
ANCHETĂ ÎN CÎTEVA CENTRE DIN ȚARĂ (I) 

MUNCĂ POLITICĂ Șl EDUCATIVĂ VIE, EFICIENTĂ, 
IN RlNDURILE SPORTIVILOR!

mul constructor al socialismu
lui — făuritor al propriului 
destin, dar și al progresului 

i noastre — 
angajat, cu 
profesionale, 
și morale, 

elaborat de

și civilizației națiunii 
se simte pe deplin 
toate calitățile sale 
organizatorice, politice 
în vastul Program < 
Partid pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor. Deși ma
rile schimbări petrecute în struc
tură social-economică a României 
exercită obiectiv o influență pozi
tivă asupra procesului de formare 
a conștiinței socialiste a cetățeni
lor, necesitățile majore pe care 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate le pune în fața 
întregului popor implică, în primul 
rînd, participarea creatoare a 
oamenilor muncii în toate dome
niile de activitate, un grad sporit 
de responsabilitate socială. Așa 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „poporul trebuie să 
acționeze conștient pentru rezolva
rea tuturor problemelor ce se ridi
că în procesul făuririi 
socialiste multilateral 
sâ-și făurească în 
viitorul. Aceasta
tuturor măsurilor pentru intensi
ficarea activității ideologice și edu
cative, activitate care trebuie să 
aibă un rol tot mai important în 
formarea omului nou, în dezvolta
rea conștiinței socialiste, în întrea-

ga activitate tie edificare a socie
tății noastre noi".

Amplul perimetru al sportului, 
departe de a fi o lume închisă, 
trebuie să reflecte complexa reali
tate a țării noastre, să contribuie 
în forme specifice la îmbogățirea 
vieții spirituale a oamenilor mun
cii, pentru cultivarea normelor și 
principiilor eticii comuniste, a echi
tății și dreptății sociale. Cluburile 
și asociațiile, organele locale spor
tive au îndatoriri permanente pen
tru ca educația fizică și sportul să 
constituie un instrument eficient 
de formare cetățenească, partinică 
a tinerei generații. Antrenorii, 
tehnicienii, cadrele de conducere

ale acestor entități sportive — în
zestrate nu numai cu atribuțiuni 
tehnice, ci și cu cele educative — 
trebuie să găsească, cu simț politic 
și pedagogic, mijloacele cele mai 
adecvate pentru combaterea atitu
dinilor și mentalităților înapoiate, 
pentru promovarea dragostei de 
muncă, cinstei, corectitudinii și 
principialității.

Tn acest sens, pentru relevarea 
unor mijloace concrete folosite în 
munca politică și educativă în rin
gul sportivilor, redacția noastră a 
efectuat o anchetă în cîteva cen
tre din țară, cu sprijinul corespon
denților județeni.

societății 
dezvoltate, 

mod conștient 
impune luarea

BRAȘOV: „Ștafeta generațiilor'
Pentru a avea ecou, propaganda spor

tivă se cere a fi Inventivă, concretă șl 
pilduitoare. Să se adreseze concomitent 
rațiunii și sufletului.

Sînt numeroase formule prin care fo
rurile de conducere ale sportului bra
șovean au înțeles să militeze în spiritul 
educației comuniste, al formării calită
ților de om și cetățean, la lărgirea ori
zontului politic și cultural al celor caro 
au practicat, practică sau doar îndră
gesc sportul. S-au succedat conferinței 
întîlniri cu vechi activiști de partid, 
prelegeri la universitatea populară, gale 
de filme, consfătuiri, zile de muncă pa
triotică etc. Dintre aceste multiple ma
nifestări, desprindem una, ca semnifi
cativă pentru ldeea de continuitate a 
sportului, pentru conținutul său educa
tiv. Este vorba de simpozionul Intitulat 
simbolic „Ștafeta generațiilor".

In fața unei asistențe care a umplut

plnă la refuz sala Casei de cultură din 
Brașov, s-au Înfățișat publicului repre
zentanți ai generațiilor sportive în succe
siune, incepînd de la pionierat pînă la 
cei în activitate. A fost evocat trecutul, 
cu greutățile sale, a fost transmisă o 
experiență de viață șl sportivă. S-a vor
bit vibrant, cu emoție, de la om ia om,

Anchetă realizată de :
Paul SLAVESCU 

Mihai BÎRA
și corespondenții județeni 

Vasile ALBU și Petre ARCAN

(Continuare în pag. a 2-a)

PE MARGINEA CAMPIONATELOR BALCANICE DE SCRIMĂ

® Titlurile au revenit celor mai consecvenți trăgători • Ce putem spune
despre adversarii noștri? • O colecție de cupe fără precedent!

IqATENA, 29 (prin telefon, de 
trimisul nostru special}.

Cea de a 4-a ediție a Campio
natelor Balcanice de scrimă a fost

rești (1968) și Zagreb (1969) și trei 
la Sofia (1970).

Recolta de titluri și medalii cu 
care sportivii noștri se întorc acasă

CLASAMENTELE GENERALE ALE C.B. ECHIPE

seamnă că nu poate fi nici mini
malizat. Ar fi lesne, poate, să
se spună că trăgătorii noștri au
cîștigat „în joacă", pentru că au un 
nivel valoric superior celor mai
mulți dintre adversarii lor din
Balcani. Am mai spus aceasta în-
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Floretă bărbați :
1. ROMANIA 8 p — campioană balcanică pe 

p, 3. Turcia 4 p, 4. Grecia 2 p, 5. Iugoslavia C p. 
Floretă femei :

1. ROMANIA
p, 3. Iugoslavia

Spadă :
1. ROMANIA

p, 3. Grecia 4
Sabie :
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1971, 2 Bulgaria

Sebastian BONIFACIU
(
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Turcia 2 p, 5.

p — campioană

balcanică

balcanică
Iugoslavia

balcanică

pe 1971,

pe 1971, 
0 p.

pe 1971,
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Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria. . - , - . 2 Bulgaria
4 p (19 asalturi cîștigate), 3. Turcia 4 p (12 asalturi cîștigate), 4. Gre
cia 2 p (18 asalturi cîștigate), 5. Iugoslavia 2 p (15 asalturi cîștigate).

și cea mal fructuoasă pentru tră
gătorii noștri din toate cite s-au 
desfășurat pînă acum. Aici, la Â- 
tena, ei au reușit să cucerească 
toate titlurile puse în joc, în timp 
ce în edițiile precedente le-au lip
sit din panoplie cite unul laBucu-

(marți seara, cu avionul, în jurul o- 
rei 18) este, așadar, impresionantă. 
Și totuși, în ciuda proporțiilor sale, 
succesul de la Atena nu ne per
mite să facem comentarii ditiram
bice. El trebuie privit la adevăra
tele lui dimensiuni. Ceea ce în-

DUBLUL CAMPION

MONDIAL DE LUPTE

GIHOIIGHE

BERCEANU

ÎS1 PREGĂTEȘTE

mirarea
în ultimul timp, mai

tori ai sportului luptelor ne-au în
trebat ce s-a întîmplat cu Gheorghe 
Berceanu, care în ultimul timp n-a 
mai apărut pe saltelele de concurs, 

Intr-adevăr. Gheorghe Berceanu. 
oel mai valoros luptător român al 
tuturor timpurilor — cîștigător a 
două titluri de campion mondial (în 
1969. la Mar del Plata — Argentina 
și în 1970. la Edmonton — Canada) 
și a unei medalii de aur la cam
pionatele europene (în 1970, la Ber- 

, lin) — n-a mai participat la nici o 
competiție în partea a doua a anu
lui 1971. Ultima lui apariție a fost 
în iulie, la „internaționalele" de la 
Constanța. A absentat și de la în
trecerile C.M. de la Sofia, din au
gust, Neparticiparea lui Berceanu la 
competițiile internaționale și interne 
se datorește unul accident survenit 
în timpul unui concurs, la începutul 
anului, cu o recidivă în vară.

Gheorghe Berceanu a urmat 
sever șl complex 
iar acum se află 
convalescență.

Zilele 
luptător 
cu acest 
vorbirea 
jos :

— Cum te simți și cînd crezi că-ți 
vei lua locul in echipa națională de 
lupte greco-romane ?

— De puțin timp am reînceput 
antrenamentele (!). Deocamdată nu 
cele specifice luptelor, ci doar gim
nastica medicală. După tratament și 
cele iO zile de băi la Herculane. mă 
simt bine. Sint însă obligat să fac 
tot ce e posibil pentru fortificarea 
organismului. După 1 decembrie voi 
începe lucrul la sală, de care tare 
mi-e dor. Mai intîi. evident, 
exerciții ușoare, apoi, treptat.
voi încadra în programul normal de

multi iubi și sper că curind voipregatire
fi chemat din nou în lotul pentru 
Jocurile Olimpice.

Toma RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA
LA

tratament 
In ultimele

faimosul

AL

un 
medical 
zile de

nostruacestea.
ne-a vizitat la redacție și 
prilej am purtat cu el con- 
pe care o reproducem mai

cu 
mă

la „Cupa București*4
Incepînd de vineri, arena Voința 

din Capitală va găzdui o mare în
trecere Internațională de popice, edi
ția 1971 a „Cupei București”. La 
tradiționala competiție și-au anunțat 
participarea sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei. Franța, Polonia și Un
garia. La întreceri vor fl prezențl și 
cei mai buni popicari români.
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ATACÎND ULTIMELE 5 ETAPE - DE SPRINT - CU TOATĂ ENERGIA

Mîine, Dinamo-Steaua, un ,,derby clasic** mult așteptat. La Oradea, o partidă de răscruce...

temeau că după 
Cehoslovacia — 

■” va urma un in- 
fotbalistic de relaxare — 

marca „omenește’’ etapa a 
primului nostru 

înșelat, 
echipele, inclusiv

ei care se 
„campania 
Tara Galilor’ 

termezzo 
care va 
XI-a a 
— s-au

Toate 
au furnizat jucători lotului 
tativ, au „plonjat” duminică 
talia campionatului cu toată 
gerea, exprimîndu-și limpede 
de spirit și intențiile chiar și prin 
totalul de goluri — 23 —. record 
egalat al actualei ediții.

Înțelegînd că randamentul in aces
te ultime 5 etape, programate în 
spațiul a 15 zile, va structura hotă
râtor clasamentul de toamnă, 
pele capabile să reziste 
prelungit asigurîndu-și 
liniștită, competitoarele 
fotbalistice a tării au 
nică să nu piardă „startul" acestei 
ultime întreceri. Deși, incepînd cu 
lidera. U.T.A.. si terminind cu deți
nătoarea lanternei. C.F.R. Cluj, echi
pele vizitatoare au luptat cu toată 
energia pentru puncte, un singur „11“ 
și-a atins acest obiectiv. Universi
tatea Craiova, care a terminat la 
egalitate la Ploiești, acolo unde tre
buie multă muncă și răbdare pentru 
a se ridica o nouă formație demnă 
de valoroasa tradiție a Petrolului.

Producîndu-se abia în a 11-a eta
pă. primul eșec al U.T.A.-ei are o 
incidență... îmbucurătoare (deși, 
într-un fel. ne pare rău pentru ară
deni) fată ' ' .
samentului. relansînd ambiții acope
rite. parcă, de cenușă. In spatele a 
două echipe pe cit de serioase, pe 
atît de productive în această toam
nă — S.C. Bacău și „

sint în 
mult 
bellum”, 
din oficiu, a țîșnit

stare 
campionatul

Dinamo,
șl mai

..ante 
candidat

să „încurce” 
văzut 

eternul 
pe un cuioar £a-

tului. unde emoțiile sint cel 
la fel de puternice ca si m 
disputelor „înaltei societăți” 
primele 4—5 trepte ale

puțin 
cazul 

de pe 
competiției.

puțin 11 echipe (locul 15. Crișul —
7 puncte... locul 6. F.C. Argeș — 
12 puncte) au „posibilități" la fel 
de obiective de a retrograda.

cele care 
reprezen- 

în bă- 
convin- 

starea

echi- 
acestui sprint 
o iarnă mai 
primei scene 
căutat dumi-

campionat

la Ploiești
înaintarea 
Foto i Ion

petroliștilor repriza
TAnASESGU — Ploiești

O mostră a încleștării aproape continue dintre apărarea craiovenilor și 
secundă a meciului de duminică, de

de lupta din vîrful cla-

Finala ediției a II-a a campionatului
național sătesc de trîntă

In organizarea Uniunii Tineretu
lui Comunist — cu asistență tehnică 
din partea Federației române de 
lupte — va avea loc la Galați (în 
noua sală a sporturilor), lntre 3—5 
decembrie, finala celei 
ediții a Campionatului național să
tesc de trîntă.

Competiție devenită
(în cadrul „Cupei tineretului de la 
sate” au loc faze de masă șl etape 
județene). Campionatul național să
tesc (prima lui ediție și-a disputat 
finala anul trecut, la Constanța) își 
propune drept scop stimularea prac
ticării luptelor de către un număr 
cit mai mare de tineri din mediul

de a II-a

tradițională

rural. Concomitent, se urmărește de
pistarea unor talente .pentru spor
tul de performantă.

La competiție vor fi. prezențl cit* 
S sportivi din flecare juldet. ccrespsn- 
zător celor șase categorii de greuta
te.

Cîștigătorilor le vor fi oferite cu
pe, diplome, echipament și mate
riale șportive din partea U.T.C.. Fe
derației române de lupte. C.J.E.F.S 
Galați. Comitetului județean Galați 
al U.T.C. etc.

Sportivii clasați pe locul I la fle
care categorie de greutate vor fi 
desemnați campioni naționali sătești 
de trîntă — ediția 1971.

vorabil si este de așteptat să se ba
tă cu toate forțele pe ultimele lun
gimi ale turului de campionat.

Coincidenta face ca tocmai mîine, 
intr-un derby de pasionantă tradiție, 
dinamoviștii să întîlnească pe Steaua, 
egală la numărul de puncte (13) în 
urma călătoriei fără randament de 
la Iași. Deși cele două protagonis
te vin " .7 
îndoim pă derbvul de miina se va 
ciGputa 
echipă 
orice date situate în afara întrecerii 
directe, victoria mult dorită repre- 
zentînd pentru ambele un titlu de 
prestigiu.

Savurîndu-și o victorie visată mul
te luni in jurul Copoului. 
văd, ca și învinși1, lor de 
tot înaintea unui „derby 
cazul lor la celălalt pol al

Pierind de la cifre, de la confi
gurația de azi a clasamentului, ne 
hazardăm în a spune că — la ora 
actuală — cel puțin 12 echipe (locul 
1. U.T.A. — 16 puncte... locul 12. 
Farul — 10 puncte) au șanse obiec
tive de a cîștiga titlul, așa cum cel

Altfel 
noastră, 
nat foarte reactiv, foarte tempera-

Marius POPESCU

spus, avem — spre bucuria 
a martorilor — un campio-

(Continuare în pag. a 3-a)

după rezultate opuse, nu ne
„în maniera lui”, fiecare 

uitînd la începerea jocului

Ieșenii se 
duminică, 
vital”. în 
clasamen-

AZI, UN NOU JOC DE VERIFICARE A RUGBYȘTILOR
Lotul național de rugby a intrat 

In etapa finală a pregătirilor pentru 
meciul cu Franța. Pentru această 
săptămînă, paralel cu antrenamen
tele cu porți închise, au fost progra
mate trei meciuri-test.

Primul va avea loc astăzi după- 
amiază. pe stadionul Tineretului. în- 
cepînd de la ora 15,30, cînd selec- 
ționabilii vor întîlni echipele Steaua 
și Sportul studențesc (fiecare cite 
o repriză). Ambele partenere vor 
alinia formațiile cele mai bune. Dar 
lotul ?

Unul dintre antrenorii coordonatori. 
Petre Cosmănescu a încercat să ne 
schițeze XV-le selecționabililor. Ast
fel, pentru începutul meciului, linia 
I se va prezenta în formula Dinu, 
Popovici si Baeiu, cea mai apropiată, 
se pare, de cerințele meciului de la 
Beziers. în linia a II-a vor

Șerban șl Postolache, tar în lipla a 
IlI-a Dărăban ea închizător, Răș- 
canu și I. Pop ca aripi.

