducătoare

B

conștient 
mașini 

de dru
pe două

Pajtek, 
Popa, 

Maniu. 
Kughs. 
etapei: 

Voința Brașov — Sănătatea Satu 
Mare, Constructorul — Crișul, 
I.E.F.S. — Universitatea Iași.

Etapa diviziei masculine este do
minată de meciul Universitatea 
mișoara — Steaua. Studenții, 
fluctuații supărătoare pînă acum, 
pot dovedi că au, totuși, valoarea 
cu care erau creditați înaintea cam
pionatului. Militarii, în schimb, au 
de apărat aureola de neînvinși și, 
concomitent, șefia clasamentului.

Formații. UNIVERSITATEA; Io- 
nescu. Viciu, Czmor, Cîmpeanu, Mi- 
nius, Leonte, Chirluță, Roxin, Ha- 
batiuc, Weber, Mănăilă, Caloș ; 
STEAUA : Savu, Dimancea, Baciu,

Ti-
cu

Tarău, Oczelak, Gheorghe, Dumitru, 
Spînu, Vlădescu, Molin, Arbitri 1 G. 
Dutka și G. Berekmeri.

Foarte interesant se anunță și jo
cul dintre Rapid și I.C.H.F. ambele 
candidate la calificarea în turneul 
final și autoarele unor Victorii nes
perate în etapa precedentă (I.C.H.F. 
asupra Politehnicii București, Rapid 
asupra Politehnicii Galați).

Formații: RAPID : Cr. Popescu, 
Popovici, Tursugian, Predulea, Stă- 
nescu, Lucaci, Andronescu, Vintilă, 
Victor, Lungulescu, Petreanu ; 
I.C.H.F.: Em. Niculescu, Chiciu, 
Barău, Tiiddssy, Huzum, Mălușel, 
Cîmpeanu, Bulat, Dikay, FI. Nicu
lescu, Antonescu, Andronescu, Mo- 
nor. Arbitri: C. Negulescu și D. Ga- 
nea.

Celelalte partide ale etapei: Po
litehnica București — I.E.F.S., Vo
ința București — Dinamo, Univer
sitatea Cluj — Mureșul, Politehnica 
Cluj — Politehnica Galați .

Am 
gârla 
foarte 
Bihor 
multă 
dificile, bine executate. Selecționata 
municipiului București " a trebuit să 
lupte mult pentru ocuparea locului 
întîi. De asemenea, ne facem dato
ria să menționăm că. 1-
nume cunoscute, la categoria '•Intli 
s-au remarcat si 
talent, ca 
Trandafir. 
Marin.

tn fine să reținem că două spor
tive — Mariana Gheciov. ciștigătoa- 
rea locului întîi la individual com
pus. și Anca Grigoraș — și-au în
deplinit. în condițiile unul arbitraj 
competent șl sever, norma de maes
tru al sportului.

că. pe lingă unele

Dorina 
Elena

alte gimnaste de
Silaghl, Ștefania 

Sălăjan, Gabriela

prof. Atanasia IONESCU

SCHIUL HARGHITEAN
A AJUNS LA MAJORAT

în geografia frigului. Județul 
Harghita deține recorduri. Dacă 
ne gîndim și la condițiile naturale 
propice pentru schi și turism înțe
legem de ce. pe lîngă hochei și 
schiul se află în patria lui; în 
special, disciplinele nordice — fon- • 
dul și săriturile — fiind preferate 
de localnici. în această situație fa
vorabilă, performanțele stabilite 
cîndva de soții Kovacs, sau mai 
recent de soții Ilona Micloș, Gyorgy 
Wihelm, Gall, Demeter etc nu 
mai surprind pe nimeni. Este drept 
că ele reprezentau excepții, talen
te deosebite, și mai puțin rodul 
unei preocupări sistematice de for
mare și creștere a generațiilor de 
schiori.

Alta este situația în prezent 
Nici măcar nu se poate face o ra
portare la trecut, pentru că județu
lui i-ar lipsi termeni de referință. 
La ora prezentului, schiul se bucură 
de condiții materiale deosebite, de 
un sistem de organisme care îi 
pregătesc cadrele, de multe cadre 
didactice de sprijin. De pildă, nu
mai în Miercurea Ciuc există 3 
unități de performanță (Șc. Sp. M. 
Ciuc, Avîntu] și Șc. prof. Construc
ții) în care se pregătesc aproape 
150 de concurenți, sub conducerea 
a patru profesori-antrenori (St. 
Barbath, G. Sillo, Fr. Boniș și dr. 
Ioanovici). La Gheorghicni, același 
număr de elevi sînt îndrumați de 
profesorii Anton Elekes și 
dalbert. Și la Toplița (Prof. 
Bîră), Odorhei (prof. Peter 
Moșea) și Valea Strîmbă 
secții de performanță care
disciplinelor iernii o largă bază de 
recrutare și selecție.

Dar performanța începe întot
deauna cu inițierea și cei din ju
dețul Harghita nu uită acest lucru. 
De aceea, comisia județeană de 
schi, împreună cu U.T.C. și Consi
liul județean al Organizației Pio
nierilor, au luat măsuri pentru în
ființarea și funcționarea unor cen
tre de inițiere în schi ia sate: Ni- 
colești (prof. Coloman), Bihor 
(prof. M. Stan), Bălan (prof. C. 
Grigorescu), Lunca de Jos (A. Ti
mas), Remetea (prof. Lajos Sas),

G. A- 
Cornel 
Siics și 

există 
asigură

Voșlobeni (prof. Cornel Viță), Bor- 
sec (Gh. Voit) Sîndominic (prof. 
Eugen Gal). Răspîndind această 
sămînță pe tot cuprinsul Județu
lui, recoltele performanței nu vor 
întîrzia să apară.

Dar, în drumul afirmării sale, 
Harghita nu se exprimă numai 
cantitativ, prin numărul crescut de 
secții, centre, profesori și sportivi. 
Cadrele de specialitate se preocu
pă cu pricepere, pasiune și cu re
zultate Incurii | ltoare. semnificati
ve, de calitate, de performanță, 
încă din iarna trecută, juniorii și 
junioarele Harghitei contestă (cu 
succes) ierarhiile tradiționale ale 
fondiștilor și săritorilor. Prahova 
și Brașovul nu mal au primele 
locuri asigurate și trebuie să lup
te din greu ca să le poată păstra.

Aceeași ambiție am descoperit-o 
și In această toamnă urmărind 
pregătirile la Miercurea Ciuc șl 
Gheorghieni. Lucrînd cu începăto
rii cîte 4 antrenamente săptămînal, 
cu avansații cîte 5, iar cu sporti
vii nominalizați, candidați ai lotu
rilor naționale, cîte 7 antrenamente, 
profesorii Borbath. Sillo, Boniș, 
Elekes, Gyulay conduc și canalizea
ză tehnic deosebita pasiune pentru 
efort, pentru schi a copiilor aces
tor meleaguri. De altfel, toți sînt 
elevi ai școlilor sportive. Mijloa
cele sînt bine alese, intensitățile 
judicios aplicate, frecvența la an
trenamente de lOOVo, Fiecare an
trenament este acceptat ca un con
curs, ca o normă de control, cu 
aceeași participare și dăruire. Fe
riciți sînt antrenorii a căror grijă 
constă în a tempera elanul elevi
lor și nu în a-1 stimula. Seriozita
tea, pasiunea harghiteană (și) 
pentru schi o mărturisesc — pe lîn
gă faptele de mai sus — și preo
cuparea pentru dotare materială. 
Magaziile de echipament sînt în-, 
destulătoare. Este așteptată doar 
zăpada... Și emoțiile primelor con
cursuri. Nu pentru că s-ar teme de 
rezultate, dar harghitenii ar vrea 
să măsoare mai repede saltul va
loric pe Care l-au realizat.

Mihai BÎRA
Șt. STAICUlESCU
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MIIKE-ETAPA A Xl-a A DIVIZIEI A
(Vrmart din pag. I)

RAPID — JIUL. Aici — deși cele 
două echipe stat vecine (de... sufe
rință) în clasament, lucrurile par

plasa porții, vor ft atențd și la el, 
nu numai la cei din linia tatii...

S.C. BACAU — C.F.R. CLUJ. 
C. Rădulescu (băcăuanul) ride, C. 
Rădulescu (clujeanul) plînge ! într-

formația lui Ștefan Coidum, va 
•fringe din dinți pentru a demon
stra că schimbul cu Sătmăreanu II 
«-a efectuat în dezavantajul fostei 
sale echipe.

PETROLUL — 
CRAIOVA™ sau 
Oană—Constantin 
necum, „nea Ilie1 
acasă, cîte o victorie, în tâmp 
echipa lui Cemăianu a început 
piardă și pe propriu-i teren.

UNIVERSITATEA
tin „meci" Ilie 
Cemăianu. Cum- 

)“ mai ciupește, 
> ce 

să
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FINAL DE SEZON COMPRIMAT Șl INTENS.
SĂ NE GÎNDIM LA FOLOSIREA

JUDICIOASA A VACANȚEI

FAȚA-N FATA FORMAȚIILE PROBABILE în

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, Solomon, Mi- 
hăilă, Anca, Fanea Lazăr, Uifăleanu, Munteanu I, 
Adam, Lică.

U.T.A.: Vidac — Birău, Lereter, Pojoni, Popovici, 
Petescu, Domide, Sima, Kun II, Broșovschi, Both.

RAPID: Răducanu — Pop, Boc, Lupescu, Codrea 
(Mușat), Dinu (Angelescu), Dumitru, Nâsturescu (Pe- 
treanu), Ene Daniel, Neagu, Codreanu.

JIUL : Suciu — Georgescu, Georgevici, Stocker, M. 
Popescu, Dodu, Urmeș, Cotormani, Mulțescu, Stoian 
(Grigore), Naidin.

SPORT CLUB BACAU: Ghiță — Mioc, Catargiu, 
Velicu, Kiss, Vătafu, Hrițcu, Pană, Dembrovschi, 
Rugiubei, Sorin Avram.

C.F.R. CLUJ : Totoianu — Szbke, Vișan, Dragomir, 
Roman, M. Bretan, Cojocaru, Soo, S. Bretan, O. Io
nescu, Țegean (Donici).

DINAMO : Constantinescu — Cheran, Nunweiller 
III, Sătmăreanu II, Deleanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Lucescu, Sălceanu, D. Popescu, Fl. Dumitrescu.

