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ANUL XXVII AC

9 Câștigând derbyul cu Steaua, Dinamo se menține ân urmărirea echipei arădene • La Oradea, 
Politehnica cucerește un punct foarte prețios 9 Steagul roșu și A.S. A., harnice, adună puncte • Feroviarii

Din nou, Consiliul 
an o seară sporiivă în 
român: ai anului 1971, 
sport.

Desigur, cea mai 
român al anului căruia

clujeni la prima victorie • JIUL A CÎȘTIGAT MAI LEJER DECÎT AR FI BĂNUiT
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A. S. Armata 
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Steagul roșu 
Jiul

— Politehnica
— F.C. Argeș
— Steaua
— Rapid
— Petrolul
— Sport Club Bacău
— „U" CJuj

U.T.A.
AZI

— Univ. Craiova
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6. A. S. Armata
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9. F. C. Argeș

10. Farul
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16. C.F R. Cluj
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Voința Buc. 
Steaua

VA REAMINTIȚI

CEI MAI BUNI

SPORTIVI ROMANI

ANULUI 1970?

Notional pentru Educație Fizică și Sport organizează 
cadrul căreia vor fi
pe întreaga noastră

premioți cu trofee și cupe cei mai 
mișcare sportivă' și pe Fiecare

la sfîrșit de 
buni sportivi 

ramură de

metre atracție o va 
i se va atribui

constiiui desemnarea celui mai bun sportiv
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obicei ziarul „SPORTUL" organizează tra- 
anchetă de sfîrșit de an printre cititorii

Ca de 
dișionala 
săi pentru a stabili, pe baza opțiunilor acestora 
pe cei mai buni 10 sportivi români ai acestui an. 
Așteptăm preferințele dv., în ordine de la I la 10, 
fie în scrisori, fie pe cârti poștale, pe adresa zia
rului nostru : sir. Vasile Conta 16, București, cu 
mențiunea PENTRU CONCURS 71. Ultima zi : 15 
decembrie 1971.

Rezultatul acestei anchete va 
de orientare pentru C.N.E.F.S. 
mai important titlu al anului.

NU UITATI ! CITITORII CARE 
DINEA FINALA A PRIMILOR
MĂNI Al ANULUI, VOR PRIMI PREMII ÎN OBIECTE 
Șl ABONAMENTE LA ZIARUL NOSTRU.

servi drept criteriu 
în atribuirea celui
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(5 decembrie)
— Farul
— Steagul
— Crișul
— C.F.R. Cluj
— Jiul
— Dinamo
— A.S. Armata (aminat pentru
19 decembrie)
— U.T.A. (aminat pentru 19 de
cembrie)

O

Dinamo a învins (meritat)
marea sa rivală

DINAMO 1 (0)

STEAUA
L"

incertitudinea — și ea tradițională 
— asupra cîștigătoarei, care se 
„forjează" învingînd supreme difi
cultăți.

Respectînd ad litteram 
condiții tipice unui derby 
Steaua, partida de ieri a 
tuși, destule trăsături

primii 10 sportivi ai disciplinei de care se ocupă. Federa
țiile sportive române solicită de asemenea sugestiile dv., cu propuneri în ordine, de la 1 la 10, pentru a le 
avea în vedere la definitivarea clasamentului. Aceeași < ' “ . - . .... .. .. -
București cu mențiunea : Pentru cei mai buni sportivi ai anului.

Pentru Federația de fotbal, propunerile se vor trimite direct revistei „FOTBAL", care organizează și 
în acest an tradiționala sa anchetă printre cititori, dotată cu premii, pentru cei mai buni fotbaliști ai 
anului.

Fiecare federație sportivă va desemna pe

LA UN PAS DE
Ieri s-au disputat meciurile 
VIII-a a diviziei feminine

adresa pentru toate federațiile : str. Vasile Conta 16,

VICTORIE IN FATA RAPIDULUI!

Romanticii care și-au închipuit 
că vor asista, ieri, la un derby- 
spectacol s-au înșelat. Cele două 
echipe-valori — campionii și cup- 

• menii — au oferit obișnuita lor 
întrecere severă (pe alocuri prea 
severă), în care fiecare protago
nistă a jucat exclusiv la victorie. 
Pentru că nici Dinamo n-a accep
tat vreodată și nu acceptă gîndul 
să facă meci egal cu Steaua, care, 
la rîndul ei, s-a împăcat Și se 
împacă mai ușor cu o „remiză" 
la Steagul roșu sau Ia A.S.A. Tg. 
Mureș decît la Dinamo. Ambițiile 
între aceste două forțe ale fotba
lului românesc au fost întotdeauna 
extreme, ele exprimîndu-se fără 
nici o urmă de echivoc prin ra
ționamentul tranșant „ori noi ori 
voi", 
spirit
este 
sența

Consecința acestei stări de 
de maximă competitivitate 

încleștarea tradițională, ab- 
tradițională a unei favorite,

aceste 
Dinamo- 
avut, to- 
specifice, 

care i-au conferit o personalitate
distinctă în seria disputelor celor 
două echipe și au înclinat, în cele 
din urmă, victoria de partea cam
pionilor.

începutul meciului a fost marcat 
de o circumspecție bilaterală, nici 
una din cele două echipe neasu- 
mîndu-și riscul vreunei acțiuni de 
atac mai ascuțite...

Asistăm la două concepții net 
deosebite de abordare a jocului.

Dinamoviștii cultivă pasa lungă, 
britanică, mizînd pe posibilitatea 
ei de a dezechilibra „dintr-un sin
gur foc" sistemul de apărare ad
vers.

La rîndul ei. Steaua dă senzația 
unui joc mai ordonat, mai sigur, 
plecînd Ia atac printr-o țesătură

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Fotbalul ne-a chemat și ieri 
în tribunele stadioanelor, 
fără a ne mai da răgaz, 
ca altă dată, să epuizăm co

mentariile asupra etapei de 
duminică. Și așa va fi, pînă 
la sfîrșitul acestui campionat, 
cu care am ajuns în decem
brie, avînd, însă, din plin 
compensația victoriilor inter
naționale.

U.T.A. deși n-a jucat, și-a 
păstrat poziția de lider, fiind- 
cjl singura echipă care ar fi 
putut s-o detroneze (măcar 
provizoriu). Sport Club Bacău, 
n-a avut forța de a cîștiga la 
Brașov. O asemenea perfor
manță, este drept, nici nu prea 
era scontată. Dinamo și-a con- 

a 
3a 
de 
va

tinuat cursa de urmărire 
arădenilor, apropiindu-se 
un punct, dar fiind greu 
presupus că distanța nu se 
reface după partida U.T.A. 
Universitatea Craiova.

Surpriza zilei o constituie 
scorul cu care Universitatea 
Cluj a pierdut la Petroșani, 
la trei zile după ce silise pe 
arădeni să îngenuncheze pen
tru prima oară.

Etapa de ieri a marcat sal
tul in clasament al fotbaliști
lor de la Steagul roșu șl 
A.S.A. Tîrgu Mureș.