Lucrurile s-au complicat, oarecum,

fi Încercați Iftlmle. Iorgulescu, Ma
rinescu, Hulă și R. Ionescu. Șl în 
cazul acestora există un semn de 
întrebare. Iorgulescu fiind suferind

TENIS DE MASĂ VOINȚA ARAD
TREILEA TITLU REPUBLICAN

în tenisul
nin a devenit tradițională frumoa
sa luptă sportivă pentru titlul de 
campioană a României dintre echi
pele Voința Arad și Progresul 
București. De cele mai multe ori

nostru de masă feml

PREGĂTIRI IN VEDEREA MECIULUI DE BOX

nenții lotului reprezentativ. Printre ei
Durbac exersează loviturile de picior sub privirile unora dintre compo- 

’ ' _ " . _i Postolăche, Bac',u, Suciu și Floreseu
Foto i Th. MACARSCIII

Duminică seara, la Mtînchen, se 
dispută meciul internațional de 
box dintre echipele reprezentative 
ale României și Republicii Fede
rale a Germaniei. In vederea aces
tei partide, selecționații români fac 
ultimele pregătiri la Arad, urmînd 
un program strict de antrenamente.

Pugiliștii români vor face depla
sarea în următoarea formație (în 
ordinea categoriilor) i Aurel Mihai, 
Constantin Gruiescu, Vasile Ivan, 
Gabriel Pometcu, Antoniu Vasile, 
Paul Dobrescu, Ion Hodoșan, Ale
xandru Popa, Ion Petrea, Horst 
Stump și Ion Alexe. După cum se 
vede, în echipa națională apar nu

me noi la categoriile mijlocii. S-a 
luat în considerare buna evoluție 
a lui Hodoșan și Petrea în meciul 
secund cu echipa Republicii De
mocrate Germane, precum și for
ma bună manifestată de Popa la 
recentul turneu internațional de la 
Minsk.

Meciul de la Mtînchen dă spe
cialiștilor români o excelentă posi
bilitate să cunoască mai devreme 
și mai îndeaproape locul de desfășu
rare a viitorului turneu olimpic, 
iar boxerilor noștri prilejul de a

(Continuare în pag. a 2-a)

deținut de Rapid, una
din marile surprize
din istoria campiona-
telor de baschet.

Performanța de acum dă dreptul 
echipei din Arad să participe în 
ediția viitoare (1972/1973) a „Cupei 
campionilor europeni". Noul suc
ces. ca și învestitura de a parti
cipa la o competiție internațională

în cazul liniei de mijlocași. In care 
Floreseu nu va fl utilizat, deoarece 
acuză un traumatism la maxilar. In 
aceste condiții, s-a apelat la for
mula Țața-Bucos, probabil de tran
ziție. Centri vor figura Nica și Ni- 
colescu, iar aripi. Suciu și Constan
tin. Durbao completează, ca fundaș, 
pe cel 15

în meciul-test de astăzi vor mai

de lumbago. In același timp, unul 
dintre selecționabill, Bărgăuna% a 
ieșit din discuție, deoarece, apreciază 
medicii, el nu se poate reface pînă 
la 11 decembrie.

în orice caz. se așteaptă, din par
tea rugbyștilor selecționați în Iot, 
o evoluție mai convingătoare în ra
port cu- ceea ce au arătat ei pînă 
acum...

finala șahiștilor

Antrenorul emerit
Sigismund Ferencz des-
tăinuie „secretul"
succeselor formației
feroviare.

Băieții de la Politeh-
nica In revenire, dar

învingătoare au ieșit jucătoarele 
din Capitală. La recent încheiatul 
campionat național însă, laurii au 
fost cuceriți de merituoasa forma
ție arădeană. Este pentru a treia 
oară cînd titlul de campioană a ță
rii revine Voinței. Elevele antreno
rului Emil Procopeț au mai deți
nut acest titlu în 1967 și 1968.

atît de prestigioasă cum este 
„C.C.E.", atrag pentru sportivele 
arădene și antrenorul lor o res
ponsabilitate sporită. Ca atare și 
pregătirile viitoare vor trebui a- 
bordate la nivelul corespunzător.

în foto, de la stingă : Iudith Kre- 
jec, Livia Căruceru, antrenorul 
Emil Procopeț și Magdalena Lesai

Era limpede pentru oricine că această 
finală a campionatului național de șah, 
care trebuie să desemneze pe dețină
torul titlului din acest an. va prilejui o 
dispută strinsă. Intr-adevăr, de la pri
mele runde ale turneului, care se des
fășoară în aceste zile în Capitală, s-a 
putut remarca un echilibru de forțe, a- 
ntmțînd lupta de uzură specifică unor 
asemenea întreceri de durată.

Prima „treime" a concursului dă puți
ne indicații asupra posibilului cîștigă- 
tor, dar ele sînt totuși suficient de 
prețioase pentru a trage unele concluzii, 
profltînd de prima zi de pauză, cea de 
ieri. Astfel, în plutonul compact de con-, 
curențl, care s-a instalat, în fruntea cla
samentului, găsim nume de șahiști re- 
putațl, capabili să obțină primul loc la 
capătul întrecerii. De pildă, actualul 
campion, Victor Ciocâltea, ca șl vechiul 
său coleg de întreceri Theodor Ghlțes
cu. Do! jucători consacrați, oare pot re
zista pe parcurs, sînt desigur Carol Par
tos șl Emil Ungureanu. Ultimul — fără 
singura înfrângere suferită în fața lui 
Em. Reicher — ar fi putut avea acum 
chiar avans de puncte. în fine, Gh. Mi
titelu, Ș. Neamțu, I. Szabo sau C. Botez, 
pot fi și ei luați în considerație, ca pre
zumtivi lideri în rundele viitoare.

Două observații de amănunt, tn acest 
„start" al finalei. în primul rlnd, abun
denta remizelor, fenomen însă explica
bil și prin dorința fiecăruia de a-și me
naja forțele pentru un turneu cu 21 de 
concurenți. Apoi — fapt mai curind re
gretabil — este insuccesul de pînă acum 
al șahiștilor tineri. Nici unul dintre a- 
ceștia nu figurează pe primele loourl în 
clasament, iar un șahlst talentat ca D. 
Ghizdavu are deja nu mal puțin de trei 
înfrîngeri. Să sperăm că rundele viitoare 
vor aduce un reviriment In rîndurile 
elementelor tinere și așa destul de dis
cret reprezentate în finală.

înaintea reluării întrecerii — cu runda 
a 8-a, pirogramată azi, în sala I.P.G.G. 
— vom Însera întregul clasament. Dat 
fiind numărul inegal de partide dispu
tate, folosim pentru flecare concurent 
scorurile de puncte (cîștigate șl pierdu
te) pe numărul de partide încheiate : 
Ghlțescu, Partos șl Ungureanu, 4'/,—2'/« ; 
Ciocâltea, Mititelu șl Neamțu 4—2 ; Botez 
4—3 : Drimer șl Szabo 31/,—2*/i ; Stoica 
3'/t—3% ; 7 i* ■’
Grdnberg .și Relcher 
2>A—3*/j ; Ghizdavu
2—3 : Buza l‘/2—2'/2 ; 
l*/2—4‘Z» ; Pușcașu 1—5.

---------- U /9”i /I , OlvlVC*
Șuta 3—4 : Valsman 21/»—1*/2 ; 

Ghindă 
Pavlov

2‘/a—2*/3 ;
2*/,—4>/> ;
Aclam șl Stanciu

Cernat stă prea mult
pe banca rezervelor.

Etapă intermediară In
divizia feminină A.

Citifi In pag. a II-a. 
rubrica de baschet, cu- 
prinztnd comentarii 
după etapa de dumini
că a campionatelor re
publicane și vești des
pre activitatea la zi. 
în imagine, splendidă 
săritură, pînă la inelul 
panoului, executată de 
P î r ș u (Politehnica).

Radu VOIA . • Foto jc Drago? IȚ5AGU
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poziții fruntașe In prima competiție 
a țării.

PENTRU SPORTUL PREFERAT, MUNCA FANA
PREGET, AMBIJIA!

Neîndoielnic, clasarea echipei Ra
pid pe locul I după cele șapte etape 
ale diviziei feminine A, timp în care 
nu a cunoscut înfrîngerea, dispunind 
de principalele candidate la titlu, 
Politehnica și I.E.F.S., constituie 
una dintre marile surprize înregis
trate în istoria celor 23 de ediții ale 
■competiției. Spunem aceasta, deoa
rece era greu, aproape imposibil de 
crezut, ca Rapid, cu un lot radical 
transformat prin retragerea din ac
tivitatea competițională (Eva Fcrencz, 
Ileana Chiraleu) sau din cadrul lo
tului feroviar (Elena Ivanovici și 
Irina Vasilescu) a unor jucătoare de 
bază și promovarea direct din divi
zia școlară a unor junioare, talentate 
este drept, dar totuși junioare (Ma
ria Roșianu și Doina Buga), să ră- 
mînă printre fruntașe. Și. totuși, 
„minunea” s-a produs, spre bucuria 
suporterilor giuleșteni care au aplau
dat duminică un frumos succes al 
favoritelor lor. Firesc, se naște în
trebarea: cum a fost posibilă reali
zarea excelentelor performanțe din 
această toamnă, care a provocat fru
moasele evoluții ale elevelor antre
norului ■ emerit 
Răspunsul ni l-a 
tul antrenor, a 
biată de modestie, este unanim 
cunoscută în baschetul nosLru : 
este vorba de nici un secret, 
iubesc baschetul, doresc să-1 
eît mai bine, au ambiția de 
veni jucătoare de clasă și, 
realizarea tuturor acestora, 
CF.SC ENORM. Șl nu numai 
în timpul campionatului, ci încă din 
vară, cînd, de fapt, a fost acumulat 
cuantumul determinant al calității. 
Pasiunea, puterea de muncă, con
știinciozitatea. acestea sînt „tainele" 
echipei noastre”. Noi vom adăuga 
că roadele antrenamentelor intense 
au fost reflectate în jocul modern 
practicat de feroviare. Să ne amintim 
de apărarea foarte agresivă, mai 
precis zona-presing, care a destră
mat deseori ofensiva studentelor și 
a dus la interceptarea multor mingi, 
fructificate prin contraatacuri sau 
atacuri poziționale, purtate într-un

ritm viu. mai 
panoului. De 
a fost plasamentul cînd s-a ivit, ne- . 
cesitatea recuperărilor. în această 
privință Dorina Suliman fiind un 
bun exemplu pentru mai tinerele ei 
coechipiere, asa cum s-a dovedit si 
Anca Racoviță în calitatea ei de 
conducătoare de joc.

Pînă la încheierea campionatului 
mai sînt.. însă, două tururi. plus 
turneul final. Deci, lupta pentru ti
tlu este departe de a fi încheiată. 
I.E.F.S. si Politehnica au in conti
nuare sanse de a cuceri primul loc 
în ediția a 23-a a campionatului si 
ml încape îndoială că viitoarele 
meciuri dintre protagonistele diviziei 
A vor stîrni un interes și mai mare 
decit pină acum. Și desigur numai 
nentru că această ..citadelă" a bas
chetului feminin, Rapid, nu a vrut 
să părăsească poziția de candidată 
la titlul pe care l-a deținut de șapte 
ori pînă acum, dorind să-și păstreze 
prestigiul cucerit cu trudă în cele 
peste două decenii de cînd deține

cu seamă in preajma 
asemenea, remarcabil

★
Ne-a bucurat, duminică dimineață, 

evoluția baschetbaliștilor de la Po
litehnica București în meciul cu 
I.E.F.S, Radical schimbați în bine, 
ca putere de luptă și concentrare 
în acțiunile întreprinse și în atac și 
în apărare. Pîrșu, Popa, Georgescu 
et comp, au jucat, poate pentru 
prima dată în acest campionat, la 
adevărata lor valoare, demonstrând 
că sînt capabili de comportări re
marcabile, deși tinerii jucători de 
la I.E.F.S. le-au dat o replică foarte 
dîrză. Ne-au surprins. însă. două 
lucruri: absenta lui Troacă, unul 
din pivoții care, mi mai departe de
cit acum un an. era considerat ca o 
speranță chiar pentru lotul național, 
și utilizarea doar 5—6 minute a ju
niorului Cernat. ale cărui perspec
tive de a ajunge un mare baschet
balist sînt certe. Dacă în cazul lui 
Troacă există o explicație prin ati
tudinea nu întotdeauna potrivită 
ță de antrenoarea Stela Rusu, 
cel al lui Cernat nu găsim nici 
motiv. Djmpotrivă, considerăm 
totul regretabilă și dăunătoare men
ținerea lui îndelungată pe 
rezervelor, deși valoarea ce o 
la ora actuală și. mai cu 
perspectivele ce le vădește, 
utilizarea lui. poate chiar permanen
tă, în „5“-ul Politehnicii. Obișnuința 
cu calitatea de rezervă, se știe, are 
urmări nefaste : blazarea și plafo
narea. Ceea ce nu ar onora în acest 
caz. conducerea tehnică a echipei 
Politehnica București.

D. STANCULESCU

»> NE VOM ORIENTA CĂTRE JUCĂTORII CU CALITĂȚI 
FIZICE EXCEPȚIONALE,

Antrenorul
UN mut SI’IHII Ut UAHUIHl...“
federal, prof. AL. TEOFILOVICI, despre meciul-test de rugbțj

Australia (18-9) și perspectivele partidei de la Beziers

DAN IRIMICIUC

fa
in 

un 
cu

banca 
deține 
seamă 
impun

Sigismund Ferencz 7 
dat chiar aprecia- 

cârui capacitate, du- 
rc- 

„Nu 
Fetele 
învețe 
a de- 
pentru 
MUN- 
acurn,

CINCI MECIURI, CINCI ORAȘE,

Etapă intermediară la
întîmplarea face ca etapa a 
VHI-a, intermediară, a rampio-a

natului republican feminin, care se 
va disputa miine, să nu progra
meze nici un meci în Capitală. 
Toate cele cinci partide vor avea 
loc în tot atîtea orașe ale țării. La 
Cluj, A. S. Armata va încerca să 
dea o replică onorabilă actualei 
fruntașe a clasamentului. Rapid; 
Ia Iași, revelația campionatului, 
Universitatea, va încerca să de
monstreze în fața Politehnicii 
București că victoriile anterioare 
nu au fost întîmplătoare ; la Satu 
Mare, Sănătatea se va strădui să 
facă față taliei superioare a stu
dentelor de la I.E.F.S.; Ia Oradea,

PRINCIPAL ATU IN DE RBYURILE FRUNTAȘELOR
dur, echipa a participai 
Dinamoviadă, după care 
direct în bătălia, mai

Campionatele naționale de volei 
au oferit simbătă și duminică iu
bitorilor acestui sport jocuri specta
culoase — motiv principal pentru 
care asistența la partidele cele mai 
recente a sporit considerabil —, 
de mare luptă și pasionante ca evo
luție a scorului. Este și firesc, în
trucât în această perioadă atît cam
pionatul masculin, ajuns în pra
gul ultimei etape a turului, cît și 
cel feminin, au programat și pro
gramează în continuare întîlniri e- 
chilibrate între fruntașele clasamen
telor sau derbyuri ale zonei retro
gradării.