CRIȘUL: Bologan — P. Nicolae, Sărac, Lucaci, 
Balogh, Moldovan, Neșu, Suciu, Tamaș, Moț, Cefan.

PETROLUL: M. Ianescu — Gruber, Bădin, Moca
nu, N. Ionescu, Iuhasz, Dmcuță, Moraru, Grozea (Ciu- 
pitu), Moldovan (Harapu), Dobre.

UNIVERSITATEA CRAIOVA ; Oprea—Niculescu,
Sameș, Tacoi, Velea, Strîmbeanu, Ivan, Martinovici, 
Pîrvu, Oblemenco, Țarălungă.

POLITEHNICA: Costaș — Romilă, lanul, Alecu 
(Stoicescu), Sofian, Mărdărescu II, Simionaș, Incze, 
Marica, Stoicescu (Lupulescu), Moldoveanu.

STEAUA : Haidu —Sătmăreanu, Smarandache, Ne
grea, Cristache, Naom, Vigu, Pantea, Năstase, Ior- 
dănescu, Marcu.

STEAGUL ROȘU: Adamache—Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu, Pescaru, Cadar, Zoiancă, Ghergheli, 
|^ăgoi, Gyorfi.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel—Sbllosy, Toth, Ispir, 
Czako, Naghi, Boloni, Varadi, Fazekaș, Mureșan, Haj- 
nal.

POLITEHNICA — STEAUA, 
perspectivă, un meci mai disputat 
decît par să grăiască despre el ci
frele seci ale clasamentului , mai 
ales că ambele echipe au nevoie de 
puncte : oaspeții, pentru a păstra 
contactul cu plutonul fruntaș, gaz
dele pentru a păstra contactul cu... 
divizia A.

STEAGUL
MUREȘ. La 
fi pus 1 cu 
însă, după zece etape, Tibi Bone ne 
„încurcă".

ROȘU — A.S.A. TG. 
începutul întrecerii am 
ochii închiși. Acum,

F.C. ARGEȘ — FARUL. Dobrin 
— pentru prima oară pe stadionul 
din Pitești, după meciurile cu Ce
hoslovacia și Țara Galilor.

Vor fi, desigur, ovații la început 
pentru idolul „Marocanei Piteștiu- 
lui". Vor fi și la urmă ?

Ne întoarcem, așadar, la cam
pionat. Oaspeți sau nu, calenda
rul ne obligă, implacabil, la 
cinci etape în cadrul diviziei na
ționale A, între 28 noiembrie șl 
12 decembrie. Ciclul săptămtaal 
de meciuri duminică-miercuri-du- 
minică este iar la ordinea zilei. 
Toamna a fost încărcată și iată 
că intrăm în iarnă presați de 
timp ca niște restanțieri. Fără a 
fi culpabile, echipele din prima 
divizie se pregătesc să înfrunte 
rigorile unui final comprimat. La 
orizont se întrevede, însă, vacan
ța, singurul punct de minimă al 
sinusoidei care leagă actualul final 
de sezon de cel al pregătirii re
turului.

Cluburile, antrenorii. medicii 
sportivi, jucătorii vor trebui să 
găsească măsura și cadrul adec
vat acestei perioade, în funcție de 
propriile obiective de performan
ță, de uzura lotului, de posibilită
țile materiale aflate la dispoziție.

Dorind să cunoaștem optica clu
burilor în această privință, acum, 
la cumpăna hotărîriior, am început 
prin a ne adresa vicepreședintelui 
clubului F.C. Argeș, Fuiu “ 
unul din „gospodarii" 
din fotbalul nostru.

— Dacă actualul sezon

Rapaport, 
pricepuți

se termi
nă la o cotă inaltă, este de dorit 
primăvara lui ’72 să fie reluată 
de Ia același nivel. Ceea ce pre
supune pentru iarnă o perioadă de 
odihnă efectivă și una de pregătire

F.C. ARGEȘ : Stan (Niculescu) — Barbu, Pigulea, 
Olteanu, Vlad, Ivan, Roșu (Prepurgel), M. Popescu, 
Radu, Dobrin, Jercan.

FARUL: Popa (Ștefănescu) 
losu, Nistor, I. 
fan, Caraman,

Ghirca, Mareș, Bă- 
Constantinescu, Antonescu, Ologu, Tu- 
Kallo.

mai Simple. După ce au contribuit 
la succesul echipei naționale, cei 
trei tricolori rapidiști Răducanu, 
Lupescu și Dumitru, sînt deciși să 
ajute cu toate forțele lor și la re
dresarea formației giuleștene spre 
satisfacția și a lui Bazil Marian. 
„Noi, apărătorii, nu vom primi gol 
de la Jiul, dar va fi necesar ca și 
atacul să-și facă mai mult datoria", 
ne declara Lupescu încă din seara 
meciului cu Țara Galilor. Dar, cum 
cei de la Jiul și-amintesc foarte 
bine de o partidă în care fundașul 
Rapidului le-a perforat de trei ori

adevăr, priviți
„mergeți" cu 1 
bind și de faptul că actualul gol- 
geter (Rugiubei) al campionatului 
este băcăuan.

clasamentul și 
solist. Nemaivor-

DINAMO — CRIȘUL. Alt joc, 
cum se spune, fără probleme. Pen
tru simplul motiv că înaintea par
tidei cu Steaua (programată miercuri 
1 decembrie), campioanei nu i se 
oferă o altă șansă rpai mare de re
integrare în lupta pentru suprema
ție. Și totuși și aici un... dacă : dacă 
nu cumva Moldovan, vioara întîi în

LA

SCHIMBAREA BRIGĂZII DE ARBITRI
9

LA MECIUL T. A.
Secretarul Colegiului central al 

arbitrilor, Ion Marinescu, ne-a co
municat ieri că a fost schimbată 
brigada de arbitri care trebuia să 
conducă meciul „U“ Cluj — U.T.A. 
în locul „trio“-ului Petre Sotir, Al.

Grigorescu și Emil Martin — care 
va arbitra partida dintre Gloria 
Bistrița și C.S.M. Reșița — au fast 
delegați Mircea Rotaru (la centru), 
V. Popa și V. Buimistriuc (la linie) 
— toți din Iași.

NICOLAE ROȘCULEȚ

Roșculeț 
activitatea spor.

La 25 noiembrie, s-a stins din via
ță Pe neașteptate, la datorie, în mijlo
cul studenților și al colegilor care 
l-au prețuit și respectat, conf. univ. 
Nicolae Roșculeț, șeful secției de fot
bal a Catedrei de jocuri sportive din 
Institutul de Educație Fizică și Sport.

S-a născut In 1912 șl după termi
narea studiilor liceale a absolvit In
stitutul de Educație Fizică, dedieîn- 
du-se fotbalului, atît ca jucător cit 
și ca pedagog. Sportiv de Înaltă ținu
tă morală, a activat în echipa clu
bului Rapid și a fost de mal mult* 
ori internațional.

In cei 23 de ani de carieră univer
sitară a pregătit cu conștiinciozitate, 
competență și dăruire pedagogică 
toate promoțiile de antrenori de fot
bal care au absolvit institutul sau di
versele școli ale F.R. Fotbal, elabo- 
rind numeroase lucrări și cărți de 
specialitate. El a fost de asemenea in 
conducerea F.R. Fotbal, a Colegiului 
central de antrenori și antrenor *1 
loturilor reprezentative de fotbal ale 
României.

Dispariția lui N. 
grea pierdere pentru 
tivă și pedagogică.

INSTITUTUL
DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT
Mitingul de doliu 

simbătă, 27 noiembrie, la ora 14. Ia 
I.E.F.S. str. Maior Ene 12, unde se 
află depus corpul defunctului, Iar 
înhumarea Ia ora 15 Ia Cimitirul 
Ghencea.

FEDERAȚIA 
ROMANA 

DE FOTBAL
va avea loo

SIMBATA

Meciul Rapid — Tottenham 
(manșa a doua) — care se va des
fășura în ziua de 15 decembrie la 
București, în cadru! optimilor de 
finală ale „Cupei U.E.F.A." — va 
fi condus de o brigadă de‘ arbi
tri italieni, avîndu-1 la centru pe 
Aurelio Angonese.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DE FOTBAL FEMININ

Duminică și joi s-au disputat ul
timele două etape (a XlV-a și a 
XV-a) ale campionatului municipiu
lui București de fotbal feminin. 
Iată rezultatele înregistrate: Car
men—Juventus 9—0, Traviata—Mio
rița 1—0, Dacia—Speranța 1—0, Ve
nus—Doina 5—0, Luceafărul—Bă- 
neasa 1—1, Unirea Tricolor—Voința
3— 2, Unirea Tricolor—Juventus
4— 0, Diana—Tinerețea 8—0, Dacia— 
Minerva 3—0, Băneasa—Speranța 
2—0, Rapd—Luceafărul 2—1 și Vo
ința—Doina 1—1. în clasament, pe 
primul loc se află Rapid (neînvinsă) 
cu 25 puncte — din 13 partide, și 
un golaveraj excelent 90—4 — ur
mată de Carmen, tot cu 25 de 
puncte, dar cu un golaveraj infe
rior, 87—12, din 14 jocuri și Venus, 
cu 24 puncte, tot din 14 meciuri. 
Cu două jocuri mai puțin jucate 
decît Carmen și Venus, echipa Ra
pid este virtuala campioană de 
toamnă a Capitalei. Dar, cum fot
balul oferă întotdeauna rezultate 
neprevăzute, rămîne să așteptăm și 
ultimele meciuri restante, progra
mate în cursul săptămînii viitoare, 
pentru a ne lămurii asupra valorii 
echipelor.

(MANȘA A DOUA)

CAMPIONATUL

MECIUL RAPID - TOTTENHAM

ARBITRI ITALILNI '

Așa și-a început cariera m optimile de finala ale „Cupei V.E.F.A.
— U.T.A. Prin senzaționalul gol al lui DOMIDE! Secvența imortalizează 
urmările: portarul JOAQUIM TORRES e prăbușit in talașul presărat 
in fața porții...