în timp ce la București s-a 
disputat derby-ul tradițional, 
Dinamo-Steaua, la Oradea a 
avut loc un derby dramatic, 
al echipelor amenințate cu re
trogradarea. Și ieșenii au 
srhuls acel punct care la so
cotelile finale s-ar putea do
vedi de aur. (J. B.).

MÎINE ÎNCEPE „CUPA BUCUREȘTI'' LA POPICE

ARENA VOINȚA

Trucaj fotografic ? Nu, Sălceanu, 
al cărui cap este mascat de minge, 
a șutat spre poartă, balonul fiind 
respins în corner de către Sătmă- 

reanu
| Foto Vasile BĂGEAC

etapei 
A de 

baschet, în cadrul căreia au fost în
registrate următoarele rezultate.

A.S, ARMATA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 62—63 (25—34). Meci
cu tinal dramatic, în care era să 
asistăm la o mare surpriză. Felele 
de la A.S.A. au avut un finiș ex
cepțional. De la 55—62, ele au re
dus handicapul pînă la numai un 
punct și doar fluierul final le-a pri
vat de victorie In rest, joc de lup
tă, cu numeroase greșeli de tehnică 
de ambele părți. Cele mai multe 
puncte : Racoviță li), Buga 13 de la 
Rapid, respectiv Neța 20 și Sipoș 13. 
Au arbitrat 1. Mahler (Satu Mar:) 
eu scăpări și Dan Ionescu (Plo- 

. iești) bine. (M. RADU — coresp.)
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
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a oferit un—39 (21—22), întîlnirea 
spectacol modest. în prima repriză, 
jocul și scorul au evoluat echili
brat ; în cea de a doua, gazdele s-au 
impus printr-o apărare mai sigură și 
o precizie mai mare în aruncările 
la coș, remareîndu-se, în mod deo
sebit, Mariana Kovalcsik 
marcat cu regularitate de 
distanță. în această parte 
lui, bucureștencele nu au
zistat ritmului impus de timișoren- 
ce. Au înscris Diaconescu 21, Schne- 
bii 8, Grosskopf 4, Moldovan 4, Ko
valcsik 14 pentru Universitatea, res
pectiv Gugu 12, Godeanu 10, Iva
novic! 2, Gheorghe 2, Fl. Popescu 4, 
Petreanu 7, Seifert 2. Au arbitrat 
bine E. Hottya și G. Dutka (ambii

care a 
la semi- 

a meciu- 
mai re

din Oradea). (P. ARCAN — coresp. 
județean).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BRAȘOV 74—50 (27—16). întrecerea 
a fost echilibrată doar cinci minu
te. Apoi orădenceie, avînd în Boca 
o jucătoare în mare vervă și în Bo- 
dor și Czege excelente coordonatoa
re, s-au distanțat, obținînd un suc
ces foarte clar. Au î'nscris Boca 25, 
Czege 13, Horvath 14, Balogh 9, Bo- 
dor 10, Popa 1, Furuiaș 2 pentru 
Crișul, respectiv Mareș 14, Simon 9, 
Dumitru 5, Gurska 5, Sala 2, Vasi- 
Iiu 6, Cărbuneanu 4. Ploieșteanu 5. 
Au arbitrat bine Fr. Took (Cluj) 
și A. Caraman (Timișoara). (I. GIII- 
ȘA — coresp. județean).

SANATATEA SATU MARE — 
I.E.F.S. 61—86 (28—38).

în derbyul voleibalistic din ultima etapă a turului

începînd de mîine. timp de trei 
zile, arena Voința din Capitală va 
găzdui cea mai importantă competiție 
internațională de popice a anului. 
„Cupa București”. întrecerile celei de 
a V-a ediții a „Cupei București” vor 
fi onorate de prezența unor popicari 
valoroși din opt țări. Alături de spor
tivii români, care au o prețioasă 
carte de vizită pe tărîm internațional 
(la ultima ediție a C.M. fetele noastră 
au cîștigat trei titluri mondiale, iar 
băieții o medalie de argint și una de 
bronz) vor evolua pe pistele de bi
tum de la Voința cei mai buni repre
zentanți ai sportului popicelor din 
R.D. Germană. Cehoslovacia. Ungaria 
și R.F. a Germaniei, Vor mai fi pre
zent! sportivi din Bulgaria, Polonia — 
pentru prima oară și Franța.

Ca și în anii trecuți competiția so 
organizează la probele de simplu (se
nioare. seniori, junioare și juniori) și 
perechi mixte.

Din loturile românești nu lipsesc 
componenții echipelor naționale. prin
tre care tripla campioană mondială 
Cornelia Petrușca, Elena Trandafir. 
Elena Cernat, proaspăta campioană, a 
țării. lise Schniidt. I. Băiaș, I. Tis
mănaru. Gh. Silvestru. P. Purje.

Oaspeții vor alinia pe următorii 
sportivi și sportive (fiecare țară cite 
un-jucător Si o jucătoare): R.D.G.
E. Luther, fost multiplu campion al 
lumii și Siegrid Lindner ; CEHO
SLOVACIA — J- Antonin și Maria 
Sorbova ; R.F.G. — R. Pelikan si Re- 
nate Gunzel ; UNGARIA — J. Bakos 
si Zsofia Hursan; BULGARIA — P-G. 
Ciskov și Janeta Vasilieva ; POLONIA 
— M. Zbierski și Janina Szulc; FRAN
ȚA — J.C. Rousselet.

C-îștigători ai ediției trecute in ..Cu
pa București": seniori — Gh. Silves-

tru (cu 958 p d) pe locul secund s-a 
clasat E. Luther (R.D.G.) cu 957 p d; 
senioare — Margareta Szemanyi cu 
472 p d; perechi mixte — Crista Szocs 
(cu 412 p d) și I. Tismănaru (cu 962).

Iată programul competiției: vineri,

de la ora 15, seniori și senioare (din 
echipele divizionare); sîmbătă, de la 
ora 15. juniori și junioare, de la ora 
15 seniori și senioare (turneul indivi
dual international); duminică, de la, 
ora 8, perechi mixte (internațional).

in fotografie, noua campioană 
a țării, Use Schmidt (Hidromeca
nica Brașov) participantă la tur
neul internațional al senioarelor,

