
CUPE SI TROFEE 
PENTRU CEI MAI BUNI 

SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1971

Ca și la sfîrșitul anului trecut, cei mai buni sportivi români, per
formerii sezonului competition^ 1971, vor fi distinși și vor primi cupe 
și trofee. Se continuă astfel frumoasa inițiativă a Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport de a stimula pe acești sportivi care, 
prin activitatea și rezultatele ior, și-au cîștigat prețuirea maselor de 
iubitori ai sportului.

Aceste evidențieri capătă o semnificație deosebită și pot deveni
puternice stimulente pentru toți sportivii noștri fruntași angajați în 
pregătirea pentru marea confruntare de la JOCURILE OLIMPICE — 
MUNCHEN 72

Ieri, Biroui C.N.E.F.S. a aprobai criteriile
tor cupe și trofee pe anul 1971.

lată , cupele și trofeele care vor răsplăti
merituoși sportivi români ■

pentru decernarea aces-

în acest an pe cei mai

„CUPA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

atribuită celui mai bun sportiv român al anului 1971
Sportivul numărul 1 al României va fi desemnat de către Con

siliul Național pentru Educație Fizică și Sport pe baza sondajului tra
dițional de opinie al ziarului „SPORTUL" în cadrul căruia vor fi sta
biliți, in ordinea preferinței cititorilor, primii 10 sportivi români ai 
anului 1971.

Cititorii noștri sint invitați să ne trimită cu începere de azi, pre
ferințele lor, în ordine de la 1 la 10, fie prin scrisori sau cărți poș
tale, pe adresa ziarului nostru, cu mențiunea PENTRU CONCURS 71.

Ca de obicei, CITITORII CARE VOR INDICA ORDINEA FiNALÂ 
A PRIMILOR 10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI, VOR PRIMI PREMII

„CUPA FEDERAȚIEI
decernată celor mai buni

pe
„CUPA FEDERAȚIEI" va fi acordată celui mai bun sportiv din fie

care rciniură, în baza clasamentului primilor 10 sportiv: ai anului 1971, 
care va fi stabilit de fiecare federație de specialitate, și ca urmare a 
sugestiilor primite de la amatorii fiecărei discipline. în acest scop, 
cei ce doresc să contribuie la selectarea celui mai bun sportiv pe 
ramură de sport sint rugați să scrie federațiilor respective (str. Vasile 
Conta 16, București) sugestiile lor, menționind pe primii 10 sportivi 
ai disciplinei care-j pasionează.

Un asemenea procedeu va fi folosit și în cazul F.R. Fotbal pentru 
desemnarea celui ' ' »-■»•- ■ . ------
NULUI ROTUND 
care organizează tradiționala sa

mai bun fotbalist al anului, ÎNSĂ IUBITORII BALO- 
VOR TRIMITE ----------

„TROFEUL

proletari sw ‘toate.vârile, VNITÎ-VÂT-
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PARTIDE INTERESANTE Șl DE MARE ATRACȚIE,I

ASTĂZI Șl MilNE, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

OPINIILE LOR REVISTEI „FOTBAL", 
anchetă de sfîrșit de an.

• Derby de tradiție la București, Dinamo—Steaua ® La Oradea, 
o confruntare pasionantă Jocuri ce se anunță echilibrate în 

toate celelalte orașe

După numai, trei zile de la ultimele lor evoluții (in etapa 11-a), 
echipele noastre divizionare A iși vor face din nou apariția in fața pu
blicului, pentru a susține jocurile programate de cea de a 12-a etapă. 
Astăzi și mîine, în opt “Orașe- dîh țară se vor disputa meciuri de mare 

■ atracție, cu implicații in privința viitoarei configurații a clasamentului 
în toate „zonele" sale. ■

Dintre cele opt partide, două ni se par a fi de un interes cu toiul 
deosebit. Este vorba, in primul rtrid, de întîlnirea dintre echipele bucu- 
reșțene Dinamo și Steaua, care —- prin tradiție — capătă caracterul unul 
veritabil derby al etapei, dar de astă dată și datorită pozițiilor — alătu
rate — deținute in clasament de cele două protagoniste. De asemenea, 
credem că același calificativ de derby — un derby al codașelor — îl 
poate primi și meciul de la Oradea, in care echipa locală, Crișul, va primi 
replica — presupunem foarte îndrăzneață — a Politehnicii Iași. In sfîrșit, 
mîine, la Arad, lidera clasamentului va primi vizita performerei etapei 
trecute, Universitatea Craiova, cu care ocazie va efectua o ultimă și se
rioasă verificare a potențialului ei de joc înaintea plecării în Portugalia, 
pentru returul partidei cu Vitoria Setubal.

Confruntări echilibrate se anunță și la Constanța (Farul—Rapid), 
Petroșani (Jiul—,,U“ Cluj), Brașov (Steagul roșu—Sport Club Bacău), Tg. 
Mureș (A.S.A.—F.C. Argeș) și Cluj (C.F.R—Petrolul).

Așadar, o etapă cu jocuri pasionante care — în ciuda vremii vitrege 
— vor atrage din nou, sintem convinși, pe stadioane numeroși iubitori 
ai fotbalului.

FAIR-PLAY"
al Asociației Presei Sportive

Liniște și încredere pe fețele 
tache, Smarandache și Aelenei, 
cu Dinamo.

jucătorilor de la Steaua. Ștefănescu, Cris
ta ultimul antrenament înahUgp. derby,ului

Foto : Theo MĂCĂlfeCHl

atribuit sportivului 
și cetățenești care

cu alese însușiri morale 
s-a remarcat printr-un 

de înaltă ținută etică
Ziariștii sportivi, reuniți în Asociația Presei Sportive de pe 

Uniunea Ziariștilor, vor alege pe sportivul care s-a remarcat 
tr-un act de înaltă ținută etică. Acest sportiv va fi propus apoi _r._ 
cierilor Asociației Internaționale a Presei Sportive, care la sugestiile 
asociațiilor naționale de presă sportivă decerne anual TROFEUL FAIR
PLAY A.I.P.S. sub egida UNESCO.

DINAMO ■ ■ • ;

act cum 
jocul 

retras 
ime- 

parti-

Azi și mîine, etapa a Xll-a 
a diviziei A la fotbal progra
mează meciuri deosebit de 
importante. Iată programul 
complet al etapei:

BUCUREȘTI 1

Dinamo — Steaua (meciul 
are loc pe stadionul din Șos. 
Ștefan cel Mare).

ORADEA:

Crișul — Politehnica

TG. MUREȘ:

A S. Armata — F. C. Ar
geș

CONSTANTA i

Farul — Rapid (întîlnirea 
se va desfășura la lumina 
reflectoarelor, de la ora 16,45)

CLUJ î

C.F.R. — Petrolul

BRAȘOV t

Steagul roșu — Sport

PETROȘANI :

Jiul — Universitatea

club

Cluj

Cu excepția intilnirii de la 
Constanța, celelalte meciuri 
încep la ora 14.

★
Meciul U.T.A. 

tatea Craiova se 
mîine, la Arad, 
de la ora 14.

— Universi- 
va desfășura 
cu incepere

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
cea mai bună echipă masculină 

de tenis de masă a țării• •

Vreme aspră la Săftica, 
probabil aspru va fi și 
de astăzi. Campionii s-au 
aici, în liniștea înghețată, 
diat după ce s-a încheiat 
da cu Crișul. Derbyul cu Steaua 
a început, deci, de duminică sea
ra. Dacă nu cumva și mai îna
inte. Și luni dimineață, sub nin
soare răzlețită, campionii au făcut 
un prim antrenament, mai mult 
pentru recuperare. A mai fost și 
ieri un antrenament. Un antre
nament ușor, fizico-tactic. Antre
norul Nicușor a lucrat mai mult 
cu cei ce n-au jucat duminică 
sau au jucat doar cîteva minute. 
A lucrat cu Dumitriu II, cu Săt- 
măreanu II, Andrei și Mustățea. 
Andrei, X&-4L- .titular -astăzi. . Săt- 
mărean'u n e pregătit pentru „vîr- 
ful“ Năstase, iar Dumitriu II, re-

după o recidivă la gleznă, 
să joace în repriza secun-

făcut 
speră 
dă.

...E 
toate cu Steaua, 
ficil - 
weiller 
gem mai avem șanse pentru locul 
întii“. „Un 
completează 
tru moralul 
torie, altfel 
Bacău“. „r 
sic" 
dificil, dar acum, eind sintem la 
egalitate de puncte, și numai go
laverajul nc desparte in clasament, 
iar Steaua vine după o infrîngere, 
este cu atît mai dificil".. Sint.. eur 
vintele antrenorului Dumitru Nicu- 
lae-Nicușor și ele reflectă atenția

im meci greu, cum sint
„lin derby di- 

cum spune Neiu Nun- 
• pentru că dacă învin-

adevărat derby — 
Dumitriu II — pen- 
echipei. După o vic- 
mergem duminică la 

.Oricind, acest „derby cla- 
dintre noi șj Steaua a fost

A FOST ALCĂTUIT
LOTUL DE POLO AL ROMÂNIEI

. Cu o garnitură alcătuită din ju
cători tineri disciplinați și sîrguin- 
cioși, Politehnica București a reu
șit pentru prima oară de la înfiin
țarea secției să cîștige titlul de 
campioană a țării la echipe seniori. 
Succesul elevilor profesorului Audi 
Ardeleana nu este singular în com
petițiile noastre interne. Sportivii 
clubului bucureștean au mai cuce
rit în ultimii ani și alte titluri na
ționale: juniori: echipe, simplu (2), 
dublu (2), dublu mixt, iar la se
niori.: dpblu fete, dublu băieți (3) 
și dublu mixt.

Tocmai de aceea, așteptăm din 
partea acestor sportivi ca, după ce

s-au dovedit cei mai buni din țară, 
ei să se înscrie cu toate capacită
țile și pe o linie ascendentă în în
trecerile pe plan internațional. A- 
tunci se va putea vorbi cu ade
vărat de o încununare a eforturi
lor depuse la pregătiri de cam
pionii noștri. Și o primă ocazie o 
vor avea duminică, la Ljubljana, 
cînd Politehnica va întîlni pe cam
pioana Iugoslaviei, Olimpia, în op
timile de finală ale „C.C.E.%

Pină la această oră —12 echipe 
calificate pentru J. O. de la Miinchen

i!
In foto, de la stingă: Mihai 

Bobocică, Mihai Colțescu, Adam An
tal, antrenorul Andi Ardeleanu, 
Stelian Nicolae, Teodor Gheorghe.

Echipa .națională de polo și-a 
reluat pregătirile avînd ca prim 
obiectiv calificarea (turneul va a- 
vea loc la Miinchen în luna mai a 
anului viitor) pentru J.O. Pe baza 
observațiilor făcute de-a lungul re
turului campionatului național și a 
partidelor din turneul final, antre
norii A. Grințescu și N. Firoiu au 
selecționat un lot de 111 jucători : 
Șerban HUBER, Florin SLAVEI, 
Cornel FRĂȚILA (Dinamo), Petre 
CHEȚAN (Rapid) și Sorin SCUREI 
(I.E.F.S.) — portari, Gbeorghe ZAM-

RUGBYȘTH SE LECȚIO N A BILI ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

ȘAPTE JUCĂTORI AU FOST TITULARIZAU RESTUL...
Pentru rugbyștii selecționabili, ul

tima săptămînă dinaintea meciu
lui cu Franța înseamnă o etapă de 
pregătire asiduă, de verificare a 
unor jucători asupra cărora antre
norii mai au încă ezitări, de omo
genizare a compartimentelor, a e- 
chipei în ansamblul ei.

Meciul de verificare la două bu
turi programat marți după-amiază 
pe stadionul Tineretului s-a înscris 
integral pe linia acestor cerințe ale 
procesului de pregătire. Lotul na
țional a întîltnit cite o repriză for
mațiile Steaua și Sportul studen
țesc, două echipe cu concepții dife
rite, cu valori deosebite. Așa se și 
explică de ce selecționabilii au e- 
voluat mai puțin convingător în 
testul cu XV-le militar, în timp ce 
cu studenții au făcut un joc brodat 
pe fantezie și susținut prin acțiuni 
simple și clare avînd drept țintă 
buturile adverse.

Spre deosebire de
rile anterioare, acesta a avut uin 
caracter de lecție. Unul dintre an
trenorii coordonatori, prof. Teofilo- 
vici s-a aflat permanent în teren, 
dublîndu-1 pe arbitru și oprind jo
cul ori de cîte ori s-au comis greșeli 
de tehnică sau de concepție tactică, 
reconstituind fazele.

In partida cu Steaua lotul a folo
sit formația: Dinu, Iorgulescu, Ba
ciu — postolache, Șerban — Răș
canu, Dărăban, Pop — Ta,ța, Vucos 
— Suciți, Nica, Nicolescu, Constan
tin _ Durbac. După aceea, cu 
Sportul studențesc, în XV-le repre- 
iegt§tiv au -fost operate i®ele mo-

dificări i Pop l-a înlocuit pe Baciu, 
iar Iftimie pe Postolache (care a 
trecut în linia a III-a în locul lui 
Ilășcanu, acidentat ușor). Ca „uver- 
tură“ a jucat Marinescu, în timp 
ce Bucos a trecut aripă, împreună 
cu. R. Ionescu. Ulterior accidentarea 
lui Nica a obligat antrenorii să-1 
reintroducă în teren pe Suciu ca

aripă, iar R. Ionescu l-a înlocuit pe 
Nica.

Meciul școală de marți și-a do
vedit utilitatea, existînd acum con
cluzii definitorii asupra unor ju
cători ca Dinu, Șerban, Daraban, 
Rășcanu, Suciu, 'Nica și Durbac.

Următorul test al seleeționabili- 
lor, joi cu Rulmentul Bîrlad (t. st.)

FIRESCU, Gruia NOVAC, Bogdan 
MIHAILESCU, Dinu POPESCU, 
Radu LAZAR, Dan FRlNCU, A- 
drian NASTASIU, Viorel RUS (Di
namo), Cornel RUSU, Alexandru 
SZABO, Iosif CULINEAC, Hie SLA
VEI (Rapid) și Claudiu RUSU 
(Voința Cluj).

Pentru turneul olimpic de la 
Miinchen și-au asigurat calificarea 
pînă la această oră, 12 formații: 
Iugoslavia, actuala deținătoare a 
titlului, U.R.S.S. — actuala cam
pioană europeană, Ungaria — cîști- 
gătoarea „Trofeului Jadran" 1971, 
Italia, S.U.A., Olanda, Cuba, Mexic, 
Brazilia, Australia, Japonia și R.F. 
a Germaniei (ca țară organizatoa
re). Pentru celelalte locuri vacante 
Se vor desfășura în anul viitor 
două turnee : unul rezervat echipe
lor africane (se califică o formație) 
și unul rezervat selecționatelor eu
ropene (14—21 mai 1972 la Miin- 
chen), unde se vor califica trei e- 
chipe. Pentru această din urmă în
trecere, vor candida reprezentati
vele României, Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei, Greciei, Spaniei, 
Suediei, Franței, Belgiei, Austriei, 
Turciei, Angliei și Elveției.

ECRAN

TRADIȚIE

Mircea M. IONESCU

Derbyul etapei a Xll-a, Dinamo 
— Steaua, care se va disputa azi 
pe stadionul Dinamo, va fi tele
vizat, începind de la ora 11.

PE MICUL

și responsabilitatea cu care echipa 
campioană pregătește marea par
tidă.