Fără îndoială, cei mai avantajați 
au fost spectatorii bucureșteni care 
au avut prilejul să urmărească o 
serie de întîlniri de înalt nivel, 
care i-au satisfăcut în bună măsu
ră. Astfel, după ce au fost marto
rii cuplajului masculin Dinamo— 
I.E.F.S. și Rapid—Steaua (etapa a 
îX-a), în cadrul căruia au putut ur
mări aproape tot ce are mai bun 
voleiul nostru, sîmbătă le-a fost o- 
ferit un alt derby de atracției Di- 
namo-Rapid. Și nu au avut ce re
gi eta, deși rezultatul nu a mulțu
mit decît pe suporterii dinamovisti. 
Este evident însă că posibilitățile 
celor două echipe sînt mai mari 
decît cele arătate în sala Floreas
ca. Ce i-a împiedicat pe voleiba
liștii din șps. Ștefan cel Mare și pe 
cei din Giulești să evolueze la 
cota maximă a valorii lor? Primii, 

. dinamoviștii, resimt serios uzura 
de pe urma unei activități neîntre- 
ruDte încă din primele luni ale a- 
nului, cînd lotul național (căruia îi 
dau majoritatea titularilor) a înce
put pregătirile pentru „europene". 
După un campionat european pre-

tențios și 
imediat la 
a intrat 
crîncenă ca în trecut, a competiției 
interne. Față de aceste considerații, 
comportarea „alb-roșilor" ni s-a 
părut destul de bună, evoluțiile din 
derbyuri le de pînă acum plasîn- 
du-i în capul listei de pretendent! 
la titlul național. Pentru că, după 
refacerea din pauza campionatu
lui, dinamoviștii, al căror lot 
deosebit 
dem — 
Rapidul 
tătoare, 
buit să_ _______ _ __ ________ ...
riior săi de simbătă (superiori ca 
gabarit), datorită faptului că au 
abordat întîlnirea cu un moral scă
zut, influențat pe semne și de 
prezența lui Udișteanu în terenul 
dinamovist. Timorarea lor s-a pu
tut observa chiar de la încălzirea 
dinaintea partidei. Fără acest nea
juns, elevii lui Drăgan ar fi avut 
un alt cuvînt de spus. Iată ce a îm
piedicat ca derbyul Dinamo—Ra
pid să fie meciul turului. Poate 
că întîlnirea de mîine, Steaua— 
Dinamo, ce va decide ocupantele 
locurilor 1 și 2, va întruni toate 
atributele unui mare derby. Cam
pionii, după înfrîngerea în fața 
Rapidului, au cîștigat clar în de
plasare două partide la interval de 
două zile (la Galați și Brăila), dar 
superlativele la adresa jocului lor 
au lipsit. Și ei au jucători uzați, 
ceea ce explică comportarea osci
lantă din ultimele etape. Cea de a 
patra echipă, în ordinea valorii. 
I.E.F.S., își ' face în continuare da
toria la un nivel bun, în timp ce 
fosta componentă cvartetului

este 
cre- 
bun. 
lup- 
tre-

de valoros, vor da — 
un randament și mai
— echipă omogenă și 
dar capricioasa — a 
sc încline în fața adverea-

(Urmare din pag. 1J

ROMÂNIA -R. F. a GERMANIEI

se obișnui cu publicul bavarez. Nu 
se poate neglija, în același timp, 
ocazia foarte potrivită de a recu
noaște forța pugiliștilor care vor 
fi gazdele campionatului olimpic și 
vor beneficia de toate avantajele 
ce decurg din această situație. Se 
știe că boxul amator din R.F.G. 
se bazează în special pe cîteva ele
mente de excepție, cum sînt Peter 
Mussing, finalist al ultimelor cam
pionate europene (și învingător în 
primul tur al lui Ion Alexe), Kot- 
tisch (învins în sferturile de finală 
ale aceleiași competiții de Ion 
Gyorffi),

competiții de 
Puzicha sau Ruzicka.

Trebuie menționat faptul că data 
de 5 decembrie reprezintă pentru 
boxul nostru și momentul stabilirii 
echipelor care vor întîlni forma
țiile Poloniei Iți 19 decembrie (pri
mele echipe — la Varșovia, iar se
cundele — la Galați, începînd de 
la ora 10 dimineața). Concomitent 
cu meciul de la Miinchen, dumi
nică după amiază în sala Dinamo 
se va disputa o gală de selecție 
extrem de atractivă (menționăm, 
ca exemplu : meciul Victor Zilber- 
man — Tudor Nicolae). Astfel, în 
aceeași zi vor fi testați în. luptă 
35 de candidați pentru cele 22 de 
locuri din echipele care vor în
frunta puternicele selecționate po
loneze.

GONG
I

CINCI FAVORITE

fete
va confirma, probabil, înCrișul 

fața Voinței Brașov, succesul rea
lizat la București contra Construc
torului ; la Timișoara, studentele 
de la Universitatea vor căuta să 
se „răzbune" pe Constructorul pen
tru înfrîngerea suferită acasă în 
fața A.S.A. Cluj.

De fapt, trebuie să menționăm 
că este prima etapă in care nu a- 
pare nici un derby, toate întîlni- 
rile avînd favorite mai mult sau 
mai puțin sigure. Cum, însă, exis
tă și surprize, este mai cuminte să 
nu ne hazardăm în pronosticuri și 
să așteptăm ziua de miine care va 
aduce confirmări sau infirmări.

Franța
Simbătă, pe stadionul Colombes 

din Paris, reprezentativa de rugby 
a Franței a susținut cel mai impor
tant test-meci cu echipa Australi
ei, din suita celor jucate de aceasta 
din urmă pe cohtinent. Victoria a 
revenit la un scor destul dc con
cludent echipei gazdă, cu 18—9. La 
pauză, tot rugbyștii francezi aveau 
avantaj : 12—(5.

Martor ocular la acest important 
meci, ultimul pe care francezii l-au 
susținut înaintea întîlnirii de ia 11 
decembrie de la Beziers, cu XV-le 
României, prof. Alexandru Teofilo
vich antrenor federal, a avut ama
bilitatea să ne ofere unele detalii 
foarte interesante.

• După rezultat, se pare că 
rugbyștii francezi n-au avut prea 
mari dificultăți în ceea ce privește 
obținerea acestei victorii de mare 
prestigiu pentru ei.

— Observația este reală : france
zii au condus din start, au avut 
continuu inițiativa, au dominat mai 
mult și mai fructuos. Pe scurt: în 
minutul 2, Villepreux a transfor
mat o lovitură de pedeapsă. El s-a 
repetat în min, 14. Apoi Bofeli a 
înscris un essai, transformat de a- 
celași Villepreux. Pînă la pauză, 
australienii au beneficiat de două 
lovituri de pedeapsă. La reluare, 
Villepreux transformă alte două lo
vituri de pedeapsă, față de una 
singură a oaspeților.

• în test-meciul anterior l'ranco- 
australian, de la Toulouse, maniera 
în care a fost abordată întrecerea 
a fost total diferită de ceea ce se 
știa despre reprezentanții cocoșului 
galic, despre fantezia lor pe trei
sferturi, despre jocul lor în care 
subtilitățile abundă. Ce s-a întîni- 
plat acum ?

— Și de data aceasta a fost un 
joc de contact, cu o angajare totală 
a celor 30 de rugbyști. La drept 
vorbind, după cîte mi-am dat sea-

ma, atît la francezi cît și la austra
lieni dispare diferența dintre com
partimente. Liniile de înaintare 
s-au subordonat și ele acestei idei 
noi despre joc. Au apărut rugbyști 
care posedă nu numai un gabarit 
impresionant, dar și calități de... 
treisferturi — viteză, posibilitatea 
lie a manevra rapid baloanele și 
ile a realiza încercări. In același 
timp, jucătorii din treisferturi sînt 
și ei sportivi cu gabarit apropiat 
ze cel al înaintașilor și, bineînțe
les, cu calități care ii recomandă 
pentru posturile liniilor dinapoi. A 
se vedea doar două exemple : 
Dubertrand, care măsoară 1,75 metri 
si are peste 70 de kilograme și 
Dourthe, cu 1,76 metri și 81 de 
kilograme.

® După modul în care francezii 
și-au valorificat avantajul, apare 
evident că fundașul Villepreux a 
avut un rol extrem de important, 
in calitatea sa de transformer.

— Intr-adevăr, concluzia la care 
se poate ajunge este că transformă
rile au un rol major în cristaliza
rea unui succes, acum în aceșț.mod 
nou de a aborda jocul de rugby. 
Și este limpede că echipa care dis
pune de unul sau de mai mulți 
transformer: de meserie are șansa 
de a realiza 
dorește.

& Ce v-a 
deosebit, sub 
francezilor ?

— Varietatea lor de combinații. 
Pornind de la margine, ei au ac
ționat cu 8, 6 și 2 jucători, mane- 
vrînd pe partea închisă și cea des
chisă, incisiv, percutant, în față 
sau prin evitarea adversarilor. In 
grămezi s-a acționat cu închizăto
rul urmat de mijlocașul la grăma
dă, astfel că ultimul a constituit 
realmente cel de-al... 9-lea înaintaș. 
Liniile dinapoi au folosit mult lo
viturile de picior. Am văzut multe 
atacuri supranumerice cu aripa 
părții de treisferturi de pe partea 
închisă, cu fundașul, cu jucători 
din linia a III-a sau cu mijlocașul 
la grămadă.

aproape tot ceea ce

impresionat în mod 
aspect tactic, în jocul

noiembrie, lotul de tineret își 
pregătirile în vederea cam- 

europene din 1972. Antrenorul
• La 30 

va începe 
pionatelor------r----  — -----  ---------
T. Niculescu a selecționat, printre alții, 
Pe R. Coama. D. Condurat. R. Lazăr, S. 
Cuțov A. Guțu, S. Lfii-.rtccc, M. L 
șt, Florea, V. Crzit----- ". " " . '
Riiicu.

... Mihalcea, M. Lupu, 
Croitoru, M. Culineac, I.

• Restanță
A.S.A. Bacău

în întrecerea pe echipe : 
_____  _____  — cimentul Medgidia 4- 
Portul Constanta 10—12. Cele mai inte
resante meciuri, la categoriile muscă, 
cocoș și semimijlocle : C. Goldie (B) 
egal cu I. Bănică. V. Ivanovic! (B) b.p. 
V. Poturlu, M. Moșescu (Comb.) b. ab. 
3 I. Șandru. (I. lancu — coresp. jude
țean).

• In „Cupa Muscelul" : S.C. Bacău — 
Tractorul Brașov 26—11. Cîteva rezultate: 
Gh. Grigoraș (B) b.p. Gh. Ileană, E. 
Stoica (B) b.p. D. lonescu, N. Boltă (B) 
b.ab. 3 A. Taraș, N. Roman (Bv.) egal 
cu I. Popa.

Box șl Clubul sportiv 
Neamț anunță cu 

încetarea din viață, în
• Biroul F.R. 

Ceahlăul Piatra 
profundă durere ------------ — ------
ziua de 27 noiembrie, după o lungă șl 
grea suferință, a antrenorului Constantin 
Maxim. Neobosit activist șl antrenor 
timp de 2o de ani. Constantin Maxim șl-a 
adus contribuția la dezvoltarea boxului 
pe meleagurile moldovene. Moarte^ sa

prematură constituie o grea pierdere 
pentru boxul din orașul Piatra Neamț.

x
• Clubul sportiv Crișul Oradea și co

misia orășenească de box au organizat, 
un turneu la care au fost invitați pu- 
giliști de la A.S.A. Cluj, Voința Satu 
Mare și U.M. Timișoara. Dacă boxerii 
din Cluj și Satu Mare au răspuns invi
tației. nu același lucru l-au făcut pugi- 
lișlli din Timișoara care, prin neprezen- 
tarea lor, au dereglat un program bine 
pus la punct de organizatori. In cele 
două reuniuni care au avut loc au fost 
înregistrate următoarele rezultate, 
I : mijlocie mică, Vasile Gălășel (Crișul) 
b.p. Tiberiu Feneși (C), muscă : Deee- 
bal Grig»rian (ASA) b. ab. 3 {Torian 
Lucaci (C). cocoș : Ludovic Horvath (C) 
b.p. Gheorghe Sabău (Voința), mijlocie: 
Ion Mâlan (C), b.p. Vasile Borbely 
(ASA), Dumitru Găinara (C) b.p. Liviu 
Moldovan (Voința), semigrea : Leon 
Măjer (ASA) b. ab. 1 Nicolae Triza (C), 
Al. Buth (C) b. p. Ion Mihoe (ASA); 
gala Il-a, finală : Gr. Decebal (ASA) 
b. p. V. Matyaș (Voința), L. Horvath 
(C) b, k.o. 1 I. Hiba (ASA), L. Moldo
van (Voința) b. ab. 1 I. Mălan (C), V. 
Gălășel (C) b.p. I. Irlny (C). St. Turcuș 
(C) b.p. L. Măjer (ASA), D. Găinara 
(C) b.p. V. Borbely (ASA), Al. Buth 
(C) b.p. T, Mlhoc (ASA). (ILIE GHIȘA 
— coresp. județean).

gala

D.

S-s născut la 
Pașcani, județul lași 
la 9 mai 1949. Are 
1,87 m și 75 ’ ;
Practică scrima de 
la virsta de 14 ani, 
elev ițind la lași, 
sub îndrumarea an
trenorului Nicolae 
Pufnei. S-a dedicat 
de la început probei 
de sabie, în care 
a marcat o ascen
siune vertiginoasă. 
In 1966 s-a situat 
printre finallștil 
campionatelor na
ționale de juni"ri, 
competiție în care 
va străluci conti

nuu. Din 1968 sc va 
afirma si în dispu
ta seniorilor. Cam
pion national, Dan 
Irimiciuc va avea 
o evoluție remar
cabilă și in compe
tiții internaționale. 
Este medaliat cu 
argint la Campiona
tele mondiale de 
tineret de la Geno
va (1969) și finalist 
al Campionatelor 
mondiale de seniori 
de la Viena (19711. 
Este student in a- 
nul V al Facultății 
de Industrie Ușoa
ră din lași.

,Dan Irimiciuc reprezintă,

kg.

Ia ad-
talent, 
scrima 

Nicolae

Trăgătoarea timișoreancă M. Dobrogeanu în duelul obișnuit cu apărarea 
din partida C.P.B. — Universitatea 

Foto : Theo MACARSCHI
la fileu a adversarelor. Fază 
Timișoara (3—2)

fruntașelor în anii trecuți, Politeh
nica Galați, a intrat in anonimat 
și în zona retrogradării. Cu excep
ția Unirii Tricolor ““ 
situație este cit se 
că), toate celelalte 
campionat continuă 
un nivel mediu, cîștigînd cu regu
laritate acasă și pierzînd în de
plasare meciurile dintre ele.

Etapa trecută în campionatul fe
minin a oferit cîteva constatări 
noi: creșterea valorică a echipelor 
Rapid și Medicina, care se alătură 
cu fermitate Penicilinei în disputa 
pentru titlu, în timp ce Dinamo 
pare practic scoasă'din luptă, după 
cele trei eșecuri consecutive. De 
altfel, atît rapidistele cit și stu
dentele mediciniste au făcut dumi
nică dovada unei înalte valori, fur- 
nizînd cel mai bun meci văzut în 
ultimii ani, meci ce poate fi com
parat fără greșeală cu o întîlnire 
interțări. Prin urmare, Penicilina 
nu va fi 
solistă sigură 
campionatului

Mai animate 
din mijlocul 

atestă un salt 
respective, exceptînd pe deținătoa
rea lanternei, Sănătatea Arad. Sînt, 
așadar, motive să credem că, în 
cele trei etape care au mai rămas 
pînă la finele turului, campionatul 
feminin ne va oferi jocuri din ce 
în ce mai bune.

REZULTATELE
Brăila (a cărei 
poate de criti- 
participante la 
să evolueze la

așa cum se credea — 
a acestei ediții a 
feminin.
au fost și partidele 
clasamentului, care 
valoric al echipelor

Aurelian BREBEANU

(Urmare din pag. 1)

aruneîndu-se peste decenii puntea unei 
pasiuni comune — sportul, sublinii»- 
du-se devotamentul unor entuziaști pen
tru ideea de sport șl mișcare pentru 
cei, mulți, temelia edificiului de gloria 
sportivă început de înaintași și conti
nuat în anii noștri prin sprijinul nepre
cupețit al partidului și statului.

In cadrul simpozionului, desfășurat 
după o idee și un text de prezentare ala 
profesorului Virgil Luciu, asistenței i-au 
fost oferite evocări (D. Popescu-Coii- 
bași). motivația socială a sportului co
relată cu satisfacția personală a celor 
ce-1 practică (Ana Sălăjan). meditații 
despre esența etică, adine moralizatoare 
a sportului (Mihai Blră). ca șl exprima
rea hotăririi tineretului '(Felicia Pop) de 
a persevera, de a desăvîrși drumul 
înaintașilor, prin noile perspective crea
te de partid.