Ultima etapă a turului în cam
pionatul masculin al diviziei A de 
volei a fost dominată de derbyul 
Steaua — Dinamo, onorat de o asis
tență record. Pentru prima oară 
sala Floreasca a fost arhiplină la 
un meci de volei, ceea ce exprimă 
ascensiunea marcată de voleiul nos
tru masculin. Chiar de la încheie
rea partidelor din deschidere cele 
două galerii ale formațiilor Dinamo 
și Steaua și-au început duelul so
nor, care s-a transformat pe par
cursul întîlnirii în ovații adresate 
voleibaliștilor dinamoviști, al căror 
joc a entuziasmat timp de o oră, 
cit a durat partida 
fulgerătoare — și 
ca scor — victorie 
3—0 (3, 4, 2). încă 
mingi s-a văzut că 
deciși să nu facă adversarilor nici 
o concesie. Blocajul lor mai erme
tic ca oricînd, atacurile necruță
toare ale cvartetului Udișteanu, Co- 
doi, Schreiber și Dumănoiu, care au 
făcut ravagii în apărarea stelistă. 
buna dirijare a acțiunilor de către 
ridicătorii Oros și Vraniță, sigu
ranța in intervențiile din. linia a 
doua, hotărârea cu care au luptat 
pentru fiecare minge au constituit 
tot atîtea atu-urî în favoarea învin
gătorilor. De cealaltă parte a fi! ou
lui, campionii n-au mai însemnat 
nimic din ceea ce au fost pînă a- 
cum. Dominați de o panică inexpli
cabilă și permanentă, ei nu au iz
butit nici o clipă să se ridice, nu la 
valoarea adversarilor, dar nici mă
car Ia cea cu care sînt cotați ei 
înșiși. Preluările defectuoase nu au 
permis bravului ridicător Marian 
Stamate să construiască obișnuitele 
combinații la fileu, atacurile firave 
din „pase înalte" au fost cu regu
laritate parate de blocajul gigantio 
al dinamoviștilor, agresiv și mereu 
prompt, în timp ce propria apărare 
Ia fileu și din linia a doua a fost 
tot timpul surprinsă de bombele 
fantastice ale dinamoviștilor. în a- 
ceastă conjunctură, Steaua a apărut 
mai... mică și mal opacă deci't ori
cînd. După cum a evoluat Dinamo, 
scorul nu putea fi altul, însă ma

încheiată cu o 
surprinzătoare 

a acestora cu 
de la primele 
„alb-roșii“ srnt

ÎN PRIMUL MECI,
LA LIBERE, STEAUA —

STEAGUL ROȘU BRAȘOV
Azi, la ora 15, în sala Floreasca 

va suna prima lovitură de gong a 
turneului final al campionatului di
viziei A la lupte libere. Chiar din 
reuniunea inaugurală vor avea loc 
partide interesante,ca, de pildă, cea 
dintre multipla campioană a țării, 
Steaua și formația Steagul roșu 
Brașov, clasată anul trecut pe lo
cul secund. Apoi, Metalul Tîrgo- 
viște va primi replica unei forma
ții cu multă experiență competițio- 
nală, Dunărea Galați, iar în cea de 
a treia întîlnire a primului tur se 
vor alinia Dinamo București, un 
team destul de bine cotat în Ierar
hia stilului liber și Lemnarul Odor- 
heiul Secuiesc, o echipă tînără și 
cu multă ambiție. Tot azi după-a- 
miază se vor disputa 
și 3, iar mîine va 
campioana țării. ,

și tururile 2 
fi desemnată

în partida lor cu Dinamoreușite de voleibaliștii de la SteauaUna dintre puținele acțiuni 
niera în care au pierdut campionii 
jocul, reclamă esențiale remanieri 
in această echipă. întrucît partida 
nu a avut istoric, ne vom mărgini 
să subliniem încă o dată valoarea 
indubitabilă a .splendidului sextet 
dinamovist : UDIȘTEANU, CODOI, 
OROS, SCHREIBER, DUMĂNOIU, 
VRANIȚĂ. Partida care nu a pus 
probleme, a fost foarte bine arbi
trată de N. Ionescu și I. Niculescu.

Buzescu. Au arbitrat M. Bolintinea- 
nu și A. Georgescu. (N. M.)

Aurelian BREBEANU

RAPID BUCUREȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—2. Evoluția rapi- 
diștilor a fost uneori de-a dreptul 
ridicolă prin atitudinea de vedetism 
care a pus la grea încercare publi
cul prezent în sala Floreasca. Ve- 
niți să facă o figură cit mai bună, 
brașovenii au avut misiunea ușu
rată de suita de greșeli puerile co
mise de bucureșteni. în final, dife
rența de valoare și-a spus, totuși, 
cuvîntul și victoria a revenit Rapi
dului cu 3—2 (6. —13, 1, —11, 7). 
Din rîndul învingătorilor, singurul 
care a jucat mai aproape de valoa
rea lui a fost Cristian Ion. De la 
Tractorul ne-au plăcut Rednic și

PROGRESUL — VIITORUL BA
CĂU 3—1. Așa cum ne așteptam, jo
cul a fost extrem de disputat, am
prenta echilibrului de forțe fiind evi
dentă pe tot parcursul partidei. Vo
leibaliștii de la Progresul intră în te
ren deciși să încheie cit mai repede 
„ostilitățile”, dar băcăuanii le dau o 
replică deosebit de dîrză, opunînd lo
viturilor puternice expediate de Ho- 
rațiu Nicolau și Dorin Poroșnicu, un 
blocaj inspirat și destul de rar pene- 
trabil. Cu toate acestea gazdele își 
adjudecă primul set la 11. în setul 
secund însă, forma excelentă mani
festată de jucătorii din Bacău în linia 
a II-a face ca tabela de marcaj să în
registreze egalitate la seturi: 1—1. 
Trebuie să amintim totuși că L. Du
mitrescu (Progresul) a irosit în aceas
tă parte a jocului multe dintre 
acțiunile ofensive construite de co
echipierii săi.

Setul III începe furtunos, căci vo
leibaliștii bucureșteni. concentrîndu-se 
mai mult, ajung să conducă cu 8—3 
și 10—5. Din nou însă oaspeții refac 
din handicap (9—10). dar nu mai reu-

șese să-și depășească adversarii, așa 
incit Progresul conduce cu 2—1 ia 
seturi. „Filmul” ultimului act este 
identic: Progresul conduce cu 6—1 și 
8—2, Viitorul se apropie la 8—10 dar 
felevii antrenorului Nicolau insistă și

(Continuare în pag. a 3-a)

REPREZENTATIVA B
DE HANDBAL MASCULIN

A ROMÂNIEI
JOACA LA TBILISI

FINALA ȘAHIȘTILOR

Ieri dimineață a 
reprezentativa B de 
lin a țării noastre, care va participa 
la un turneu internațional în orașul 
Tbilisi. Competiția, ce se desfășoară 
între 3 și 10 decembrie reunește la 
startul ei echipe redutabile ca: 
U.R.S.S., Iugoslavia B, R.D. Germană 
B. Olanda. R.S.S. Gruzină etc. Au 
făcut deplasarea următorii jucători 
români: Dincă și Keil (portari), Go
ran. Coasă. Popescu, Stock!, Anton, 
Chircu. Cîrlan. Tudosie, Constantines- 
cu, Oclae, Moldovan, Schobcl și 
Ilornea. Lotul este însoțit de antre
norul Mihai Pintea.

părăsit Capitala 
handbal mascu

Aseară, în finala campionatului 
masculin de șah, s-au înregistrat 
următoarele rezultate (runda a 9-a): 
Ghițescu—Ciocâltea */a—Va, Mitite
lu—Neamțu 1—0, Szabo—Pușcașu
Va—Va, Botez—Griinberg Va—
Reicher—Șuta Va—Va Vaisman— 
Adam într., Ghindă—Ghizda-
vu Va—Va, Buza—Stoica 1—0,
Ungureanu—Pavlov Va—Va, Drimer 
—Stanciu —'/2. Rezultatele obți
nute în partidele întrerupte, din 
rundsle anterioare ; Vaisman-Dri-

mer V2—V2, Buza—Adam 0—1, Șuta 
—Vaisman 1—0, Stoica—Ungureanu 
1—1, Szabo—Pavlov 1—0, Griinberg 
—Stanciu Vs—Hi.