...La Săftica, în tabăra campioni
lor este o atmosferă de destindere. 
Calmul antrenorului Nicusor s-a 
transmis și asupra echipei. E o

(Continuare în pag. a 3-a)

test-meciu-

Prim-plan cu patru 
tele teșt-^ggitihii de

rugbyști din lot (de la
pe Tineretului.^

stingă : Dinu, Pop, Șerban și Postolache) intr-unui din antrac- 
Foto; Dragoș NEAGU

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE AZI

1. U.T.A. 11 6 4 1 22— 9 16
2. Sport Club Bacău 11 6 3 2 20—10 15
3. „U" CLUJ 11 6 2 3 20—11 14
4. Dinamo 11 5 3 3 18—12 13
5. Steaua 11 4 5 2 13—10 13
6. F.C. Argeș 11 6 0 5 20—17 12
7. Steagul roșu 11 4 4 3 12— 9 12
8. A.S.A. Tîrgu Mureș 11 3 6 2 9—10 12
9. Rapid 11 5 1 5 15—13 11

10. Petrolul 11 5 1 5 7—17 11
11. Universitatea Craiova 11 3 4 4 14—14 10
12. Faru! 11 4 2 5 11—13 10
13. Jiul 11 2 5 4 7—14 9
14. Politehnica lî 2 4 5 13—18 8
15. Crișul 11 2 3 6 5—15 7
16. C.F.R. Cluj 11 0 3 8 9—23 3

După o „miuță" de relaxare, jucată cu multă pasiune, campionii încheie unul din antrenamente cu o alergare 
ușoară Fcto : VASILE BAGEĂC

Anchetă In cttev^
centre din țară (II) 51 EDUCATIVA

SPORTIVILOR!
în numărul de azi partea a doua a anchetei noastre privindPublicăm 

preocuparea organelor și organizațiilor sportive, locale in domeniul im
portant al muncii politice și educative in rîndurile sportivilor. Ca și în 
prima parte a anchetei, subliniem mijloace și modalități concrete prin 
care se contribuie eficient la formarea cetățenească și etică a tineretului, 
a tuturor sportivilor.

Oradea : ÎNCADRAREA SPOR
TIVILOR TN ÎNVÂTĂMÎNTUL 

DE PARTID
Ca urmare a măsurilor adoptate 

de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii și educația socia
listă a maselor, așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste, C.J.E.F.S. Bihor și ma
joritatea unităților sportive din județ 
au lat o serie de măsuri concrete. 
După prelucrarea documentelor, pe 
lingă organul sportiv județean a fost 
înființat un colectiv sub conduce
rea tov. Alexandru Tordal. vicepre
ședinte al C.J.E.F.S. Membrii aces
tui colectiv s-au deplasat în toate 
localitățile mai mari din județ, la 
cluburile și asociațiile cu secții de 
performantă, pentru a cunoaște la 
fața locului felul cum se aplică aces
te măsuri.

Astfel, la clubul Crișul, toți fotba
liștii. baschetbaliștii, înotătorii și ju
cătorii de polo au fost încadrați 
intr-un ciclu de conferințe (s-au pre
dat deja 3) la cabinetul județean de 
partid. Toți sportivii clubului au vi
zitat muzeul „Țara Crișului”. Mem
brii secțiilor de performanță ale Cri
șului au vizitat — în ultimul timp 
— fabrica de mașini-unelte „înfră- 

. firea”. fabrica de confecții Oradea 
cea de mase plastice „Viitorul”, sta
țiunea de sere. La asociația sporti
vă Olimpia, cu sprijinul comitetu
lui de partid, componenții diviziona
rei B de fotbal, împreună cu mem
brii echipei de polo, promovată re
cent în divizia A. au fost organizați 
intr-un cerc de învățămint. în care 
se pune accentul pe educația moral- 
cetătenească.

Se urmărește ca relația muncă:

sport să nu devină fictivă, toți spor
tivii de performanță trebuind să-și 
onoreze permanent obligațiile profe
sionale. In acest sens au fest combă
tute concesiile făcut© jucătorilor de 
către unii membri ai conducerii sec
ției de fotbal Olimpia.

Colectivul alcătuit în cadru) 
C.J.E.F.S.. despre care vorbeam mai 
sus. se întrunește chiar astăzi pentru 
a analiza modul cum a fost tradus 
în viată planul de măsuri întocmit 
la constituirea sa.
Bacău: MUNCA PATRIOTICA 

— MIJLOC ACTIV 
DE EDUCAȚIE

Vorbind despre' activitatea educati
vă la Sport Club Bacău ne vom re

feri. in primul rînd, la atenția acor
dată învățămintului. tn acest sens 
29 de sportivi frecventează diferite 
forme _ de învățămint: 6 la școala de 
maiștri, 18 la liceu și 5 la institutul 
pedagogic. Periodic, un membru din 
conducerea clubului controlează acti
vitatea acestora la școlile respective. 
De asemenea toți membrii clubului 
sint înscriși la diferite forme de în- 
vățămînt de partid și toate ședințele 
de pregătire tehnică sint completate 
cu acțiuni educative.

O atenție deosebită se acordă dis
ciplinei. iar abaterile se sancționea
ză 
la

prompt. Așa s-a procedat lecent 
clubul Știința Bacău cu jucătorul

Anchetă realizată de 
Nușa DEMIAN

și corespondenții județeni
Hie GHISA, Hie IANCU 

și T. SIROPOL

(Continuare în pag. a 3-a)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LĂ I.E.F.S.
Teri, Ia sediul clubului sportiv 

I.E.F.S. a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia prof. dr. 
Mihai Epuran, prorector al I.E.F.S. 
a înfățișat principalele succese rea
lizate de sportivii fruntași ai In
stitutului în anul sportiv 1971 și a 
expus principalele obiective de vii
tor ale clubului în sportul nostru 
de performanță. Cu acest prilej, 
au fost subliniate sarcinile spor
tive ale I.E.F.S., îndreptate în pri
mul rînd spre pregătirea în cît 
mai bune condițiuni a cadrelor de 
specialitate, profesori de educație, 
fizică, ca și spre realizarea unor 
performanțe sportive care să con
tribuie la creșterea rezultatelor ge
nerale ale sportului românesc. Au 
fost astfel reamintite frțijnQflSSle

performanțe realizate de echipele 
de baschet feminin, volei feminin 
și masculin, handbal feminin, judo, 
schi, tir etc.

Paralel cu preocupările pentru o 
cît mai. bună pregătire didactică a 
studenților, I.E.F.S. și clubul spor
tiv _ vor acorda o atenție sporită 
creării condițiilor afirmării unui 
număr cît mai mare de sportivi în 
planul performanțelor de valoare 
națională și internațională, astfel 
îneît clubul I.E.F.S. să-și sporească 
în viitorul apropiat contribuția la 
reprezentarea de prestigiu a spor
tului românesc în competițiile de 
amploare, inclusiv la campionatele 
europene, mondiale și la Jocurile 
.Olimpice,.



In județul sipiu

t
ECHIPA REPREZENTATIVA

MASCULINA ESTE PE UN DRUM BUN

Preparativele pentru sezonul 
sportiv de iarnă se desfășoară fe
bril 
mod 
tan. 
avut 
gida 
tid.
Munteanu, șeful secției de propa
gandă a Comitetului județean Si
biu al P.C.R., Henrich Sozsler, 
secretar cu problemele de propa
gandă al Comitetului municipal de 
partid, Constantin Buzdughină, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Sibiu, re
prezentanți ai C. J. E. F. S., 
U.T.C., ai sindicatelor și organiza
țiilor de pionieri, ai U.J.C.M., 
O.J.T. ș.a.

Discuțiile au avut un caracter 
larg, cuprinzînd o diversitate de 
aspecte legate de organizarea ac
tivității sportive de iarnă, de fo
losirea unor mijloace de propa
gandă cît mai eficiente, de spori
rea numărului de amenajări adec
vate, de problema echipamentului 
și a materialului sportiv. Iată, 
succint, opiniile exprimate cu a- 
cest prilej...

Lazăr Stoica (Comisia județeană 
de schi) : „Sibiul va beneficia de o 
nouă pîrtie de schi la Păltiniș, 
pîrtia Oncești, amenajată cu spri
jinul Consiliului popular munici
pal. Pîrtia a fost curățată de pie
tre și defrișată în mod corespun
zător. Rămîne în suspensie numai 
problema dării în folosință a tele- 
schiului, care ar urma să deser
vească noua pîrtie, de la cabana 
nr. I în valea Găneasa, precum și 
a telescaunului ce urcă pînă în 
vîrful Oncești, căruia îi lipsesc 
rolele pentru cablu".

Dumitru Dobrescu, directorul 
Școlii sportive „Șoimii" : „Maga
zinul sportiv din Sibiu este insu
ficient aprovizionat cu ' ’ 
pentru schi de fond, 
bocanci. Cei interesați 
apeleze la magazinele 
sau București. în altă 
idei: propun detașarea 
terval de trei luni a 
generale cu 2—4 profesori și 2—3 
antrenori pentru schi. Ia Păltiniș. 
De asemenea, să fie organizate 
concursuri de masă la schi și să- 
niuș pe dealul Gușteriței".

Hartwing Fabritius, prof. Școala 
sportivă : „Deși am făcut din vre
me comandă pentru reținerea de 
locuri prin O.J.T., totuși avem di-

în toate județele țării și în 
special în cele cu profil mon- 
O discuție pe această temă a 
loc recent, la Sibiu, sub e- 
Comitetului județean de par- 
Au luat parte tovarășii Ion

Există condiții bune de 
cabana Crinț, dar drumul 
este prost, nu poate fi fo- 
impune înființarea unui 
de materiale sportive —

echipament 
în special 
trebuie să 

din Brașov 
ordine de 
pe un in- 
unei școli

ficultăți. 
schiat la 
do acces 
losit. Se 
magazin 
schiuri și sănii — la Păltiniș, așa 
cum există în multe alte stațiuni 
de munte. Bine ar fi ca la stîna 
Gănjoara 
meră cu

Dr. I. 
patinaj): 
tate superioare celor din trecut, 
este necesar să se termine amena
jarea patinoarului artificial. Ini
tial, el trebuia să fie gata la 1 no
iembrie. De asemenea, să fie ame
najat un patinoar natural de vite
ză și un vestiar pentru sportivi și 
oficiali la pista de la cabana Va
lea Aurie".

Ilie Băluț 
„Toată lumea 
de materiale 
prin unitățile 
năm curele, 
treninguri și 
comenzi din 
sați..."

Ion Băcilă,
„Cu ocazia concursurilor sportive 
de iarnă se farce simțită o colabo
rare cit mai strînsă între Oficiul 
județean de turism și alte unități, 
ca I.R.T.A. etc. în privința tele- 
schiului, acesta este gata, nu se 
așteaptă decît recepționarea lui".

★
în încheierea discuțiilor, tova

rășul Ion Munteanu a răspuns la 
unele probleme formulate și a re
comandat o serie de măsuri 
caracter urgent: repartizarea 
schiuri, din rezerva asociațiilor, 
nor centre sătești, ca 
Jina, Gura Rîului, 
Sadu, organizarea de 
populare de schi și 
dealul Gușterița, folosirea rațio
nală a bazelor și amenajărilor 
sportive și în timpul iernii, darea 
în folosință. în acest an, a pati
noarului artificial, cabanele Crinț 
și Santa să fie amenajate cores
punzător și puse la dispoziția ele
vilor. Cit privește materialele - Și 
echipamentul sportiv, vorbitorul a 
recomandat o mai strînsă legătu
ră între cei 
de industrie 
care sînt în 
cerințele.

să se construiască o ca- 
un bufet".
Dragoman (Comisia de 
„Pentru a obține rezul-

(U.J.C.M. Sibiu): 
se plînge de lipsă 

sportive. Dar noi, 
de resort, confecțio- 
legături, hanorace, 
pantaloni. Așteptăm 
partea celor intere-

director la O.J.T.:

cele de 
Rășinari 
concursuri 

săniuțe pe

interesați și centrele 
locală și 
măsură

cooperatistă, 
să acopere

PATINAJ PE...

Probabil, cel mal mulți amatori 
de sport din țara noastră cunosc fe
lul In care handbaliștii români au 
schimbat la Goteborg, In această 
atît de disputată . „World Cup", 
treapta întîi a podiumului cu cea 
de a doua. Și din acest motiv, dar 
și pentru că — sincer vorbind — 
nici nu ne face o prea mare plăcere să 
mai disecăm încă o dată acest moment 
fatal, vom intra direct In subiect, 
Incercînd să analizăm modul In care 
s-a comportat echipa reprezentativă 
de handbal a României In acest 
mare turneu internațional.

Deci, nu va fi vorba doar de meciul 
final, ci de întreaga suită a celor pa
tru întâlniri, care au reprezentat 
flecare în parte un examen serios, 
cu probleme diferite, cu situații spe
ciale, cu adversari ce acționau în 
alte sisteme. In acest sens, partici
parea selecționatei noastre — dacă 
ținem seama (și trebuie să ținem!) 
de perioada de formare In care se

N’edef șiantrenorilor N. 
va da roade, concretizîn-

muncă a 
E. Trofin 
du-se prin omogenizarea actualului 
Iot și prin edificarea unei noi și pu
ternice reprezentative.

Facem această afirmație, deoarece 
la „Cupa Mondială" echipa română 
a dovedit o mai mare putere de 
luptă și o deosebită capacitate fizică 
față de cele arătate în „Trofeul 
Carpați", fiind capabilă să reziste 
și la cele mai puternice riposte ale 
adversarilor și avînd forța de a re
veni de două ori (în partidele cu 
Suedia șl cu Iugoslavia) senzațional, 
restabilind o situație ce părea defi
nitiv compromisă. Acest lucru a fost 
posibil, atât prin valoarea fizică de 
care aminteam mai înainte, dar și 
prin omogenitatea sistemului defen
siv, care a funcționat — atunci cînd 
a trebuit — aproape perfect, redu- 
cînd la tăcere selecționate recunos
cute prin varietatea mijloacelor lor 
ofensive. Intr-rin anumit fel putem

ce a determinat Infrlngerea din fi
nal a fost lipsa de concentrare șl 
de precizie In joc. Momentele de po
sesie a mingii nu au fost integral 
și cu calm fructificate. Dimpotrivă, 
handbaliștii români au facilitat ad
versarilor lor de multe ori — am 
zice chiar de prea multe ori — 
dificila luptă pentru reintrarea In 
stăpînirea mingii fără să primească 
gol. Cum ? Foarte simplu l prin 
greșeli de nepermis (pase la adver
sar sau total neinspirate, „pași* 
sau dublu dribling In atac etc.), cu 
atit mai dureroase cu cit ele au foat 
comise de jucătorii vechi, cu mare 
experiență. Nu Intenționăm să sta
bilim aci vinovațt In fond, ECHIPA 
este cea care a ratat milimetric •- 
ceastă mare victorie. Dar nici nu 
putem trece cu vederea desele gre
șeli ale lui Gațu, Gruia, Penu, 
Kicsid șl chiar Samungl. El au toți 
mari merite In handbalul nostru, 
sînt admirați și respectați pe deplin

PERFORMANȚA
LUPTĂTORILOR DIN BORLEȘTI

Comuna Borlești (județul 
Neamț) se află așezată pe malu
rile a două rîuri i Bistrița și 
Nechit. Pămîntul, cam slab ro
ditor, l-a determinat pe locui
torii acestei comune ca, din tim
puri străvechi, să se îndeletni
cească cu păstoritul, tăiatul buș
tenilor, plutăritul pe Bistrița sau 
cărăușia. Despre această comună 
— azi cu peste 8000 de locuitori, 
care In trecut nici nu figura pe 
hărțile administrative — nu 
s-au auzit prea multe pînă în 
anii noștri, cînd datorită ți tra
dițiilor folclorice, locuitorii ei au 
devenit într-adevăr cunoscuți. 
Ansamblul folcloric local, echi
pa de căluți, brigada artistică 
de agitație, formația de teatru 
au obținut numeroase premii, 
participînd cu regularitate la 
fazele finale pe țară. „Moștenind 
forța țapinarilor — ne spune în
tr-o frumoasă scrisoare Mihail 
David, profesor de educație fizi
că în comună — dibăcia și si
guranța plutașilor, calmul și cu
viința păstorilor, tinerii de la 
noi au făcut ca numele comu
nei să fie cunoscut și in dome
niul sportului. La prima ediție 
a „Cupei tineretului de la sate", 
echipa de handbal masculin a 
ajuns in faza finală pe țară, o- 
cupind locul V. La faza jude
țeană, rezultate bune obținuse
ră trîntașii, echipele de fotbal 
și volei, cucerind și unele me
dalii". A urmat alt succes : Mi
hai Purcaru a cucerit titlul de

campion național la trîntă (cat. 
68 kg.) după care, împreună cu 
profesorul Aurel PrUndu, a în
ceput formarea unei echipe de 
trîntași care să se prezinte la 
faza județeană. Ceea ce se pe
trecea în această comună era 
știut, așa că nu este de mirare 
ce a urmat: „Comitetul județean 
al U.T.C. și CJEFS Neamț, cu- 
nosdnd rezultatele noastre, au 
hotărtt ca faza pe județ la trîntă 
(21.XI) să se desfășoare chiar 
la noi, la Borlești. Rezultatele 
obținute au întrecut așteptările 
suporterilor. Toate titlurile de 
campioni județeni au fost cuce
rite de localnici: Ioan T. Pur
caru, Ion I. Purice, Mihai Pur
caru, Vasile Armanu, Gh. Ape- 
trei. Constantin Chiriac. O vic
torie cu care ne mindrim... In 
faza finală pe țară, care se va 
desfășura la Galați, între 3—5 
decembrie, județul Neamț va fi 
reprezentat de echipa de trîntași 
a comunei Borlești, fapt unic pe 
țară. Poate că la întoarcerea lor, 
zestrea asociației sportive „Vo
ința" Borlești se va îmbogăți. 
O dorim din

Nu știm 
borleștenilor 
— unică pe 
oricum pilduitoare. Așteptăm și 
noi, cu emoție, un succeB al lor 
și — dacă acesta va fl mare — 
promitem 
Pentru a-i 
și a scrie

o vizită la Borlești. 
cunoaște îndeaproape 
despre... campioni.
Modesto FERRARINI

inimă".
dacă performanța 

este — Intr-adevăr 
țară, dar ea este

A întrecerile finale ale campionatului pe echipe

Gruia, surprins intr-un 
cînd acest mare handbalist a

moment caracteristic, aruneînd la 
făcut

poartă 
ultimul timp.

in meciul cu Suediaconsumă
Foto : Christian TYRE-Goteborg

IONESCU,
corespondent județean

Ilie fost

APA,

LA GALATI
Peisajul sportiv al orașului Ga

lati s-a îmbogățit in toamna anului 
trecut eu un patinoar artificial, care 
a bucurat nespus de mult pe iubito
rii sporturilor pe gheață. Primele 
roade ale noii baze sportive de iar
na au apărut mult mai rapid decît' 
se presupunea, echipa Dunărea reu
șind Să promoveze în prima divizie 
a țăriuda hochei, iar patinatorii ar
tistici gălățeni s-au și remarcat în 
cîteva concursuri republicane rezer
vate copiilor.