Unul din cele mai emoționante mo
mente l-a constituit ilustrarea prin dia
pozitive de o rară frumusețe a cuvîntu- 
lui înflăcărat, animat de 'un fierbinte 
patriotism, al maestrului emerit al spor
tului Emilian Cristea, despre bogăția și 
neasemuita frumusețe a meleagurilor 
României socialiste.

Finalul simpozionului a adus în fata 
asistenței pe vicecamptonul olimpic Mar
cel Roșea, „stea cu nume" Șl în muzica 
ușoară românească, care a completat 
dimensiunile artistice ale acestei mani
festări.

Prin interesul stîrnlt. prin variația 
tematică și conținutul bogat, „Simpozio
nul generațiilor" a fost o premieră reu
șită, care ar putea deschide o certe 
fructuoasă a unor asemenea reuniuni ; 
o formă reușită de a promova valențele 
morale, educative, ale sportului, „ ,,.

DIN
Simbătă 

șurat etana 
diviziei B.

DIVIZIA B
și duminică s-a desfă- 
a VII-a a campionatului 
Iată rezultatele :

MASCULIN, seria J: Vagonul 
iești — Relonul SăVinești 3—2. 
trolul Ploiești — Constructorul

Plo- 
Pe- 
Su- 

ceava 3—1. Politehnica Iași — Oțelul 
Galați 3—0; seria a Il-a: Aurora
București — Medicina București 0— 3. 
Electra București — Voința Bucu
rești 3—2 Locomotiva București — 
Farul Constanța 3-—0; seria a III-a: 
Constructorul Caransebeș — Politeh
nica II Timișoara 0—3. A.S.A. Sibiu
— Voința Arad 1—3. Corvinul Hu
nedoara — Electroputere Craiova 
2—3; seria a IV-a: Alumina Oradea
— Politehnica Brașov 3—1, Industria 
sirmei C Turzii — C.F.R. Cluj 1—3. 
Explorări Baia Mare — Silvania 
Șimleul Silvaniei 3—1.

FEMININ. seria I: A.S.E. Bucu
rești — Spartac București 1—3. Ori
zontul Bacău — I T.B. Informația 
București 0—3. Viitorul București — 
Universitatea Iași 3—1: seria a Il-a: 
Flacăra roșie București — Universi
tatea București 1—3. Politehnica Ga
lați — Confecția București 3—0, 
Voința Constanța — Progresul Bucu
rești 3—2: seria a III-a: Universita
tea Craiova — Drapelul roșu Sibiu 
3—0, Voința Brașov — Voința Sinaia 
3—0. Corvinul Deva — Sănătatea 
Tîrgoviște 3—0; seria a IV-a: Voin
ța Oradea — Voința M. Ciuc 1—3, 
Universitatea Cluj — Voința Zalău 
3—0.

PLOIEȘTI: Mijloace variate pentru
educarea tinerilor sportivi

La Ploiești își desfășoară activitatea 
zeci de asociații sportive. Peste tot, în 
lumina recentelor documente de partid, 
se depun strădanii pentru îmbunătățirea 
muncii politlco-ideologlce și cultural- 
educative. La clubul Petrolul, în cadrul 
căruia funcționează 15 secții de perfor
manță, mijloacele folosite în scopul edu
cării tinerilor sînt dintre cele mal di
verse. Citirea presei în colectiv, încadra-

Tiberiu ST AMA

XI I IIIIV'IUV -K '
pă mine, fără nici un dub.iu, 
mai bun produs al scrimei 
mânești, proba de sabie, din 
timul deceniu". Este o apreciere 
care aparține apreciatului antre
nor sovietic Saiciuk, omul pnn 
mina căruia a trecut o întreagă 
pleiadă de trăgători de toate sPe" 
cialitățile, sabreri dar și floretiști 
și spadasini. Iar Renski, unul dintre 
adversarii lui Irimiciuc de la C.M. 
de tineret din 1969 și desigur și 
într-o perspectivă apropiată, con
sidera într-un comentariu scris 
în „Sovietki Sport", după între
cerile de la Genova:
Irimiciuc 
viteză Si modul inteligent 
a-și construi acțiunile”.

într-un fel. Dan Irimiciuc 
revoluționat proba de sabie 
de la primele sale apariții în 
bl ic. dindu-i o tentă tot mai spec
taculoasă. El s-a impus ca un 
trăgător dornic să Sc afirme prin 
calități excepționale pentru aceas
tă probă, rapiditate în acțiuni, 
modalități de a găsi cu o extra
ordinară spontaneitate, procedee

_ 99
in-a impresionat

.Românul 
prin 

de

a 
încă 
pu-

de atac și contraatac, de 
versar la adversar. Ințclegînd să 
valorifice un asemenea 
un veritabil ' diamant în 
românească, antrenorul 
Pufnei și-a consacrat poate cele 
mai multe din preocupările sale 
șlefuirii unui asemenea scrimer, 
pregătirii sale tehnice și tactice, 
maturizării sale. Și. într-o pro
porție remarcabilă, a și reușit. 
Dovadă, rezultatele.

Recent Ia Campionatele Balca
nice de la Atena, Dan Irimiciuc 
și-a spulberat, pur și simplu, ad
versarii cei mai de temut și în 
primul rînd pe cei bulgari. N-a 
pierdut nici un asalt, trăgînd cu 
o acurateța care atestă grija tî- 
nărului nostru sportiv de' a ajun
ge un stilist prin excelență.

Practic. anul competițional 
1971 s-a încheiat. Gîndurile lui 
Dan Irimiciuc se îndreaptă acum 
către 1972, anul marii confruntări 
olimpice de Ia Miinchen. Acolo, 
Ia ediția jubiliară a J.O. impetuo
sul nostru sabrer nădăjduiește 
realizeze cel mai mare succes 
său de pînă acum;.. (t. st.)

să 
a!

dinți" a întîmpl-Un soare 
nat duminică dimineața participan- 
ții la ultimul concurs de ciclocros 
al anului — organizat de asocia
ția sportivă Tipograful, împreună 
cu Comisia de ciclism a orașului 
București, și dotat cu „Cupa 13 
Decembrie". Cu tot gerul uscat, spre 
satisfacția organizatorilor (care 
s-au achitat remarcabil de sarci
nile ce le reveneau), la competiția 
desfășurată în cartierul Floreasca 
s-au prezentat peste 100 de aler
gători, cifră care dovedește încă o

învins din nou pe G. Negoeșcu
dată Interesul cicliștilor noștri pen
tru acest gen de întreceri. Nouta
tea acestei ediții a „Cupei 13 De
cembrie" consta în faptul că tra
seele cuprindeau, pe lîngă zonele 
accidentate, caracteristice concursu
rilor de ciclocros, porțiuni de „as
falt", unde specialiștii curselor de 
șosea puteau reface eventualul han
dicap avut în fața ciclocrosiștilor 
consacrați.

După tradiționalele curse ale bi
cicletelor de turism (ciștigător 1 
C. Făureanu — Voința) și semi-

DUBLUL CAMPION MONDIAL
GHEORGHE

(Urmare din pag. 1)

I BERCEANU

curse (cîștigător : Gh. Opran — Di
namo). au început întrecerile ju
niorilor mici și mari.' "

La juniori mici prezența masivă 
a alergătorilor de la Șc. sp. 1 și 
Șc. sp. 3 a imprimat cursei un ca
racter de 
furnizînd 
Victoria a 
Șc. sp. 1, 
dovedit o

La juniori mari, Marin Ferfelea, 
valorosul elev al antrenorului Go-j 
ciman, și-a dominat copios advert 
sării. luînd cursa pe cont propriu,’ 
distanțîndu-se fără prea mare e-ț 
fort de pluton și trecînd primul li-» 
nia de sosire.

Așteptată cu mare interes, cursa 
seniorilor a adus, firește, pe pri- 
mul plan' disputa dintre 1J. Stanca 
și G. Negoeșcu. După o prință pgr-» 
țiune de traseu în cave cei doi au 
pedalat „la roată". Stanca își do
vedește din nou valoarea, desprin- 
zîndu-se de rivalul său și cîștigînd 
cu un avans de cea 250 m I

„Cupa 13 Decembrie" a fost cu-’ 
cerită de echipa Șc. sp. 1, care a 
avut cei mai mulți alergători cla-! 
sați în primele 10 locuri.

dîrzenie. tinerii rutieri 
o dispută interesantă, 
revenit reprezentantului 
Adrian Florea, care a 

mai mare combativitate.

prezențl toti cei care 
și la Miinchen, prin- 

cîțiva luptători tineri

Sofia au fost 
vor fi de față 
tre oare și 
foarte buni, care au Ieșit abia acum 
Pe arena internațională. Pe aceștia, 
in special, nu-i cunosc. Lipsind de 
la această ultimă ediție a campio
natelor 
dei. nu 
pe tușă 
cei mai 
vietici, bulgari, turci și ălții.

— Acesta vrea să fie un reproș 
Ia adresa federației ?

—• Luați-o cum vreți.
— O întrebare de încheiere: ce te 

preocupă în ultimul timp ?
— Multe. în primul rînd am de 

mai 
fără 
Băl-

Horia ALEXANDRESCU

IPPON I

de J.O. — crezi că vei 
fată dificilelor condiții 
intrecerile de la Miin-

— Apropo 
putea 
de luptă 
chen ?

— Deși 
naționale 
dar cea 
greutate, 
la întrecerile din țară Berceanu concu
rează. de regulă, la. 52 kg) simt că 
voi putea tace față' și că voi putea 
cuceri un loc pe podiumul de onoare 
la J.O. Sini optimist întrucît, în gene
ral. toți europenii, care sînt periculoși 
la stilul greeo-romaiie, fac greu cate
goria '.a aceste puține kilograme, iar 
asiaticii, care se adaptează ușor și 
deci concurează in plenitudinea for-

face 
la

marile competiții inter- 
la cea mai mică, 

de
ia
particip 

mai dificilă categorie 
cea limitată la 48 kg (n.n.

mondiale înaintea Olimpia- 
i-am putut studia — stînd 
măcar — pe adversarii mei 
de temut — luptătorii so-

țelor. sint mai slabi la acest, stil.
el fiind foarte buni. în schimb. la
libere

— Cum stai acum cu greutatea ?
— Normal, adică în jur de 53 kg.

datorită unui regim alimentar ratio
nal si... sportiv După primele an
trenamente mai tari, ajung ușor la 
50. apoi cu un mic efort la 48 kg.

— Sîntem informați că ai totuși 
unele supărări...

— Da, în primul rînd pentru că 
anul acesta n-am devenit campion. 
Am pierdut titlul pe care trei ani 
consecutiv l-am de’ținut. N-am eîș- 
tigat campionatul deoarece arbitrii, 
cei care au judecat meciul în care 
am fost descalificat, s-au pripit cu 
avertismentele. Apoi, m-a necăjit 
faptul că n-am participat la campio
natele mondiale de la Sofia, aa spec
tator. ceea ce oricum reprezintă un 
handicap pentru viitoarele mele par
ticipări la întreceri internaționale. La

învățat, căci, sînt elev în cea 
grea clasă, a Xll-a. la cursurile 
frecvență ale Liceului „Nicolae ' 
cescu” din Craiova.

Amabilul nostru interlocutor i 
asigurat că va apăra, din nou, 
tinste culorile tării. Și după cit îl 
cunoaștem pa micuțul Berceanu, 
trebuie să-i dăm crezare: el își ține 
cuvîntul dat

ne-a 
. cu

• In urma succesului concursu
lui republican de anul trecut în a- 
nul 1972 se va desfășura prima e- 
diție a campionatului republican 
de copii, pe trei categorii de vîrstă 
și cinci de greutate.

• în a doua jumătate a lunii 
decembrie, vor avea loc în Bucu
rești cursul și examenul de avan
sare pentru cei mai buni arbitri 
din țară.

• A fost definitivat lotul de ar
bitri republicani: M. Platon, b. 
Vasilescu, L. Grigoropol, D. Daut- 
ner, V. Tosun, C. Ciolan, FI. Don- 
ciu, V, Corin și A. Vulgaris

LECTORAT LA CLUBUL STEAUA
Cabinetul metodico-științific al clubului „Steaua" organizează miine 

1 decembrie a.c., de la ora 8.00, la sediul din Calea Plevnei nr. 114, 
lectoratul cu tema : „Miinchen — gazda Jocurilor Olimpice din 1972”.

Expune prof. Ioan Mureșanu, șeful cabinetului metodic al Clubu
lui sportiv al armatei „Steaua".

Sînt invitați sâ participe antrenori, metodiști și profesori de edu
cație fizicâ.

haltere In parcul Bucov șl In pădurea 
Păuleștl.

Un accent deosebit s-a pus pe pregă
tirea educatorilor, plecind de la ideea că 
mai ales antrenorii trebuie să fie exem
ple de conduită și conștiinciozitate. Chiar 
ședințele tehnice cu sportivii sînt folo
site In scopuri educative. Greșelile săvir- 
șite de unii boxeri, luptători, popicari, 
fotbaliști — puse în discuția colectivului 
— au dus nu numai la sancționarea ce
lor ce se abat de la normele de conduită 
sportivă, ci și la înțelegerea mai deplină 
a poziției pe care trebuie să o aibă spor
tivul în societatea noastră.

Au fost procurate aparate de filmat

TIMIȘOARA: Studiul,
morala comunistă

ale aceluiași proces de
a tineretului

sportul.
fațete

afirmare

de 15 ani. conf. dr, ing.De mal bine . ___
Romulus Pomoje, în calitate de preșe
dinte al secției de handbal, colaborează 
cu ing. C. Jude, antrenorul echipei Po-

MUNCA POLITICA SI EDUCATIVA
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rca sportivilor, antrenorilor șl celorlalte 
cadre în învățămîntul de partid, 
excursii și vizite la diferite obiective 
social-politice și economice, vizionări de 
spectacole — iată numai o parte dintre 
acțiunile întreprinse pînă acum, 
pildă, atlețli. gimnaștii și voleibaliștii 
au vizitat muzeul Doftana, iar fotbaliștii 
— Fabrica de faianță din Sighișoara. 
Pentru popularizarea ideii de sport în 
rîndul maselor, au fost organizate de
monstrații de box, gimnastică, lupte și

De

și proiecție Pe 16 mm, ce vor fi folosite 
atît în procesul de antrenament, cit șl 
de educare a sportivilor. Conducerea 
clubului și-a propus pentru viitor ș! alte 
măsuri. Este vorba, în primul rînd. de 
crearea unui punct de informare și 
cumentare, cu articole șl expuneri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
buna organizare a învățămtntulul 
partid, de întîlniri cu activiști de partid 
și amenajarea unui panou de onoare.

do- 
ale 

mal
de

litehnlca Timișoara. De-a lungul anilor, 
ei au contribuit la obținerea unor per
formanțe sportive, dar îndeosebi s-au 
remarcat prin modul de coordonare a 
obiectivelor sportive cu cele profesio
nale, dublate în permanență de un efi
cient program educativ. Acesta a fost 
motivul care ne-a îndemnat să vedem 
— chiar acum, în momentele de cum
pănă pentru echipă — cum se desfă
șoară complexul proces de pregătire 
sportivă, ținlnd cont de răspunderile

profeslonale și de cerințele educației po- 
litico-ideologice

La baza întregii activități stau cîteva 
elemente. In primul rînd, colaborarea 
dintre principalii membri ai secției (pre
ședinte — antrenor — căpitanul echipei) 
șl, apoi, consultarea jucătorilor, aceștia 
exprimîndu-și opinia asupra ’ propriei 
lor comportări, majoritatea avînd o ati
tudine lucidă, constructivă. Toate aces
tea urmăresc — așa cum sublinia pre
ședintele secției — să creeze din spor
tivul aflat pe băncile facultății un om 
multilateral pregătit. în dorința realiză
rii unui climat educativ, atît la primirea 
în echipă — cînd devin studen(i, cit și 
la părăsirea ei — cînd se prezintă in 
producție, sportivii ,sînt sărbătoriți In
tr-un cadru festiv. Ceea ce a devenit 
o tradiție. Așa s-a întimplat In ultima 
vreme, cînd Stentzel, Cîrlan. Ivan, Con- 
star.tinescu. Negovan au părăsit echipa 
pentru care au luptat cu ardoare ani de 
zile. Pentru menținerea unei atmosfere 
de seriozitate și disciplină, nu de puține 
ori — chiar și in ultimul timp. în eluda 
situației precare în care se află echina 
— conducerea secției nu a ezitat să la 
măsuri exemplare. Astfel, Gunesch, Ivan, 
Fendler, Comănescu au fost suspendați 
Pe diferite termene, măsuri ce au fost 
dezbătute și acceptate de întregul co
lectiv.