După runda a 9-a, în clasament, 
conduc, la egalitate Ghițescu și Un
gureanu 6 p (din 9 partide), urmați 
de Ciocâltea 5Va (din 8), Botez 5'/2 
(din 9), Neamțu 
8), Mititelu 5 (1) 
(din 9) etc.

și Partos 5 (din
(din 9), Szabo 5

T. NICOARĂ

GRIVIȚA ROȘIE Șl A ÎNCHEIAT 
TURNEUL ÎN FRANȚA

PARIS (prin telefon). Echipa de 
rugby Grivița Roșie și-a Încheiat tur
neul întreprins în Franța, jucind la 
Romans cu o combinată Valence-Ro- 
mans. După un joc spectaculos, par
tida s-a încheiat la egalitate : 13—13. 
Gazdele au punctat prin Porcliicr (9) 
și Cester (4). iar oaspeții prin Iri- 
meșcu (9) și Pav loviri (4).
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PE LATERALELE SĂLII SPORTURILOR DIN CLUJ

ACOLO UNDE SE NAȘTE IDEEA DE CAMPION
muncii sale ne-a tăcut să poposim la 
Ploiești, la asociația sportivă Spar
tac. Și pentru că vorbim despre 
handbalul de aici, iată și cîtev i 
nume ale jucătoarelor din echipă : 
Filofteia Stroe, Elena Niculescu, 
Valeria Luca și Elena Matei.

Echipa feminină de volei (antre
nor, C. Teodor) activează în cam
pionatul județean. Anul trecut, 
voleibalistele s-au clasat pe locul II_, 
iar anul acesta au toate șansele să 
promoveze în divizia B.

Fotbalul feminin — sportul cel mai 
la modă — are o adevărată tradiție la 
Ploiești, dacă ținem seama că în 
acest oraș s-a înființat una din 
primele echipe din țară. Fotbalistele 
au un minuțios program de antre
nament, joacă deseori în deschidere 
la meciurile de tineret-rezerve și 
așteaptă împreună cu antrenorul lor 
prof. Mihai Sima, primul campio
nat republican.

în încheiere, iată și numele a doi 
dintre activiștii voluntari RADI’ 
VASILE și ADRIAN NEDELESCU, 
cei care îndeplinesc cu multă pa
siune funcțiile de secretari de aso
ciație, metodiști, organizatori de 
competiții, consilieri tehnici, antre
nori secunzi și, firește,... membrii 
susținători !

Aceasta e asociația
Ploiești, un colectiv sportiv tinăr al
cătuit din oameni plini de optimism 
și de idealuri.

Horia ALEXANDRESCU

este 
tov. 

însoțește 
poa- 

antrena- 
i l-am... 

hand- 
ghio- 

totuși

dintre ei 
asociației, 
care 

partidele ; 
la 

ndj

sport. Primul
’ președintele

Gheorghiu, 
la toate 

găsit zilnic 
(de fapt chiar

volei — existente. Cu toate acestea, 
conducerea asociației a făcut nu
meroase demersuri pentru a-șl în
tregi zestrea de terenuri. De curînd 
asociația sportivă a primit spre fo
losință un spațiu pe care au și în
ceput lucrările de amenajare a două 
terenuri de fotbal (unul 
iar

de 
chiar 
Cornel 
echipele 
țe fi 
mente 
descoperit la antrenamentul 
balistelor I). Cu toate că 
ceil i-au răsărit la tlmple,

în urmă eu mai puțin de un an, 
în prima serie feminină a campio
natului de handbal (divizia B) o 
echipă scăpa miraculos da retro
gradare : Spartac Ploiești. Acum, 
cînd s-a încheiat primul tur al 
campionatului, aceeași echipă se 
află pe locul doi în clasament, can- 
didind — cu șanse substanțiale — la 
intrarea în rîndul. primelor zece . 
echipe din țară !

Pornind de la acest fapt, destul 
de rar întîlnit în lumea sportului, 
am vizitat în urmă cu citva timp 
asociația sportivă ploieșteană, pen
tru a afla explicația spectaculoasei 
ascensiuni a handbalistelor din 
„cetatea petrolului". Din discuția 
purtată cu președintele asociației 
sportive, tov. CORNEL GHEORGHIU, 
aveam să aflăm însă și multe alta 
realizări remarcabile obținute de co
lectivul sportiv de aici.

Spartâc Ploiești este asociația 
sportivă a Industriei de Panificație 
Prahova și — flenjți. .«fo reținut — iși 
desfășoară o mare parte din acti
vitate grație unor activiști volun
tari, oameni care pun mult suflet 
pentru sport, cum ne spunea inter
locutorul nostru. La numai trei ani 
de la înființare, asociația Spartac 
dispune deja de o cochetă bază 
sportivă, alcătuită dintr-un teren de 
handbal, unul de fotbal și o arenă 
de popice (cu două piste), suficiente 
pentru cele trei secții de perfor
manță — handbal, fotbal feminin și

gazonat, 
terenuri

handbal (bitum și zgură), un

celălalt cu zgură), două

tainelor sportului cu mingea de celuloid ClujGHEHGHELY Iknrijh NoHdra. antrenor kflcrnl polonez:La primii pași in pătrunderea

■
BoiSIO

La podul Garibaldi, acolo unde 
sc despart drumurile spre cartie
rele Mîpăștur și Grigorescu, 15 
prichindei se agită gălăgios, spăr- 
gînd liniștea nopții și ceața care 
nu te lasă decît să bănuiești că-n 
stingă e rîul și-n dreapta — sta
dionul.

După ce repetă consemnul i 
„mîine la cinci și jumătate", voi
nicii — pe care nu-i deosebesc 

decît 
atacă, 
să nu 

19,20.

pe care nu-i 
dacă sînt băieți sau fetițe 
după amplitudinea vocii — 
pe rînd, autobuzele, grăbiți 
piardă emisiunea lor de la

Un consemn de antrenament, o 
conversație purtată vijelios în ju
rul mingii de celuloid și o răspîn- 
tie aflată la 100 de picioare de 
Sala sporturilor — iată repere 
care, deși insuficiente pentru o 
concluzie, mi-au identificat o gru
pă de mici tenismeni care, a doua 
zi, urmau să se reîntîlnească în
tr-o ședință de antrenament, la 
Sala sporturilor.