Foto 1 M. CANCIU — Arad

Aurel PĂPĂDIE

FARUL CONSTANJA 
S-A ÎNAPOIAT

DIN R. D. GERMANS

In divizia B MÎINE
VA CĂDEA CORTINA

BASCHET : Sala Giulești, de la 
ora 16 : Universitatea — Progresul 
Buc. (m. B). Rapid — I.C.H.F. (m. 
A), Voința — Dinamo (m.A): sala 
„I. L. Caragiale", de la ora 18 : O- 
limpla — Arhitectura (f.B), I.E.F.S. 
II — Voința București (f. B), Medi
cina — Universitatea București (f.B).

POPICE : Arena Voința : Voința 
București — Voința Ploiești ; arena 
Constructorul, Constructorul Bucu
rești — Metrom Brașov, meciuri in 
cadrul campionatului feminin, divi
zia A. Ambele partide încep la 
16.

ȘAH : Sala I.P.G.G. (bd. N. Băl- 
cescu) de la ora 16 : finala campio
natului republican individual mascu
lin.

VOLEI : Sala Floreasca, ora 16.30: 
Electra Buc. — Voința Buc. (m. 
ora 18 : Dinamo — Rapid (m.A.)

DUMINICA
BASCHET: Sala Floreasca, de 

ora 9 : Academia Militară 
tul Tîrgoviște (m.B), Politehnica — 
Rapid (f.A). Politehnica — I.E.F.S. 
(m.A) ; sala Constructorul, de Ia 
ora 9 : I.E.F.S. — Universitatea Tași 
(f.A). Constructorul — Crișul Ora
dea (f.A).

BOX : Casa de cultură a sectorului 
IV (str. Turturele), de la ora 10 : 
„Cupa Olimpia" (prima semifinală).

CICLISM : „Cupa 13 Decembrie" la 
ciclocros. Startul se va da la ora 10,

ora

B)

la
Corner-

din fața întreprinderii pollgrafloe 13 
Decembrie.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 12 : Rapid — Jiul (tlneret-rezer- 
ve) : ora 14 : Rapid — Jiul (divizia 
A) ;

Stadionul Dinamo, ora 12 : Dinamo
— Crișul (tineret-rezerve) ; ora 14 : 
Dinamo — Crișul (divizia A) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : Metalul
— știința Bacău (divizia B).

HALTERE : Sala Școlii generala 
nr. 69 (cartierul Balta Albă), de la 
ora 10 : concurs internațional cu 
participarea echipelor Olimpia Bucu
rești — Etîr Tirnovo.

POPICE : Arena Voința : Voința 
București — Petrolul Ploiești ; arena 
Gloria, Gloria București — Metalul 
Plopeni, partide în cadrul campiona
tului masculin, divizia A. Meciurile 
încep la ora 8.

ȘAH : Sala I.P.G.G. (bd. N. Băl- 
cescu), de la ora 16 : finala campio
natului republican individual, mas
culin.

RJGBY : Stadionul Olimpia, ora 
11 : Clubul sportiv școlar — Acen 
It v (Bulgaria).

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
8.30 : Locomotiva Buc. — Farul Con
stanța (m.B), C.P.B. — Universitatea 
Timișoara (f.A), Rapid — Medicina 
Buc. (f.A.): sala Constructorul, ora 
11.50 • Constructorul — Farul Con
stanța (f.A); sala Dinamo, de la ora 
8.30 : A.S.E. Buc. — Spartac Buc. 
(f.B), Viitorul Buc. — Universitatea 
Iași (f.B), Aurora Buc. — Medicina 
Buc. (m.B).

Echipa Farul Constanța »-a Înapo
iat ieri din R-D. Germană, unde * 
■usțlnut două meciuri amicale. în 
prima partidă, disputată duminică la 
Berlin, Farul a lntîlnlt pe F.C. Union, 
cu care a terminat Ia egalitate 1 2—2 
(1—0). Golurile constănțenilor au fost 
Înscrise de I. Constantlnescu 81 
Oprea.

Al doilea joc a avut Ioc miercuri 
la Frankfurt pe Oder, tn compania 
echipei locale Vorwărts. Și de astă 
dată, jocul a luat sfîrșit cu un re
zultat egal: 0—0.

Așadar, ta divizia secundă se va 
consuma mîine ultima etapă a tu
rului „Campioanele de toamnă" se 
cunosc i Sportul studențesc și CSM 
Reșița. Consistenta zestre a lideri
lor nu-i scutește însă mîine de emo
ții, fiindcă ambii vor susține exa
mene dificile, evoluînd în depla
sare, la Rm. Vîlcea (Chimia — 
Sportul studențesc) și, respectiv, la 
Bistrița (Gloria — C.S.M. Reșița). 
In tabăra bucureșteană domnește 
optimismul. în schimb, antrenorul 
reșițenilor, I. Reinhard, este îngri
jorat de comportarea elevilor 
din partida cu C.F.R. Timișoara, 
speră că Varga — refăcut — își 
relua 
tacul 
două 
derii 
puncte pentru a urca trepte în cla
samente. Eventualele eșecuri ale 
Sportului studențesc și C.S.M. Re
șița ar reduce din diferența de 
puncte existentă. Este posibilă o 
asemenea situație, deoarece princi
palele urmăritoaie vor beneficie de 
avantajul terenului. In seria I, 
capul de afiș este deținut de meaul 
de la Tîrgovlște, ta care Metalul va 
primi replica Politehnicii Galați, 
cane, după cum declara antrenorul 
ei Dragoș Cojocaru, acuză o accen
tuată stare de oboseală fizică și 
nervoasă, acumulată pe parcursul 
unui an competițional destul de 
greu pentru ei. Partida nu-i dinain-

săi 
El 
va 
a-locul în formație și astfel 

va fi mai incisiv. Dar, cele 
gazde în compania cărora li- 
vor evolua, au nevoie de

te- jucată, însă metalurglștdl au pri
ma șansă. O altă pretendentă la 
locul doi, Progresul București, se 
va deplasa la Constanța, unde va 
întîlni pe actuala deținătoare a 
„lanternei roșii", Portul. Desigur, 
bucureștenli au o misiune dificilă, 
dacă ținem seama și de faptul că 
în formația constănțeană joacă ex- 
perimentații Bukosi, Koszka și 
Pleșa.

în seria a II-a C.F.R. Timișoara, 
fără doi pioni de bază, Chimiuc și 
Volaru, va încerca să tranșeze ta fa
voarea sa disputa cu Chimia Făgă
raș. Chimiștii au arătat că sînt re
dutabili în fața propriilor suporteri, 
dar atuna ctad joacă în deplasare 
nu pun probleme deosebite localni
cilor. Dar, nu totdeauna calculele 
de pe hîrtie se confirmă pe teren... 
Un meci care reține atenția va avea 
loc la Sibiu, între CJ8.M. șl Vulturii 
Textila Lugoj. Siblenii sînt animați 
de gîndul de a se menține ta preaj
ma liderului, Iar lugojenii — de a 
confirma poziția bună ce-o dețin In 
clasament

Am amintit cîteva dintre tatfl- 
nlrile de mltae, însă fl celelalte vor 
prilejul, credem, dispute interesan
te, deoarece flecare echipă dorește 
să mai acumuleze puncte și să se 
claseze pe un loc cît mal bun pen
tru a avea o iarnă linliștită. Dumi
nică seara, în divizia B, va cădea 
cortina.

V. POMP1LIU

II1A OH! IA f XC IIHI0NAIĂ PRONOEXPRIS
La 5 decembrie 1971, Administrația 

de Stat Loto-Pronosport organizea
ză tragerea excepțională Pronoex
pres a „CADOURILOR DE IARNĂ”.

Participînd la această tragere pu
teți obține: numeroase cîștiguri în 
bani de valoare variabilă și fixă; 
autoturisme „DACIA 1300”, „DACIA 
1100“; excursii a cite 2 locuri la, 
BERLIN — LEIPZIG — DRESDA 
cu o durată de cca. 10 zile, excursii 
în AUSTRIA cu avionul durata 
8 zile. Toate aceste câștiguri se 
țin în număr NELIMITAT.

Puteți participa pe bilete de 3
6 lei și 15 Iei varianta, variantele 
de 15 lei dîndu-vă dreptul de parti-

cca.
ob-

lei,

cipare Ia toate extragerile cu șanse 
mari de cîștig.

Cumpărați celor dragi bilete la 
tragerea excepțională Pronoexpres 
din 5 decembrie 1971 în „LUNA CA
DOURILOR DE IARNĂ”.
• Astăzi este ULTIMA ZI ta care 

vă mal puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport de duminică 
28 noiembrie 1971, al cărui program 
cuprinde meciuri interesante și atrac
tive din campionatul categoriei A 
de fotbal din țara noastră și din 
campionatul italian.

Amănunte asupra acestor Intîlniri 
găsiți în „Programul Loto-Prono- 
sport" de marți 23 noiembrie 1871.

I DECENBRII 1911
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

LOTO DIN 21 NOIEMBRIE 1571 1
FONDUL GENERAL DE CÎȘTIGURI s 

1 067 693 lei.
Extragerea

55, 25
ii k, t», 6», u, ii, rr, m,

CÎȘTTGURI : 510 505 lei. 
a H-a i <2, 13, 72, 40, 27,

FOND DE
Extragerea 

21, 46.
FOND DE __________  _________
Plata eîștigurilor la această tragere se 

astfel : în Capitală de la 4 decem- 1971 pini • • ■ — - -

CÎȘTIGURI ! 557.100 lei.
face 
brie 
siv.

tn .
la 10 ianuarie

țarB : de

la 10 ianuarie 1972 lnclu-

la 7 decembrie 1971 pin»
1872 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSI’ORT.

intensă, ambele concepute serios 
și, mai ales, realizate cu scrupulo- 
zitate. La ce 
riența anilor 
concrete ale

— în ceea 
om de fotbal 
(din care ultimii 10 la clubul pi- 
teștean), concluziile îmi par clare. 
Și atunci cînd ele coincid cu mă
surile concrete ale tehnicienilor — 
cei chemați, în primul rînd, să 
transpună în practică planul pre
gătirii echipei — nu pot decît să 
mă bucur. Prima concluzie i fot
balul românesc nu poate face 
excepție de la procesul de inten
sificare a pregătirii precompeti- 
ționale și extindere a contactelor 
de verificare a echipelor, mani
festate pe plan internațional. De 
aci decurge și cea de a doua con
cluzie : activitatea foartș dinami
că din sezonul competițional (la 
sfîrșit de săptămînă, meciuri de 
campionat, la mijlocul acestui in
terval — meciuri internaționale, 
oficiale sau amicale) tinde să 
devină din excepție regulăi O so
licitare, deci, foarte serioasă, a fot
baliștilor, care nu ț-oate avea re
zultatele scontate decît dacă sim
țul de răspundere al I icătorului, 
conștiinciozitatea lui operează zi 
de zi, fără „pauze". Numai o via
ță ordonată poate recupera efor
tul mare depus la antrenamente și 
competiții. Bineînțeles, plec de la 
premisa că acest efort se depune 
efectiv și că antrenorul are mă - 
iestria necesară dozării acestuia, 
în funcție de individualitatea jucă
torului...