Nu este neglijată nici pregătirea profesională, ----- . . . . .
frecvența, contribuția la semlnarif, re
zultatele la examene. Adăugind la aces
tea vizionarea unor spectacole, a expo
zițiilor din București, și alte orașe unde 
echipa se deplasează, avem imaginea 
complexelor măsuri aplicate de condu
cerea secției de handbal de la Politeh
nica Timișoara, a cărei experiență trebuie 
să constituie un exemplu și pentru cele
lalte secții ale puternicului club timișo
rean.

urmărindu-se • îndoaproapo
re
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METALUL BUCUREȘTI—STHNȚA 
BACĂU 1—1 (1—0)

echipa gazdă 
nivel tehnic.

— Ml-
(1-0)
ușor de-

patru ocazii. Autorii golurilor I 
Constantin (min. 9 și 23), Nițu (min. 
71) și Răducanu (min. 88). A con
dus foarte bine V. Gligorescu — 
Ploiești.

do- 
își

DOAR DOUA GREȘELI
5

Doar două greșeli a săvirșit Iosif 
Ritter, duminică, la Brașov. în cele 
90 de minute ale jocului Steagul ro
șu — A.S.A. Tg. Mureș. Doar două, 
dar MARI.

Prima — am semnalat-o în min. 
24 al meciului, cînd. GRATIE EI, 
Steagul roșu a obținut egalarea: 
Ivăncescu a avut de executat o lo
vitură liberă, lateral dreapta, din 
apropierea liniei de tușă, a centrat, 
înalt, paralel cu poarta, „vizind” un 

virf. aflat, undeva, in 
nimic mai

coechipier 
interiorul oareului mic; 
simplu pentru portarul Nagel decit 
să iasă la prins sau. in cel mai rău 
caz pentru el, la „boxat” (profitind 
nu numai do statura sa de... por
tar. ci și de dreptul confe
rit de regulament, de a se ajuta cu 
brațele). Nimic mai simplu, spu
neam. dacă un înaintaș brașovean 
nu l-ar fi ÎMPINS po goalkeeper-ul 
oaspeților in timp ce acesta sărise 
la minge; astfel „jenat”, Nagel a 
căzut în suprafața lui de protecție, 
balonul a ajuns la Olteanu. care l-a 
putut introduce în plasă, nestingherit.

Cea de a doua greșeală se pe
trecea în repriza secundă, mai pre
cis în minutul 59: servit cu o pasă 
în adincime, Ghergheli a pătruns 
impetuos în careu și cind se pregă
tea să șuteze a fost împins — PE 
LA SPATE. CLAR. VIZIBIL pentru 
întreg stadionul — de fundașul Is- 
pir. cu ambele brațe ; Ghergheli a 
căzut, Iosif Ritter a făcut cițiva 
pași spre locul infracțiunii, dar. în 
clina în care ai fi putut pune prin
soare că sancționează penalty-ul, 
s-a răzgindit. lăsind jocul să curgă.

Moment critic la voarta formației oaspe, rezolvat de Nagel, care va boxa balonul în corner. Fază din meciul 
Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș

Foto: Wilhelm FEHER — Brașov

ATACÎND ULTIMELE
5 ETAPE

Ce să se fi petrecut în acel mo
ment cu acest cavaler al fluierului, 
pînă... duminică neiertător in ma
terie de penalty ? Să fi regretat, 
cumva, eroarea comisă in prima re
priză la faza cu golul înscris de 
Olteanu ? Să fi vrut s-o „repare”, 
apelînd la clasica compensație ?

Greu de stabilit, firește, raționa
mentul. Cert e că acest „Lo Bello”

al nostru. în ceea ce privește hotă- 
rîrea cu care sancționează DE 
GULĂ infracțiunile în careu, 
data aceasta a... tremurat.

Și cum a fost vorba de două 
greșeli, petrecute în careu, 
rul a „smuls” două stele de pe epo
leții lui Ritter.

G. NICOLAESCU

RE- 
de

mari
cronica- IAȘUL

SPORTIV
(Urmare din pag. I)

în cronici și ne-au 
viu grai impresiile, 

„lui Dobrin îi reu- 
in ultima vreme ab- 
privința Farului —

mental, care ne ține în șah și ne 
oferă o grămadă de soluții.

Notabile, în mișcările din planul 
doi al clasamentului, ascensiunea 

discretă a Argeșului (a obținut două 
victorii consecutive) pe o treaptă 
onorabilă (locul 6) și alunecarea, la 
fel de discretă, a Farului (locul 12) 
spre subsol.

Dacă în cazul piteștenilor. prima 
cheie a acestei afirmări se numește 
Dobrin, „livrat’ campionatului — 
după ultimele partide preliminare 
din C.E. —1 într-o stare psihică și 
fizică de excepție (trimișii ziarului 
au consemnat 
completat prin 
la diapazonul 
șește pe teren 
solut tot"). în
pierdut în ultima vreme într-o cea
ță tot mai deasă — nu discernem 
cauzele reale ale regresului.

Echipă de șoc și de temut — anul 
trecut — pe orice teren. „ll”-le lui 
Cosmoc evoluează inconsistent, pa
lid. de parcă Tufan n-ar mai fi Tu- 
fan, Caraman n-ar mai fi Caraman...

tntinzînd o punte spre etapa a 
XTI-a. subliniem atractivitatea — in 
afara „derbyului clasic’’ Dinamo 
Steaua și a celui de mari palpitații 
Crișul - Politehnica — unor partide 
echilibrate, care promit fotbal, spec
tacol șl dueluri pasionante: Steagul 
roșu — Sport Club Bacău. Farul — 
Rapid. A.S Armata — F.C. Argeș, 
UT.A. — Universitatea Craiova.

După cum se vede, aproape toate 
meciurile de mîine reprezintă ade
vărate „capete de afiș”.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

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

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

Dinamo 
„U* Cluj
Crișul 
Rapid 
Steaua
F.C. Argeș 
Jiul
Univ. Craiova 
U.T.A.
Farul
Sport Club Bacău 
Politehnica 
Steagul roșu 
A.S. Armata Tg. 
C.F.R. Cluj

ltf.

ii 
ii 
n 
n 
n 
n 
ii 
n 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

3
1
3
1
3
0
2
3
2
2
1
1
3
0
0 8
3 7

POLITEHNICA
• La Iași, , dumi

nică r 
frunțile 
descrețit 

meci cu miză, 
tehnica realizase do
uă puncte ■ mari, 
puncte albe 
zile negre, 
lumea e 
că situația 
ieșene este 
ficllă că miercuri pe. 
studenți ii așteaptă 
un meci grpy. la 
Oradea, iihd;.; vor 
întîlhi tocmai' r&’lîipa 
cu caro se afla în 
dispută directă pen
tru evitarea locului 
15. Politehnica a cîș
tigat duminică gra
tie unor eforturi 
deosebite depuse de 
către 
ca și 
produs

Dar, 
are încă multe pro
bleme de rezolvat, 
mai ales în coordo
narea acțiunilor.

după-amiază.
s-au mai

Intr-un
Poli-

i pentru... 
Da. toată 
conștientă 

echipei 
încă .di

toti jucătorii 
revirimentului 
după pauză, 

teamul ieșean

un-

RUGIUBEI A
Despre Rugiubei 

s-a scris 
demult 
numai de 
fost un 
dificil, 
tor și 
nat.

RESIMTE LIPSA LUI
de se simte lipsa lui 
Cuperman. Acest ma - 
raton de cinci jocuri 
în 15 zile găsește lo
tul 
tat.
bază 
tușă 
ajuta 
momentele 
tinderea

■ suferită 
perman în 
Jiul a recidivat

. un antrenament.
Politehnica e lipsită 
de aportul coordona
torului de joc 
lizator 
timp.
Stoicescu
Nu e. totuși, 
cea mai fericită, 
a făcut eforturi lău
dabile duminică, dar 
rămîne, 
are. 
central, 
mare : 
postul pe 
afirmat.

• Lupulescu e

cam descomple- 
Trei oameni

stau încă 
și nu-și 

formația 
grele. . 
musculară 
de Cu- 
meciul cu 

la 
si .

cte 
pe 

pot
în 

în-

CUPERMAN
el accidentat, Alecu 
Ia fel. Duminică sea
ra, Politehnica a 
plecat spre Oradea, 
însă Cuperman si 
Lupulescu au rămas 
acasă, iar Alecu e 
incert. Așadar, Po
litehnica 
cazuri 
doar 
totală

ne 
si

în
A fost 

în

și rea- 
acela^i 
trecut 

atac, 
soluția 

El

în continu- 
un bun fundaș 

mai 
pa 
s-a

cu un 
randament 

care

și

ÎNVÂJAT DRUMUL

are... 
serioase 

o mobilizare 
a celorlalți 

jucători o poate sal
va.

• .Fjrggte, înainte 
de meci arbitrul V. 
Topan a fost marcat 
de miza jocului, de 
ceea ce auzise că va 
fi Ia Iași. Dar. o dată 
intrat pe teren, s-a 
eliberat de 
stăpîn pe el. 
autoritar, mereu

, fază, a condus 
ciul fără reproș 
contribuția sa 
menținerea atmosfe
rei sportive în teren 
merită evidențiată.

teren,
! trac si- 

calm.
pe 

me- 
șl 
la

Constantin ALEXE

SPRE CASA...

Așa după cum începuse partida, 
se părea că bucureștenii vor obține 
o victorie facilă, în fața unui ad
versar modest, venit în < apitală 
cu intenția vădită de a se apăra. 
Contrar așteptărilor, întilnfrea s-a 
încheiat cu un scor de egalitate. 
Jocul debutează, conform obiceiu
lui, cu atacuri furibunde ale gaz
delor, care forțează deschiderea 
scorului și timp de 15 minute poar
ta excelentului Mîniosu este supu
să unui adevărat... tir de artilerie. 
Inevitabilul se produce în min. 12, 
cînd Metalul deschide scorul. Troi 
„croșetează" patru adversari, ajun
ge la limita carelni mic. de unde 
pasează înapoi și Iancu înscrie din 
apropiere.

în continuare, metalurgiștii 
mină categoric minute în șir, 
creează bune ocazii de gol., dar for
ma bună a portarului băcăuan Mî
niosu (cel mai bun jucător de pe 
teren), face ca scorul sa nu ia pro
porții. în min. 13, arbitrul Z. Dră- 
ghicl (Constanța) — care a condus 
bine această partidă, — este nevoit 
să utilizeze cartonașul galben, aver- 
tinzîndu-1 pe Nedelcu (Metalul), 
pentru faulturi repetate. Pînă la 
pauză mai notăm două mari oca
zii de gol ale gazdelor, cînd Troi 
și Stan, singuri cu portarul, ratea
ză incredibil.

La reluare, aspectul jocului se 
schimbă. Oaspeții ies mai mult la 
atac, își creează cîteva ocazii de a 
marca, însă apărarea metalurgiști- 
lor rezolvă totul. în min. 80, însă, 
lovitură de teatru. In urma unui 
corner, executat de Banu, balonul 
ajunge la fundașul Boiangiu care, 
cu un șut senzațional de la cea. 
35—40 m, înscrie imparabil, la pă
ianjen. în ultimele minute ale par
tidei, Metalul 
însă apărarSU 
cău rezistă cu

un bun nivel. Eșecul Chimiei se 
datorează gafelor comise de apără
torii ei și, în special, de portarul 
Bumbescu. Spre sfîrșitul primei 
reprize, M. Sandu (Sportul studen
țesc) a speculat o greșeală a porta
rului Chimiei și a deschis scorul. 
După pauză, in min. 69, în urma 
unei noi greșeli a apărătorilor ad- 
verși, același M. Sandu a mărit a- 
vantajul echipei sale. Apoi, vîlccnii 
au avut inițiativa și II. Popescu 
(min. 83) a redus din handicap. In 
ultimele minute ale meciului, Alecu 
și Lovin au ratat posibilitatea de 
a egala. I. Rus — Tg. Mureș a ar
bitrat foarte bine.

D. Roșianu, coresp. județean 
Ș.N. OLTENiTA — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 4—0 (2—0)
Meciul a plăcut, 

evoluînd la un bun 
înaintașii locali au fost mai inci
sivi de astă dată și au fructificat

GAZ M^TAN MEDIAȘ
NEP.UL ANINA 1—6

Gazdele au cîștigat mai 
cit arată scorul, înaintașii ratind 
multe ocazii. Oaspeții au pus ac
centul pe apărare (in unele perioa
de cu cite 7—8 jucători). Unicul 
gol a fost realizat de Darie, în min. 
41. Autoritar arbitrajul 
Vlaiculescu — Ploiești.

Z. lîîșnoveanu.

M. Voicu, coresp.
PORTUL CONSTANTA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—2 (1-1)

Miza partidei și-a pus amprenta 
pe jocul ambelor formații. In pri-' 
ma parte, constănțenii au dominat, 
dar oaspeții au fost cei care au 
deschis scorul, în urma unui con
traatac, în min. 15, prin Cassai. 
Egalitatea a survenit în min. 33, 
cînd Manea (Portul) a trimis ba
lonul direct în poartă dintr-o lovi
tură de colț. După pauză, Paras- 
chivescti (Portul) — în min. 50 — 
a înscris pentru formația constăn- 
țeană. Spre sfîrșitul partidei, în 
min. 88, Cassai a fost faultat în 
careu și Belii eanu a transformat 
penaltyul. N. Hainea — Bîrlad a 
condus autoritar.

N. Enache, coresp.

talurgiștii au deschis scorul prin. 
Smadca, în min. 30. In repriza a 
doua. în min. 78, Gyenge a egalat, 
în urma unei faze confuze. A con
dus satisfăcător Z. Szilaghi — Ora
dea.

Gh. Herman, coresn.
C.S.M. SIBIU — VULTUR!! 

TEXTILA LUGOJ 0-0
Partida s-a disputat la Sighișoa

ra, deoarece terenul echipei C.S.M. 
Sibiu a fost suspendat pentru o 
etapă. Sibienii au jucat mai bine 
în cîmp, dar n-au putut trece de 
apărarea supraaglomerată a jucă
torilor de la Vulturii textila. în 
repriza secundă, în două minute, 
64 și 65, ambele echipe au ratat 
posibilitatea de a înscrie. Prima 
dată — Crețu (C.S.M.) a trimis ba
lonul pe lingă poartă, iar apoi Pop 
(Vulturii textila), de la 5 metri, a 
expediat mingea peste poartă 1 A 
condus bine C. Ghiță — Brașov.

I. Turjan, coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
POLITEHNICA TIMISOARA 0—1 

(0-1)'
Deși craiovenii au dominat în 

majoritatea timpului, victoria a re-

coresp.
GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 

REȘIȚA 1—1 (0-0)
Ambele echipe au desfășurat un 

joc frumos, dinamic, cu multe faze 
de poartă. Rezultatul este echita
bil. Golurile au fost marcate de 
Victor (min. 62) pentru Gloria si 
Pușcaș (min. 77) pentru C.S.M. A 
arbitrat foarte bine P. Sotir — 
București.

forțează victoria, 
echipei Știința Ba- 
succes.

Aurel PĂPĂDIE 
Florin SANDU

F.C. GALATI—C.F.R. PAȘCANI 
2—0 (1—0)

' Meci de factură tehnică modestă. 
In prima parte, jocul a fost echi
librat, dar după pauză gălățenii 
au avut inițiativa. Golurile au fost 
marcate de I. Ionică (min. 43) și 
Nicoară (min. 54). A arbitrat bine 
S. Stăncescu — București.

Gh. Arsenie, coresp.
DUNĂREA GIURGIU — META

LUL PLOPENI 3—1 (1—1)
După ce au fost conduși, local

nicii s-au dezlănțuit și au terminat 
învingători meciul. Au înscris Popa 
(min. 39 și 57), Vasilache (min. 81) 
pentru Dunărea, Spiridon (min. 19) 
pentru Metalul. Foarte bun arbi
trajul lui V. Grigorescn — Craio
va.