Prin urmare, ne așteptam să găsim 
în aceste zile la Galați o activitate 
efervescentă, determinată de pregăti
rile patinatorilor pentru, apropiatele 
concursuri. Dar, intrînd într-una din 
zilele trecute, pe ta ora prinzului. pe 
poarta patinoarului artificial. am 
constatat cu regret că micii artiști 
ai gheții de la Școala sportivă sînt 
nevoiți să caligrafieze pe o... apă de 
două degota. Am cerut explicațiile 
cuvenite antrenorului elevilor. Sandu 
Nicolae.

— Am inițiat aproape 100 de copii, 
dintre care Maria Tihi, Laura Ver- 
deș, Marin Mathe și Cristina Balaieș 
îmi inspiră multă încredere. în aces
te condiții însă mi-e teamă că nu-i 
putem duce mai departe. E imposi
bil să progresezi luerînd pe o ghea
ță moale, de proastă calitate, oare 
adesea se transformă în băltoacă, din 
cauză că administrația patinoarului 
micșorează, pentru a face economii, 
intensitatea compresoarelor. Deși plă
tim o sumedenie de bani pentru orele 
de antrenament, sîntem tratați ca și 
cum am intra pe patinoar pe poarta 
din dos.

Am mai stat de vorbă cu o serie 
de prieteni credincioși ai patinoaru
lui. tată ce ne-a spus Dumitru To- 
mida. unul dintre 
care și-au pus în 
mari patinatori.

— Gheața este 
pentru că nu este 
fiind pregătită superficial de condu
cătorul mașinii Kolba. La bufetul pa
tinoarului, rareori poți primi suc sau 
apă minerală, el avînd mai degrabă 
înfățișarea unei cîroiumi. Nu înțeleg 
de ce aparatul de ascuțit patine stă 
închis intr-o cameră de sub tribune 
și nu se pune în folosință.

în

părinții copiilor 
gind să devină

necorespunzătoare 
curățată la timp,

In discuțiile purtate cu părinții 
am mai aflat că în magazinele cu 
articole de sport se găsesc numai 
ghete pentru adulți. iar patinele se 
deteriorează uneori după cîteva zile 
de întrebuințare. Cu toate acestea co
piii perseverent! au atins un stadiu 
de pregătire care le-ar permite obți
nerea clasificării sportive, dar nu se 
organizează astfel de concursuri pen
tru că nu există arbitri necesari.

— Sînt părinți, ne explica prof. 
Paul Nimereanu de la Școala spor
tivă, poate mal ambițioși decît co
piii. Acești oameni au alcătuit un 
comitet pentru dezvoltarea patina
jului în orașul nostru, dar, din pă
cate, ei nu simt ajutorul organelor 
sportive locale.

Alte păreri autorizate.
Constantin Ungureanu. antrenor : 

„Sînt plătit de clubul Dunărea pen
tru orele predate la inițierea hocheiș- 
tilor. Aș munci pe gratis însă dacă 
o asociație sau un club din oraș s-ar 
decide să înființeze o secție de pati
naj viteză. Elemente 
gheată, de bine de 
sește inițiativa”.

Marin Petrescu. 
C.J.E.F.S. Galati

află echipa reprezentativă — a 
extrem de utilă și bogată In învă
țăminte. Simplificînd lucrurile vom 
încerca azi să răspundem la între
barea : s-au comportat mai bine 
handbaliștii români la Goteborg de
cît la Galați 7 Cu alte cuvinte a e- 
xistat un progres în jocul de an
samblu al formației reprezentative 
de la „Trofeul Carpați" ‘ ~
Mondială" ?

Cu toată i “ - • 
de nemeritatul insucces 
putem totuși afirma cu deplină cer
titudine că, în cazul unei victorii, 
poziția echipei române ar fi fost 
absolut firească, ea dovedindu-se — 
alături de cea a Iugoslaviei — cea 
mal bună dintre cele prezente la 
Goteborg. Este clar, deci, că hand
baliștii români s-au prezentat in
tr-un progres remarcabil șl din a- 
cest 
fim

la „Cupa
amărăciunea provocată
-1 1--------j din final,

punct de vedere începem să 
tot mal convinși că dificila

iN SFlRȘIT, VEȘTI
sfîrșit,

a fost

cel mai bun joc al său din
spune 1 chiar că apărarea 
punctul forte al echipei noastre și 
nimic nu poate dovedi mai bine a- 
cest lucru decît faptul că în 10 din 
cele 13 situații de inferioritate nu
merică echipa română nu a primit 
gol ! Ba mai mult, a existat un mo
ment d» certă verificare a capaci
tății defensive, trecut cu mult suc
ces de jucătorii români. Lieu a fost 
eliminat pe 5 minute în partida cu 
Cehoslovacia și în această perioadă 
nu numai că nu a primit gol, dar 
formația noastră a înscris 2 puncte!

Pe cit de mulțumiți ne putem de
clara la acest capitol, pe atît de 
mare este însă insatisfacția provo
cată de modul în care s-a jucat In 
atac. Aci nu este vorba numai și 
numai de productivitatea acțiunilor 
noastre ofensive, care, în general, 
«“fost mulțumitoare. Ceea ce a pro- 
•vocat" multe’ tfeehiSfri ‘eritipei1 și ceea

talentate sînt, 
rău, avem, lip-

metodist la 
,,Am preluat pati

najul de foarte puțin timp și in con
secință nu m-am edificat complet a- 
supra stărilor de fapt care generează 
neajunsurile. Cîteva lucruri însă îmi 
sînt clare. în privința gheții, lucru
rile se petrec ca în povestea cu mai 
multe moașe : I.C.I.L. alimentează 
cu frig patinoarul, iar I.G.O. îl ad
ministrează și manevrează compre- 
soarele. Așadar, fie că sursa de ghea
ță e redusă, fie că nu funcționează 
toate compresoarele. Mai ered că o 
bună parte din lipsuri se datorează 
inexistenței unei comisii orășenești 
sau județene de specialitate, care să 
coordoneze activitatea și să apere in
teresele juste ale patinajului. E și o 
neglijență din partea noastră că nu 
am alcătuit încă o asemenea comi
sie”.

Pe bună dreptate. antrenorii și 
sportivii se întreabă dacă vor trebui 
să aștepte pînă cind gerul le va oferi 
o gheață corespunzătoare, rămînînd 
ca instalațiile patinoarului să produ
că pînă atunci... apă plătită cu bani

IOANIȚESCU

în
feminin de
dici — Edith Petruț, Lia Drăgă- 
nescu și Titus Crișan — au reușit, 
nu fără eforturi susținute, să a- 
lunge valul de gripă care se a- 
bătuse asupra handbalistelor noas
tre. La Cluj, așa cum ne relata 
într-o discuție telefonică antreno
rul Gabriel Zugrăveșcu, ritmul de 
lucru intens a fost reluat. Luni 
seara, pentru prima oară după o 
lungă întrerupere, toate fetele au 
luat parte la antrenament. Se în
cearcă acum — cu grijă, cu aten
ție — recuperarea timpului pierdut. 
Astfel, astăzi și mîine, echipa de 
handbal a României — care se 
pregătește pentru participarea la 
turneul final al celui de al IV-lea 
campionat mondial (Olanda, 11—19 
decembrie) — va susține două me
ciuri de verificare în compania se
lecționatei Școlii sportive din Cluj.

Sîmbătă, iotul revine în Capitală, 
urmînd ca duminică și marți să e- 
volueze în fața publicului bucu- 
reștean în două meciuri de antre
nament. Handbalistele noastre vor

vești bune de Ja lotul 
handbal! Cei trei me-

BUNE DE LA CLUJ
juca — în deschidere la meciurile 
dintre reprezentativele masculine 
de handbal ale României și Elve
ției — cu divizionarele A — I.E.F.S. 
(duminică) și Universitatea (marți). 
Joi, 9 decembrie, echipa României 
pleacă în Olanda.

Veștile bune transmise de antre
norul Gabriel Zugrăveșcu se referă 
și Ia două dintre jucătoarele acci
dentate. Aneta Schramko s-a in
tegrat total în programul echipei 
și sînt șanse ca ea să revină la po
tențialul inițial. De asemenea, 
Constantina Ilie-Dumitru a început 
să participe la antrenamente. Deși 
resimte încă 
este posibil 
așa cum se 
grăvescu) să 
partide ale echipei noastre în în
trecerile de la C-M. Și. ceea ce este 
deosebit de important, toate com
ponentele lotului sînt mobilizate 
pentru o activitate susținută în a- 
ceste ultime zile, iar în lot dom
nește o atmosferă de optimism 
care, sperăm, va contribui Ia re- 
dobîndirea încrederii 
proprii.

justificat, dar — se pare — din 
cauza unei oboseli nervoase nu sa 
mai pot conceiitra, nu mai au lu
ciditatea și inventivitatea 
înainte stârneau admirația 
Problema este cu atît mai 
cu cit toți sînt încă utili 
reprezentative, chiar dacă 
lor înregistrează, uneori, căderi ver
tiginoase. Știm — pe de altă parte 
— că Gruia nu mai are alături 
coechipieri care să-l ajute bine in 
valorificarea forței lui de aauncare 
la poartă, că Penu nu mai are în 
față aceeași apărare și că Gațu, Sa- 
mungi și. Kicsid sînt la limita pu
terilor lor nervoase. Dar știm, dc 
asemenea, că renumele lor îi obligă 
să facă un efort și să treacă peste 
acest moment dificil, să reintre Jn 
ritmul de disciplină și muncă al 
pregătirii olimpice, să redevină ju
cători - de bază ai echipe) reprezen
tative? Victoria la J.O? nu se mai 
poate obține decît cu o echipă per
fect sudată, cu un joc exact, cu o 
mare forță colectivă în apărare șl 
în atac. Și împreună, jucătorii ti
neri și cei mai vechi, au toate șan
sele de a realiza acest lucru. De
pinde numai de ei...

cu care 
tuturoi. 

spinoasă 
echipei 

evoluția

Iubitorii atleticii grele din Capi
tală vor avea, în această săptămînă 
un bogat program competițional i 
turneul final al campionatului na
țional pe echipe la lupte libere și 
greco-romane. Pe cele trei saltele 
din sala Floreasca vor evolua, în
cepînd de joi, cele mal bune echipe 
ale campionatului, clasate pe locu
rile 1—3 tn serii, la ambele stiluri, 
întrecerile se desfășoară sistem tur
neu echipele fiind obligate, ca și pe 
parcursul campionatului, să aibă cel 
puțin cinci sportivi pfnă în 25 de 
ani. Finalistele au dreptul la cite 
patru rezerve. In prima, zi (joi 
la libere și sîmbătă la greco-romane) 
se vor desfășura cîte trei ture, ur
mînd ca în ziua a doua (vineri la 
libere și duminică la greco-romane) 
să aibă loc cîte două întâlniri.

în prim planul finalelor se află, 
evident, Steaua, care deține titlul 
la ambele stiluri din 1970, cînd a 
devenit pentru prima oară campi
oană la greco-romane (timp de 21 
de ani titlul a aparținut echipei Di
namo București), iar la libere de
ține laurii de zece ani. După cum 
ne-a declarat antrenorul formației 
militare, Gheorghe Șuteu, finala, In 
special la greco-romane va fi deo
sebit de disputată. Lupta se va da 
Intre Steaua șl Dinamo, dar fin cu- 
vînt greu are de 
București care, de

de 
Flo-

Capi- 
locul

spus și Metalul 
«nl de zile, se

clasează mereu pe locul 3 In com
petiție. La libere, după calculele 
hiTtiei, Steaua nu are contracandi
dată. Pentru locurile 2—3, se vor 
„bate" cel puțin, „șaatru divizionare 
— Steagul roșu...Brașov (clasată pe 
locul secund anul ’trecut), Dinamo 
București, Metalul Tîrgoviște șl Du
nărea Galați.

La greco-romane, dintre cele șase 
finaliste 
Vulturii 
sosit în 
mă din partea 
în care se arată 
meroase indisponibilități și nu poate 
lua parte la întreceri).

In prima zi, joi după-amiază, se 
vor întâlni la libere Steaua cu Stea
gul roșu Brașov, Metalul Tîrgoviște 
cu Dunărea Galați, Dinamo Bucu
rești cu Lemnarul Odorheiul Secu
iesc — în turul I, Iar tn tururile 
2 și 3 vor avea loc partidele Steaua 
cu Dunărea și cu Dinamo, Metalul 
Tîrgoviște cu Lemnarul și cu Stea
gul roșu, Dinamo cu Steagul roșu șl 
Dunărea cu Lemnarul.

Conducerea partidelor va C frw 
credlnțată celor mai buni arbitrii 
(deținători al ecusonului F.SAA..)4 
ca de pildă V. Bați, O. Popescu, L. 
Bandi, V, Toth ș.a.

Joi și vineri sa vor desfășura 
Întâlnirile de libere, iar sitabătă și 
duminică cele de greco-romane. Rn 
uniunile încep la ora 15. ,

nu se 
Textila 
ultimul

va prezenta echipa 
Lugoj (la F.R.L. a 
moment o telegra- 
asociației lugojene, 

că formația are nu-

dureri la genunchi, 
(„...sînt speranțe" — 

exprima prof. G. Zu- 
fie folosită în unele

în forțele

Duminică in sala Floreasca
ÎNTÎLNIREA MASCULINĂ ROMÂNIA - ELVEȚIA

>

întorși de la Goteborg, unde au 
participat la „Cupa Mondială", com- 
ponenții reprezentativei țării noas
tre de handbal masculin vor evo
lua la sfîrșitul acestei săptămîni în 
fața spectatorilor 
vorba de partida

micală pe care o vor susține în 
compania reprezentativei similare 
a Elveției. Jocul va avea loc du
minică seara, în sala Floreasca, cu 
începere de la ora 19,00 și va fi 
condus de un cuplu de arbitri iu
goslavi, M. Pupici și S. Stanoevici.

Slovan Hodonin
formație din liga a

?;::i studenților de la 
meci va avea loc azi, 
patinoarul „23 August”. 
19. este programată re-

____

Călin ANTONESCU

Slovan Hodonin,
Il-a a campionatului cehoslovac de ho
chei. susține două partide în Capitală 
în compania echipei 
I.P.G.G. Primul 
de la ora 17, pe 
Mîine. de la ora 
vanșa.

începînd 
mîine, sala 
reasca din 
tală va fi 
de desfășurare a
unor importanta 
competiții la lup
te.