O a treia concluzie : orice elu
dare a raportului efort în campio
nat — recuperare — pregătire pre- 
competițională se răzbună, uneori 
chiar în forme dramatice. Am tras 
învățămintele de rigoare după ce,

vă îndeamnă expe- 
trecut! și condițiile 

prezentului 7 
ce mă privește.
de peste 20 de ani,

ca

acum două ierni, în locul unei 
pregătiri de bază Ia munte, am op
tat pentru un turneu în Liban și 
Ghana și, apoi, era cît p-aci 6ă 
retrogradăm...

— Practic, cum va îmbina F.C. 
Argeș în viitorul apropiat perioa
da de odihnă cu reluarea pregă
tirilor în . vederea noului sezon 7

— Jaloanele pe care vi le of ev 
constituie deocamdată niște pro
puneri. Campionatul terminîndu-se 
la 12 decembrie, vom continua an
trenamentele pentru o foarte scurtă 
perioadă, scăzînd treptat Intensita
tea. Intenționăm să acordăm apoi 
jucătorilor o perioadă consistentă 
de odihnă și refacere, între 19 de
cembrie și 9 ianuarie. Reunindu-se 
pentru controlul medical și rea
daptarea la efort între 10 și 15 
ianuarie, lotul nostru va efectua 
în continuare pregătirea de bază 
la munte, cu antrenamente zilnice. 
Ultima etapă de pregătire va fi 
divizată în două, accentul căzînd 
pe jocuri, în prima parte (30 ianua
rie — 13 februarie) cu echipe di
vizionare B și C, iar între 14 și 29 

unuifebruarie prin efectuarea
turneu de 3—5 jocuri în străină
tate, în condiții climaterice mai fa
vorabile, tratativele vizînd Iranul, 
Pakistanul, Kuweitul și Marocul.

Paul SLAVESCU

MECIUL RAPID - JIUL

VA FI TELEVIZAT

După cum sîntem Informați, parti
da din cadrul etapei a Xl-a. Rapid 
— Jiul Petroșani, ce se va disputa 
duminică pe stadionul Republicii, va 
fi televizată în direct începind de la 
ora 14.

JUCĂTORUL SÂPTĂMlNII

LUPESCU
La 17 decembrie. Nicolae Lupescu 

va Împlini 31 de ani. De necrezut, 
vor spune unii dintre cei care 
l-au urmărit în meciurile cu Ceho
slovacia și Tara Galilor. Și le vom 
da dreptate. La o vîrstă cînd alți 
sportivi se gindesc cu nostalgie la 
anii frumoși care au trecut, la 
confruntările dure de alta dată din 
arenă, Lupescu se află in cca mai 
bună formă sportivă și culege lau
rii unor succese pc care nu le-a 
dobîndlt la 21—23 de ani, la „vîrsta 
fotbalului”. <tum o numim, de re
gulă. Duminică, 14 noiembrie, și 
miercuri, 24 noiembrie, în două 
confruntări decisive, Lupescu ne-a 
uimit pe toți. Ne-a uimit șl ne-a 
făcut să ne întoarcem cu ani în 
urmă, să-i refacem' biografia fot
balistică, și să așternem azi aceste 
rfndurl ca un modest omagiu pen
tru tot ce a făcut. De regulă, spu
nem despre cite un fotbalist cam 
așa : la 17 ani a debutat ta ech - 
națională de juniori, apoi la tine
ret, și după un rodaj de un an sau 
doi a îmbrăcat primul tricou al 
echipei reprezentative. în cazul lui 
Lupescu, situația e cu totul alta. 
A pornit în fotbal, de la Progresul 
I.C.A.B.. unde s-a legitimat la 17 
ani. După cinci campionate a trecut 
la Flacăra roșie, dar n-a rămas aici 
decît cîteva luni și din 1962 a po
posit în Ciulești ca să debuteze în 
divizia A la 22 de ani !

Cu sîrguința și modestia proprii 
lui, încet, dar sigur, a urcat trep
tele valorice. S-a afirmat ca fundaș 
dreapta. Dar necesitățile Rapidului 
l-au făcut să îmbrace tricoul cu 
nr. 3, să ocupe un loc în preajma 
careului, unde atacurile sînt mai 
multe și mai periculoase. Și Lu
pescu s-a adaptat. înaintea expe
diției mexicane era al treilea om 
pentru un post de fundaș central 
în echipa națională, după Boc și 
Hălmăgeanu. în ciuda vîrstei șl a

pronosticurilor care îl dădeau pe 
alții „senatori de drept". Lupescu 
n-a dezarmat. A așteptat cu răb
dare și s-a văzut introdus în echi
pă în apriga luptă din „groapa cu 
lei” de La Guadalajara.

Schița aceasta de portret nu face 
altceva decît să marcheze forma și 
evoluția excelentă a lui „Cutai” din 
meciurile cu Cehoslovacia și Țara 
Galilor. O completăm cu cîteva 
cuvinte spuse de Angelo Niculescu 
despre elevul său : „E un jucător 
serios, cu o conștiință sportivă de 
înaltă ținută. întotdeauna iși în
deplinește sarcinile cu o voință e- 
xemplară. Este un bun coleg, gata 
oricind să-și ajute tovarășul de ală
turi, exigent cu sine însuși, înțele
gător fată de greșeala partenerului 
de joc. Este un model de compor
tament pe teren ca și în viața per
sonală”.

Constantin ALEXE

COLȚUL JUNIORULUI
Cu o 

țlonale 
can al 
etape, s-a încheiat, oferind motive 
bilanț șl reflecție.

înainte de a proceda la o analiză mal 
amplă a primei jumătăți a campionatu
lui de juniori, desfășurat anul acesta — 
reamintim — Intr-un cadru competițio- 
nal nou, lată obișnuitele noastre știri, 
legate de ultima etapă șl... culisele el.

sâptămlnă Înaintea diviziei na- 
B, turul campionatului republl- 
Junlorilor — numărtnd numai 11 

da

• Din Buzău, da la Vladimir Luca, 
antrenorul coordonator al Centrului da 
copil W juniori A.S. Chimia, primim o 
•crisoar* lungă, inspirată de divergen
ței* existenta — in materie da legiti
mare a unor jucători — Intre A. s. 
Chimia șl Școala sportivă din locali
tate. Cei doi jucători aflați in dispută
— Vladimir Ffituleacu șl Nicolae On- 
eioîu — alnt legitimați la A.S. Chimia, 
dar tnvață la Liceul SB. P. Hasdeu", 
patronat de Școala sportiva, oare — 
prevalindu-se de forța administrativă — 
le-a interzis *ă mal joace la A.S. Chimia, 
amenlnțtndu-1 cu exmatricularea...

Intrucît cazul reclamat din Buzău nu 
aste nld primul șl nu va fl — desigur
— nici ultimul, considerăm că Ministe
rul Invățămtntulul, for care a dat do
vadă de multă Înțelegere față de 
menu! pătrunderi! fotbalului in 
trebuie să reflecteze asupra acestei 
(elevil-fotballștl trebuie să apere,
5 a tort u, culorile școlilor lor sau, tn con
dițiile unul posibil progres, au dreptul 
de a se legitima in altă parte 7), pro- 
oedtnd la hotărîrl ferme.

• Pentru că tot stntem Ia capitolul 
confirmări, trebuie să spunem că — du
minică, pe stadionul „Politehnica" — 
Școala sportivă nr. 2 București șl Spor
tul studențesc, echipe redutabile în anii 
din urmă, au prestat un joc de slab 
nivel tehnic, jucătorii ambelor echipe 
părînd leșițl din formă sau... netalen- 
tațl ! Echipa Școlii sportive nr. 2, uni
tate care a furnizat fotbalului junior. 
In ultimul timp, nenumărate talente, a 
pierdut duminică cu 0—4, confirmlnd 
apăsa neagră, prin care trece.

• In partida cu Vagonul Arad, echipa 
Școlii sportive din Timișoara intră pe 
teren cu... 7 jucători I Intrucît scorul 
la proporții cu repeziciune (4—0 tn min. 
32), unul dintre timișoreni acuză o În
tindere musculară, obllgtndu-1 po arbi
tru să fluier* sfîrșitul jocului si să 
consfințească victoria cu 3—0 a ară
denilor.

Credem că forurtl* respectiv* trebui* 
să răspundă neseriozității timișorenilor 
cu sancțiuni... serioase.

feno- 
jcoll, 
teme 
obll-

• Surprinzător rezultatul meciului 
Metalul Tîrgovlșt* — Automobilul Foc
șani (3—3), confruntare în care gazdele 
porneau favorite. Explicația 1 După o 
noapte petrecută tn... autobuz — tlrgo- 
viștenii au uitat să asigure cazarea ! —, 
juniorii din Focșani s-au ambiționat, 
realizînd un „egal" de prestigiu.

Fără comentarii. Sperăm — nu șl fără 
măsuri.

• Incidența regretabile 
rea Unirea Iași — C.F.R. 
meci in care gazdele au____ ___ r___
bilul — regulamentar șl... neregu
lamentar — pentru a ctștlga.' 
Spicuim dta foaia de arbitraj : „Mocanu 
iși lovește adversarul fără balon Boro- 
leanu șutează mingea In adversarul că
zut. Țulu protestează vehement la flecare decizie...".