I. Toma, coresp.
C.F.R. TIMISOARA — CHIMiA 

FĂGĂRAȘ. 1—0 (1—0)
Aproximativ 4000 de spectatori 

au asistat la un joc 
care oaspeții au dat 
guroasă feroviarilor, 
timișorenii au dominat (raport de 
cornere 13—3 în favoarea lor), ei

interesant, în 
o renlică vi- 
Cu toate călașul sportiv a dat un răs

puns categoric, practic și e- 
ducativ (nu numai sentimen
tal) celor ce insinuau apari
ția unei ambianțe nesănătoa
se, improprii desfășurării în 
condiții normale a unei parti
de de fotbal în orașul de pe 
Bahlui.

Poate, profitind chiar de 
presupunerile, ușor de inter
pretat, făcute in preajma me
ciului de duminică, autorită
țile locale au desfășurat o 
largă acțiune propagandisti
că, cu evidente efecte edu
cative, la a cărei perpetuare 
ăr trebui să mediteze'nu nu
mai inițiatorii, ci și organele 
sportive din alte centre. .4- 
firmația noastră se sprijină 
pe necesitatea de a nu limita 
educația lumii sportive (in- 
cluzind aci și publicul de pe 
stadioane) la măsuri de cir
cumstanță, ci de a permanen
tiza asemenea activități in 
folosul global și neîntrerupt 
al vieții noastre sportive.

Pentru vizitatorul lașului 
la sfîrșitul săptămînii trecu
te a fost evidentă preocupa
rea de ansamblu a organelor 
locale de a desfășura, prin 
toate mijloacele ce le stăteau 
la îndemână, o vie campanie 
de educație sportivă. In tram
vaiele ieșene, pasagerii pu
teau citi un afiș îndemnând 
la sportivitate, de la încura
jarea demnă a formației 
locale pînă la respectul pen
tru echipa adversă, pentru ar
bitru și nu in ultimă instan
ță pentru regulile jocului 
Afișe asemănătoare au apă
rut pe avizierele întreprinde
rilor din lași. La stadionul 
„23 August'1 au fost distri
buite foi cu un text similar, 
un program tipăiit care con
ținea de asemenea chemări 
la ținută sportivă, precum și 
coli cu cele mai importante 
prevederi (cele îndeobște 
controversate) din regulamen
tul jocului de fotbal.

Despre efectul acestor efor
turi vorbesc faptele, mii a- 
les cele înregistrate, in incin
ta stadionului. Meciul Poli
tehnica lași — Steaua s-a 
desfășurat în condiții de e- 
xemplară sportivitate Echi
pele au fost egal răsplătite 
cu aplauze la intrarea pe te
ren și după fazele bine de 
fotbal create de jucători. O 
impresie deosebită a lăsat 
momentul în care, la apariția 
sa in fața tribunelor, fostul 
mare jucător și astăzi antre
nor Gheorghe Constantin a 
fost ovaționat. Tot așa, deși 
apăruse în echipamentul ju
cătorilor de rezervă, tinărul 
Iordănescu a fost călduț os a- 
plaudat, fără indoiaiă 
omagiu al publicului 
echipa naționciă.

Pentru atari efecte 
ve, nici un efort tn opera de 
educație nu este inutil. lașul 
sportiv merită felicitări pen
tru acest prim examen pe 
care l-a trecut cu brio.

Tr. Barbălată. coresp.
PROGRESUL BRĂILA—POIANA 

CIMPINA 0—1 (0—0)
Brăilenii, cu multe improvizații 

în formație, deși au prestat un 
joc mai clar, nu au putut obține 
victoria, deoarece oaspeții s-au 
apărat foarte bine. Merită, în spe
cial, evidențiată forma foarte bu
nă a portarului echipei Poiana, 
Opanschi. în min. 76, Petcu (Pro
gresul) a ratat un penalty. Unicul 
gol a fost realizat de Bran, în min. 
63. A condus bine V. Lupu — Ro
man.

Fază din meciul Electroputere Craiova — Politehnica Timișoara
Foto : N. TOKACEK

D. Cristache. coresp.
METALUL TÎRGOVISTE — PO
LITEHNICA GALATi 2—2 (1—1)

Joc dinamic, cu faze palpitante. 
Studenții au prestat un joc bun 
sub toate aspectele. Scorul a fost 
deschis de gălățeni, prin Ungurea- 
nu (min. 30), iar Stăncescu a ega
lat (min. 40). După pauză, jocul a 
fost echilibrat, deschis oricărui re
zultat. în min. 55, gazdele au luat 
conducerea, prin golul înscris de 
C. Ionescu. Egalitatea s-a, produs 
în min.. 77, cînd Rențea a marcat 
dintr-o 
slab I. 
decizii 
a avut

giubel să comită un singur act de 
indisciplină. Antrenorul Constantin 
Rădulescu ne mărturisea că Mihăi+ă 
este acum unul dintre cei mai dis
ciplinați și sîrguincioși jucători de 
la S.C. Bacău. Remarcabilă schim
bare !

Duminică seara, după meciul S.C. 
Bacău — C.F.P. Cluj (in care 
rul“ băcăuan a marcat două 
detasindu-se în clasamentul 
mai eficace jucători), am stat 
bă cu Rugiubei. 
explice cum de 
dinea și cum a 
linia de plutire.

— în primăvară, m-am căsătorit cu 
o studentă din Bacău. Ea m-a adu
nat de pe drumuri si mi-a spus că 
nu-i pot dovedi altfel atașamentul 
și dragostea decît făcindu-mă băiat 
cuminte și întoreîndu-mă la echi
pă. Lucru pe care l-am și făcut. U 
început, după fiecare antrenament și 
meci mă aștepta la stadion pentru 
a nu pleca cu prietenii la băutură, 
îmi făcea, daeă-mi permiteți gluma, 
un strict marcaj „om Ia om". Acum 
nu mai vine. Am învătat singur dru
mul spre casă...

în afară de soție, mari merite în 
revenirea mea păstrează antrenorul 
Constantin Rădulescu, care a avut 
încredere și răbdare cu mine".

Aceasta este, pe scurt, povestea 
metamorfozei lui Rugiubei.

Dumitru VIȘAN

meci-doua
Intr-un timp,

pină nu 
aproape 
râu. A 
jucător 

ncascultă- 
indiscipli- 

__  căruia i-au 
plăcut ..anturajul’1 și 
băutura.
să dispară 
urmă din 
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spunea că regretă 
cele întimplate, își 
cerea scuze și pro
mitea că n-o să 
mai greșească. Juca 
și.. . ciclul, reîncepea, 
antrenorii și-au pierdut răbdarea, 
au renunțat la el. l-au scos din lo
tul echipei și toată lumea a gîndit 
atunci că Mihai Rugiubei a 
un ratat. însoțindu-i numele 
vinte compătimitoare.

Dar iată, marea surpriză, 
bei a revenit pe teren o dată 
ceperea noului campionat. Juca bine, 
din ce în ce mai bine. înscria go
luri. dâr lumea era îrică sceptică, 
îl privea cu ochi neîncrezători. Au 
trecut. însă. 11 etape fără ca Ru
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Periatu au jucat cu mult sub posi
bilități. Golul feroviarilor a fost 
înscris de Periatu, în min. 10. 
I. Chilibar — Pitești a condus bine.

S. Marton, coresp.
CORVJNUL HUNEDOARA — 
OLIMPIA SATU MARE 2—0 

(1-0)
Hunedorenii au dominat copios, 

însă au ratat numeroase situații, 
favorabile de a înscrie. în min. 15, 
Filip (Olimpia) a ratat un 11 m. 
A marcat Munteanu (min. 11 și 89).

S. Albu, coresp.
C.F.R. ARAD—METALURGISTUL 

CUG1R 1—1 (0—1)
Meciul a fost de slab nivel teh

nic, rezultatul fiind echitabil. Me-

cîștignt doar la limită, dcoare- 
atacanții Floareș, Ncstorovici și

venit oaspeților. Unicul gol u fost 
semnat de Dima, in mm. 36. A ar
bitrat foarte
București.

bine C. Ghemigean
fază discutabilă. A 
Urdea — București 
eronate și în compensație, 
plasament defectuos).
M. Avanii, coresp. județean 

CHIMIA RM. VTLCEA— SPOR
TUL STUDENȚESC 1—2 (0-1) 

Ambiția cu care au jucat local
nicii nu a fost de ajuns pentru a 
învinge pe lider, care a evoluat la

T, Costin, coresp.
OLIMPIA ORADEA—MINERUL 

BAIA MARE 1—1 (1—0)
Joc viu disputat. Tensiunea ner

voasă a ajuns la maximum în nun. 
27, cînd arbitru) Gh. Micloș — 
București a anulat un goi al oră- 
denilor pe motiv de ofsaid. In min. 
44, Bacoș (Olimpia) a deschis sco
rul, ca după pauză, în min. 75, 
Rozsnay să egaleze. In min 84, 
Harșani (Olimpia) a fost eliminat 
pentru proteste vehemente Ja deci
ziile arbitrului. La ieșirea din te
ren, după terminarea partidei, Ba
coș (Olimpia) a instigat spectato
rii ca să-i lovească pe arbitri.

I. Ghișa, coresp. județean
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DUFĂ 11 ETAPE CIFRELE VORBESC

REPROGRAM ARE A
UNOR MECIURI

Federația română de fotbal a 
programat două partide din campi
onatul deviziei A: U.T.A.— Univ., 
Craiova, din etapa a Xll-a, ce se va 
disputa joi 2 decembrie, de la ora 
14, iar Petrolul—U.T.A., din etapa 
a XIII-a, va avea loc în ziua de 
19 decembrie.

re-

• Cu cele 28 de goluri (record 
egalat tn materie de eficacitate; 
la fel ca în etapa a IV-a) înscrise 
în această etapă, totalul lor a ajuns 
la 215.

• Lereter a marcat al 6-lea au
togol din actualul campionat.

• Cele mai mari note in această 
etapă Ie-a primit „U“ Cluj — 88 p 
(avînd o medie de 8,00), iar cele 
mai mici Jiul — 62 p (5,63).

• Pe baza notelor acordate îna-

ceasta etapă, clasamentul „con- 
stant-valorjc" se prezintă astfel : 
„U“ CLUJ 892 p (Lică 86) ; 2. Di
namo 882 p (Lucescu 88) ; 3. U.T.A. 
873 p (Domide 87) ; 4. S. C. Bacău 
853 p (Catargiu 83) ; 5. A.S.A. Tg. 
Mureș 847 p (Hajnal 85) ; 6. Steaua 
839Ap (Negrea 80) ; 7. Steagul roșu 
831 p (ADAMACHE 92) ; 8. F. C. 
Argeș 830 p (Dobrin 79) ; 9-10. U- 
niv. Craiova (Țarălungă 82) și Fa
rul (Ștefănescu 84) 824 p ; 11. Ra-

JOI, LA RUSE,

REVANȘELE MECIURILOR
DMTRE JUNIORII ROMANI Șl BULGARI
Joi 2 decembrie, ia Ruse, echi

pele de juniori România I șl II vor 
susține partidele revanșe cu forma
țiile similare ale Bulgariei.

Reamintim că în meciurile ce au 
avut loo nu de mult, la Giurgiu,

juniorii noștri au învins în ambele 
partide cu același scori 3—1.

In vederea acestei acțiuni, juni
orii români au fost convocați azi 
la prînz, la federație, de unde se 
vor deplasa la Snagov pentru pre
gătiri, ,

pid 813 p (Lupescu 79) ; 12. Jiul 
807 p (Georgevici 79) ; 13. Poli
tehnica 790 p (lanul 81) ; 14. C.F.R. 
Cluj 788 p (M. Bretan 74) ; 15. Pe
trolul 759 p (N. Ionescu 75) j 
Crișul 755 p (Lucaci 71).

• Clasamentul eficacității, 
baza raportului .dintre numărul 
goluri marcate și numărul șuturi
lor la poartă, este următorul : 1. 
F. C. ARGEȘ 13,98 la sută ; 2. 
U.T.A. 13,49 ; 3. „U“ Cluj 13,19 ; 4.
5. C. Bacău 12,82 ; 5. Dinamo 9,94 ;
6. Rapid 9,93; 7. Univ. Craiova 
9,79 : 8. Steagul roșu 9,44 ; 9. Po
litehnica 8,90 ; 10. A.S.A. 7,20 ; 11. 
Steaua 7,12; 12. Farul 6,28 ; 13. 
C.F.R. Cluj 5,42 ; 14. Petrolul 5,38 ; 
15. Crișul 3,35 ; 16. Jiul 2,65.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“ se prezintă astfel: 1, TG. 
MUREȘ 9,00 ; 2. Craiova 8,80 ; 3. 
Ploiești 8,66 ; 4. Pitești 8,60 ; 5. 
București 8,35 ; 6. Brașov 8,33 ; 7. 
Constanța 8,20 ; 8-9.
8,16 ; 10. Cluj 7,81 ; m. .,«« ,
12. Oradea 7,00 ; 13. Petroșani 6,40.

16.

PC 
de

2. Craiova 8,80 ;
4. Pitești 8,60 ;

6. Brașov 8,33 ; 
Bacău și Iași 
II. Arad 7,80 ;

Adrian VASILESCU

ca un 
pentru

poziti-

Victor BANCiULESCU

AGENDA BlfCUREȘTEAMÂ
MIERCURI 1 DECEMBRIE

Stadionul Dinamo, ora 12) Di
namo—Steaua (tineret—rezerve); 
ora 14i Dinamo—Steaua (divizia 

A).
DUMINICA 5 DECEMBRIE

Terenul Ghcncea, ora 10: Steaua 
— C.F.R. Cluj (tineret—rezerve);

Stadionul 23 August, ora 14: 
Steaua—C.F.R. Cluj (divizia A).

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A III-A A DIVIZIEI A
NICU-

Stîncan
Crișul — Politehnica: C.

LESCU. ajutat la linie de R.
și R. Buzdun (toți din București):

A.S. Armata Tg. Mureș — F. C. 
Argeș : EM. VLAICULESCU. ajutai 
de V. Gligorescu și V. Neacșu (toti 
din Ploiești);

Dinamo — Steaua: O. ANDERCO 
(Satu Mare), ajutat de F. Coloși și 
Al, Paraschiv (ambii din București);

Farul — Rapid: N. RAINEA (Bîr
lad), ajutat de Gh. Ștefănescu (Ga
lați) si Em, Păunescu (Vaslui);

C.F.R. Cluj — 
REANU. ajutat 
lofciu (toți din _______ _

Jiul — „C” Cluj: M. BADULFS- 
CU. ajutat de Z. Szilaghi si I. Er- 
doș (toți din Oradea);

U.T.A. — Univ. Craiova: C. DI- 
NULESCU, ajutat de D. Isăcescu Și 
G Motorga (toți din București);

Steagul roșu — Sport Club Ba
cău: V. DUMITRESCU, ajutat de M 
Niță și Gh. Vasilescu I (toți din 
București).

Petrolul: V. PADU- 
de D. Ghețu și C.
București);

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 5 DECEMBRIE 1971
Numai pînă sîmbătă, 4 decem

brie 1971, vă mai puteți procura 
biletele la tragerea excepțională 
Pronoexpres din 5 decembrie, tra
gere care se prezintă cu numeroa
se puncte de atracție la capitolul 
cîștiguri.

în primul rînd se vor acorda 
autoturisme DACIA 1300 și DA
CIA 1100 în număr NELIMITAT. 
Urmează apoi excursiile care sînt 
bine reprezentate și se acordă tot 
in număr NELIMITAT. Se pot ciș- 
tiga excursii a cite 2 locuri la 
BERLIN — LEIPZIG — DRESDA 
(cca. 10 zile) și excursii în AUS
TRIA (cca. 8 zile) cu avionul.

Se mai oferă cîstigurl în bani de 
valoare variabilă și fixă.

Pentru acordarea tuturor acestor 
cîștiguri vor fi efectuate 5 extra
geri de cile 8 numere In total se 
vor extrage 40 de numere.