în fotografie i 
L. Ambruș 
medaliat cu 
gint la C.M. 
la Sofia din a- 

repre- 
clubu- 

brașovean

cest an, 
zentantul 
lui
Steagul roșu (la 
cat. 74 kg.), exe
cutând un specta
culos rebur.

bucureșteni. Este 
internațională a-

Traian

Desen de AL. CLENCIU

Petre Mihai, 
între 1 și 6

Turneul 
decem-

Gheorghe — Voința Tg. Mureș 29—65 
(11—26), Universitatea Cluj — Pedagogic 
Tg. Mureș 35—50 (18—21), Constructorul 
Arad — Metalul Salonta 41—46 (21—23), 
Universitatea Craiova — Voința Oradea 
52—31 (27—15). Medicina Timișoara — 
Crișul II Oradea 49—33 (26—18), Confec
ția Dorohol — Voința Constanța 32—62

î N DIVIZIA B
G. 
M.(19—39), Sănătatea Ploiești — Pedagogic 

Galați 22—50 (10—25), Medicina Bucu
rești — Universitatea București 39—40. 

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții Gh. Brlotă, Gh. Herman, 
R. Zamfir, A. Vasilescu, St. Gurgui, S. 
I.amfit, G. Roman, D. Diaconescu, I. 
Somogy și P. Arcan.

După cum am anunțat, arena 
Voința din Capitală va găzdui — 
începînd de vineri — competiția In
ternațională dotată cu trofeul „Cu
pa București", care va reuni spor
tivi din 8 țări. Tot în cursul lunii 
decembrie, jucătoare și jucător! 
români vor participa în țară și 
peste hotare la o serie de intere
sante concursuri.

• Tripla campioană mondială 
Cornelia Petrușcă și popicarul gă- 
lățean Iosif Tismănaru vor lua star
tul, — alături de reputați sportivi 
din Italia, R. D. Germană, Ungaria 
etc. — în marele concurs ,interna
tional, care va avea loc în zilei» 
de 17 și 18 decembrie în orașul 
iugoslav Radenic

GONG!

• Selecționata feminină ferovia
ră a R. D. Germane va întreprinde 
un turneu de două jocuri la Bucu
rești și Băicoi în perioada 2—6 
decembrie. Oaspetele vor avea ca 
adversare formațiile Rapid și Pe
trolul Băicoi.

• Echipele feminine și masculine 
Voința Tg. Mureș, campioane re
publicane, au fost invitate în Un
garia, pentru a susține două me
ciuri în cursul săptămînii 14—20 
decembrie. Conducerea clubului din 
Tg. Mureș a răspuns favorabil.

• Popicarii de la Motor Cari 
Zeiss Jena (R.D.G.) ne vor vizita 
tara în a doua jumătate a acestei 
luni. Formațiile din Jeria (feminină 
și masculină) vor Intîlni la Plo
iești și Cîmptina echipele Petrolul 
și, respectiv, Flacăra.

• După etapa a VIII-a a campio
natului diviziei A — care, spre 
surprinderea generală, s-a încheiat

DECEMBRIE 
LUNA INTILNIRILOR 

INTERNATIONALE
14 victorii ale oaspeților (din 

de partide) — pe primele locuri 
clasamente se află echipele i fe

minin, seria Sud — Voința Bucu
rești 14 p; seria Nord — C.S.M. 
Reșița 14 p, masculin, seria Sud — 
Constructorul Galați 14 p; seria 
Nord — Voința Tg. Mureș 16 p.

• Ultima etapă a turului a fost 
programată în zilele de 11 și 12 
decembrie, campionatul divizionav 
urmînd a se relua la 6 februarie 
1972.
• Peste 40 de antrenori și în-*, 

structori ai echipelor divizionara 
iau parte în aceste zile la un curs 
de perfecționare la Centrul de cer
cetări științifice din Capitală. Lec
țiile sînt predate de către cunoscuți 
specialiști. Pentru instructorii vo
luntari se va organiza la sfîrșitul 
cursului un examen de calificare ca 
antrenori.

PREVĂZĂTORUL

Tn etapa a HT-a a celui de al doțlea 
tur al diviziei B au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : MASCULIN : Sănă
tate;’. Aiud — Politehnica Brașov 45—103 
(20—43). Universitatea Craiova — Olim
pia Sibiu 76—65 (23—32), Știința Mediaș 
— Voința Timișoara 53—64 (30—30), Poli
tehnica Iași — Farul Constanța 72—70 
(3(1—36), C.S.M. Iași — A.S.A. Bacău 
67 6.1 (38—211). Universitatea București — 
p-ngresu’ București 47—51 (24—24), Aca- 
d'inla Militară — Comerțul Tîrg.nvlște 
91-ai (41—12). Voința Ploiești — P.T.T. 
62—69 (26—36). FEMININ ; Știința Sf.

• Ieri dimineață au plecat în 
U.R.S.S. boxerii români care vor 
participa la turneul internațional 
de la Leningrad. Au făcut depla
sarea I- Ciocoi (pană), D. Moraru 
(semimijlocie), C. Cojocarii (mijlo
cie), I. Siliște (semigrea), precum

și antrenorul 
va avea loc 
brie.

• întâlnirea amicală de juniori, 
dintre selecționatele orașelor Brăila 
și București, a fost cîștigată de 
pugiliștii Capitalei, cu scorul de 
15—7. Rezultate tehnice : T. Popa 
(Buc) egal cu I. Coman, N. Popa 
(Br) b.p. C. Scarlat, Gh. Marinei 
(Br) b.p. I. Temelie, V, Neagu (Buc) 
b.p. Gh. Bontaș, M. Ploieșteanu 
(Buc) b.k.o. 3 N. Butișagă, S. Cu- 
țov (Br) b. ab. 3 I. Adam, Gr. Ili
escu (Buc) b. dese. 1 Gh. Tudorel, 

Agapșa (Buc) b.p. N. Bardea, 
Imre (Buc) b.ab. 3 A. Papuc,

V. Croitoru (Buc) b.p. Șt. Pătîrlă- 
geanu, M. Simon (Buc) b.p. C. Da- 
finoiu.

• Gala de selecție, prevăzută ini
țial a se disputa duminică după- 
amiază în sala Dinamo, va avea 
loc sîmbătă, de Ia ora 17, în sala 
uzinelor Semănătoarea. Iată spicu
iri din programul galei : I. Nico- 
lau — A. Cojan, A. Iliescu — I. 
Mageri, V. Zilberman — T. Nicolae, 
A. Năstac — D. Găinaru, 
tescu — A. Iancu.

I. Sănă-

Berlinul 
formația

„3 SECUNDE»
$ Duminică dimineață, va avea loc in 

sala Giuleștl, !n pauza meciului feminin 
Rapid — Universitatea Iași (ora 9), £es- 
tivltatea de retragere din activitatea 
eompetițl ><> a maestre! emerite a 
sportului, Eva Ferenez. șl a Ilenei Chl- 
raleu. de asemenea fostă jucătoars a 
clubului feroviar.

• Arbitrul Mihai Aldea a reținut car
netul jucătoarei Ileana Gugiu (Politeh
nica București) care, la sfîrșitul partidei 
cu Rapid, a avut o atitudine Ireveren
țioasă fată de conducătorul întrecerii 
Comisia de disciplină din cadrul F.R.B. 
va judeca cazul șl va lua măsurile de 
rigoare.

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
Calea Floreasca Nr. 242 - sect II Telef. 33 26 60/116

ANGAJEAZA:

• Steaua a evoluat în 
Occidental, unde a întîlniț 
Hertha S. C. Bucureștenii au cîș- 
tigat cu 11—9

— Șef birou proiectare SDV
— Șef birou gospodărie SDV
— Șef secție mecanlc-șef
— Tehnicieni eiectroniști
— Dactilograf
— Șef birou desfaceri

autoutilări 
CTC

— Șef birou postcalcul
— Șef birou contabilitate materiale
— Șef birou ordonanțe
— Șef birou control preventiv
— Magazineri

COMPONENȚII LOTULUI NAȚIONAL
APLAUDAȚI

în deschiderea întâlnirii de box 
dintre echipele Școlii .sportive 
Gloria Arad și Școlii sportive Vi
itorul Timișoara (încheiată cu re
zultatul de 13—7 pentru arădeni), 
lotul reprezentativ de box a făcut 
o reușită demonstrație în sala clu
bului U.T.A. din Arad. Au parti-

LA ARAD
cipat toți cei 15 membri ai lotu
lui, care se pregătesc pentru apro
piata confruntare cu reprezenta
tiva R. F. a Germaniei. De mult 
succes s-a bucurat evoluția boxe
rilor A. Mihai, P. Dobrescu, G. Po- 
metcu, I. Hodoșan și I. Alexe. 
(St. IACOB coresp. județean).

— Sculer! SDV
— Debitori
— Presatori
— Tinichigii
— Sudori
— Strungari
— Frezori
— Pantografișt!
— Tratamentiștl
— Operatori mase plastice
— Galvanizatori
— Șlefuitori
— Vopsitori
— Turnători
— Eiectroniști
— Șef birou ordonânțare
— Debita toii

MUNCITORI CALIFICAȚI

— Mecanici montatori aparate elec
tronice

— Rabotori
— Rectificatori
— Lăcătuși-constructorl
— Lăcătuși întreținere
— Electricieni întreținere
— Instalatori sanitari
— Instalatori caloriferlștl
— Termotehnls^
— Frigori feri ști
— Compresoriști
— Tîmplari
— Zidari
— Zugravi
— Ascuțitori scule
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UN MECI MAI INTERESANT DECÎT ALTUL 
ÎN ETAPA A 12-a A DIVIZIEI A

DINAMO MIZEAZA

(Urmare din pag. 1)

și, vrînd să-l degajeze, îl 
în plasă. Autogol! Și U.T A 
să guste din amărăciunea 
înfrîngeri.PE TRADIȚIE...

Minutul 28 al meciului „U“ Cluj- 
U T.A. Corner, schimb de pase și 
centrare în careul arădenilor. Le- 
reter intervine, oprește balonul cu 
pieptul 
trimite 
începe 
primei

Foto 1 Ion PREDOȘANU-Cluj

stare de spirit dintre cele mai bu
ne. Discutăm despre starea terenu
lui și implicația sa asupra jocului. 
„Terenul greu e mai bun pentru noi!" 
zice Sătmăreanu II. Nichi Dumi- 
triu, trecut prin atîtea furtuni. îl 
contrazice: „Atacul lor se mișcă 
mai bine, joacă din tinerețe și te
renul rău Ie 
nu înseamnă 
„întotdeauna, 
înaintașii au 
tervine Lucescu. Pe un asemenea 
teren, ca atacant nu trebuie să 
strălucești pentru a face lucruri 
bune. Și vă mai spun ceva : tere
nul greu e cel care solicită capa
citatea tactică. Va fi interesant de 
urmărit duelul tactic dintre cei doi 
antrenori”. „Meciul va fi al apă
rărilor ! Cine va face mai puțina 
greșeli în apărare va cîștiga”. Vor
bise căpitanul campionilor. Nelu 
Nunweiller, parcă în numele în
tregii apărări.

...Majoritatea pronosticurilor au 
gravitat în jurul tradiției. „Noi am 
învins mai tot timpul în campionat 
ei în cupă”. Așa au zis, într-un fel 
sau altul, 
Sălceanu și 
adus chiar 
duale. „De

convine. Dar terenul 
totul într-un derby“. 
pe terenuri grele, 

fost avantajat! — in-

mai toți dinamoviștii. 
Florian Dumitrescu au 
și... argumente indivi- 
cîte ori am jucat în 

...DAR Șl

campionat împotriva Stelei, 
marcat. In campionatul trecut, în 
tur, la 3—0 am înscris un goi. In 
retur am marcat singurul gol al 
partidei. Voi căuta să înscriu și 
miercuri”. Atent la ce spusese Săl
ceanu, Florian Dumitrescu a pre
luat... replica. „Cînd jucam la Arad, 
niciodată Steaua n-a scăpat 
mine. Mereu am dat gol !“.

„Ce părere aveți despre rezul
tat ?“ — a fost întrebarea finală- 
Am notat răspunsurile 
spontan. „Nu știu dacă 
tra tradiția victoriilor 
pionat, dar știu că vom 
bine” (Dinu) ; „Cîștigăm sigur !“ 
(Sătmăreanu II); „Trebuie să dau 
un pronostic împotriva fostului meu 
antrenor. Valentin Stănescu, dar 
asta-i viața ! Cred în victoria noas
tră ia limită” (Dumitriu II) ; „Meci 
echilibrat, nu pot da un pronostic” 
(Andrei) ; „Cu rațiunea nu pot 

indica rezultatul, cu sufletul indic 
victoria noastră” (Lucescu) ; „Eter
nul derby dintre Dinamo și Stea
ua a fost mereu deschis oricărui 
rezultat. Normal, noi vom căuta să 
ne apropriem victoria. De la dorin
ță la realitate, însă, mai sînt încă... 
90 de minute” (antrenorul Nicușor). 
Cele 90 de minute pentru care cam
pionii se pregătesc de duminică 
scara. Dacă nu si mai de demult... 

STEAUA

CAMPIONATUL DE

FOTBAL FEMININ
de

exprimate 
vom păs- 
din cam 
juca mai

Duminică s-au disputat cîteva din 
jocurile restante ale campionatului 
municipiului București de fotbal fe
minin. Iată rezultatele înregistrate • 
Diana — Rapid 0—0 !, Voința — 
Minerva 4—0. Carmen — Traviata 
2—0. și Luceafărul — Juventus 1—1. 
Cea mai mare surpriză s-a înregis
trat în partida Rapid — Diana 
(0—0), în care formația feroviară, 
deși neînvinsă în campionat și li
deră a clasamentului, a trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate în fața modestei formații 
Diana. Dintre celelalte rezultate mai 
menționăm succesul categoric al 
Voinței în . fața Minervei cu 4—0, 
care de la meci la meci, evoluează 
mai bine, și prestează un joc tot mai 
eficace. De asemenea, mai surprinde 
diferența de numai două goluri cu 
care Carmen a învins pe Traviata, 
o formație din subsolul clasamen
tului. Profitînd de egalul Rapidu
lui. șefia clasamentului a fost pre
luată de Carmen care totalizează 
de puncte din 13 partide, urmată 
Rapid cu 26 puncte din 
Venus cu 24 de puncte 
meciuri.

14 jocuri 
tot din

27 
de
si
14

Așadar, turul de forță al echipe
lor noastre de divizie A a început. 
Dumlnică-miercuri-duminică, fotbal 
și iar fotbal. Azi (și mîine) vor 
avea loc meciurile etapei a XlI-a. 
Programul oferă partide de toate 
calibrele. Derby de tradiție și de 
mare atracție (Dinamo — Steaua), 
jocuri cu implicații în privința pri
melor locuri ale clasamentului 
(Steagul, roșu — Sport Club, U.T.A. 
— Univ. Craiova) și partida... ma
rilor speranțe (Crișul — Politeh
nica). Dar să ne oprim puțin asu
pra fiecărui meci din această etapă.

1. DINAMO — STEAUA. Mai e- 
nevoie de vreo prezentare ? Credem 
că nu. Indiferent de locul pe care 
l-au ocupat în clasament la data 
respectivă, cele două echipe frun
tașe ale fotbalului nostru au ridi
cat, întotdeauna, meciurile dintre 
ele la o cotă apreciabilă de interes. 
Ultima lor întilnire — finala „Cu
pei României" — constituie cel mai 
bun argument. Acum, Dinamo și 
Steaua sînt și vecine în clasament 
(locurile'’4—5), au ‘același număr de 
puncte șl. deci, Urmăresc același 
scop, menținerea în plutonul frun
taș. Iată de ce meciul lor capătă 
un plus ele interes.