★
invitată și, a doua 
jumătate, mă insta- 
lateralele sălii, unde

Mă consilier 
zi, la cinci și 
lez pe una din 
descopăr „eroii". Zece dintre ei — 
nici unul n-a depășit nouă ani — 
exersează, într-un colț, jocul min
gii pe paletă. Concentrare maximă, 
pentru că urmează concursul 
iar cel care păstrează tel mai 
mingea, cîștigă... ciocolata !

— Aceștia-s bobocii I N-au 
cît patru zile — mă informează 
antrenorul Andrei Bekd, prinzînd 
pe rînd „mîna de lucru" a copii
lor, așa cum învățătorul dirijează

zilei, 
mult

de-

„CUPA DUNĂRII44
LA J^LEG^AFIE
începînd de azi, la sediul Ra- 

dioclubului Central din București 
se va desfășura cea de a doua 
ediție a concursului internațional 
de telegrafie, dotat cu trofeul 
„Cupa Dunării". Reamintim că 
prima ediție a acestei competiții 
— care a avut loc anul trecut — 
a fost cîștigată de reprezentativa 
Cehoslovaciei. La întreceri parti
cipă radlotelegrafiști din Ungaria, 
Iugoslavia, Cehoslovacia și. bine
înțeles, din țara noastră.

Reprezentanții noștri, în rfndul 
cărora se numără și deținătorii 
titlurilor republicane. Radu Bra- 
tu șț Gh. Cîmpeanu,' s-au pregă
tit cu toată seriozitatea, obținînd 
performanțe valoroase attt la 
„transmitere — viteză" șt „recep
ție — viteză", cit șl la „regula
ritate". Avem deci motive să spe
răm într-o comportare frumoasă 
din partea lor, mai ales câ au și 
avantajul „terenului propriu".

10»

mîna cu condeiul 
deseneze pe caiet 
teră r.

Alături, la șase 
vansați" se încălzesc in 
partidelor pe care urmează să le 
dispute în campionatul grupei. In 
clasament conduce 
fetiță brunetă, cu 
recunoscută drept 
a grupei.

— De altfel, ea 
adversar în sala aceasta. Semn că 
trebuie s-o promovez la antrenorul 
Mihai Bledea — anunță tovarășul 
Bekiî, descoperindu-mi, totodată, 
filiera pe care trebuie s-o urmeze 
speranțele C.S.M.-ului la tenis de 
masă.

Urcușul începe deci, aici, pe la
terala din dreapta Sălij sportu
rilor. Aici sint aduși copiii, recru
tați din cartierele învecinate sălii, 
și încredințați unui „șlefuitor" 
care.de 17 ani, s-a devotat vîrste- 
lor mici. Activitatea se desfășoară 
riguros (sportul înseamnă în pri
mul rînd disciplină, chiar dacă su
biecții n-au depășit hotarul celor 
zece ani), cu patru ședințe de lu
cru pe săptămînă, a cîte două ore 
fiecare, programate însă „elastic", 
de la 16,15 la 20,00 ca să facili
teze lucrul atît copiilor care învață 
dimineața cît și celor de după- 
amiază.

După două-trei luni, considerate 
de contact, antrenorul face o pri
mă selecție, reținînd, la sală, doar 
pe copiii care dovedesc talent sau 
preocupare deosebită și pe care-i 
angajează în adevărata activitate 
de instruire care durează, de la 
caz la caz, un an sau doi 1 Timp 
după care cei mai merituoși sînt 
promovați într-o altă grupă — ce-și 
desfășoară activitatea într-o altă 

30 «Decembrie și cu un alt 
antrenor : Mihai Bledea — unde 
urmează un „curs superior", după 
care sînt supuși unei noi selecții, 
care reprezintă avizul de intrare 
în grupa din sala Clujeana a an
trenorului emerit Farkaș Paneth. 
Iată o ierarhie excelent pusă la 
punct, o ierarhie pe care Clubul 
sportiv muncitoresc Cluj o respec
tă de ani și ani, ea explicînd mo
mentele de vîrf ale tenisului de 
masă din acest oraș și legitimînd 
speranțele ce se pun permanent în 
tenismenii acestui club.

Acum, în grupa prichindeilor 
care lucrează pe laterala din 
dreapta a Palatului de sticlă de 
pe Someș, sînt 9 începători și zece 
avansați care au trecut prin sita 
primei selecții. Printre cei mai 
buni : Mariana Ghe, Valerica Posto-

I SIBIU : „CUPA SCOLII SPORTIVE" 
LA HANDBAL

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ SPARTAC PLOIEȘTI

PASIUNEA DA ROADE
Activiștii voluntari, cheia succesului

0 echipă de handbal „reînvie" precum... pasărea Phoenix

Președintele asociației, primul participant la competițiile de masă!

de ...
teren de volei și unul de tenis. Se 
preconizează ca în toamna viitoare 
noua bază sportivă să fie dată în 
folosință.

Să dedicăm. însă, cîteva cuvinte și ce
lor de la Spartac Ploiești, această mi- 

oameni inimoși, îndrăgostiți

el este sufletul tuturor activități
lor asociației, fiind cel dinții parti
cipant la competițiile cu caracter de 
masă, organizate pentru 
întreprinderii tutelare, 
laudă se cuvin, apoi, 
echipei de handbal. 
SIMA, cel care prin

salar iații 
Cuvinte de 
antrenorului 
prof. ION 
rezultatele

Spartac

școlarului ca să 
complicata li-

mese, cîtiva „a- 
vederea

Mariana Ghe, o 
mișcări abile, 

jucătoarea nr. 1

nici nu mai are

Bo-
copii 
luni, 

fiind acum la un pas de saltul în 
grupa antrenorului Biedea. Grupă 
în care au avansat în ianuarie 
Laura Ruja, Ileana Szekely, Ervin 
Țăbac, Simion ( Crișan și de unde 
au promovat lâ antrenorul Paneth, 
Șerban Doboși, Adrian Cuc, Dan 
Barbu, sportivi care sint de acum 
cunoscuți.

Sala sporturilor — 30 Decembrie 
— Clujeana — o verticală a per
formanței pentru atacarea căreia 
copiii trebuie să demonstreze, pe 
lîngă talent și pasiune, interes și 
preocupare. Foarte multă preocu
pare I

Un element de care prichindeii 
tare lucrează astăzi în Palatul de 
sticlă par a fi conștienți din mo
ment ce-i întîlnești, de 
pe săptămînă, pe podul 
la o oră cînd ziua s-a 
afară e frig și ceața I

Nușa

I
I
I
I
I
I
I
I

în scopul susținerii unei acti
vități permanente pentru gru
pele de handbal ale elevilor, de 
la sfîrșițul lui noiembrie 1971 și 
pînă la începutul lui martie 1972. 
Sibiul va găzdui —în sala Școlii 
sportive din localitate — o in
teresantă întrecere „maraton", la 
care sint invitate să participe 
echipele masculine și feminine ale 
Școlii sportive Sibiu și Școlii 
sportive „Șoimii", fiecare cu mai 
multe echipe.

întrecerea se va desfășura sis
tem turneu, prevăzând jocuri în 
fiecare duminică, două masculi
ne și două feminine.