Menționînd că toate acestea s-au pe
trecut sub ochii Îngăduitori al antreno
rului Humă, trebuie să recunoaștem că 
cel mal dureros exemplu de nesporti- 
vitate a fost oferit, la meciul cu pri
cina de asistentul medical Armașu, care 
— deși plătit pentru asta — a refuzat 
să acorde ajutorul .........
dintre jucătorii

Un asemenea 
in incinta unui

tn confrunt»' 
Pașcani (2—3), 
făcut tot posi-

solicitat da unul 
oaspeți.
element n-are e« căuta 
teren de sport 1

• Iată numele celor opt campioane de 
toamnă, ocupantele locurilor I In clasa
mentele turului: CEAHLĂUL P NEAMȚ. 
RAPID BUCUREȘTI STEAUA „23 AU
GUST", ȘCOALA SPORTIVA SIBIU, 
ȘCOALA SPORTIVA CRAIOVA, U.T.A,, 
UNIVERSITATEA CLUJ șl MINERUL 
B. MARE.

După cum se vede, deținătoarea titlu
lui național, Școala sportivă Sibiu, con
firmă... “ -----

• Metalul Tr.
șanj 5—2. La șfîrșitul tntîlnlrii, arbitrul 
vrea să anexeze foii de arbitraj legiti
mațiile jucătorilor Boța și Olteanu (Me
talul), contestați Intrucît. cu o zl Înainte, 
figuraseră tn echipa de seniori.

Căutările arbitrului s-au dovedit inu
tile, căci legitimațiile au dispărut fără 
urmă 17 Gurile rele zic că antrenorul 
Mlrcea Mocanu n-ar fi străin de această 
dispariție...

a»

Severin — Știința Petro-



meciul ROMÂNIA ȚARA GALILOR

Comentariile presei cehoslovace după

„ULTIMELE SPERANȚE
AU FOST SPULBERATE

ASTAZI,
ÎN RALIUL

START
BALCANIC

FRAGA, 26 (prin telefon, de la 
,‘orespondentul nostru). Ziarele 
cehoslovace comentează și ele ca- 
ificarea echipei României în sfer- 
.urile de finală ale campionatului 
suropean de fotbal.

Ziarul de specialitate „CESKO- 
SLOVENSKY SPORT" sub titlul 
..Românii nu s-au lăsat păcăliți" 
scrie următoarele : „La puțin timp 
după meciul cu Cehoslovacia, spec
tatorii din tribunele stadionului 
„23 August" au fost supuși unor 
noi emoții. Dar ele n-au fost prea 
mari, pentru că rapidele extreme 
Iordănescu și Lucescu, dirijate de 
tehnicul Dobrin. au spulberat re
pede orice iluzie a unui succes 
galez (victorie sau scor egal). Oas
peții n-au fost periculoși : ei n-au 
amenințat practic poarta lui Rădu- 
< anu. decît spre sfîrșit, cînd bom
ba lui C. Davis a zguduit bara, în 
momentul cind victoria și califica
rea românilor erau asigurate. Cu 
un joc sîrguincios, tehnic, dar 
prea individual, cu o înaintare 
inexistentă, oaspeții nu puteau spe-

mult, ți nici noi, ce- 
care ne legam ultimele 
calificării de... succesul

își intitulează 
Lucescu ne-au

ra la mai 
hoslovacii, 
șanse ale 
galeziloi*!"

Ziarul „PRACE" 
cronica „Lupescu și
răpit ultimele speranțe" și comen
tează în textul articolului „galezii 
au jucat mai bine Ia Praga, unde 
au atacat continuu și numai noro
cul ne-a salvat de primirea vre
unui gol. în timp ce Ia București, 
poarta lui Răducanu a fost pe 
„semaforul roșu". Este foarte ade
vărat că apărarea românilor, în 
frunte cu Lupescu și Deleanu, a 
barat bine drumul galezilor spre 
ținta finală".

Ziarul „RUDE PRAVO" își inti
tulează comentariul: „Speranțele 
noastre au fost spulberate", scriind 
printre altele : „Deși românii n-au 
jucat atit de bine ca în meciul cu 
Cehoslovacia, au dirijat jocul timp 
de 99 de minute, obținind o vic
torie și o calificare meritate".

Jan SOKOL

în turneul de tenis de la Buenos Aires
i

NASTASE CONTINUA CURSA
IN DOUA PROBE

(Ager preș)BUENOS AIRES. 26
— Tenismanul român Hie Năstase 
își continuă seria victoriilor în ca
drul turneului internațional de la 
Buenos Aires, ultimul concurs pen
tru Marele Premiu—FILT. Ilie 
Năstase l-a eliminat în trei seturi 
cil 6—3. 6—3, G—4, pe campionul

maghiar Istvan Gulyas. O formă 
bună manifestă în continuare ame
ricanul Stan Smith și iugoslavul 
Zeliko Franulovici. 
vins cu 6—1, 6—2, 
mexicanul Joaquin 
cel de-al doilea a 
7—6, 7—6, 6—4
Frank Froehling.*

La dublu, Ilie Năstase 
Franulovici (cuplu care 
printre favoriții probei) 
cut cu 6—3, 6—2, 6—3 
Gulyas (Ungaria) 
hoslovacia).

Primul l-a în- 
2—6, 6—3

Loyo Mayo. iar 
dispus cu 6—7, 
de americanul

pe

„Memorialul Aiehin“

CONDUCE OIAESSON

și Zeliko 
figurează 
au între- 
perechea 

Holecek (Ce-

In „Cupa Mondiala^ 
la handbal masculin ROMANIA A ÎNVINS SUEDIA (16-14)
SI S-A CALIFICAT ÎN FINALA ÎNTRECERII

GOTEBORG, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Nu nu
mai unele surprize înregistrate în 
cîteva din jocurile „Cupei Mondi
ale" ne-au provocat aici. în Sue
dia, oarecari emoții, ci și neobiș
nuitele schimbări de program, care 
au determinat, în ultimul moment, 
ca joi să nu fie zi de odihnă de
cît pentru formațiile din grupa I. 
După o programare mai veche, 
anulată apoi, meciurile din grupa 
a H-a trebuiau să se joace joi 
seară la Malmoe Și Vanersborg. 
Pentru că în localitățile respective 
se vînduseră bilete, și se făcuse 
publicitate, comisia de organizare 
a hotărît miercuri noaptea să re
vină asupra ultimei sale hotărîri 
și partidele respective să se dis
pute, totuși, joi. Astfel. întrece
rile preliminarii din grupa a II-a 
s-au încheiat. Intr-un meci de 
mare spectacol. Iugoslavia a între
cut, la Malmoe, echipa R.D. Ger
mane cu 18—16 (11—8), iar la Va
nersborg reprezentativa Uniunii 
Sovietice a dispus — surprinzător 
de lejer — de cea a Norvegiei! 
19—13 (9—5). In urma acestor re
zultate, clasamentul final al grupei 
a II-a arată

disperat, fiind unica sa șansă de a 
mai avea acces la unul din locurile 
de pe podium. Pe acest fond, hand
baliștii suedezi au avut inițiativa 
în primele minute, conducînd cu 
2—0 (min. 4) și 4—1 (min. 11). Se
lecționata română echilibrează jo
cul, se apropie de egalitate (3—4 
în min. 12), dar suedezii aplică în 
continuare tactica atacurilor pre
lungi, luînd din nou conducerea 
cu două puncte (5—3 în min. 23). 
Abia în ultimul minut al primei 
reprize, cu prețul unor mari efor
turi, echipa noastră ajunge să con
ducă pentru prima oară 
min. 29).

Repriza 
decizie a 
stupoare :
joc, echipa noastră este penalizată

(6—5 în

printr-o 
stîrnește

secundă începe 
arbitrilor care 
după 40 de secunde de

lui Gruia, care înscrie gol după 
gol. Ultima egalitate pe tabela de 
marcaj se înregistrează în min. 39 
(10—10), pentru ca în min. 52 sco
rul să devină 14—10 în favoarea 
echipei noastre, care rezistă în ul
timele 10 minute furibundelor 
atacuri ale gazdelor și obține o vic
torie pe deplin meritată eu 16—14. 
dar pentru care a muncit cît în 
două meciuri ! Au înscris : Gruia
(8), Birtalan (4), Kicsid, Dan Ma
rin, Voinea și Cosma pentru Româ
nia, Persson (4), Saderbeg (3), Jo
hansson (2), Anderson (2), Olsson 
(2) și L. Eriksson pentru Suedia. 
Au arbitrat H. Singer și M. Weh
ner (R.D. Germană).

Intr-un alt joc Cehoslovacia a 
învins Spania cu 18—17 (10—10).

Al 7-lea raliu balcanic începe astăzi 
la Atena, promițind să fie pentru a- 
matorii automobilismului din Grecia 
o competiție aproape tot atît de in
teresantă ca și raliul Acropole, de
venit celebru în cadrul competițiilor 
europene prin dificultatea sa. De 
altfel, el este totdeauna citat alături 
de Safari și raliurile Marocului, Cor- 
sicii, Marii Britanii și Portugaliei 
printre cele mai dure întreceri.

Am amintit toate acestea fiindcă 
organizatorii (Automobil Turing Clu
bul Greciei) alegînd traseul pentru 
raliul balcanic din anul acesta au 
păstrat numeroase sectoare din ra
liul Acropole în care. în vara trecu
tă, nu au terminat cursa nici măcar 
o ' treime din participanți. Dificultă
țile vor fi fără îndoială sporite acum 
și de condițiile meteorologice ale a- 
cestei toamne tîrzii. Traseul raliului 
balcanic va măsura 1661 km, distan
tă ce va fi acoperită de astăzi, ora 
10, pînă mîine după amiază, ora 
16.36. Deci echipajele vor rămîne la 
volan cu puțin peste 30 de ore.

Distanța nu este totuși prea mare. 
Dacă ținem seama însă că acest par
curs cuprinde 15 probe speciale to- 
talizind 222 km și că media sectoa
relor de legătură este de 60 km,oră, 
vedem că dificultatea probei este ri
dicată, piloții și mașinile fiind su-

puși. în egală măsură, unor eforturi 
maxime.

Automobiliștli români, care în edi
țiile anterioare au avut comportări 
meritorii '•(reamintim că anul trecut, 
în Bulgaria, Eugen Ionescu — Cristea 
a ocupat locul al 2-lea, după lila 
Ciubrikov), speră să facă față si de 
data aceasta întrecerii cu cei mal 
buni piloțl din Balcani. Ei au dispus 
de aproape o săptămînă pentru re
cunoașterea traseului, ceea ce nu-i 
mult, dar oricum le-a asigurat cît da 
cît un antrenament. Reamintim că 
la start vom avea următoarele patru 
echipaje : Eugen Ionescu Cristea r- 
Pctre Vezeanu. Florin Popescu — 
Dan Rădulescu, Ștefan Iancovlci — 
Ion Girjoabă (toți pe Renault 8 Gor- 
dini grupa 2) și Horst Graef — luliu 
Borcea (pe B.M.V. 2002 TI).