2. STEAGUL ROȘU — SPORT 
CLUB BACAU. Brașovul găzduieș
te un meci foarte atractiv. Local
nicii (locul 7) primesc vizita forma
ției băcăuane (locul 2) aflată în 
plină ascensiune. Va fi un joc greu 
pentru brașoveni, a căror apărare 
îi va avea în față pe liderul gol- 
geterilor, Rugiubei, Și pe unul din 
înaintașii naționalei, Dembrovschi. 
Interesant, de asemenea, duelul 
Adamache — Ghiță, colegi la lotul 
național, jucători cu contribuții 
substanțiale la succesele echipelor 
lor

3. CRIȘUL — POLITEHNICA. în 
vară, la lași și Oradea, iubitorii 
fotbalului visau la mai mult, lată, 
însă, că echipele lor au azi ca 
scop evitarea retrogradării. Crișul 
și Politehnica s-au angajat într-un 
duel am spune direct, pasîndu-și 
una celeilalte acest nedorit loc 15. 
Azi, cele două echipe se vor afla 
față în față. Un egal, desigur, i-ar 
favoriza pe ieșeni. O victorie (de 
partea cui va fi ?) ar aduce un pic 
de speranță, fie pentru unii, fie 
pentru ceilalți. Puncte 
puse în joc la Oradea i

4. U.T.A. — UNIV.
Meciul se joacă mîine, 
echipei arădene, care a găsit la 
F.R.F., multă înțelegere pentru dră
muirea eforturilor în vederea retu
rului cu Vitoria Setubal. De fapt, 
mîine, pentru U.T.A. va fi ultima 
repetiție înaintea plecării în Por
tugalia. Și această repetiție va fi 
grea, căci oaspeții, deși păreau vic
time sigure la ■ Ploiești, au plecat 
de acolo cu un punct nesperat și 
eu încredere în forțele proprii, for
țe ce păreau cam diminuate după 
vizita lui Dobrin la Craiova

5. A.S. ARMATA —F.C. ARGEȘ. 
Alt meci ce promite. Una din re-

velațiile acestui campionat — echi
pa de pe Mureș — se înfruntă azi 
cu un F. C. Argeș care, după două 
victorii consecutive a ajuns pe lo
cul 6, deși începutul de sezon nu 
i-a fost prea roz. La Tg. Mureș, 
rezultatul va depinde de compor
tarea apărărilor, ce vor fi supuse 
— probabil — la examene dificile.

6. FARUL — RAPID, Dacă vara, 
pe caniculă, reflectoarele au stat 
mai mult stinse, măcar acum să 
se joace în nocturnă pe malul 
mării Dar, lăslnd gluma la o 
parte, să evidențiem faptul că, In

ciuda unei situații de neinvidiat în 
clasament, Farul dă o mînă de aju
tor Rapidului pentru a disputa 
acest meci în condiții cît mai apro
piate celor din partida pe care giu- 
leștenli o vor susține cu Tottenham. 
Meciul se anunță a îl disputat

7. C.F.R. CLUJ — PETROLUL. 
Plutonul se distanțează, Totolanu, 
Cojocaru ți Szdke, componenți de 
bază al apărării clujene, „se dau 
accidentați" la Bacău ți formația 
feroviară devine stăpîna... locului 
16. Ce se Intîmplă la C.F.R. ? Dacă 
ceva nu e In regulă, Petrolul va

țti sâ profite. Așa a făcut-0 ți 
Iași, de unde a pleaat cu d< 
puncte nesperate.

8. JIUL — „U- CLUJ. Șl tn 5 
lea Jiului se dispută o partidă 
teresantă. Jiul e dornic de reab 
tare, căci la București a încă 
8 goluri, adică jumătate din c 
primise în zece etape. Unlversitf 
clujeni, aflați pe locul 3, au, în 
ambițiile lor. De aceea credem 
le Petroșani va fi un meci stat 
ți interesant

Constantin ALEXE

FATĂ-N FATĂ ECHIPELE PROBABILE
4 d

DINAMO: Andrei — Cheran, Nunweiller III, 
Sătmăreanu II (Sandu Gabriel), Deleanu, Dinu, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Sălceanu, (Dumitriu 
II), Doru Popescu, Florian Dumitrescu.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Smarandache, 
Negrea, Cristache, Naom, Vigu, Pantea, Iordănes- 
cu, Năstase, Ștefănescu, (Aelenei).

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, Je- S.C. BACAU : Ghiță — Mioc, Catargiu, Velicu, 
nbi; Oltcanu, Riisu, Pescaru, Kadar, Ghergheli, Kiss, Vătafu, Sinăuceanu, Pruteanu, Dembrovschi, 
Zotincă, Drăgoi, Gyorfi. Rugiubei, Pană.

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

POLITEHNICA: Costaș — Romilă I, lanul, 
Hanceriuc, Pali, Romilă II (Mărdărescu II), Si- 
mionaș, Incze, Stoicescu, Marica, Moldoveanu.

U.T A.: Vidac — Birău, Lereter, Pojoni, Po- 
povici, Domide, Petescu, Broșovschl, Sima, Kun, 
Both.

UNIV. CRAIOVA s Oprea — Niculescu, Mincă, 
Tacoi, Velea, Strîmbeanu, Ivan, Pîrvu, Oblemen- 
co, Donose, Țarălungă.

A.S.A. TG. MUREȘ: Nagel — SzdlSși, Toth,
Ispir, Czako, Nagy, Hajnal, Lucaci, Mureșan, 
Fazekaș, Orza.

F.C. ARGEȘ: Stan — Plgulea, Barbu, Vlad, 
Ivan, Olteanu, M. Popesc», Radu, Frățllă, Dobrin, 
Jercan,

FARUL: Ștefănescu — N. Constantlnesen, Bă- 
losu, Mareș, Nistor, Antonescu, I. Constantinescu, 
Tănase (Ologu), Caraman (Oprea), Tufan, Kallo.

RAPID: Răducanu — Pop, Boc, Lupesc», Co- 
drea, Dinu, Dumitru, Petreanu, Bine Daniel, Neagu, 
Codreanu (Angelescu).

C.F.R. CLUJ : P6p — Țegean, Dragomlr, Lupn, 
Roman, M. Bretan, Soo, S. Bretan, Munteanu II, 
O. Ionescu, Vișan (Donici).

PETROLUL: M. Ionescn — Gruber, Bădln, Mo- 
canu, N. Ionescu, Dincuță, Crîngașu, Moraru, 
Grozea, Ciupitu, Harapu.

JIUL : Suciu — Georgescu, Georgevici, Stocker, 
Popescu, Cotormani, Dodu, Urmeș, Stoian, Mul- 
țescu, Naidiri.

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, Solomon, 
Cîmpeanu, Anca, Fanea Lazăr, Uifăleanu, Mun
teanu, Adam, Lică.

A INTRAT ÎN VACANȚA
mari sint

CRAIOVA, 
la cererea

® O singură formație neînvinsă ® Liderii au luat un avans 
consistent • în „subsolul" clasamentelor — diferențe mici de 

puncte între echipe
Cortina s-a lăsat peste întrecerea tru a se menține pe aceeași poziție pînă 

divizionarelor B. După cele 15 etape, la terminarea campionatului, formației

SPERA SÂ ClȘTtGE
Am fost ieri dimineață la Ghen- 

cca. Știam că antrenamentul stells- 
tilor — ultimul Înaintea partidei cu 
Dinamo — urma să aibă loc la ora 
10,30. Pe la zece și un sfert însă, 
toată lumea era deja în vestiar, sate 
echipată. A trebuit să mai așteptăm 
însă destul de mult pentru a ur
mări rostogolirea 
gazonul terenului 
Valentin Stănescu 
Btantin. împreună 
secției de fotbal 
Gh. Popescu, au 
jucătorii militari . .
„secretă" — cu o durată de o oră 
și mai bine — în care, după afir
mațiile lui V. Stănescu — numai de 
meciul cu Dinamo n-a fost vorba...

„N-am discutat decît probleme in
terne tle-ale echipei, spune Valentin 
Stănescu în cele din urmă. Despre 
meciul cu Dinamo, mal avem timp 
și după masă și mîine dimineață" 

Dar, nu știu de ce. nu

primelor mingi pe 
nr. 1. Antrenorii 
și Gheorghe Con- 
cu președintele 

a clubului stelisț, 
ținut împreună cu 
o ședință aproape

(n.r. azi). . . _. _ .
prea îmi vine să-l cred. Apoi îmi 
răspunde la întrebarea mută: 
să spun despre meci ? Vrem să cîș- 
tigăm. Asta vor, sînt sigur, și dina- 
moviștii... In rest, o să sărim „1» 
cap”, o să tragem Ia poartă... Alt
ceva nu avem de făcut !” Intervine 
și Constantin : „E normal ca ambele 
echipe să dorească victoria, asta de 
cînd... s-au înființat Steaua și Di
namo. Este aici o rivalitate sporti
vă care, nu de puține ori a produs 
in teren meciuri spectaculoase do 
bună factură. Am vrea ca și mîine 
să putem spune același lucru, indi
ferent de ciștigător..

După aceea, i-am urmărit pe cei

„Cfl

doi antrenori stellști conducînd an
trenamentul elevilor lor, un antre
nament în oare Constantin l-a „aler
gat” fără prea multă asprime (cele 
45 de minute ale lecției au avut mai 
ccrind un caracter relaxator) pe 
jucătorii de cîmp. iar „Tinel” Stă- 
nescu a tras, fără menajamente de 
data aceasta, celor doi portari — 
Haidu și Coman. Cei 14 jucători de 
cîmp (Sătmăreanu care acuză o mi
că entorsă, de la meciul de dumi
nică. de la Iași, a venit mal tîrziu) 
— s-au aliniat frumos și au exe
cutat fel de fel de mișcări de gim
nastică 
rotari 
scurte 
rechi, 
gea.

11 mai rețin cîteva clipe pe Valen
tin Stănescu. Vreau să aflu echipa 
probabilă, și cine știe, poate am să 
scot șl altceva de la el. „Echipa, 
mîine o să fie definitivată. Totuși, 
pot să-ți spun că din echipa de la 
Iași nu va lipsi decît Marcu, care 
are o întindere. Meciul, sînt sigur, 
se va disputa în condiții grele: tere
nul de joe o să fie, probabil, moale, 
și apoi partida face parte djntre a- 
celea în care contează mai puțin 
pregătirea dinaintea ei. și mal mult 
ambiția, dăruirea jucătorilor". Mă 
întreabă brusc, ca și cum și-ar fi 
amintit de ceva: „Nu știi, joacă Du- 
mitriu?" — și înțeleg că se gîndește 
că prezența lui Emil Dumitriu în 
echipa Dinamo ar fi o dificultate în 
plus pentru echipa stelistă

- Dumitru GRAUR

Aurel PĂPĂDIE

SE POATE ȘI AȘA...

— aplecări din alergare, 
de trunchi, fandări etc. — si 
sprinturi, după care, pe pe- 
au trecut la lucru cu min-

Dacă n-ar avea de rezolvat li
nele restanțe, membrii Comisiei 
centrale de competiții și disciplină 
și cei ai subcomisiei care se ocupă 
de divizia C ar putea, săptămîna 
aceasta, să mai respire, după ce, 
în ultimul timp, n-au putut pleca 
spre casele lor decît spre miezul 
popții, după judecarea a zeci de 
cazuri de indisciplină, unele foarte 
grave. Dar. „C“-ul și-a terminat 
sesiunea, iar în diviziile A și B, 
climatul de joc a fost, în general, 
favorabil în etapa trecută.

Cel mai remarcabil exemplu în 
această privință ni l-a furnizat li
nul dintre meciurile cu mare mi
ză, cel de la Iași, la care rapor
tul observatorului federal, C. Ar- 
dcleanu, a făcut numai consemnări 
pozitive, începînd cu disciplina ju
cătorilor și a publicului și sfîrșind 
cu prestația de bună calitate a 
brigăzii conduse de V, Topan, unul 
dintre reprezentanții tinerei gene
rații de arbitri. Din punct de ve
dere al atmosferei din teren și din 
tribune, și Bacăul face un salt, 
încercînd, probabil, să pună de 
acord conduita sportivă cu fru
moasa evoluție pe plan tehnic a

echipei Sport Club, aflată pe locul 
al doilea în clasamentul diviziei 
A. Observatorul federal, antreno
rul emerit Coloman Braun-Bogdan, 
acordă nota 9 publicului, apreci
ind, în același timp, că la reușita 
spectacolului sportiv a contribuit 
și brigada de arbitri 
Aurel Bentu — notat

Munich și V.
observator,

(la centru : 
cu 10 ; la 
Murgășan). 
George N.

Și 
fermitatea arbitrului
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(Urmare din pag. I)

de fotbal CI Maghiar care, tndepăr- 
ttndu-se d» conduita sportivă șl ce
tățenească, a fost sancționat da că
tre secția de fotbal cu suspendare 
din activitate timp de nouă luni.

Tot la clubul Știința, în afara pre
gătirii profesionale în cadrul facul
tăților pe care le frecventează, spor
tivii student! participă la munca pa
triotică. Ei au contribuit astfel la 
amenajarea terenurilor de baschet, 
volei, handbal și atletism din curtea 
institutului, precum și la strlngerea 
recoltelor la C.A.P.-urile din împre
jurimile orașului. Elevii școlii spor
tive din același oraș au amenajat și 
ei. prin muncă patriotică, terenuri 
de volei în curtea școlii și la com
plexul „23 August”. La asociația 
sportivă Voința, 40 de tineri au luat 
parte la muncă patriotică efectuată 
în parcul Gherăiești, Iar peste 80 la 
șantierul tineretului din orașul Ba
cău.

Cluj: ACȚIUNI CULTURALE 
CU LARGĂ AUDIENȚĂ

Apreciind că unul din mijloacele 
cele' mal eficace de apropiere, cu
noaștere si ajutor al sportivilor îl 
reprezintă discuțiile deschise, con
ducerea Clubului sportiv muncito
resc din Cluj — care are mari res
ponsabilități în domeniul sportului de 
performantă local — a inițiat suita 
unor asemenea întîlniri cu sportivii 
secțiilor si cu antrenorii lor.

Din suita acestora, cea mai utilă 
Si fructuoasă, totodată, s-a dovedit » 
fi aceea desfășurată în cadrul sec
ției natație, în care s-a căutat des
coperirea tuturor motivelor — obieo

tive șl subiective — care au Impietat 
progresul ce era așteptat din partea 
Înotătorului Zeno Oprițescu, tinăr 
aflat la vîrsta întrebărilor Bl handi
capat de unele probleme da viață- 

Tot pentru cunoașterea, apropie
rea si schimbul de experiență între 
tinerii din cadrul secțiilor clubului 
clujean, biroul acestuia a hotărit oa 
adunările generale de analiză ale 
secțiilor pe 1971 să fie urmate de 
momente culturale și reuniuni tovă
rășești. Debutul l-a făcut secția de 
atletism, după a cărei analiză spor
tivii au vizionat și comentat docu
mentarul „Metodica de antrenament 
în sărituri” și s-au delectat apoi, 
timp de cîteva ore, cu muzica pe 
care le-au pus-o la dispoziție soții 
Silai. A fost o reuniune (pe care o 
reeditează acum secția de box) în 
care s-au topit distanțele determi
nate de vîrsta dintre generațiile 
sportive ale clubului și de rezulta
tele ce distribuie atleții C.S.M.-ului 
pe o verticală ce pornește de la 
categoria a III-a de clasificare șl 
ajunge pînă la dimensiunile euro
pene șl olimpice. A fost o reuniune 
în care s-au împărțit idei șl s-au 
schimbat păreri. în care s-â vorbii 
despre lucruri mari șl mici, dar toate 
importante, începînd cu idealul spor
tiv și profesional, cu comportamen
tul social și terminînd cu estetica 
vestimentară.

Galati : REPLICĂ FERMA 
MANIFESTĂRILOR DE 

INDISCIFLINĂ
Recenta expunere făcută de tova

rășul NICOLAE CEAUSESCU, docu
ment de importanță istorică pentru 
viitorul poporului nostru, a trezit

după cum era sl firesc, un larg ecou 
și în rîndul sportivilor șl activiști
lor sportivi din municipiul Galați 
Interesul deosebit s-a materializat, 
prompt, prin dezbaterea largă a do
cumentelor adoptate de Plenara C.C 
al P.C.R.. prin angajarea fermă 
a pune în practică învățămintele 
fac parte din acest vast program 
educație comunistă.