Iată rezultatele primei etape i 
junioare I : Școala sportivă Si
biu —- „Șoimii" 20—9 (9—3) ; ju
niori II : Școala sportivă Sibiu 
III — Școala sportivă Sibiu IV 
12—6 (7—3).

misia orășenească, Tn scopul a- 
tragerli unui număr cit mai mare 
de tineri în activitatea fotba
listică organizată.

Competiția, rezervată jucători
lor nelegitimați, s-a bucurat de 
un real Succes, antrenind 10 echi
pe. reprezentînd 
(prinderi și școli din 
noscînd o 
„Agronomia” 
întreprinderea 
7—6 —, decisă abia 
tarea a 14 lovituri

Marele merit al 
fost, după opinia 
prezenți la jocuri, 
unor tinere talente — Ancu Ma
nea, Ion Botine, Ion Voinea, Mihai

instituții, intre- 
localitate, cu- 

finală pasionantă — 
(Liceul agricol) — 

de morărit : 
după execu- 

de la 11 ml 
întrecerii a 
specialiștilor 
descoperirea

CURSURI DE RADIOAMATORISM

I
I
1
I
I
I
I
I
I

I
I

Activitatea de radioamatorism 
de pe teritoriul județului Caraș 
Severin — ne informează co
respondentul nostru județean 
Doru Glăvan — se diversifică, 
amatorii acestui sport dovedin- 
du-se din ce în ce 
roși.

în cadrul tînărului 
județean, cu sediul 
s-au organizat, gratuit, 
de inițiere în tainele radioteh- 
nicii și telegrafiei, cursuri frec
ventate cu asiduitate de 40 de 
elexi, recrutați din rîndul șco
larilor, muncitorilor și tehnicie
nilor. reșițeni.

Săptărtiînal, cursanții 
întilnire la Radio-Clubul 
țean, urmărind cu interes 
gerile și lecțiile practice 
nute de radioamatori — 
experiență, ca 
Duma.

O inițiativă 
semnalează la 
dioamatorii . ' 
licuie și Y02 
Ciornohac au 
mente tinere, cărora le oferă pri
mele noțiuni de specialitate.

mai nume-

Radio-Club 
la Reșița, 

cursuri

cu
V. Braun

Iși dau 
jude- 

prelc- 
susți- 
vastă 

Al.Și

asemănătoare 
Oravița, unde 

Y02BV — A.
- 12216/CS — 
recrutat 10

se
ra-
Co-
G. 

ele-

I FOTBAL: „CUPA ARGEȘUL"

I
De curînd, la 

Argeș, s-a. încheiat 
a „Cupei Argeșul' 
competiție organizată

Curtea de 
prima ediție 

la fotbal, 
de co-

lache, Teodora Fălu, Zoltaji 
ciardi, Florian Moldovan, 
care lucrează de vreo opt „ECHIPĂ REMANIATĂ PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA"

Ultima șl probabil cea mal dificilă în
trecere a anului pentru boxerii romăjii 
va fi cea care îi va opune — într-o 
dublă partidă, la 19 decembrie, la Var
șovia și Galați — puternicilor pugi- 
liștl polonezi. Pentru a avea, din vre
me, o perspectivă mal clară asupra po
tențialului viitorilor adversari, am ru
gat pe colegul nostru Werner Ruttkus, 
de la ziarul „Deutsches Sportecho" din 
Berlin, sâ ne relateze cîteva amănunte 
despre boxerii polonezi fruntași, pe care 
l-a urmărit tn ultima lor evoluție interna
țională, la Potsdam, în meciul R.D.G — 
Polonia, încheiat, după cum se știe, cu 
victoria oaspeților (5—6). Pent.ru a pu
tea măsura exact valoarea combatanți
lor (ș! a o raporta la meciul România— 
R.D.G.), trebuie să menționăm că din 
echipa gazdă au lipsit Beyer șl Braus- 
ke (accidentați), Wolke, Weidner, Sach
se și Limant (bolnavi de gripă).

Cu acest prilej, boxerii polonezi nu au 
lăsat o impresie deosebită, deși aveau 
în rîndurlle lor doi campioni europeni. 
Meciul a fost considerat sub nivelul ce
lui dintre echipele României șl R.D.G. 
de la București. Cu excepția lui Kokosz- 
ka (de altfel, învins la puncte de F8rs- 
ter), Tomczyk și Gortat, ceilalți boxeri 
polonezi (șl în primul rînd campionul

european Szczepanski) nu au convins 
deloc pe specialiști.

Ținind seama de aceste considerente 
șl de propriile sale observații la meciul 
România—R.D.G. (pe care l-a urmărit 
în sală ca observator neoficial), antre
norul federal polonez Henryk Nowara 
Intenționează să opereze o structurală 
remaniere a formației poloneze pentru 
intîlnlrea ou echipa României. La Ber
lin, el a declarat: „Sper ca, pînă Ia 
intîlnirea cu formația României, Rucl- 
gowskl șl Stachurski sâ-șl refacă să
nătatea, întrucît au fost gripați. Da 
altfel la categoriile mid voi introduce 
In echipă pe ctțiva dintre talentațll mei 
tineri, care s-au remarcat cu prilejul 
ailor întâlniri internaționale"

TREI TINERI PUGILIȘTI ROMÂNI LA TURNEUL „PRIETENIA" DE LA HAVANA
Anul acesta, tradiționalul turneu 

internațional „Prietenia", care reu
nește speranțele pugilismului din ță
rile socialiste, se va desfășura in 
capitala Cubei, la Havana. La turneu 
participă tineri sub 19 
promițătoare pentru o 
zență olimpică.

Pentru actuala ediție,
specialitate a selecționat trej tineri 
boxeri, care vor face deplasarea La 
Havana. însoțiți de antrenorul prof. 
Ion Dumitru. Cel 
Alexandru Turei 
muscă). 
Brașov, 
Cornel 
ușoară), 
din Brașov, fost campion de juniori

și Gheorghe Rizea (categoria ușoară), 
aparținmd clubului Metalul București

Turneul ..Prietenia” de la Havana 
programează gale între zilele de 13— 
18 decembrie.

*

ani, talente 
viitoare pre-

federația de
A FOST FORMATĂ

trei aleși sint: 
(categoria semi- 

membru al clubului Dinamo 
campion national de juniori; 
Dumitrescu (categoria semi- 

membru al aceluiași club

ECHIPA R. F. G,
A fost formată echipa -RF.G. 

de box pentru meciul cu se
lecționata României, fixat pen
tru ziua de duminică 5 decem
brie. în incinta circului ..Kro
ne” din Miinchen. în ordinea 
categoriilor. vor reprezenta 
R.F.G. : Kurt FichI, Kuri 
Schubert. Werner Schafer. Fe- 
ter Prause, Peter Hesse. Giin- 
ter Harner, Gunnar Miinchow, 
Dieter Kottysch, Willi Hoff
man. Otto Steigenberger 
Peter Bussing.

patru ori 
Garibaldi, 
culcat iar

DEMIAN

CRISTIANII.