Se poate participa cu următoa
rele taxe : 3 lei, 6 lei șl 15 lei va
rianta. Precizăm că variantele de 
15 lei dau dreptul de participare 
la toate cele 5 extrageri cu șanse 
mari de cîștig. Se mai poate juca

și pe variante combinate sau com
binații „cap de pod", calculate la 
6 sau 15 lei varianta simplă com
ponentă.

*
Procurați-vă biletele din vreme.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 47 DIN 21 

NOIEMBRIE 1971:

Extragerea I: Cat. : 2: 1.85 varian
te a 37.063 lei; a 3-a: 3,10 a 22 119 
lei; a 4-a: 26,10 a 2.627 lei; a 5-a: 
86,55 a 792 lei; a 6-a 3517.05 a 40

REPORT CATEG. 1; 656.043

Extragerea a II-a: Cat A: 1 
riantă 25% a 78 585 lei : Cat. - B • 
a 9.525 lei; Cat, C: 4’05 a 1869 
Cat. D; 1.824.35 a 60 lei; Cat, 
91.90 a 200 lei; Cat. F: 2.203.85 
40 lei.

lei.

let

va - 
8 25 
ut;

E 
a

Cîștigul de Ia oateg A ne p va
riantă 25% a revenit participantului 
POPESCU ION din Galați.

Rubrică redactată de Loto-Pro- 
nosport.



VASILE COȘARIU

SA PRIVIM SUCCESELE

• Victorie meritată

la Saarbriicken, ION ȚIRIAC MARELE PREMIU-F.I.L.TTERMININD PE LOCUL DOI

ÎNVINGĂTOR HIE NASTASE Sl-A CONFIRMAT ÎNALTA CLASAin fața selecționatelor
LA CASABLANCA

Elveției și R. F. G

Așadar, echipa masculină 
gimnastică a tării noastre ne-a 
un prilej de reală satisfacție, 
cel mai greu examen pe care 

acest an, selecționata
făcut dovada unei ca- 
mobilizare în care nu 
credeam, și a știut să 
condiții de deplasare,

de 
dat
în
l-a

LA DIMENSIUNILE LOR REALE
(Urmare din pag. 1)

detr-una din relatările noastre 
aici, dar este necesar să repetăm : 
o competiție de scrimă poate fi 
mai degrabă pierdută decît cîștiga- 
tă „în joacă".

Sport care solicită o mare aten
ție, o continuă concentrare ner
voasă, scrima nu permite trăgăto
rilor scăderi de tensiune, în aceas
tă privință. în caz contrar, conse
cințele se văd imediat și 
ele trebuie anihilate printr-un e- 
fort sporit. Vom reaminti, de e- 
xemplu, că spadasinii noștri au tras 
mai relaxat în întîlnirea cu echi
pa Greciei, pe care au întrecut-o 
abia la limită.. Ei au început în a- 
celași fel și meciul cu spadasinii 
bulgari. Urmarea : au fost conduși 
cu 2—0. și cu toate că în continua
re ei au acționat mult mai ferm, 
n-au reușit să se desprindă de ad
versarii lor decit în ultima .manșă 
a meciului, cîștigînd cu 6—3. Sco
rul în sine nu spune prea mult, 
dar noi cei ce am fost de față 
știm cită sudoare a curs pe fețele 
Iui Duțu, Sepessi și Istrate, pînă 
ce și-au asigurat victoria.

La fel trebuie să remarcăm fap
tul că sportivii noștri care au cu
cerit titlurile individuale au fost 
tocmai cei care au dovedit, în mod 
constant, multă hotărîre, maximum 
de atenție. Să-i felicităm, deci, fără 
rezerve pe Mihai 
na Stahl, pe Dan 
Alexandru Istrate, 
luri balcanice la 
spadă.

Se cuvine, totodată, să subliniem 
verva deosebită arătată de Ana 
Pascu în turneul pe echipe al flo- 
retistelor. prezența lui Constantin 
Bărăgan pe locul 2 la spadă, apor
tul lui Constantin Duțu în între
cerile pe echipe la spadă (o sin
gură înfrîngere în trei meciuri) și 
fantasticul tur de forță prin care

atunci

Țiu, pe Ecateri- 
Irimiciuc și pe 
laureați cu tit- 

floretă, sabie și

Octavian Vîntilă a cîștigat un asalt 
ce părea pierdut în meciul cu 
chipa sabrerilor bulgari.

Despre ceilalți participant! 
Campionatele balcanice trebuie 
spunem că au manifestat progre
se floretistele și spadasinii turci, 
ca și sabrerii greci. De asemenea, 
scrimerii bulgari ne-au secundat în 
toate probele pe echipe, dar cu 
toate că au avut trei finaliști în 
turneul individual de sabie, ei au 
lăsat impresia unui oarecare re
gres la această armă. Neașteptat de 
modest au concurat scrimerii iu
goslavi, care, exceptîndu-le pe flo- 
retiste (locul 3 pe echipe și două 
trăgătoare în finala turneului in
dividual), au terminat în celelalte 
întreceri pe echipe pe ultimul loc. 
După cum ne-a informat conducă
torul delegației iugoslave, Milan 

Popovici, cei mai multi dintre scri- 
meri s-au prezentat la actuala e- 
diție a Campionatelor Balcanice cu 
mari carențe în pregătire. Și lu
crul acesta s-a văzut din plin.

★
Și-acum cîteva repere statistice... 

In probele individuale, scrimerii 
români au cîștigat 11 din cele 12 
medalii puse în joc : 4 de aur. 4 
de argint și 3 de bronz.

în probele pe echipe, reprezen
tanții României au obținut cele pa
tru cupe oferite de organizatori. In 
plus, alte patru cupe le-au fost 
decernate de Comitetul bulgar pen
tru apropiere și colaborare în Bal
cani echipelor situate în fruntea 
clasamentului la fiecare probă, 
dică tot trăgătorilor noștri.

Delegația scrimerilor români 
primit, totodată, cupa oferită 
organizația sportivă din Grecia
SEGAS — pentru faptul că a ocu
pat primul loc în clasamentul ge
neral. Tot datorită acestui fapt, 
sportivii noștri au rămas în pose
sia cupei challange a Federației 
Române de Scrimă.

e-

a-

a 
de

susținut în 
României a 
p'acități de 
întotdeauna 
susțină, în
un meci dificil în care înfrunta, 
pe de o parte, un adversar (El
veția) ce i se dovedise superior la 
campionatele mondiale de 
Ljubljana, iar pe de alta, un 
versar 
clarate 
toarea 
R.F. a 
haiuc,
Păunescu, Mircea Gheorghiu, Dan 
Grecu și Nicolae Oprescu. compo- 
nenții reprezentativei noastre, nu 
s-au lăsat impresionați de cartea 
de vizită a adversarilor, au intrat 
deciși în concurs și... au cîștigat!

Iată, mai întîi, rezultatele ob
ținute de cele trei echipe în în
trecerea de duminică, care a pro
gramat exerciții liber alese. Le 
vom indica în ordinea România, 
Elveția. R.F. a Germaniei : sol — 
45,65, 
44,35 
44,90, 
45,15, 
45,80, 
45,20.
clasamentul final al triunghiula
rului desfășurat la Saarbrucken 
arată astfel: 1. ROMÂNIA 531,05 
p, 2. Elveția 527,20 p, 3. R.F. a 
Germaniei 522,95 p. La individual 
compus, primul s-a clasat elve
țianul Peter Rohner cu 107,85 p. 
urmat de campionul țării noastre 
Petre Mihaiuc — 
rile următoare : 
(Elveția) 107,05 
Gienger (R.F.G.)
Coșariu (România) 105,10 p, Hans 
Ettlin (Elveția) 104,95 
componenți ai echipei 
tre s-au clasat pe 
Gheorghe Păunescu 9.
10. Mircea Gheorghiu. 
Oprescu. Toți gimnaștii 
și-au concentrat eforturile 
succesul final al echipei, 
greșeli comise fiind rezultatul do
rinței fierbinți de a executa totul 
la cel mai înalt nivel. Campionul 
țării, Petre Mihaiuc, și-a adus din 
plin aportul la victoria echipei, la 
fel ca și Vasile Coșariu. 
lae Oprescu a făcut cel 
concurs al său.

Succesul repurtat de 
români a fost salutat 
personalități ale sportului 
national. Dl. Arthur Gander, pre
ședintele F.I.G., a declarat: „Vic
toria românilor la Saarbrucken 
constituie, fără îndoială, 
gimnasticii europene
Felicit pe tehnicienii 
tru acest rezultat".

Un motiv în plus
pregătiri să fie abordate cu toată 
seriozitatea, cu încredere în posi
bilitățile fruntașilor gimnasticii 
noastre masculine, (c.m.).

CASABLANCA. 29 (Agerpres). - 
Tenismanul român Ion Tiriac a în
cheiat cu un frumos succes partici
parea sa La a 10-a ediție a campio
natelor internaționale ale Marocu
lui. Ion Tiriac și-a adjudecat proba 
de simplu. învingînd în finală cu 
7—6. 6—0, 6—3 pe francezul Fran
cois Jauffret. Primul set 
s-a disputat în aer liber, 
toarele două din cauza 
torențiale, au fost jucate 
acoperit.

In finala probei do simplu femei, 
jucătoarea austrâliancă Wendy Gil
christ a dispus cu —3, 7—5 de 
belgianca Michele Gurdal.

al finalei 
iar urmă- 
unei ploi 
pe teren

A Întrecerea cu asii tenisului
?

• Victoria cuplului Năstase-Franulovici în proba de

la 
ad- 
de- 
vii-

ambițios, cu pretenții 
la un loc fruntaș în 
ierarhie olimpică (echipa 
Germaniei). Dar, Petre Mi- 
Vasile Coșariu, Gheorghe

44,50, 44,25 ; cal cu minere — 
44,20, 45,45 ; inele — 45.70,
44,50 ; sărituri — 44,15,
43,75 ; paralele — 44,70,
45,70 ; bară — 45,00, 45,85, 
în urma acestor rezultate,

107,60 p. Pe locu- 
Roland Hurzeler 

p, Eberhardt 
106,65 p, Vasile

p. Ceilalți 
țării noas- 

locurile : 8. 
Dan Grecii, 
12. Nicolae 

români 
pentru 
unele

iar Nico- 
mai bun

gimnaștii 
de înalte 

inter-

surpriza 
în acest an- 
români pen-

ca viitoarele

DE TENIS DE MASA
GOTEBORG 29 (Agerpres). — Re

prezentanții R.P. Chineze au cîști
gat două probe în concursul indivi
dual din cadrul campionatelor de 
tenis de masă ale Scandinaviei. în
cheiate la Goteborg.

în finala probei de dublu mixt, 
cen Huai-in și Iu Cian-ciun au în 
trecut cu 3—0 (21—13, 21—18. 21—12) 
perechea cehoslovacă Vostova-Turai, 
iar la dublu femei Cen Huai-in și 
Li Lj au învins cu 3—1 (21—17. 21—

oumpicBREVIAR
L

’• COMITETUL de organizare a 
fcelei de a XII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă (Denver 1976) 
a făcut primii pași spre realiza
rea proiectelor : bugetul. El se ri
dică la 19,6 milioane dolari (față 
de 14 cît fusese prevăzut inițial) și 
a fost înaintat la Washington pen
tru a se obține o sumă cît mai 
mare din partea guvernului fede
ral. Pentru a susține cererea în 
fața Congresului au fost pregătite 
două argumente: inflația și necesi
tatea de a se construi un stadion de 
patinaj de viteză, mai adecvat de
ci t cel prevăzut inițial.

dașii McElmury, McGlynn și ata- 
canții Patrick, Sheny, Ahearn, Mel
lor, Fichuk, Christiansen, Boucha. 
Pentru completarea lotului, antre
norul Murray Williamson a apelat 
la 20 de tineri jucători, a căror me
die de vîrstă este 22 de ani. Deo
camdată, hocheiștii se pregătesc la 
cluburile lor, dar de la începutul 
lunii decembrie ei se vor reuni la 
centrul de antrenament din Blo
omington, urmînd să susțină pînă 
la turneul olimpic nu mai puțin 
de 40 de partide, în care William
son se va decide asupra echipei 
o va folosi la Sapporo.

Kiel pe sportivii germani care au 
obținut medalii de aur la Jocurile 
Olimpice desfășurate între 1908— 
1968.

IN
29 (Agerpres). — A 
„Trofeul campionilor", 

lupte greco-romane 
la Zagreb sportivi din 

Franța 
ro-

BELGRAD, 
luat sfîrșit 
competiția de 
care a reunit 
Bulgaria, România Polonia, 
și Iugoslavia. Dintre luptătorii 
mâni cel mai bine s-a comportat 
Ion Baciu, clasat pe locul întîi ia 
categoria 57 kg. El a fost urmat de 
Todor Todorov (Bulgaria) și Pekici 
(Iugoslavia). Nicolae Martinescu 
(cat. 100 kg), Simion Popescu (cat. 
74 kg) și Nicolae Neguț (cat. 90 kg) 
au ocupat locurile doi.

Spasski și Petrosian
conduc

III Memorialul Ah;hin“n
MOSCOVA 29 (Agerpres). — După 

patru runde, în turneul internațio
nal de 
conduc 
Boris 
trosian 
care. Ej 
de L. Stein, M. Tal și A. Karpov. 
Românul Florin Gheorghiu, care 
a remizat în runda a 4-a cu Kar
pov, se află pe locul 9 cu I'/j p.

Alte rezultate: Tal — Byrne 
1—0 , Bronstein — Parma
1—0, Spasski — Balașov Vz—*/z, 
Petrosian 
Stein — 
întrerupt cu avantaj la Korcinoi, 
iar Hort are o poziție mai bună 
în partida cu Lengyel.

șah „Memorialul Alehin" 
marii maeștri sovietici 
Spasski și Tigran Pe- 

cu cite 3 puncte fie- 
sfînt ' urnâriți. la 'h p

rezultate : Tal 
Bronstein -

— Balașov */z—‘/z,
Uhlmann Vz—*/2,

Smîslov 1/2—V2. Savon a

BUENOS AIRES. 29. — Cuplul
româno-iugoslav Uie Năstase — -Ze- 
liko Franulovici a terminat victorios 
în proba de dublu bărbați a campio
natelor internaționale de tenis ale 
Americii de Sud. încheiate la Bue
nos Aires. In finala disputată cu 
perechea Fillol - Cornejo (Chile), Năs
tase și Franulovici au obținut victo
ria cu 6—4. 6—4 (abandon al chilie
nilor în setul trei).

Ultimele două -finale s-au soldat 
cu următoarele rezultate : simplu fe
mei : Ilelca Niesscn (RFG) — Heide 
Orth (RFG) 6—4. 7—5 : dublu mixt : 
F.dda Budding (RFG), Hugo Romani 
(Argentina) — Maria Arias (Argenti
na). Pinto Bravo (Chile) 7—6, 7—6.

Victoria obținută de Zeliko Franu
lovici. în ziua precedentă, in finala 
probei de simplu, i-a permis campio
nului iugoslav să-l întreacă pe ceho
slovacul Jan Kodes în clasamentul 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.” și să 
ocupe, in cele din urmă, locul trei. 
Primul loc în competiția-circuit or
ganizată de federația internațională 
de tenis. în colaborare cu firma 
Pepsi-Cola. a rămas în posesia ame
ricanului Stan Smith, iar pe al doi
lea s-a clasat tenismanul român Iile 
Năstase.

Turneele pentru „Marele Premiu” 
— subliniază agențiile internaționale 
de presă — au reținut în acest an 
atenția amatorilor de tenis din toată 
lumea. în duelul dintre Smith și Năs
tase, care a dat un plus de interes 
întregii competiții, lupta a fost des
chisă pînă Ia ultimele concursuri. 
După ce Ilie Năstase s-a aflat în 
fruntea clasamentului în urma succe
selor repurtate Ia circuitul „indoor” 
de iarnă dm S.U.A.. precum și la tur
neele din Franța și Belgia, campionul 
american a acumulat, la rîndul său, 
puncte prețioase si a trecut ce pri
mul loc. într-o lungă perioadă cînd 
tenismanul român (angajat în me
ciurile pentru ..Cupa Davis” cu echi
pele Indiei și Braziliei) a absentat 
de la cîteva importante concursuri. 
Prezenta de ultimă oră a lui .Sțpilh 
la turneul de la Buenos Aires și ca
lificarea sa în semifinale i-au asigu
rat acestuia cele cîteva puncte în plus, 
necesare cîștigării „Marelui Premiu”. 
Oricum, pentru Năstase, clasarea pe 
locul doi. înaintea unor reputați tenis- 
niani — cum sînt Newcombe, Rose- 
wall, Richey, Kodes și Franulovici — 
constituie o excelentă performantă, 
o confirmare a valorii înalte atinse 
de asul român în acest an.