Asistenta tehnică a alergătorilor 
români este asigurată de trei echipe, 
la două dintre ele fiind conducători 
doi cunoscuți pilofi Gh. Morassi și D. 
Novac, fapt care poate contribui la 
ajutorarea eficace a celor din cursă. 
Singura problemă care ne neliniștește 
este posibilitatea mașinilor de a re
zista traseului dur, cunoscând că ele 
nu mai sînt la prima tinerețe, 
unele au trecut de cîteva ori 
atelierele de reparații. Dar să spe
răm că mașinile vor ajunge la linia 
de sosire ! (gh. e.).

iar 
prin

CALENDARUL INTERNAȚIONAL 1972
AL RUTIERILOR AMATORI

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

f MOSCOVA. 26 (Agerpres). — In runda 
a doua a turneului international de șah 
de la Moscova „Memorialul Alehin", 
singura partidă decisă a fost cea dintre 
campionul mondial Boris Spasski și ma
rele maestru român Florin Gheorghiu. 
Cu piesele negre. Gheorghiu a ales apă
rarea indiană veche. în care Spasski a 
răspuns cu o variantă originală, reușind 
«ă obțină o mai bună dezvoltare a pie
selor. Gheorghiu s-a apărat bine și a 
echilibrat jocul, propunînd, la un mo
ment dat. remiza, refuzată însă de par
tenerul său. S-a ajuns la un final de 
nebuni și cat. Florin Gheorghiu a intrat 
în criză de timp (la ultimul control-----
de efectuat 12 mutări in 6 minute) 
pierdut prin depășirea timpului de 
ciire. la mutarea 37.
I Arbitrii au consemnat rezultatul 
egalitate în partidele : Hort — Parma, 
■Karpov — Olaffson, Bronstein — flmîs- 
lov. Celelalte cinci partide s-au între
rupt. Petrosian are avantaj material la 
Balașov, iar Byrne are. o poziție mai 
bună în partida cu Uhlmann.

In clasament conduce Olafsson (Islan
da) cu i'/3 puncte.

TOTTENHAM
ȚINUT ÎN ȘAH

Meciul de 
arbitrat de 
Sidea-Pandele Cârligeanu.

Echipa Iugoslaviei, 
rea grupei (calificată în 
„Cupei Mondiale"), 
valoarea dovedită la 
ediție a „Trofeului 
fășurată recent la 
solidă, cu 
forțele și... 
o apărare 
Iugoslaviei 
redutabil, 
formanțe.

avea 
și a 
gîn-

de

DE ARSENAL
Intr-un meci restanță din cadrul 

campionatului englez de fotbal, echi
pa Tottenham Hotspur (viitoarea ad
versară a formației Rapid București 
în „Cupa U.E.F.A.” ) a terminat la 
egalitate, pe teren propriu, cu Ar
senal Londra: 1—1.

■— —......................................— —...

astfel :

3
2
0
0

0
1
2
2

0
0
1
1

la Vancrsborg a fost 
cuplul român Vasile

3
3
3
3

reprezentativa 
același team 
de

Călin ANTONESCU

mari

handbaliștdor pentru „World Cup :de la întrecerileau întîlnit

GENEVA 26 (Agerpres). — Fede
rația internațională ciclistă de a- 
matori a stabilit calendarul inter
național de șosea. pe anul viitor, 
calendar ce va fi supus spre apro
bare Congresului Uniunii interna
ționale de ciclism de la Geneva. 
Pe de altă parte, Asociația inter
națională a organizatorilor de 
curse cicliste s-a oprit asupra a 19 
competiții pentru atribuirea Cupei 
challange „A.I.O.C.C.". Printre aces
tea figurează Turul Algeriei (21

martie — 2 aprilie), Turul Maro
cului (11—23 aprilie), Cursa Păcii 
(5—20 mai), Turul Iugoslaviei (2—9 
iulie), Turul Franței pentru ama
tori (13—24 septembrie), Turul 
Bulgariei (21—29 septembrie), Tu* 
rul Mexicului (noiembrie).

în clasamentul ce se va stabili, 
se va ține cont și de rezultatele 
celor două probe de șosea ce se 
vor desfășura în cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen. I

învingătoa- 
finala 

a confirmat 
cea de a XII-a 
Carpați". des- 
Galați. Echipă 
care macinăun atac

nervii adversarului, cu 
activă.
rămîne 

capabil

Handbaliștii români . ..............
de această dată cel mai dificil ad
versar de pînă acum din competi
ție. Echipa Suediei, frenetic 
încurajată de public și copios aju
tată de cei doi arbitri, a practicat 
un joc am zice, fără exagerare,

AL 3-lea CONGRES DE PSIHOLOGIE A SPORTURILOR
Recent, a avut loc la Bratislava 

ședința Comitetului de conducere a 
Federației europene de psihologia 
sporturilor si activităților corporale, 
în care s-au stabilit ultimele detalii

CAMPIONATELE BALCANICE OE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

Pe locul 2, 'Ana Pascu. Ea a avut 
o cădere în semifinale, dar a lup- 
itat, în schimb, cu multă dîrzenie 
în finală, fapt ce i-a adus o meri
tată medalie de argint

, La același nivel s-a situat și 
Ileana Drîmbă, care în baraj ni s-a 
părut însă ceva mai puțin hotărîtă 
decît coechipierele sale. Oricum 
Ileana Drîmbă a avut o prezență 
notabilă la competiție.

In proba de spadă Alexandru 
•lstrate a realizat și el o frumoasă 
scrie de victorii, cîștigînd titlul de 
campion balcanic absolut meritat. 
Și în cazul său n-au fost de notat 

'clecît două asalturi pierdute. In ge- 
! neral se poate spune că lstrate și-a 
:construit corect și meticulos acțiu- 
Inile, realizînd aproape de fiecare 
(dată victorii clare. De o remarca
bilă tenacitate ni s-a părut Cons
tantin Bărăgan, în timp ce Iosif 
‘Szepesi și mai ales Constantin Duțu 
'au avut unele fluctuații în compor
tare.

, Făcînd bilanțul „individualelor1* 
se impune să scoatem în relief ex
celenta evoluție a tînărului nostru 
sabrer, Ban Irimiciuc. El s-a im
pus de departe drept cel mai efi
cace trăgător al actualei ediții a 
Campionatelor balcanice obținind 4 
jvictorii in serii, 5 in semifinale și 
alte 5 în turneid final. Altfel spus, 
^Irimiciuc nu a pierdut nici un asalt. 
'Este O mărturie convingătoare a 
.posibilităților lui, o confirmare a 
poziției fruntașe (finalist) pe care 
s-a situat și în vară, la Viena, la 
Campionatele mondiale. Este o con
statare îmbucurătoare pentru noi,

i

în perspectiva marii confruntări 
sportive de anul viitor, de la Miln- 
chen, ediția jubiliară a J.O., unde 
Irimiciuc este capabil să ne ofere 
mari satisfacții. Evident prin talent, 
dar și prin efort, prin muncă, prin- 
tr-o pregătire serioasă, responsabi
lă.

reprezentat o 
Campionatelor 
intervenită nu

★
Ziua de vineri a 

pauză în programul 
balcanice. O pauză 
atît în ceea ce privește recupera
rea după efort, acum, după probele 
individuale, ci pentru că organiza
torii au ținut să ofere participan- 
ților un program turistic extrem 
de interesant, permițîndu-le să cu
noască îndeaproape neprețuitele co
mori de artă antică ale capitalei 
Greciei.

După ce au vizitat orașul de la 
poalele Acropolei, participanții la 
Campionatele balcanice au fost pri
miți de primarul general al Ate
nei, care le-a oferit o

★
Sîmbătă și duminică

recepție.

Sîmbătă și duminică se vor des
fășura întrecerile pe echipe. In 
prima zi sînt programate probele 
de floretă băieți și sabie, în cea 
de a doua, floretă fete și spadă. 
După formula competiției, echipele 
vor fi alcătuite din cîte 3 trăgă
tori la fiecare probă și nu din 4 
așa cum se procedează la J.O. sau 
în celelalte competiții internaționa
le de scrimă. Aceasta, probabil, 
pînă după primul ciclu al Campio
natelor balcanice (care se va în
cheia anul viitor în Turcia). O ho- 
tărîre în acest sens urmează a fi 
luată la Congresul Campionatelor 
Balcanice ale cărui lucrări au loc 
tot în această perioadă la Atena.

(Urmare din pag. 1)

scorul de 16—5 pentru reprezen
tantul C.S.M.). Referindu-ne în ge
neral la întrecerile desfășurate în 
[cele patru zile se pot observa des
tul de multe fluctuații în compor
tări. De pildă, Doboși pierde la 
(Maria Alexandru, dar Ii învinge 
pe toți ceilalți adversari. In schimb 

'aceștia cîștigă în fața campioanei 
'României.
! Comparativ cu turul campiona
tului. și la fete se poate vorbi de 
o situație asemănătoare. Oricum, 

'date fiind miza locurilor, decerna- 
Irea titlurilor de campioni, ca Și 
.stabilirea echipelor ce vor retro- 
j grada, întrecerile de aici anunță și 
■ în continuare o luptă plină de ar
doare, extrem de interesantă. La 
ora convorbirii telefonice au loc 
partidele Voința Arad — Progre- 

; sul Buc. la masculin, Voința Arad 
•— Spartac București (în care sco
rul este de 3—1) și Voința Bucu
rești — Școala 
feminin.