★
s-au semnalat ma- 
rațe sălbatice (care

terenurile 
Ștefănești.

Să veni, Feteștiși pescarilor 
al Capitalei 
vînători co-

i, Bucu, 
Lat, Vînători, 

Străchinești, 
Gostavăț

Asociația vînătorilor 
sportivi din sectorul I 
organizează, duminică, 
lective la iepuri și fazani, pe_fon- 
durile de vînătoare Cocora, 
Nuci, Jilava, Vadu 
Bolintinul, Roata, 
Preajba, Obaia, Pietriș, 
și Peretu. Informații suplimentare și 
înscrierea pe listele de participare, 
la sediul din str. Biserica Enei 2, 
telefon 15.74.57.

★
*,Vțhătt>rii*‘nferflbri <fi asociației din 
sectorul III pot participa la vinăto- 
rile colective la iepuri, fazani și vulpi, 
organizate in aceeași zi. pe fondu
rile de vînătoare Cervenia, Pielea, 
Comana, Cernica și Negoești. Vînă
toare la iepuri „la picior" se poate 
practica (cu autorizații nominale) 
pe terenurile Brănești, Tămădău și 
Plătărești. Informații suplimentare și 
înscrieri pe listele de participare 
— la sediul din Calea Moșilor 258, 
telefon 12.34.04.

★
Vinătorll din sectorul VIII al Capi

talei se pot înscyie (la sediul asocia
ției — Bd. I. G. Duca 24, telefon 
17.03.53) pentru a participa la vînă- 
torile colective organizate, tot du
minică, pe terenurile Ciocănești, 
Pitaru, Răzvani, Sălcioara, Draga- 
lina, Fetești și Ștefănești. De 
ționat că la ultimele vînători 
tive, au fost împușcate multe

men- 
colec- 
vulpi

brațe, în cursul cărora elevii s-au 
dovedit familiarizați cu regula
mentul acestui tradițional sport 
romanesc, s-au consemnat urmă
toarele rezuitațe : Salonta—Beiuș 
6—4. Salonta-Talpoș 14—6. Beiuș- 
Popești 2—2, Popești—Talpoș 14—4, 
Beiuș—Talpoș 12—0, Salonta—Po
pești 4—4.

In urma rezultatelor locul I a 
fost ocupat de echipa Școlii ge
nerale nr. 3 Salonta, al cărei an
trenor. prof. Emil Olaru, este un 
pasionat propagator al opiniei în 
rîndul elevilor.

Ilie GHIȘA — coresp. județean
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în aceste zile 
sive pasaje de 
sosesc din Nord) pe văile Șiretului, 
Ialomițeî. Mostiștei și Argovei. De 
asemenea, s-au observat mari con
centrări de gîște sălbatice pe tarla
lele de grîu verde, de-a lungul Du
nării, între Fetești și Giurgiu.

După o îndelungată pasivitate, 
știuta a început să. „muște" cu 
lăcAffle* ÎH Bel® «Durfîftii.*'’ • *

LAVINIA DONEA

1:12,5 LA 100

(14 ani)

m SPATE

de înot des-în ultimul concurs 
fășurat în bazinul de 25 m de la 
Reșița, tînăra Lavinia Donea (14 
ani) a acoperit distanța de 100 m 
spate în 1:12,5, timp care consti
tuie un nou record personal al ele
vei prof. I. Schuster și, în același 
timp, cea mai bună 
românească realizată 
în proba respectivă.

Un sensibil progres 
Alexandru Gherban, 
pe distanța de 100 m delfin în 63,0 
(rec. personal). Cursa de 200 m 
mixt a juniorilor S-a încheiat cu 
<r surpriză : Dietmar Wetterneck 
(15 ani) l-a întrecut pe E. Aimer, 
realizînd 2:21,3 (r. personal) față 
de 2:219 cît a obținut mai vîrstni- 
cul său coechipier. In schimb, pro
ba de 400 m liber a revenit lui 
Aimer în 4:21,2, sosit înaintea lui 
Wetterneck 4:36,3.

D GLĂVAN — coresp. județean

performanță 
anul acesta

a marcat și 
cronometrat

VALERIA BUFANU Șl ȘERBAN 
CIOCHINĂ LA ZALĂU...

I
I

Vasile Ivan (stingă), tinăr component al echipei naționale (și pentru 
meciul cu formația R.F G ), face dovada calităților side intr-una din ulii- 

mele partide internaționale

SPORTIVII SIBIENI ÎNVINGĂTORI

IN COMPETIȚIA
Neptun au avut loc 
întrecerile în cadrul 

„Cupei

bazinul
trecute

de a IV-a ediții a

DIN BAZINUL NEPTUN
în 

zilele 
celei 
municipiului Sibiu", competiție care
a reunit la start tineri înotători 
(copii și juniori) din Brăila, Galați, 
Mediaș și Sibiu.

Reprezentanții orașului gazdă au 
cucerit victoria în majoritatea pro
belor, stabilind și trei recorduri 
județene. Ei au totalizat 401 p, cu
cerind trofeul pus în joc și clasîn- 
du-se înaintea selecționatelor din 
Galați 101 p, Brăila 65 p și Me
diaș 55 p. 
nice :

100 m spate fete (C) i Carmen

Bunaciu ( Sibiu) 1:28,1 — rec. ju
dețean; 100 m bras fete (C): C. Bu- 
naciu 1:39,3 ; 10C nr> bras băieți 1 
D. Sandi u (Sibiu) l:2f>,/ — rec ju
dețean ; 200 m bras băieți i T 
Smeu (Brăila) 3:06,6 ; 100 m spate 
băieți: H. Lucaciu (Sibiu) 1:17,4; 
100 m liber băieți : H. Lucaoiu 
70,8 ; 100 m bras juniori : C. Băilă 
(Sibiu) 2:54.4 — rec. județean; 
10C m liber băieți t E. Hanner.th 
(Sibiu) 62,1.

• PRIMUL SLALOM AL SEZONULUI 
(2 manșe a 22 de porii) s-a disputat 
duminica trecută pe Postăvarul (prima 
parte a pîrtiei Lupului). A fost mai 
mult un antrenament, m condiții de 
concurs, la care au luat parte 38 de 
schiori și 7 schioare din asociațiile și 
cluburile brașovene. Rezultatele înre
gistrate sînt următoarele : FETE — 1. 
Ghizela Mores—Sindrilaru (Politehnica 
Bv) 54,0; 2. Minodora Zerman (A.S.A. 
Bv) 56,7; 3. Marllena Stingă (Dinamo Bv) 
60,8.

JUNIORI : 1. Nandor Szabo (Dinamo) 
47,5, 2. Petri Grigore (Brașovia) 43,5; 3. 
GH. Bucur (Brașovia) 42.8.