O importantă întîlnire cu sportivii 
din municipiu a organizat C.J.E.F.S. 
Galati. Aici, printre alții, au luat 
cuvîntul tovarășul Gh. Baroga, se
cretar al Comitetului județean de 
partid, și Ion Kunst-Ghermănescu, 
secretar al C.N.E.F.S., după care a 
fost adoptat un plan de măsuri me
nit să contribuie 
politico-educative 
lor. La adunarea 
clubul Dunărea, 
peni <‘ 
și V. 
banu. boxerul A.
Mănăilă, M. Duncan. Șt. Tomoci 
și-au exprimat deplina adeziune 
ță de măsurile adoptate, i .. .. 
du-se ferm să lupte pentru a întro
na pe terenurile de sport disciplina 
să combată orice manifestare ce ar 
da naștere la. acte de indisciplină

Recent, a avut loc o altă adunare 
cu fotbaliștii din cadrul echipelor 
divizionare. Ia care a participat to 
varăsul Ion Balaș, vicepreședinte al 
F.R.F. Asemenea acțiuni au mai 
avut loc la cluburile Otelul. Politeh
nica, la asociațiile Ancora. Construc
torul etc. La dezbaterea care a avut 
loc cu sportivii asociației Ancora, de 
pildă, au fost combătute cu tărie 
manifestările nesportive ale fotba
liștilor care activează în divizia C, 
luîndu-se totodată, și o serie de 
măsuri disciplinare.

de 
ce 
de

Ia întărirea muncii 
în rîndul sportivi- 
care a avut loc la 

vicecampionii euro-

I
I
I
I
I
I
I

de caiac juniori L Cîșlăgaru . 
Petrenco. halterofilul C. Cio- I 
boxerul A. Ion. ^antrenorii V I 

Tomoci 
iune fa- | 
angajîn- |

linie : A.
Un alt 

Gherghe, ține să remarce 
bine face !
Tudorel Leca, din Brăila, care „în 
trei situații de hențuri involuntare, 
IN CAREUL OASPEȚILOR (n.n : 
sublinierea noastră), nu s-a lăsat 
influențat și n-a fluierat. Aceasta 
ar trebui să fie o regulă. Din pă
cate, tocmai la acest capitol, ar
bitrii, supuși presiunii unei bune 
părți din public, necunoscător al 
regulamentului și, în orice caz, 
pătimaș, capitulează uneori.

In cele mai multe cazuri, punc
tele de vedere ale observatorilor 
și presei coincid. Putem socoti în 
această categorie și aprecierile care 
s-au făcut cu privire la arbitrul 
I. Cîmpcanu, care a condus me
ciul Rapid —• Jiul, deși trimisul 
Federației, C. Drăgușin, nu face 
nici o mențiune în legătură cu 
ultul în careu comis asupra 
Stoian (Jiul), care, așa cum au 
monstrat și imaginea reluată la 
leviziune șl comentariile din presă, 
trebuia sancționat cu o lovitură de 
la 11 metri. Observatorul scrie, 
însă, că „arbitrul a fost depășit 
de joc, favorizind jocul dur și dez- 
avantajind ambele echipe”.

Există o singură controversă, și 
aceasta se referă la meciul de la 
Brașov, condus de Iosif Ritter. în 
timp ce cronicarul nostru a apre
ciat că arbitrajul a avut carențe, 
motiv pentru care l-a notat cu 
trei stele (corespunzător notei 5—6), 
observatorul federal Eugen Step- 
leanu a acordat arbitrului timișo
rean nota 9, argumentînd că în 
condițiile terenului alunecos, care 
cerea multă atenție în aprecierea 
infracțiunilor, I. Ritter „a dat de
cizii juste”.

Dat fiind. însă, că și cronicarul 
revistei „Fotbal" nu este entuzias
mat de arbitrajul lui Iosif Ritter, 
trebuie să spunem, în limbaj spor
tiv, că Eugen Stepleanu este con
dus cu 2—1...

ierarhia în ambele serii este cunoscu
tă. în fruntea clasamentelor se află 
Sportul studențesc București și C.S M. 
Reșița, formații care au acumulat un 
consistent avans (de cite 5 puncte) 
față de principalele lor adversare în 
lupta pentru șefie. în mod deosebit 
trebuie evidențiată performanța Spor
tului studențesc, care a terminat neîn
vinsă turul. De-a lungul întrecerii, 
studenții, deși handicapați de pleca
rea unor piese „grele" ca Boc, Dumi
tru Nicolae și Ciornoavă, au evoluat 
— în general — la un nivel bun, atît 
în jocurile de acasă, dt și în cele din 
deplasare. Ambițiosul antrenor Ion 
Motroc a reușit să insufle elevilor 
săi încredere în forțele proprii, să 
îmbine judicios experiența unor ju
cători ca Radulescu. Kraus. Jamaischl 
și Pană cu elanul lui Mircea Sandu, 
Culda și Damian, fiecare component 
al echipei adueîndu-și aportul la îm
plinirea dorinței inimoșilor suporteri 
de a-și vedea favoriții pe primul loc. 
Față de comportarea din sezonul tre
cut, studenții, sînt în progres. Ei au 
abordat cu multă seriozitate toate 
partidele și au demonstrat o superio
ritate tehnico-taetică față de parte
nere.

Celălalt lider. C.S.M. Reșița, a sur
prins prin startul său excepțional. O 
dată cu scurgerea etapelor, toată lu
mea, specialiști și adversari, au re
cunoscut că această formație este cea 
mai serioasă candidată din seria a 
Il-a Ia promovarea pe prima scenă 
a fotbalului nostru. Preluarea condu
cerii tehnice de către I. Reinhardt a 
însemnat reactualizarea în rîndurilo 
echipei și ale susținătorilor el a unui 
mai vechi deziderat, acela de reve
nire în ..A”. Antrenorul I, Reinhardt, 
într-o perioadă relativ scurtă, a schim
bat aproape complet concepția de 
joc a reprezentantei Cetății de foc, 
transplantîndu-i stilul U.T.A.-ei. Pen-

îi mai sînt necesare unele retușuri, 
atît în ceea ce privește pregătirea 
fizică a jucătorilor, cît și în orienta
rea tactică a echipei. Și timp este 
suficient pînă la reluarea întrecerii 
pentru asemenea cizelări.

Gîndul de promovare animă. într-o 
mai mică sau mai mare măsură, și 
pe urmăritoarele liderilor. Dintre 
acestea, S.N. Oltenița a constituit 
revelația sezonului. Revenirea lui 
V. Copil la cîrma formației din Ol
tenița a produs un mare reviriment 
în comportarea ei, manifestat prin- 
tr-un joc realist, în care sînt valori
ficate la maximum posibilitățile ju
cătorilor. în schimb. Progresul Bucu
rești. cu multe nume sonore (Bel 
deanu. Cassal, Dudu Georgescu, 
Grama. Măndolu, Raksi). se menți
ne cu mari eforturi în plutonul 
fruntaș. „Bancarii”, datorită compor
tării oscilante, au pierdut puncte 
prețioase, care cu mare greutate vor 
mai putea fi recuperate In primă
vară. într-o situație similară, în se
ria a Il-a. se află și cealaltă fostă 
divizionară A, C.F.R. Timișoara. 
Actualul antrenor al feroviarilor, Ma- 
nolache. nu și-a pierdut încă spe
ranțele de a-i readuce in prima di
vizie. „Promovările și celelalte mă
suri ce le-am luat în această toam
nă, ne mărturisea Manolaehe, vor da 
roade în partea a doua a campiona
tului. Atunci și programul ne va 
avantaja. Optimismul meu își are 
rădăcini în faptul că băieții sînt 
dornici de a reveni în „A“. Vacan
ța de iarnă o vom folosi din plin 
pentru a ne pregăti cît mai bine”. 
Dar, în disputa pentru șefie se gă
sește șl Minerul Baia Mare. Minerii 
s-au remarcat printr-un bun sistem 
defensiv șl o înaintare destul de in
cisivă. Aceleași calități a dovedit și 
Politehnica Galați (seria I). în plus, 

^studenții sînt adepții jocului ofensiv

ceea oo le-a adus puncte din mecltf* 
rile disputate în deplasare.

In turul campionatului s-a obser
vat totuși un echilibru de forțe, con
cretizat în diferențe mici de puncte 
între formațiile din prima jumătate 
a clasamentului și cele din partea 
a doua. De exemplu, în seria I, 
Metalul Plopeni, aflată pe locul 9,ț 
este despărțită numai de 4 puncte', 
de ultima clasată. Portul Constanta, 
iar în seria a Il-a, Chimia Făgă-' 
raș, tot pe locul 9, arc doar 3 pune-, 
te în plus fată de Elcctroputerc Cra
iova, do pe locul 16. Deci, cele 15 
etape n-au putut departaja hotărîtor, 
echipele, fiecare păstrind încă aproa
pe intacte șansele de răminere în’ 
divizia secundă. Surprind însă la 
prima vedere — pozițiile deținute 
de formații cu vechi state în ,,B”, 
ca Portul Constanța, Poiana Cîmpi- 
na. C.F.R. Pașcani (seria I). Elec- 
troputerc Craiova, Olimpia Oradea, 
Gaz metan Mediaș (seria a Il-a). 
Analizele ce se vor face de către 
fiecare secție vor scoate — ere-’ 
dem — la Iveală adevăratele cauze, 
ale comportării nesatisfăcătoare și,’ 
bineînțeles, se vor lua măsurile co
respunzătoare eliminării lipsurilor. 
Să sperăm că în primăvară aceste 
formații vor reveni pe linia de 
plutire.

înainte de a încheia, trebuie sâ 
reamintim că. in general, disciplina 
s;a îmbunătățit fată de ediția tre
cută. Totuși, în unele partide, spiri
tul de fair-play a lăsat de dorit si.} 
astfel, comisia de disciplină s-a vg- 
zut obligată să ia măsuri de sanctio
narc, suspcndînd pe unii jucători sau. 
ridicînd dreptul de organizare a unor 
meciuri pc terenurile proprii. Chiar în 
etapa disputată duminică. în meciul 
de Ia Oradea, dintre Olimpia și Mi
nerul Baia Mare, jucătorii arădeni 
Harșani și Bacoș nu și-au stăpînit 
nervii, creînd o atmosferă nepriel
nică. Desigur că faptele lor condam
nabile vor primi răsplata cuvenită.

I
!

I

I

ta
lul 
de- 
te-

Jack BERARIU

„NOCTURNA" DE SUCCES 
LA BAIA MARE

La Bala Mare, luni 
spectacole a noii Case 
dlcatelor, peste 1000 de iubitori al fot
balului au participat la o întilnire cu 
comentatorul sportiv Cristian Țopescu. 
La sfîrșitul ,,partidei", care a surprins 
multiple aspecte din fotbalul intern și 
internațional, au fost necesare... pre
lungiri — 25 de întrebări și tot atîtea
răspunsuri, plus un film cu subiect fot
balistic.

T. TOHATAN — coresp. județean

seara, In sala de 
de cultură a sln-

P. VINTILA

Apărătorii băcăuani resping un atac al gazdelor (Faza din meciul Metalul București — Știința Bacău 1—1) 
• Foto i St. CIOTLOȘ

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES — 5 DECEMBRIE 1971
La această tragere excepțională se acordă în număr NELIMITAT : autotu

risme DACIA 1300, DACIA 1100, excursii a cîte 2 locuri pe itinerarul BERLIN — 
LEIPZIG — DRESDA și excursii în AUSTRIA. Se mai atribuie cîștiguri în bani 
d'e valoare variabilă și fixă.

Sîmbătă 4 decembrie, ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 48 DIN 28 NOIEMBRIE 1971

CATEGORIA I: (13 rezultate): 5 variante 5O’/o a 2.042 lei; 6 variante 25% 
a 1.021 lei șl 260 variante 10% a 408 lei,

CATEGORIA a Il-a: (12 rezultate) 534,03 variante a 275 lei.
CATEGORIA a III-a : (11 rezultate) 4.241,30 variante a 52 lei.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT
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ÎELGRAD, 30 (prin telex). In 
Irul tradiționalului turneu inter
zonal de box, dotat cu trofeul 
ânușa de aur“, cei patru pugi- 
i români participant la com- 
iție au avut o evoluție remap- 
>ilă. reușind cu toții să se ca- 
ce în finale și. mai mult, să 
tige primul loc la trei categorii, 
.'u prilejul primei semifinale, 
iputată în Palatul sporturilor cin 
Igrad, Petre Ganea l-a învins 
in k.o. în prima repriză pe iUgo- 
.vul Kraptici, iar Ion Mocanii 
dispus la puncte de Rapszak 
ngar.ia). In cea de a doua gală 
semifinalelor, disputată la Subo- 
a. Pavel Nedelcea l-a învins pe 
i'garul Atanasov prin k.o. în re- 
iza a doua, iar Ion Mageri a 
alizat aceeași victorie fulgerătca-

(k.o 2) în fața iugoslavului Rac- 
anj.
Gala finală a avut loc la Bel-

grad. PETRE GANEA a obținut 
victoria In fața iugoslavului Raj- 
tovski, prin descalificare, în repriza 
a 3-a. PAVEL NEDELCEA și-a în
scris o prețioasă victorie în pal
mares, învingînd la puncte pe Mel
nikov (U.R.S.S.), finalist al campio
natelor europene de la Madrid. De 
asemenea, ION MAGERI a reali
zat o neașteptată victorie prin k.o. 
în repriza a 2-a asupra fostului 
campion european Orban (Ungaria), 
semifinalist și învins al lui Anto
nii) Vasile la Madrid. Singurul bo
xer român învins în finale a fost 
Ion Mocanu, care a cedat Ia puncte 
puternicului campion al U.R.S.S., 
Oleg Tolkov.

La sfîrșitul galei au fost acor- 
date următoarele distincții: Tolkov 
(U.R.S.S.) „Mănușa de aur", Ba- 
dari (Ungaria) — medalia de aur 
și Pavel Nedelcea (România) — 
medalia de argint.

Luptătorul Vasile lorga 
pe locul II la Teheran

La marele turneu internațional 
de lupte libere de la Teheran 
„Cupa Aryamehr", la care au 
participat sportivi din peste 10 
țări, luptătorii români Vasile Ior- 
ga (cat. 82 kg) șl Ludovic Ambruș 
(cat. 74 kg) au avut o evoluție 
bună. Intr-o companie valoroasă 
V. lorga (Progresul Brăila) a cu
cerit locul n al categoriei, avînd 
o singură înfrîngere, iar L. Am
bruș (Steagul roșu Brașov) a ob
ținut locul III.

PATRU NOI COORDONATE IN SPORTULSCRISOARE

DIN BULGARIA ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR
VICTORII

ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI
PLOIESTENI LA ROSTOCK

9

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
Azi inccpe. in localitatea iugoslavă 

'rnjacka Banja, tradiționalul turneu 
ntcrnațional feminin dc șah. . dotat 
u „Trofeul campioanelor europene”. 
,a această întrecere, țara noastră 
ste reprezentată dc campioana na- 
ională. maestra emerită a sportului 
ilisaheta Polihroniade.
La sfirșitul acestei săptămini au 

oc. la Viena. întrecerile concursului 
nternational de patinai artistic pen
au junioare. Participă și tinăra 
loastră patinatoare Doina Mitricică. 
iar din corpul de arbitrai face parte 
arbitra româncă Vera Cureeag.

Simbătă și duminică va avea loc 
Ia I’lcvcn (Bulgaria) un important

turneu internațional de spadă 
cu trofeul „Eliberarea orașului 
ven”. La acest turneu au fost 
tați spadasini din Cehoslovacia, 
cia și România. Din delegația
merilor noștri fac parte trăgătorii 
Constantin Duțu, Adrian Cărămidă, 
Nicolac lorgu, râul Szabo și Octa
vian Zidaru.

dota* 
Ple- 

invf- 
Gre- 
scri-

Tinerii înotători ploieșteni Dra- 
goș Alde.a și Adrian Popovici (am
bii născuți în 1958), pregătiți ele 
antrenorul Mihai Mitrofan, au a- 
vut o frumoasă comportare în con
cursul internațional desfășurat în 
R.D. Germană (la Rostock) unde 
au mai participat sportivi din Sue
dia, Ungaria, Cehoslovacia, Polo-- 
nia și Bulgaria. Ei au cucerit patru 
victorii, cu atît mai valoroase, cu 
cit la startul acestei competiții au 
fost prezenți și cei mai buni îno
tători din R. D. Germană, tineri 
care vor participa la viitoarea e- 
diție a „europenelor" de juniori.