REZULTATE:
Voința Buc. — 
Politehnica Buc. 
9—4 (Nicolae —

sportivă Buzău la

ECHIPE BĂIEȚI: 
Voința Cluj 9—6, 
— Progresul Buc.
Maria Alexandru

2—0, Gheorghe — Luchian 2—0, 
Gheorghe — Maria Alexandru 2—1, 
Antal — Sîndeanu 2—1, Nicolae
— Sîndeanu 2—0), Voința Cluj — 
Rovine Craiova 9—7, Progresul 
Buc. — Politehnica Timișoara 
9—2, Politehnica Buc. •— Voința 
Buc. 9—3, C.S.M. Cluj — Voința 
Brașov 9—3, Voința Cluj — Loco
motiva Buc. 9—6. Voința Buc. — 
Rovine Craiova 9—1, 
Buc. — Politehnica 
9—2, Progresul Buc.
Brașov 9—4, Voința Arad — C.S.M. 
Cluj 9—8 (Covaci — Doboși 0—2, 
Rethi, Trupei — Doboși, Giur- 
giucă 2—1, Trupei — Doboși 0—2, 
Șimandan — Doboși 0—2, Rethi — 
Giurgiucă1 2—0, Rethi — Doboși 
0—2, Covaci — Giurgiucă 0—2, 
Trupei — Papp 2—0. Șimadan — 
Barbu 2—0).

ECHIPE FETE; Voința Arad — 
Șc. sp. Buzău 5—0, Rapid Brașov
— C.S.M. Cluj 5—3, Progresul 
Buc. — Voința Buc. 5—2. Voința 
Arad — C.S.M. Cluj 5—3, Progre
sul Buc. — Șc. sp. Buzău 5—2 (bu- 
zoianca Filimon Camelia a dispus 
de Doina Zaharia și Mariana Ba
ciu), Spartac Buc. —Rapid Brașov 
5—3 (Elena Condicaru — M. Ko- 
rodi 2—0).

Politehnica 
Timișoara 

— Voința

RUGBYȘTII DE EA GRIVIȚA ROȘIE
ÎNVINGĂTORI LA DESANCON

Imagine
slovacul Havlik trage și marchează în poarta suedezilor (Cehoslovacia — 
Suedia 15—12, partidă disputată joih

Telefoto 1 A. P. — AGERPRES

(prin telefon). După jo
ia Dijon, echipa de rugby 
Roșie și-a continuat tur-

PARIS 
cui de 
Grivița 
neul in Franța, evoluînd la Be- 
sanțon, în compania echipei locale, 
care activează în liga secundă.

De data aceasta, rugbyștii bucu- 
reșteni s-au comportat excelent, 
reușind să-și apropie victoria la 
un scor concludent i 19—3 (3—0). 
Rezultatul pozitiv al Griviței Roșii

datorează colaborării foarte rod-se
nice dintre înaintare și liniile dina
poi. Evoluția oaspeților a lăsat o 
bună impresie într-o localitate în 
care rugbyul are o veche și recu
noscută tradiție.

Duminică, Grivița Roșie Iși va 
încheia turneul în Franța, 'susți- 
nînd cea de a treia partidă, în 
compania unei selecționate din pro
vincia Romans. Meciul va avea loo 
la Romans.

pentru... joc pasiv! Deși aruncă în 
luptă ultimele lor resurse, reprezen
tanții formației gazdă nu se mai pot

CLASAMENT

SCRISOARE DIN AUSTRIA

privitoare la programul celui de al 
3-lea Congres european de psiholo
gia sporturilor care se va ține la 
Koln (R.F.G.) în perioada 23—26 fe
bruarie 1972. Țării noastre, prezentă 
la această manifestare științifică cu 
un număr de 8 referate și comuni
cări, îi va reveni cinstea de a orga
niza și conduce masa rotundă în pro
blemele terminologiei psihologiei
sportului (președintele comitetului 
științific prof. univ. dr. Mihai Epu
rau), Temele principale ale congresu
lui sînt: „Antrenamentul și asisten
ța psihologică” și „Testele motorii în 
sport".

E EXPRESS
Pornind de la dubla întîlnire Olym

pique Marseille — Ajax Amsterdam 
din cadrul Cupei campionilor euro
peni, revista franceză „1 ’EXPRESS" 
consacră un amplu articol dezvoltă
rii sportului cu balonul 
Olanda, una din 
fotbalul contemporan, 
jos considerațiile, pline de 
ție, ale revistei pentru fotbalul 
„țara lalelelor”, 
semnificative.

„El a despicat 
televizoarelor și 
marseillezi. Se numește Johan Cruyff. 
Are 24 de ani, glezne de gazelă, 
umeri înguști, o față ca o lamă de 
cuțit, un păr care flutură pe spate 
ca o coamă. Pe teren, este un de
mon : driblingurile, viteza și șutu-

rotund in
„marile puteri” in 

Redăm mai 
admira- 

din 
în cîteva pasaje

dintr-odată ecranul' 
inima suporterilor

semame
Jnorti/e

1L1 l'JILIMfc

IN LUMEA
In prag de Olimpiadă, in lumea 

schiului alpin nu-i încă liniște... o- 
limpică. Cei mai bani schiori se pre
gătesc, dar deasupra multora plutește 
amenințarea excluderii de la J.O, pen
tru acte de profesionism. Care vor fi 
reacțiile în cazul cînd aceștia nu vor 
fi admiși să ia startul la Sapporo ? 
încă nu se știe. Lumea schiului al
pin. socotită la un moment dat soli
dară, pare acum împărțită. Iată, de 
altfel, ce scrie Karl Erb în ultimul 
număr al săptăminalului elvețian 
SEMAINE SPORTIVE :

„Tn cadrul disensiunii cu dl. Avery 
Brundage, federațiile de schi păreau 
să formeze totuși o unitate mai mult 
sau mai puțin compactă. După ce 
însă președintele C.I.O. și-a acordat 
o scurtă pauză, lăsînd să urce tensiu
nea. edificiul F.I.S. • s-a fisurat. Reac
ția lui Karl Schranz în legătură cu 
anumite acuzații lasă să se prevadă 
ce se va petrece în săptăminile vii
toare : ..Dacă vor să mă descalifice, 
voi aduce probe că mulți alți coneurenți 
nu au respectat regulile amatorismu
lui”.

Prima cornișă de zăpadă care sur- 
plombcază schiul alpin a căzut. A- 
valanșa nu s-a declanșat încă, dar ea 
se poate produce de la un moment 
la altul. Roși Mittermeier și colegii 
ei nu vor să suporțe, cu siguranță, 
sancțiunea (a n. suspendarea dictată 
de federația vest-germană, relatată 
și în ziarul nostru) fără să reacțio
neze. Și este de înțeles ca toți aceștia

1. -ROMÂNIA
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Spania

3
3
3
3

UNDE PORȚILE STADIOANELORACOLOo Gfl—36 6
1 46—48 4
2 46—40 2
3 35—63 0

32
1 
0

Iată programul ultimelor două zile ale 
competiției : sîmbătă, ora 13, pentru 
locurile VII—VIII Spania — Norvegia ; 
ora 20 : pentru locurile V—VI, Suedia — 
R.D. Germană 1 duminică, ora 15.15 : 
pentru locurile III—IV Cehoslovacia — 
U.R.S.S. ; ora 18.00 : pentru locurile 
I—II Iugoslavia — România.

detașa, datorită jocului 
care echipa noastră îl 
apărare și a formei de

o 
o 
o 
o

NU SE DESCHID PENTRU TOȚI
austriac
— chiar 

.«

dis- 
cele

excelent pe 
practică în 
zile mari a

Preferă tineretul 
fracțiile de tot felul 
în „localuri de perdiție" — în loc 
să-și călească sănătatea pe stadion ? 
Părerea afirmativă, în această 
problemă, pare a se încetățeni în

22 DE FOTBALIȘTI
PE KILOMETRUL PATRAT

rile sale au pulverizat apărarea echi
pei Olympique Marseille. Marcel Lec- 
ler, președintele clubului marseillez, 
a declarat cu admirație : „Cruyff, 
este Callas’’ (n.n. celebra cintăreață 
de operă). El este de fapt figura cen
trală a unei nave pe care, de puțin 
timp, întreaga lume o contemplă cu 
teamă și admirație — anume, fotba
lul olandez.

în 1969. Ajax Amsterdam, clubul 
lui Cruyff, a ajuns în finala C.C.E. 
Tn 1979, rivala sa pe plan national, 
Feijennord din Rotterdam, cîștigă 
aceeași competiție. în 1971, Ajax este 
consacrată, la rîndul său. drept cam
pioană continentală a cluburilor. Pre
văzută Ia Rotterdam, finala din 1972 
s-ar putea să fie sută la sută olande
ză.

DISENSIUNE

SCHIULUI
să arate cu degetul pe coneurentii 
neatinși încă de această sancțiune. 
Cine poate să prevadă acum mersul 
evenimentelor ? Dacă federația de 
schi a R.F.G. nu revine asupra deci
ziei, reabilitind pe sportivii săi. o 
reacție în lanț este inevitabilă.

Dl. Brundage și colegii săi din 
C.I.O. au luat desigur cunoștință de 
evenimente cu mult interes. Acuza
țiile aduse și sancțiunile luate de o 
federație națională au — doar — mai 
multă greutate și nu pot fi retrase 
de la o zi la alta. Atacul rămîne deci 
cea mai bună apărare. Iar managerii 
grupărilor profesioniste trebuie să 
rîdă sub glugă, gîndindu-se la apor
tul de schiori de renume carg vor 
veni să îngroașe rîndurile lor.

Cu toate că federația elvețiană de 
schj a operat cu dexteritate în do
meniul regulamentului amatorilor și 
a supravegheat pe coneurenți. aceș
tia nu sînt îndepărtați din discuții, 
în situația actuală, noi ne îndoim 
mai ales de un lucru : de solidarita
tea țărilor alpine. .osibilitatea de a 
îndepărta prin acuzații un adversar 
jenant, înainte de Sapporo, este ten
tantă !

Poate că federațiile vor face ele 
însele ceea ce a anunțat dl. Brun
dage. Și dacă pînă Ia urmă, diploma
tul sportului. Marc Hodler, nu va a- 
junge — o dată în plus — să repare 
punțile rupte, la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo se va produce fali
mentul schiului alpin”.

,.Ce au ei, iar noi nu putem 
avea ?“ — se întreba melancolic unul 
dintre jucătorii marseillezi, după me
ciul de la Amsterdam. Aceeași în
trebare și-au pus-o toți telespectato
rii francezi. Pentru a afla răspunsul, 
este suficient să mergi în Olanda. La 
cele numai 13 milioane de locuitori, 
există 800 000 de jucători de fotbal 
legitimați, tot atiția cît în Franța. 
Olanda este singura tară din lume 
care are o densitate de 22 fotbaliști 
(sau două echipe) pc kilometru pătrat. 
Există în prezent din ce in ce mai 
puțini olandezi în saboți și din ce în 
ce mai multi în ghete cu crampoa- 
ne“.