Organizatorii „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." au decis ca primii șase cla
sați să participe. în luna decembrie, 
la Paris, intr-un concurs festiv ce va

dublu, la Buenos Aires
purta numele de „Turneul campioni
lor". întrecerile se vor desfășura în 
sala Pierre de Coubertin din capitala 
Franței.

CLASAMENTUL FINAL AL MARELUI PREMIU — F.I.L.T.

I. SMITH (S.U.A.) 187 p; 
lovici (Iugoslavia) 129 p ; 4. 
(S.U.A.) 98 p ; 6. Newcombe 
tralia) și Barthes (Franța) 82 
Okker (Olanda) 66 p și Gorman

2. Năstase (România) 172 p ; 3. Franu- 
Kodes (Cehoslovacia) 124 p; 5. Richey 
(Australia) 94 p ; 7—8. Rosewall (Aus- 
p; 9. Graebner (S.U.A.) 76 p; 10-11.

(S.U.A.) 66 p.

NASTASE Z. FRANULOVICI

APARENTE Șl REALITĂȚI 
ÎN SPORTUL FRANCEZ

DOAR 12 CONCURENȚI CLASAȚI
ÎN RALIUL BALCANIC

Echipajele românești pe primele locuri in „clasă
La ora cînd scriem aceste 

duri, clasamentul final ai 
de a 7-a ediții a raliului balcanic, 
desfășurat în Grecia, nu a luat 
încă forma definitivă, urmînd să 
se facă ultimele verificări și să 
se rezolve contestațiile. Există 
însă un clasament provizoriu. El

AIE SCANDINAVII!

rîn- 
celei

10, 13—21. 22—20) cuplul suedez
Radberg-Andersson.

Rezultatele celorlalte finale: sim
plu bărbați; K. Johansson (Suedia) 
— Tai Wen-ian (R.P. Chineză) 3—X 
(14—21, 12—21. 21—17. 21—19. 23—
21); simplu femei: Brigitte Radberg 
(Suedia) — Cen Huai-in (R.P. Chi
neză) 3—0 (21—9 21—17. 21—19):
dublu bărbați : Bengtsson. Persson 
(Suedia) — Surbek. Stipancici (Iu
goslavia) 3—2 (21—23, 21—18 19—21,
21—12. 21—16).

cuprinde doar 12 echipaje cla
sate, din cele 49 care au luat 
startul la Atena, în dificila în
trecere. Acest raport (doar un 
sfert din echipaje la sosire), con
firmă previziunile, duritatea tra
seului, operînd o severă triere.

Din veștile sosite la A.C.R. am 
aflat că din cele patru echipai» 
românești, două au terminat par
cursul, celelalte fiind nevoite să 
abandoneze din cauza unor defec
țiuni tehnice. în clasamentele pro
vizorii, echipajele Ștefan Ianco- 
vici — Ion Gîrjoabă și Eugen Io- 
nescu Cristea — Petre 
ocupă, în această ordine. 
1 Și 2 în clasa respectivă 
rile 4 și 7 în clasamentul

De remarcat că nu s-a putut în
tocmi un clasament pe 
toate fiind descompletate 
bandonuri, deși gazdele 
dente — au fost prezente 
cu nu mai puțin 
cite 3—4 echipaje.

Vezeanu 
locurile 
și locu- 
general.

de 6

echipe,
prin a ■

— pru- 
• la start 
echipe a

• IN CADRUL unei conferințe 
Me presă ținute la Lagos, președin
tele Asociațiilor sportive din Nige
ria, Henry Adefore, a declarat că 
țara sa va boicota Jocurile Olim
pice de la Miinchen în cazul cînd 
Rhodesia va fi invitată la aceste 
întreceri sportive. După cum se 
știe, țările africane au cerut re
tragerea invitației adresate Rhode- 
siei șl excluderea de la Olimpiadă 
a acestei țări unde se practică dis
criminarea rasială.

• LA 10 ianuarie 1972 încep lu
crările de transformare a patinoa
rului artificial, situat în parcul o- 
limpic din Miinchen. Patinoarul va fi 
utilizat în cursul Jocurilor Olimpice 
ca arenă de box. In tribunele vi
itoarei arene pugilistice vor putea 
lua loc 7 200 de spectatori. Lucră
rile de reamenajare vor fj înche
iate pînă la 30 iunie 1972. în apro
piere, se află 12 săli de antrena
ment, înzestrate cu cele mai mo
derne aparate.

• TABĂRA tineretului organiza
tă cu prilejul Olimpiadei de la 
Munch en va cunoaște o participa
re record. Se așteaptă să sosească 
în intervalul olimpic reprezentanții 
tineretului din 80 de țări ale lumii.

• DOAR nouă jucători din ve
chea formație a S.U.A., care a ju
cat anul acesta în grupa A a cam
pionatului mondial de hochei au 
rămas în pregătirea lotului olimpic 
pentru J.O. de la Sapporo: fun-

• COMITETUL de organizare 
J.O. de vară 1972 i-a invitat 
oaspeți de onoare Ia Miinchen

'■ ■-+
Panoramic al principalelor construcții de la Miinchen: stadionul olim

pic (1), sala de sport (2) și piscina (3)

6500 DE TORȚE
Pe 6 400 km, străbătînd opt țări, 

6 500 de torțe vor purta flacăra 
(care va fi aprinsă la 28 iulie la 
Olimpia) spre locurile unde se va 
disputa a XX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară, Miinchen și Kiel. 
Pentru ca totul să decurgă precis 
de-a lungul acestui uriaș parcurs, 
organizatorii au stabilit distanțele 
și durata schimburilor în funcție 
de mijlocul folosit de sportivi. S-a 
stabilit astfel ca pe teritoriul țări
lor prin care trece flacăra, ștafeta 
să-și înceapă drumul la ora 6 di
mineața și să o termine la ora 22. 
Doar pe teritoriul R. F. a Germa
niei urmează să se continue cursa 
și noaptea, fiecare atlet urmînd să 
o poarte pe un kilometru, cicliștii 
pe 6 km (în 15 minute), călăreții 
pe 2,5 km (în 10 min.) ; o am- 
barcație de 8 + 1 pe 2,5 km etc. Fie
care sportiv care va avea cinstea 
să poarte flacăra olimpică va putea 
păstra ca amintire torța. Pentru a- 
ceasta organizatorii au fabricat 6 500 
de exemplare, dintr-un aliaj special 
și de forma pe care o puteți vedea în 
imaginea alăturată. Totodată, fie
care alergător va primi o diplomă 
care va atesta participarea sa Ia 
această uriașă ștafetă, iar 20 000 a- 
fișe, în diferite limbi, vor popu
lariza evenimentul,

MARELE ACOPERIȘ'-SIMBOLUL 
CRITICI..
levizlune, loterie, 
etc.

în ceea ce privește critlcile aduse 
pentru așa-zîsa risipă de fonduri 
făcută de organizatori prin construc
ția acoperișului stadionului olimpic 
(în genul său cel mai mare din lu
me și 
Daume 
simbol 
Turnu]

Neliniștit de eșecul suferit în 
campionatele europene de at
letism de la Helsinki, preocupat 
de perspectivele întrecerilor o- 
limpice de la Sapporo și Miin
chen, sportul francez a prilejuit, 
în ultima vreme, vii discuții nu 
numai in rubricile de specia
litate ale ziarelor, nu numai in 
rîndul unor organizații profe
sionale reunind cadre de spe
cialiști în educație fizică și 
sport; el a constituit tema u- 
nor discursuri rostite la tribuna 
parlamentului sau în fața ca
merei de luat vederi a televizi
unii, de înalte personalități, 
printre care secretarul de stat 
pentru problemele sportului.

S-ar fi putut presupune că o- 
ficialitățile acestei țări sînt sen
sibilizate într-o 
măsură față de 
de activitate care 
al recordului, al 
pice dar, mai ales, al formării 
și educării tinerelor generații, 
al sănătății și, implicit, al po
tențialului de muncă al unui în
treg popor. S-ar fi putut presu
pune... dar faptele vin să de
monstreze contrariul. Iată un 
„amănunt statistic" foarte eloc
vent: la ședința parlamentului 
francez în care s-a luat în dis
cuție bugetul ce urmează a fi 
alocat sportului au participat e- 
xact 19 deputați. Pe ceilalți, „re
prezentanți ai poporului", ches- 
tuinea terenurilor, a sălilor, a 
profesorilor sau instructorilor de 
sport nu i-a interesat.

In aceste împrejurări, confe
rința de presă pe care Partidul 
Comunist Francez a organizat-o 
recent, la Paris, a avut darul să 
aducă pe de o parte. clarificări 
necesare în ceea ce privește po
litica actualului guvern în dome
niul sportului, iar pe de altă 
parte, să facă cunoscute public 
cului larg reperele sale progra
matice privind dezvoltarea edu
cației fizice și a sportului în 
lumina principiului că aceste

foarte largă 
acest domeniu 
nu este numai 
medaliei olim-

activități constituie „un drept 
Inalienabil al tuturor cetățeni
lor".

Cu acest prilej, Paul Laurent, 
membru în Biroul politic al 
P.C.F., a făcut o amplă expu
nere in cursul căreia a arătat că 
educația fizică și sportul fran
cez străbat o perioadă de criză 
generată de contradicția exis
tentă între dorința crescută a 
maselor de a face sport, de a 
desfășura o activitate în aer li
ber și obstacolele economice, so
ciale de care majoritatea Cetă
țenilor se lovesc în satisfacerea 
acestei necesități.

In fața unei asemenea situații, 
era firesc ca P.C.F., care consi
deră activitățile fizice și sporti
ve „un element fundamental al 
educației, o componentă a cul
turii, un factor important de să
nătate și echilibru al cetățenilor" 
să se preocupe de găsirea unor 
modalități eficiente pentru pro
movarea acestor activități de o 
indiscutabilă utilitate. P.C.F. 
preconizează, printre altele, o 
activitate cu larg caracter de 
masă în rîndul tineretului stu
dios, din școala elementară și 
pînă în universitate; încuraja
rea practicării sportului în în
treprinderi; revitalizarea clubu
rilor și a asociațiilor sportive; 
realizarea cu sprijinul statufui 
a echipamentului sportiv (con
strucții, amenajări etc.) atit pe 
plan național cît și pe plan 
local; formarea cadrelor de spe
cialiști necesare.

Cu același prilej. Paul Lau
rent a precizat și atitudinea 
P.C.F. față de sportul de per
formanță, arătînd că „aspirația 
spre performanțele de înalt ni
vel trebuie încurajată deoarece 
contribuie la dezvoltarea capa
cităților și personalității omului" 
dar că, totodată, sportul de elită, 
sportul-spectacol trebuie debara
sat de naționalism, șovinism și 
mercantilism, tare caracteristice 
lumii capitaliste.

Ion F. BACIU

TELEX O TELEX
luat sfîrșit întrecerile concursului 

de patinaj artistic „Patinele Moscovei". 
Proba individuală feminină a fost cîstl- 
gată de sportiva sovietică Marina Titova 
cu un total de 1 690,8 p. Pe locul secund 
s-a clasat compatrioata sa Elena Kotova
— 1 655,6 p, urmată, de S. Knoll (RD 
Germană) — 1 623,3 p, C. Frosio (Italia)
— 1 602,3 p, Z. Homolya (Ungaria) — 
1 553,5 p ele. Proba de dans a fost do
minată de reprezentanții URSS, clasați 
pe primele trei locuri : 1. Ludmila Pa
homova — Aleksandr Gorșkov 404,9 p, 2. 
Tatiana Voitiuk — Viaceslav Jigalin 
384,1 p; 3. Elena Jarkova — Ghenadi 
Karponosov 379,6 p.

emisiuni filatelice

feminină, victoria a revenit patinatoarei 
vest-germane Monlka Pflug, cronometra
tă în 1:32.0. Finlandeza Tuula Silkas a 
ocupat locul do) în 1:33,1. Gerhard Zim
mermann (R.F.G.) și-a adjudecat victo
ria în proba de 3000 m cu 4:22,8. între- 
cîndu-1 pe Jouko Salakka (Finlanda) 

— 4:24,7.

SUPORTĂ
Președintele Comitetului de orga

nizare e Jocurilor Olimpice de va
ră de la Miinchen, Willy Daume, a
declarat într-un interviu că bugetul 
de cheltuieli afectat marii competiții 
sportive se ridică La circa 2 miliar
de de mărci vest-germane, dintre 
care 95 de milioane revin amenajă
rilor făcute Ia Kiel, unde se vor des
fășura probele de yachting. Aceste 
cheltuieli vor fi acoperite pînă la 
cifra de 1 miliard șj două sute de 
milioane prin vinzări de bilete, te-

totodată cel mai scump) W. 
a arătat că acesta va fi un 
al orașului Miinchen, ca și 
Eiffei pentru Paris.

In ultima zi a concursului internațional 
de atletism de la Capetown, cunoscuta 
recordmană vest-germană Helde Rosen- 
ciahl a terminat învingătoare în proba 
de săritură în lungime cu performanta 
de 6.36 m. Proba de săritură cu prăjina 
s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a 
canadianului B. Simpson — 5,00 m, care 
l-a învins pe favoritul principal, suede
zul K. Isaksson, plasat pe locul secund 
cu 4,90 m. Italianul Fiasconaro a cîști- 
gat cursa de 400 m cu timpul de 47,1,
Iar sprinterul Raveiomanantsoa (Repu
blica Malgașă) a trecut primul linia de 
sosire în proba de 100 m, fiind crono
metrat in 10,5. în proba masculină de 
săritură în înălțime, primul loc a fost 
ocupat de sud-afrlcanul E. Rossouw cu 
2.17 m, urmat de suedezul Dahlgren — 
2.14 m,
a
In cadrul concursului de patinaj viteză 
de Ia Inzell, campionul veet-german Er
hard Keller a cîștigat proba de 1000 m 
cu timpul de 1:19,9, urmat de finlande
zii Leo Llnkovesi — 1:20,7 și Seppo
Ilaenninen — 1:21,0. In proba similară

La Bogota. In cadrul turneului de cali
ficare pentru Jocurile Olimpice de la 
Miinchen, s-au întîlnit selecționatele o- 
limpice de fotbal ale Venezuelei și Pe
rului. Fotbaliștii peruani au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (9—0).
H
Selecționatele Spaniei și R.F. a Germa
niei s-au calificat pentru semifinalele 
competiției europene de tenis pe echipe. 
Echipa Spaniei a învins cu 3—2 forma
ția Suediei. In ultimele două partide 
de simplu s-au înregistrat rezultatele r 
Jiian Gisbert — Kjell Johansson 6—1. 
6—3; Leif Johansson — Antonio Munoz 
6—3, 2—6, 8—6. Cu același scor (3—2). 
în favoarea jucătorilor vest-germani, 
s-a încheiat întîlnirea disputată la Co
penhaga între echipele Danemarcei Si 
R.F. a Germaniei. Jorgen Ulrich l-a 
Învins cu 6—2, 10—8 pe Jurgen Pohmann. 
iar Hans Engert l-a întrecut cu 6—2. 
4—6. 6—3 pe Tom Christenssen.
■
In turneu! internațional de șah de la 
Skoplje, după 12 runde, marele maestru 
sovietic Lev Polugaevslq se menține li
der cu 10 p șl o partidă întreruptă, 
urmat de Vellmirovici (Iugoslavia) — 
8'A p, Pianinei (Iugoslavia) — 8 p. In 
runda a 12-a, OstoicI l-a învins pe Ja- 
nosevicl, Gufeld a remizat cu Veîimlro- 
vlcl, rezultat consemnat și în partida 
Vesterlnen — Illevskl. Restul partidelor 
s-au întrerupt.
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