Aflat în formă excelentă, Dra- 
goș Aldea a cîștigat ambele curse 
de bras, stabilind în cea de 100

VIE ACTIVITATE
A FORURILOR INTERNAȚIONALE

Două campionate mondiale pentru schiori, în 1972
NUMAI REMIZE

MEMORIALUL ALEHIN"
a turneului 

de la Mos-

N ff
Cea de-a 5-a rundă 

international de șah ....
1 ova „Memorialul Alehin" a fost o 
rundă a remizelor. în partida dintre 
Spasski și marele maestru Wolf
gang Uhlmann (R.D.G.) arbitrii au 
consemnat egalitatea după numai 
15 mutări. Același rezultat a fost 
înregistrat in partidele : Gheorghiu- 
Hort, Savon—Stein, Byrne—Karpov, 
Olafsson^-Bronstein. Lengyel—Tuk- 
makov și Baiașov — Tal. Korcinoi 
a întrerupt cu avantaj ia Parma. 
Tntr-o poziție complicată s-a între
rupt partida dinfre Smislov si Pe
trosian

Tn clasament conduce Spasski 
(U.R.S.S.) cu 3’,', puncte. Florin 
Gheorghiu a acumulat pînă acum
2 P- a . « «t

STOCKHOLM, 30 
rația internațională 
mat din nou intenția de a organiza 
luna martie a anului viitor campionate 
mondiale în cazul cind Comitetul inter
național olimpic se va opune partici
pării la J.O. de la Sapporo a unor 
schiori alpini învinuiți câ ar fi încălcat 
regulile amatorismului. Președintele 
F.I.S., M. Hodler, care s-a întîlnit re
cent la Giiteborg cu A. Nearstadt, pre
ședintele federației norvegiene, a decla
rat că întrecerile C.M. la probe nordice

(Agerpres). — Fede- 
de schi și-a dbntir- 

în
avea loc la Holmenkollen lingă 
cele de schi alpin în stațiunea 
Pra Loup.

ar putea 
Oslo, iar 
franceză __  ____

Conducătorii schiului european speră 
totuși că, în cele din urmă, Comitetul 
internațional olimpic nu va recurge la 
rhăsuri susceptibile să compromită des
fășurarea competițiilor olimpice de schi. 
Potrivit comentatorilor agențiilor de 
presă, unele dificultăți vor fi insă inevi
tabile după data limită a înscrierii con- 
curenților (26 ianuarie), cînd malcrita- 
tea schiorilor se vor afla la Sapporo 
pentru antrenamente și aclimatizare.

m și un nou record naționale de co
pii (1:17,5). O prețioasă victorie a 
obținut și talentatul sprinter A- 
drian Popovici în, proba de 100 ni 
craul. timpul realizat (60,9) 
un record personal 
înotător ploieștean.
nice :

100 m bras (b):
1:17,5 — nou record de copii. 2. K. 
Kruger (R.D.G.) 1:18,6, 3. B. Hirsch 
(R.D.G.) 1:19,1; 100 m liber (f): 1. 
Claudia Hempel (R.D.G.) 65,1,... 8. 
Eugenia Cristescu 67,8; 200 m mixt 
(b):l. D. ALDEA 2:31,7 (r.p.), 2. R. 
Strohbach (RJ3.G.) 2:32,7, 3. A.
Freier (R.D.G.) 2:35,4: 400 m liber 
(f): 1. Petra Marx (R.D.G.) 4:54,1; 
100 m spate (b): 1. M. Wierdl (Unga
ria) 68,6 ; 200 m spate (f): 1. Susan
ne Hilger (R.D.G.) 2:30,5; 200 m
bras (b): 1. D. ALDEA 2:49,5 (r.p.), 
2. W. Renteln (R.D.G.) 2:51,8,... 6. 
C. Constantinescu 2:57,5; 100 m bras 
(f): Ute Graupner (R.D.G.), 1:21,3: 
100 m liber (b): 1. A. POPOVICI 
60,9 (r.p.), 2. F. Forsterling (R.D.G) 
61,5, 3. P. Kubale (Cehoslovacia) 
62.9; 200 m delfin (f): 1- Angela 
Maier (R.D.G.) 2:34,7.

fiind
pentru tînărul 
Rezultate teli-

1. D. ALDE A

ZELIKO

Bulga- 
noului 

de ac-
In cîteva județe din R.P. 

ria a început experimentarea 
program de educație fizică, 
tivitate sportivă și turistică din școli. 
El a fost elaborat de un colectiv de 
specialiști de la Institutul de cerce
tări științifice în domeniul învăță- 
mintuiui din Sofia. La întocmirea 
programului, autorii au fost călăuziți 
de directivele de partid cu privire 
la activitatea tineretului în dome
niul învățămintului și sportului. în 
această direcție, s-a ținut seama de 
experiența acumulată în domeniul 
educației fizice, de tradițiile progre
siste. precum și de experiența țări
lor socialiste.

Noul program ține seama de scopul 
si sarcinile educației fizice, de prin
cipiile de organizare a acesteia, dc 
educația fizică în grădinițele , dp 
copii. în școlile de toate gradele m 
timoul cursurilor școlare și in peri
oada vacanței de vară, de activitatea 
sportivă competițională si turistică 
a elevilor si. în fine, de educația 
fizică în instituțiile de învățămint 
sunerior.

în acest program, școala continuă 
să fie considerată principala institu
ție pentru formarea multilaterală, 
inclusiv cea fizică, a omului. Edu
cația fizică și sportul sînt privite ca 
o componentă majoră, obligatorie, » 
procesului de învățămînt.

Pentru școlarii din Bulgaria, înotul a devenit disciplină obligatorie 
în orele de educație ■
bucurii!

fizică. Desigur,

educație fizică 
fost majorate, 
pe săptămînă.

PROFIL

FRANULOVICI

temei pentru noi și nestăvilitei*
Foto I B.T.A.

Va avea acces tenisul
PARIS. 30 (Agerpres>, — Comitetul 

director ’ ol federației internaționale de 
tenis. întrunit recent la Paris, a confir
mat că în anii 1972 și 1973 „Marele Pre
miu —*• FILT‘e va fi patronat de firma 
„Commercial union insurance company4’ 
o importantă companie engleză de asi
gurări. Totodată, firma „Pepsi Cola” a 
făcut cunoscut că ea intenționează ca și 
pe viitor să susțină concursurile orga
nizate de forul internațional.

Comitetul director al FILT, a exami
nat propunerile în vederea reglementării 
diferendului dintre acest for și gruparea

în programul olimpic ?
WCT care cuprinde peste 30 de 'jucători 
profesioniști.

De asemenea. în comunicatul dat pu
blicității la Paris, se arată că Federația 
internațională de tenis a inițiat convor
biri cu Comitetul Internațional Olimpic 
în vederea reglementării problemei ex
trem de complexe a realizării unei ar
monii între statutul jucătorului de tenis 
și regulamentele olimpice. Aceste con
vorbiri au ca scop o eventuală cerere 
de înscriere a tenisului dc cîmp în pro
gramul olimpic.

Azi, ultima etapă in turul campionatului masculin de volei

Cortina coboară astăzi di/pă-amîa- 
ză peste prima parte a campiona
tului masculin de volei al primei di
vizii. Evenimentul este firește, mar
cat. ca de obicei, de un derby. Și 
acest derby este furnizat — tot ca 
de obicei in ultimii 6 ani — de for
mațiile bucure;șteM; ..Sțeaua și Dina
mo. programat . în sala Floreasca la 
capătul unui maraton voleibalistic ce 
va începe la ttra'T5.30. Fără Îndo
ială este dc așteptat ca la derbyul 
turului să se înregistreze record

loarea diagonalei de ridicători Cor
nel Oros. Petre Vranită și talia su
perioară a sextetului, dintre care 
cincj sint componenți de bază ai re
prezentativei țării. La rîndul 
campionii aduc în scenă o 
mai bine sudată, ai cărei

. lucrează împreună de mult 
Punctele lor forte sînt. de asemenea, 
cei 3 internaționali: trăgătorii Gyula 
Bartha și Romoo Enescu și coordona
torul Marian Stamate. căruia îi re
vine o sarcină de primă insemnăta-

lor. 
echipă 

jucători 
timp.

Partida va fi. condusă de arbitrii 
internaționali Nicolac Ionescu și 
Ioachim Niculescu.

Interesante de urmărit ni se par 
și meciurile din deschidere : I.E.F.S. 
— Politehnica Timișoara și Rapid — 
Tractorul. în care primele echipe 
sînt. firește, favorite, nu numai da
torită avantajului de gazdă, ci și al 
unei valori superioare. Mai echili
brată va fi — credem — partida din 
sala Progresul, unde elevii lui H 
Nicolau primesc replica voleibaiiști-

S-a născut la 13 
iunie 1947 la Split, 
înălțime 
greutate — 76 
Student In anul 
al facultății 
drept din Split. A 
început să . practice 
tenisul la. vîrsta de 
9 ani. S-a afirmat 
repede în competi
țiile de juniori. 
Succede lui Niko
la Pllici ca rachetă 
nr. 1 a lugds'.ai'iel, 
din anul 1968. r>e 
patru ori campion 
național in pro'oa 

de simplu, multiplu 
campion la dublu. 
20 de jocuri susți
nute in „Cupa Da
vis" (12 victorii, 8 
înfrinc/eri). Dețină
tor al titlului de 
campion internațio- 1 
nai al S.U.A. pe te
renuri cu zgură, la 
Indianapolis. '
3 in 
Marelui
F.I.L.T.
1971.

1.82

Locul 
clasamentul 
Premiu — 
pe anul

Epilogul întrecerii pentru 
rele Premiu al tenismenilor. pa
sionanta luptă pe ultimii metri 
dintre Stan Smith Năstș-o,
ciștigată „in extremii* “d'e‘ 'cam
pionul american, nu poate pure 
in umbră performanța unui alt 
as al rachetei, iugoslavul Zeliko 
Franulovici, Victoria din finala d: 
la Buenos Aires îl promovează 
pe blondul tenisman din Split pe 
locul trei în clasamentul circuitu
lui maraton de turnee.

E drept, această ultimă finală 
își pierduse mult din miză, prin 
definitivarea — 
devreme — a 
sați. Poate și 
ea a constituit 
revanșă 

de
la București. Cei doi. reu- 

într-un cuplu reconstituit 
un interludiu de două se-

Numărul orelor de 
în clasele I și II au 
de la două, la trei _ 
astfel că în toate clasele (pină la a 
V-a inclusiv) el este de trei (în cla
sele V—X continuă cu cite 2 ore pe 
săptămînă). Totuși numărul aces
tor ore nu este considerat suficient 
fapt care a dus la crearea unei for
me suplimentare noi: atragerea 'ti
neretului la sportul de masă. Pentru 
aceasta, este programată o oră pa 
săptămînă. cu participare facultativă.

O altă formă nouă, obligatorie 
pentru elevii diq toate clasele șco
lilor profesionale, o constituie ex
cursiile și marșurile turistice. Anual 
sînt planificate cite 
Pentru elevii pînă în 
ele durează 
din clasele 
excursii de 
două zile.

înotul devine obligatoriu pentru 
toți elevii. Instruirea are loc in ca

cite o zi, 
superioare 
cite o zi

12 excursii, 
clasa a V-a, 

iar pentru cei
se prevăd 6 
și 3 de cite

drul anului ds învățămînt dacă fll 
apropierea școlilor există bazine. 
Cind acestea lipsesc, instruirea se or
ganizează sub forma de cursuri în 
tabere, situate în apropierea bazi
nelor. Pentru elevii care nu au reu
șit să învețe înotul în timpul cursu
rilor, . - ,
mentare în clasele următoare, astfel 
că fiecare elev care termină studiile 
secundare să știe să înoate.

Se va acorda o atenție deosebită 
și organizării activității sportive a 
tineretului, în afara școlii. Se apre
ciază că realizarea întregului pro
gram. în toate verigile sistemului de 
învățămînt, va contribui la ridica
rea pe o treaptă superioară a edu
cației 
mulul 
garia.

se creează posibilități supli-

fizice, a sportului Si a turis- 
în rîndul tineretului din Bul-

Toma HRISTOV

Sofia, noiembrie

TELEXeTELEX
Recordmanul european în probele do 
5 00o m și 10 000 m, englezul David Bed
ford. a cîștigat crosul international de 
la Hamstadt, acoperind distanța de 8 000 
m în 22:09,0.
K
Atleta Vera Nikolici. campioană euro
peană în proba de 800 m plat, a fost 
desemnată cea mai bună sportivă Iugo
slavă a anului 1971. Alegerea a fost fă
cută în urma unei anchete a ziarului 
..Politika” din Belgrad.

1:16.2. Alte rezultate -. masculin S 
mixt — Rick Collela (SUA) — 
feminin : 100 m liber — Jenny 
(SUA) — 1:02.6; 100 m fluture - 
yumi Aoki (Japonia) 
mixt —
— 2:23,7.

200 mi 
2:10,3;
Barta 

_ - Ma-
. . 1:03,9; 200 m

Yoshimi NIshigawa (Japonia)

In runda a 13-a a turneului Internațio
nal de șah de la Skoplje, Vesterinen l-a 
învins pe Langeweeg. S-au încheiat re
miză partidele Polugaevskl — Gufeld 7 
Ilievski — Tringov și Rajokovici — Bu- 
kicl. în clasament conduce Polugaevskl 
(URSS) cu 10‘/a p (1), urmat de 
rovici (Iugoslavia) — 8*/, p (1) 
nine! (Iugoslavia) — 8 p (l).

In prima rundă a turneului de șah de 
la Palma de Mallorca, concurs la care 
participă 16 mari maeștri șl maeștri din 
11 țări, marele maestru danez Bent I,ar
sen 1-ă învins pe Csom iar LiubojevJcl 
a cîștigat la Garcia. A fost consemnată 
remiza în partidele Donner — Pomar, 
Bisguier — Medina, Portisch — Panno 
și Tatai — Benkâ. ' » -u- y--------- ■ . -

Velinii- 
șl Pla-țko“ pe podiumul marii Întreceri 

mondiale, devansind la potou pe 
Jan Kodes. alt pretendent de sea
mă la supremație. Fapt natabil, 

' nu atît in aspectul rezultatelor 
individuale, cit și acela al pre
zenței masive în fruntea clasa
mentului- a jucătorilor din estul 
Europei. în urma lui Smith — 
evadat solitar datorită si progra
mului lejer acordat americanilor 
de defunctul regulament al „Cu
pei Davis” — cele trei locuri de 
onoare sînt ocupate de repre
zentanții tenisului din țările so* 
cialiste. Ceea ce constituie up 
eveniment inedit în istoria spor
tului alb.

Evident, pe . toți cei de mai sus. 
Franulovici inclusiv, îi așteaptă 
ultimul test. Ia Paris, acesta în 
afara competiției propriu-zise 
Să vedem dacă „Turneul campio
nilor” nu va produce schimbări 
și mai spectaculare în această ie
rarhie, devenită oficială acum, 
în care tenisul românesc, alături 
de cel iugoslav și cehoslovac, 
ocupă poziții atît de înalte

I

a obținut

ciclistă de 6 zile de la Miinstev

Selecționatele de natație ale 
flate în turneu în Japonia, au s-au calificat pentru turul urmă- 

competiției.

Cursa
(R.F.G.). s-a încheiat cu victoria cuplu
lui vest-german Bugdahl — Kemper caro 
au totalizat 350 p.

pentru
Năstase in această primă-

cu un tur mai 
primilor doi cia- 
din acest motiv, 
un bun ori le j do

Franulovici. în-

Echipa norvegiană Oppsal Oslo,-

Corespondența specială
CAZ BONINSEGNA"PENTRU CA SA NU MAI AVEM UN AL DOILEA

rejoacă, primul meci Borussia Monchengladbach

In meciul pretendenților Ia titlul mon
dial de șah (deținut de Nona Gaprindaș- 
vili), care se desfășoară la Kislovodsk 
între maestrele sovietice Alia Kușnir și 
Nana Aleksandrla, scorul este favorabil 
primeia. cu 3—0, o partidă fiind întrerup
tă. In partida a 4-a, Kușnir 
victoria la mutarea a 38-a.

La Madrid s-a disputat returul meciului 
dintre echipa locală Atletico șl formația 
Hapoel Tel Avlv, contînd pentru primul 
tur al hCupel campionilor europeni" la 
volei masculin. Victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 3—2 (15—10, 7—15.
15—8. 13—15. 15—13). învingători si în
primul joc (scor 3—1), voleibaliștii din 
Israel 
tor al

pentru SPORTUL
Azi, in Berlinul occidental, se
Internazionale Milano (in retur : 4—2 pentru Inter), din cadrul „Cupei Campioni

lor europeni", anulat în condițiile cunoscute. Interesul pentru această partidă depă
șește cadrul strict a! rezultatului și publicăm alăturat, articolul cunoscutului spe
cialist englez Brian Gianville.