Tn continuare, revista se referă la 
luarea audientă a fotbalului in ria
dul spectatorilor olandezi : „în fie
care duminică Feijenoord este încu
rajată de 50 000 de spectatori. P.S.V. 
Eindhoven, a treia in clasament, joa
că întotdeauna 
persoane. La 5 
autocare și 25 
au transportat 
echipei Ajax la Paris, unde 
lor intîlnea formația portugheză Ben
fica. Recent, la meciul Ajax — O.M. 
asistau 65 000 de spectatori. la 
Amsterdam. „Pe o scenă de teatru, 
actorul joacă prost cînd sala nu este 
plină” — declara 
echipei Ajax, 
Covaci.

Pe acest public, 
trăiască, fotbaliștii 
că este o datorie 
că. De aceea ei i _ 
două ori pe zi. o dată începînd de 
la ora 10.30 și a doua oară de la 
15,30. A doua zi după victoria asu
pra echipei marseilleze, jucătorii de 
la Ajax se antrenau tot atît de se
rios ca de obicei. Un amănunt : 
Cruyff purta plasa cu mingile de joc. 
fără a avea impresia de decădere. 
Tn Franța, cel care poartă mingile 
este antrenorul...

Formula magică olandeză este un 
amestec de extremă rigoare și extre
mă libertate. Pe teren însă, ei joa
că cu același angajament fizic per
manent, specific englezilor și vest- 
germanilor. Fotbalul modern favori
zează revanșa — pe care ei au ru
megat-o de mai mult timp — asu
pra artiștilor latini. „Se reproșează 
fotbaliștilor olandezi lipsa de fante
zie” — spunea același Covaci, 
înseamnă aceasta? Să cauți să 
diculizezi adversarul făcînd un pas 
de tango pe gazon ca argentinienii. 
Eu consider aceasta ca un frumos 
machiaj și nimic altceva”.

Multă vreme 
răzbună astăzi, 
lor au devenit, 
din Europa..."

în fața a 20 000 de 
martie 1969, 500 de
de avioane speciale 
28 884 de suporteri ai 

echipa

recent antrenorul 
românul Ștefan

care îl face să 
olandezi consideră 

s să-l mulțumeas- 
se antrenează de

..Ce 
ri-

umiliți, olandezii se 
Ei știu că echipele 
poate, cele mai bune

opinia publică din Austria. Un 
raid cît' de sumar pe terenurile și 
în sălile de sport din Viena și alte 
localități din țară, ne convinge 
însă de contrariu. Terenurile de 
baschet, volei, tenis, fotbal, pistele 
de atletism și sălile existente sînt 
des frecventate de tineri. Din pă
cate însă există motive obiective 
care îndepărtează o mare parte din 
tineret de la

Trebuie să 
locului, că 
Austria sînt 
pentru numărul 
care ar dori, < . .
volei, baschet, handbal, sau să 
practice atletismul, boxul și înotul. 
Nu demult, în urma unei statistici 
făcute de prof. dr. Walter Kiinzel, 
din Viena, s-a constatat că pentru 
acoperirea necesităților, în Austria 
ar trebui să existe 2 800 de săli de 
gimnastică, 1800 de terenuri de 
sport și 280 de bazine de înot. Cifre 
care rămîn de-a dreptul utopice, 
cel puțin deocamdată.

Dar, să analizăm în continuare 
alte cauze ale’ menținerii tineretu
lui în afara preocupărilor sportive, 
lată-le, enumerate succint i

— In cluburi și asociații sportive 
nu pot intra decît aceia care în 
primii ani își pot permite să plă
tească unele taxe și cotizații deo
sebit de ridicate. Astfel, nu toți 
părinții care doresc să-și trimită 
copiii la patinaj sau gimnastică 
își pot permite achitarea sumelor 
solicitate de instructori și cluburi. 
Situații asemănătoare se prezintă 
și în alte discipline, ca boxul, teni
sul sau înotul, în care, de altfel 
și performanțele sportivilor austri
eci sînt foarte slabe.

porțile stadioanelor, 
precizăm, din capul 
bazele sportive din 
cu totul insuficiente 

mare de tineri 
de pildă, să joace

•
— Un alt aspect negativ este le

gat de sportul din școli. în multe 
școli, de toate gradele, lipseso in
structorii și profesorii de educație 
fizică (și chiar bazele sportive) și 
din această cauză orele rezervate 
sportului sînt de-a dreptul inexis
tente. O stastistică medicală între
prinsă de Ministerul Sănătății din 
Austria a arătat că un mare pro
cent de adolescenți sînt insuficient 
dezvoltați sau bolnavi 1

— Forurile sportive austriece nu 
se preocupă de organizarea unor 
competiții de masă, care să atragă 
tineretul într-o activitate continuă. 
De pildă, la schi s-ar putea orga
niza competiții de mare anvergură 
pe plan național și succesul ar fi 
desigur imens. în această direcție .- 
nu există însă nici o preocupare, 
nici o ințiativă. Doar unele clu
buri fac excepție. Ele se prezintă 
însă la start cu un număr rela
tiv mic de coneurenți, pentru sim
plul motiv că nu pot acorda parti- 
cipanților nici cele mai elementare 
condiții i transport, echipament, 
cazare.

Acesta este tabloul real în pro
blema practicării sportului de către 
tinerii din Austria. Nimeni nu poate 
afirma că în această țară tineretul 
este dușman al sportului. Dimpo
trivă. El ar dori să se afirme pe 
stadioane, dar posibilitățile îi lip
sesc.

Șl atîta timp cît problema a- 
ceasta nu va fi rezolvată, va suferi 
nu numai sportul de performanță, 
ci și întreaga educație care trebuie 
acordată tineretului prin mișcare 
și exercițiu fizic.

Kurt CASTKA
Viena, noiembrie.

TELEX O TELEX
Raliul automobilistic al Marii Britanii 
s-a încheiat la Harrogate cu victoria 
sportivului suedez Stig Blomquist, pe o 
mașină „Saab 96-V4". învingătorul, In 
vîrstă de 25 de ani, a cîștlgat în acest 
an și rallurile Suediei și al Scandina
vici. Blomquist a ocupat primul loc în 
clasament, cu un avans de 2:33 față de 
al doilea clasat, compatriotul său Bjorn 
Waldegaard (pc „Porsche-911"). In con
tinuare s-au clasat Cari Orrenlus (Sue
dia) pe „Saab 96-V4“, finlandezii Hannu 
Mikkola șl Timo Makinen — ambii pe 
„Ford escort".

Echipa feminină de volei Lokomotiv 
Moscova, aflată în turneu în Ungaria, 
a jucat Ia Budapesta cu formația locală 
B.K.V. Elore. Sportivele sovietice au cîț- 
tigat cu scorul de 3—1 (10—15, 15—11, 
15—8, 15—10).

In „Palatul sporturilor" din Moscova a 
început concursul internațional de pa
tinaj artistic, ia care participă sportivi 
și sportive din 10 țări. In proba mas
culină. după executarea a trei figuri 
impuse, pe primul loc se află sovieti
cul S. Cetveruhin cu 279,2 p, urmat de 
compatrioții săi P, Kovalev — 271,6 p 
și S. Volkov — 268,8 p. La perechi, 
după proba impusă, cele mai bune , note 
le-au obținut campionii mondiali Irina 
Rodnina șt Aleksei Ulanov — 81,3 p. 
Cuplul Ludmila Belousova — Oleg Pro- 
topopov. campionii olimpici ai probei, 
ocupă locul trei cu 78,9 p. In proba de 
dans, lot după două figuri. conduce 
perechea sovietică Ludmila Pahomova — 
Aleksandr Gorskov cu 78,8 p.

După disputarea a 10 runde, in 
de șah de la Skoplje, continuă 
ducă detașat marele maestru 
Lev Polugaevski cu 0 p, urmat

turneul 
să con- 
soviotic 
de Ve-

llmlrovicl și Pianinei (ambii Iugoslavia) 
cu cîte 8 (1) p. In runda a 10-a, Pe- 
lugaevski l-a învins In 44 de mutări 
pe Janosevlci, Langeweg a cîștlgat la 
Rajkovici șl Ostolci la Tringov,■
Turneul International feminin de șah 
desfășurat în localitatea olandeză Em
men s-a Încheiat cu victoria maes
tre! Iugoslave Vlasta Klachbrenner. care 
a totalizat 5 puncte din " ------ - ~
locurile următoare s-au 
Eretova (Cehoslovacia), 
(Ungaria) cu cite 4‘/2 p, 
(U.R.S.S.) Jana Harston 
P. ----- - ■’ ’ ‘

7 posibile. Pe 
clasat : Kveta 
Eva Karakas 

Elena Rubtova 
___ (Anglia) — S’/a 

Maria Litmanowlcz (Polonia), ’ 
Timmer (Olanda) — 2’/a p, Ingrid 
sen (Olanda) — 2 p.

Riet 
Jan-

pen-La Geneva, într-un meci contlnd ,_
tru „Cupa Alpllor" la hochei pe gheață, 
s-au întîlnit echipa locală £:------ ‘
formația italiană Val Gardena 
ria a ‘ revenit hoeheiștilor elvețieni 
scorul de 13—2 (5—0, 4—2, 4—0).

Servette și 
. Victo- 

cu

Turneul international masculin de 
schet de la Brno a fost cîștlgat de 
ir"?
In ultimul meci, baschetbaliștii 
t'-‘ " Z'- ~.i
formația Tehnlka Brno. Intr-un alt joc, 
formația Vaaz Brno a dispus cu 58—55 
(27—29) de echipa Universității din Leip
zig.

ba- 
_ __ _ for

mația institutului Politehnic din Kiev. 
‘___sovie

tici an învins cu scorul de 81—73 (50—29)

Cea de-a patra ediție a concursului 
internațional de spadă „Trofeul Franco 
Mannino“ s-a încheiat la Catania cu 
victoria scrimerulul maghiar Pali 
Schmitt. El a totalizat 3, victorii, fiind 
urmat în clasament de Max Geuther 
(R. F. a Germaniei), Csăba Fenyvesi, G. 
Kulcsar (ambii Ungaria). Alan Variile 
(Franța) și G. Battista (Italia).