Concursul internațional de călărie de la 
Limoges a debutat cu o probă de obsta
cole în care victoria a revenit camoio- 
nului brazilian Nelson Pessoa. învingă
torul. care a concurat pe calul său fa
vorit’ „Naglr", a parcurs traseul in 38.6.

Echipa norvegiană Oppsal Oslo,- s-a ca
lificat tn sferturile de finală ale „CupcL 
campionilor europeni" la handbal mas
culin. In jocul retur, disputat pe teren 
propriu, handbaliștli norvegieni au în
trecut la limită cu scorul de 18—15 
(10—8) formația Cernomoreț Burgas. In 
prima partidă, Oppsal Oslo a cîștigat 
cu 24—15.

Cele două fruntașe ale primului eșalon masculin, Dinamo și Steaua, se vor găsi azi față-n față în sala 
Ploreasca. in derbyul turului Imaginile alăturate surpri nd pe dinamoviștii Stoian și Schreiber intr-o combinație 
la fileu (stingă) și pe stelistul Crețu i . .intr-o acțiune de atac. Cine va deveni lideră de toamnă, Dinamo sau 

Steaua ?

după
zoane (de la prima lOr apariție 
împreună, in „Circuitul Caraibi
lor" 1969) terminau apoi victorioși 
și în proba de dublu a interna
ționalelor Americii de Sud.

Iată-l deci pe simpaticul ..Jel-

S.U.A., a- 
______  _____  ... ___ , .... evoluat la 
Osaka (în bazin de 25 m) alături de cei 
mai buni înotători japonezi. Performerul 
concursului a fost cunoscutul recordman 
american Mark Spitz care a cîștigat 
două probe : 100 m liber în 54,3 și 100 
m fluture în 57,9. Compatriotul său 
Charles Campbell s-a clasat pe primul 
loc în cursa de 100 m spate cu timpul 
de 1:00,9, iar japonezul N. Taguchj și-a 
adjudecat victoria în cursa de 100 m bras 
cu rezultatul de 1:05,3. Proba feminină 
de 100 m spate s-a încheiat cu victoria 
sportivei japoneze Sachito Goshl crono
metrată în 1:07,9, iar Claudia Clevenger 
a ocupat primul loc la 100 m bras cu

de spectatori, date fiind interesul 
enorm pe care îl stirnește întîlnirea, 
importanța rezultatului pentru am
bele echipe, precum și faptul că azi 
se vor afla față în față toți titularii 
naționalei noastre, medaliată cu ar
gint la campionatele europene.

Cu ce atu-uri se prezintă azi cele 
două echipe ? Dinamo, ușor favori
tă. va aborda lupta cu avantajul pe 
care i-1 conferă forța de atac a celor 
patru trăgători ai săi: Udișteanu, 
Codoi, Dumănoiu și Schreiber, va-

IERI,

IN CAMPIONATUL

DE ȘAH
Aseară, în runda a 8-a a cam

pionatului masculin de șah, s-au 
înregistrat rezultatele.: Ciocâltea— 
Mititelu 1—0, Neamțu—Szabo 1—0, 
Pușcașu—Botez 0—1, Grunberg— 
Partos Ghizdavu — Buza
■>/.,—i/2t Pavlov—Drimer 1—0, Stan- 
ciu-Ghițescu 0—1. Restul partide
lor s-au întrerupt.

în clasament conduce Ghițescu 
cu 5’z’ p (din 8 posibile) urmat de 
Ciocâltea și Neamțu 5 (din 7), Partos 
și Botez 5 p (din 8).

te în evitarea blocajului dinamovist.
Prin urmare. rezultatul acestui 

derby, care va hotărî liderul de 
toamnă, depinde de modul in care 
una sau alta dintre echipe va ști 
să-și valorifice avantajele, 
du-le totodată pe 'cele ale 
rei. Iată loturile care vor fi 
STEAUA : Gyula Bartha, 
Stamate, Octavian Creții, 
lorga. JWartin Rauh. Gfinthcr Cris
tiani, — " _
tara, Petrică Duduciuc, Traian An
tonescu. Florin State. loan Țerbea 
(antrenor Tănase Tănase).

DINAMO : Gabriel Udișteanu,
Wiliam Schreiber, Cornel Oros, Lau- 
rențiu Dumănoiu, Mircea Codoi, Pe
tre Vranită. Mihai Tîrlici, Gheorghe 
Stoian, Marian Pâușescu, Radu Bu- 
tică. Victor Adam, Virgil Glasu (an
trenor Gheorghe Eremia).

Iată care este situația in clasa
ment a celor 
derbyului :
1. Dinamo
2. Steaua

anihilîn- 
adversa- 
aliniate: 

Marian 
Marlus

Romeo Enescu, Dumitru Ro-

două echipe înaintea

10 10
10 9

0 30:4 20
1 29:5 19

lor băcăuani, 
la locul 
celelalte 
în țară.

I

cîștigătoarea aspirlnd-
5 în clasamentul 
două întîlnirl 
studenții clujeni

PROGRAMUL ULTIMEI 
A TURULUI (azi)

turuluj. în 
programate 
și cei gă-

ETAPE

BUCUREȘTI sala Floreasca, 
de ia ora 15.30 : I.E.F.S. — Poli
tehnica Timișoara, Rapid — Trac
torul, Steaua — Dinamo; sala 
Progresul, ora 16 : Progresul — 
Viitorul Bacău. CLUJ, sala spor
turilor : „U“ Cluj — Unirea Tri
color Brăila. GALAȚI, Palatul 
sporturilor : Politehnica — Uni
versitatea Craiova.

lățenl nu credem că vor scăpa vic
toria acasă în fața deținătoarei lan
ternei, Unirea Tricolor Brăila, 
respectiv a Universității Craiova.

Aurelian BREBEANU

și

Deși decizia luată de U.E.F.A. de 
a rejuca acest faimos meci Interna- 
zionale — Borussia Monchengladbach 
a creat numeroase controverse, este 
greu de presupus că forul european 
ar fi avut altă soluție de ales, atîta 
timp cit lipsește o legislație precisă 
asupra unui asemenea subiect. In
tr-adevăr. ce se poate face în cazul 
cînd un jucător — în cazul respectiv. 
Boninsegna — este lovit de un obiect 
zburător provenind din tribună ?...

Evident, a da cîștig la „masa ver
de” lui Inter — așa cum cereau eon 
ducătorii echipei milaneze — ar fi 
părut multora ridicol. Dar o aseme
ne^, regulă există în Italia, unde for
mația „lezată” are meci cîștigat cu 
2—0. De asemenea, o jurisprudent;! 
mai veche a U.E.F.A. prevedea acor
darea victoriei cu 3—0 împotriva clu
bului pe al cărui teren se trag focuri 
de armă, în timpul jocului. Nu era 
cazul la Monchengladbach, unde pro
iectilul fusese o simplă cutie de 
conserve goală. Nu era cazul poate, 
în special cu Inter, care nu a făcut 
risipă de amabilități cu adversarii. în 
trecutul nu prea îndepărtat.

Pe vremea cînd domina scena soc- 
cerului continental, echipa din Milano 
avea o faimă mal curînd detestabi
lă. Este cunoscut cazul celor trei ar' 
bitri care și-au făcut o remarcată 
vacantă pe coasta Maditeranei, pe

spezele lui Inter.'după ce arbitraseră 
o semifinală cu scandal la San Siro. 
Atunci. Suarez lovise brutal un ju
cător al lui Borussia Dortmund, fără 
să fie eliminat de pe teren. In 
schimb, jucătorul vest-german deve-r 
nise inapt pentru joc. Aceeași Inter, 
care legitima ca „oriundo” pe portu
ghezul Humberto, găsindu-i un tată 
de circumstanță, cu origine curat 
italiană. Și aceeași Inter, care acum, 
în meciul de la Monehengladbach. îl 
înlocuia la pauză pe portarul Lido 
Vieri,' în formă execrabilă, pe motiv 
de rănire, dar în realitate pentru a 
elimina un handicap mult mai mare 
decît accidentarea lui Boninsegna.

Fără îndoială, că pentru viitor, fo
rul soccerului european pregătește re
guli mai precise în privința proiecti
lelor lezante. Un semnal de alarmă 
fusese dat și în semifinala C.C.E. din
tre Manchester United și A.C-. Milan 
din 1969. cînd portarul italian Fabio 
Cudicini a fost lovit <3° un bulgăre 
aruncat din tribunele de la Stretford 
Road. Dar. cum atunci Milan se cali
fica oricum, prin rezultatul de pe 
teren, cazul era pus doar teoretic 
Ar fi fost însă un bun prilej de a 
crea un precedent, capabil să previ
nă asemenea incidente pentru viitor.

Soluțiile pot fi de mai multe fe
luri. Unul dintre ele este de a se urma 
linia italiană, de a da meci pierdut

clubului in culpă. Decizia ar părea 
multora prea drastică, totuși. Sau ca 
în cazul de față, să fie luată hotărî- 
rea de a rejuca meciul pe un teren 
neutru. în fine, o soluție originală 
ar fi de a omologa rezultatul existent 
pe teren în momentul producerii in
cidentului.

Dar. orice lege ar fi adoptată, ea 
trebuie să servească intersele promo-

vârii competițiilor continentale. Și 
una din soluțiile mai simple, dar 
practice, este de a obliga toate echi
pele competitoare să ia măsurile de 
securitate strict necesare, pe terenu
rile lor. în primul rînd, împrejmui
rea spațiului de joc cu plase protec
toare 1

BRIAN GLANVILLE
Londra, noiembrie

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE..?

MECIURI INTERNATIONALE
UNIVERSITATEA T1MIȘOARA-I.E.F.S. BUCUREȘTI (F) 1-3

TIMIȘOARA, 30 (de la corespon
dentul nostru județean). Partida 
dintre echipele feminine Universi
tatea Timișoara — I E.F.S., dispu
tată în sala Olimpia, s-a încheiat eu 
victoria clară a bucureștencelor, 
superioare în jocul la fileu și în

linia a doua. Remarcate 1 M. Pripiș, 
C. Cîrstoiu, M. Cenghel și C. Ma
rinescu (I.E.F.S.), J. Brezei- și M. 
Dobrogeanu (Universitatea). Arbi
tri I V. Chioreanu și M. Herța di.. 
Cluj. (P. ARCAN).

• La Atena, în meci retur pen
tru preliminariile turneului UEFA, 
selecționata de juniori a Bulgariei 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația similară a Greciei. Tinerii 
fotbaliști bulgari, care au cîștigat 
primul joc cu 3—0, s-au calificat 
pentru turul următor, în care vor 
întîlni formația UR.S.S, în cadrul 
aceleiași competiții, la Copenhaga,

în primul meci Danemarca — R.F. 
a Germaniei; 0—4.

• Orașele columbiene Caii și 
Bogota găzduiesc turneele preolim- 
pice din zona sud-americană. Tată 
rezultatele primelor meciuri : Bra
zilia—Ecuador 1—1 ; Chile—Bolivia 
1—1 ; Peru—Venezuela 3—0 ; Co
lumbia—Uruguay 2—1.

BULGARIA (etapa a 14-a). Derbyul 
etapei s-a disputat între formațiile so- 
fiote Ț.S.K.A. și Slavia. După un loc 
echilibrat, meciul s-a încheiat Ia un 
scor alb. Levski Spartak continuă de
clinul de formă, înregistrînd o nouă 
înfrîngere la Plovdiv, cu 1—2 în fața 
fostei campioane Trakla. tn partida Bo
tev JSK — Spartak (4—3), toate golurile 
au fost marcate în ultimele 30 de mi
nute. Alte rezultate : Akademik — Etâr 
0—0, Cemomoreț — Laskov 2—1, Cearda- 
fon — Dunav 1—0, Lokomotiv Sofia — 
Cerno More 2—1, Marek — Spartak 3—0, 
Beroe — Lokomotiv (Plovdiv) 2—0.

3 0 35—12 25 
3 3 30—11 19 
1 4 27—20 19 
8-a). F. C. 
Zeiss Jena

1. T.S.K.A. 14 11
2. Levski Spartak 14 8
3. Beroe 14 9

R. D. GERMANA (etapa a
Dynamo Berlin — F.C. Cari
1— 0. Dynamo Dresda — Wismut Aue
5—3, Vorwârts Frankfurt Oder — Hansa 
Rostock 1—0, Lokomotive Leipzig — 
Stahl Riesa 3—0, Sachsering Zwickau — 
Union Berlin 0—0, Chemie Halle — “
Rari Marx-Stadt 1—0,
— Vorwarts Stralsund
1. Chemie Halle
2. F.C. Carl Zeiss Jena
3. F.C. Magdeburg

FRANȚA (etapa a 17-a). Nimes 
Nancy 0—0; Nantes — Lille 2—1; Reims
— Angers 2—1; Sochaux — Lyon 4—0; 
Metz — Marseille 1—3: St. Germain Pa
ris — Ajaccio 
0—1: Bastia — '
— Nice 2—2;2— 0
1. Marseille
2. Nimes
3. Sochaux

IUGOSLAVIA . .
Mostar — Radnicki Kraguevac 3—0; 
limpia Ljubljana — Partizan

F. C. 
2—1.

S 4
8 4
a 4

F.C.
Magdeburg
3 1 12— 8 11
3 1 9— 5 11
2 2 16-11 10

I—1; Monaco — Rennes 
Red Star. 2—0; St. Etlenns 
AngoulCme Bordeaux

16
17
17

(etapa a

2 37—14 25
4 37—18 22
5 25—23 22 
). Velez

I I; O- 
. . Belgrad

3—1; Vardar Skoplje — Radnicki Niș 
1—0: Sarajevo — Borac Banja Luka 
3—1; Sutjeska — Maribor 2—0: Dinamo 
Zagreb — Hajduk Split 1—0; O.F.K. Beo
grad — Sloboda Tuzla 5—1 ; Steaua ro-

șie Belgrad — Celik Zenlka 1—1; Vojvo- 
dina Novl Sad — Zeleznlcear Sarajevo 
3~0
1. Steaua roșie 15 8 5 2 23— 7 21
2. O.F.K. Beograd 15 8 4 3 25—14 20
3. Zeleznlcear 15 8 4 3 22—12 20

SPANIA (etapa a lr-a). Espanoi Bar
celona — Las Palmas 4—0; Rea! Socle- 
dad — Gijon 3—1; Malaga — Atletico 
Madrid 0—0 ; Cordoba — Betls 3—1; Bur
gos — Celta Vlgo 3—2; F.C. Sevilla — 
Sabadell 1—1; Coruna — Atletico Bilbao 
1—0; Granada — Valencia 1—0; Real 
Madrid — F.C. Barcelona 1—1,
1. Real Madrid 11 6 5 0 17— 6 17
2. Valencia 11 6 4 1 15— 7 16
3. Sevilla 11 5 4 3 17—12 14

UNGARIA (etapa a 13-a). DiosgySr — 
Ujpesti Dozsa 1—1; Csepel — Pecs 0—17 
Ferencvaros — MTK 2-2; Raba Eto Gyor
— Honved 0—0; Salgotarjan — Visas 
1—0; Eger “ 
tes — Komlo 2—2; 
nya 2—o.
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvaros
3. Honved

OLANDA (etapa a 15-a). F.C. ben Bo
sch — Vitesse 2—1; Volendam — Ajax 
Amsterdam 0—1; F.C. Twente Enschede
— Telstar 2—0; F.C. Utrecht — F.C. den 
Haag 1—1; Feijenoord Rotterdam — 
Sparta Rotterdam 2—0; Go Ahead — FC 
Groningen 2—1: NAC Breda — DWS 
Amsterdam 4—2; Nijmegen — PSV 
Eindhoven 1—0. Clasament : j. Ajax 
Amsterdam — 27 p ; 2. Feijenoord Rotter
dam — 25 p; 3. F.C. Twente — 22 p etc.

AUSTRIA (etapa a 14-a). Bischofsho- 
fen — Austria Viena 1—2; Voest Lina
— Wacker Innsbruck 0—0; Donawitz — 
Rapid Viena 0—0: F.C. Vienna — Austria 
Salzburg 1—2; Wacker Admira Viena

— Sturm Graz 0—1: Wiener Sport Club
— Elsenstadt 1—0. La încheierea primei 
părți a campionatului, pe primul Ioc 
în clasament se află echipa Wacker 
Innsbruck cu 20 p, urmată de Austria 
Salzburg, Donawitz cu cite 19 P, Rapid 
Viena, Austria Viena — 18 p etc.

— Szombathely 3—2; Egycter- 
Vldeoton — Tataba-
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