SENIORI : l. C. Vătdeanu (A.S.A.) 
41.3, 2. N. Cretpi (Poli. Bv) 41.9, 3. Do
rin Munteană^WfT^fWFWI*^ ‘
• ZAPADiA» MWiiiiWTi ,

PIRTIILE DIN POIANA a determinat 
cluburile brașovene să intensifice antre
namentele pe schiuri, făcute și in ul
timele săptămîni prin deplasări aproa
pe zilnice pe Postăvarul. De joi, schio
rii cluburilor Dinamo și A.S.A. și-au 
stabilii însă cartierul general la alti
tudine, alpinii la Cristianul Mare. Jon- 
diștii și biatloniștii în Poiana. Să spe
răm că încălzirea timpului nu le va 
frîna vrednicia.
• SĂRITORII SE AFLA ȘI ANUL 

ACESTA INTR-O SITUAȚIE MAI GREA 
din cauză că singura trambulină din 
Poiana care se mal folosea s-a dete
riorat. Dar poate răul este spre bine, 
zilele acestea săritorii de la A.S.A. șl 
Dinamo urmind să plece la Borșa (3b- 
cînd cu ei și un bebi-lift). In, felul „a-, 
cesta ei vor putea face un antrena
ment intens, pe o trambulină bună șl 
mare. Ce vor face insă tinerii săritori 
din celelalte cluburi și asociații?

e BIROUL F.R.S.B. A HOTAHÎT, 
marți, ca, concursul oficial de des
chidere a sezonului pentru probele al
pine să se dispute la Predeal, la 28 
decembrie, și să fie urmat. în nocturnă, 
de o demonstrație a schiorilor fruntași, 
un fel de festival al schiului. Con
cursul de deschiderp ăl probelor nor
dice este programat pentru 2 ianuarie 
la Poiana Brașov, cînd se Va disputa 
și o probă de slalom special. Să spe
răm că și zăpada va fi prezentă . I» 
aceste întilni ri. Altfel...
• BUCKS II NU AU RAMAS ÎN A- 

CESTE ZILF FArA SCHIORI, căci dacă 
asociațiile și cluburile brașovene s-au 
regrupat la Poiana, Schi bob-club Si
naia preferă, ca de obicei, Virful cu

De

Alexa etc. — care,Stoica. Florian 
bine îndrumate, pot ajunge fotba
liști de performanță.

La sfîrșițul săptămînii trecute, 
într-o atmosferă sărbătorească, cei 
peste 600 de elevi ai Liceului a- 
gricol au luat parte la festivita
tea de premiere a echipei lor, 
„Agronomia", cu care ocazie pre
ședintele COEFS Curtea de Argeș, 
Ion Grigore, a înmînat cîștigători- 
lor „Cupei Argeșul" trofeul și di
plomele de învingători,

Emanoil STERESCU-coresp.

„TROFEUL SPERANȚELOR" 
LA OINĂ

Recent, la Salonta, s-a desfășu
rat etapa județeană a campiona
tului republican de oină, rezervat 
elevilor, competiție la gare au par
ticipat patru echipe, reprezentînd 
școlile generale din Beiuș și Tal- 
poș, Școala generală nr. 3 din Sa
lonta și Liceul din Popești.

La capătul unor întreceri echili-

Nu de mult, amatorii de sport 
din Zalău și Șimleul Silvaniei au 
avut bucuria de a se întilni cu 
doi reprezentanți de frunte ai at
letismului românesc, maeștrii spor
tului Valeria Bufanu și Șerban 
Ciochină.

Tn cadrul simpozionului, organi
zat sub auspiciile Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Sălaj (președinte prof. Ion 
Dumuța), cei doi sportivi au vor
bit asistenței despre activitatea 
lor, despre satisfacțiile avute In 
decursul carierei, pentru ca — în 
final — să răspundă la întrebările 
ce le-au fost adresate cu privire 
la șansele atleților români la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen.

M. BONȚOIU-coresp.
TRlNTA — SPORTUL NR, 

LA ȘEICA MARE
1

întrecerile fazei județene 
trîntă din cadrul „Cupei tineretu
lui la sate", desfășurată la Sibiu, 
au scos in evidență excelenta com
portare a sportivilor asociației 
„Spicul" din comuna Șeica Mare, 
cîștigători a patru din cele șase 
titluri puse în joc (Mircea Rusti
ca t. 68 ' 
76 kg, 
Stefan 
84 kg).

Succesul se explică prin faptul 
că în comuna amintită ființează, 
din luna mai, un centru de inițiere 
în tainele trîntei. în cadrul căruia 
prof. Mircea Rusu antrenează cu 
regularitate 28 de tineri, porniți — 
după cum se vede — pe drumul 
performanței.

Remarcăm inițiativa Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C., care a 
hotărît înzestrarea acestui centru 
cu patru saltele noi, necesare bu
nei desfășurări a procesului de 
instruire.

de

kg, Gheorghe Pârău — cat. 
Oprea Lazăr — cat. 84 kg, 
Lodromăneanu — cat. peste
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coresp. județeanHie IONESCU

Cîteva rezultate teh-

A apărut nr. 11 al revistei

„Educație fizică
A apărut nr. 11 al revistei ,.E- 

ducație fizică și sport", In care 
specialiștii, studenții, sportivii, 
precum și alte persoane intere
sate pot consulta articole și cer
cetări de actualitate din dome
niul educației fizice șl sportului 
de performanță. Din sumar, spi
cuim :

— Al. MOGOȘ : Educarea in 
spirit comunist a sportivilor Și 
cadrelor sportive.

ți sport
— ELENA PLOCON. 

XANDRESCU, S. TODEA : 
paritatea de rezistență în 
.gare a elevilor de 15—13 ani.

— N. GORUN : Conduita 
tratament în fracturile scafoidu- 
lul carpian.

— M. EPURAN : Introducere în 
metodologia cercetării științifice 
(VII).

— P. SEURIN : Cu privire la 
„Motivația sportivă" In educația 
fizică.

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

ANGAJEAZĂ:
— Șef birou proiectare SDV
— Șef birou gospodărie SDV
— Șef secție mecanic-șef —
— Tehnicieni elecțroniști
— Dactilografe
— Șef birou desfaceri

a'Jtoutilări 
urc

— Sculări SDV
— Debitori
— Presatori
— Tinichigii
— Sudori
— Strungari
— Frezori
— PantograHști
— Tratamentiști
— Operatori mase plastice
— Galvanizatori
— Șlefuitori
— Vopsitori
— Turnători
— Electroniștl
— Șef birou ordonanțare
— Debitatorl

— Șef birou postealcul
— Șef birou contabilitate materiale
— Șef birou ordonanțe
— Șef birou control preventiv
i- Magazineri

MUNCITORI CALIFICAȚI

— Mecanici montatori aparate elec
tronice

— Rabotori
— Rectificatori
— Lăcătuși-constructori
— Lăcătuși întreținere
— Electricieni întreținere
— Instalatori sanitari
— Instalatori caloriferiști
— Termotennlsti
— Frigoriferiști
— Compresoriștl
— Ttmplari
— Zidari
— Zugravi
— Ascuțitori scule
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Corespondență specială pentru SPORTUL
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PENTRU MECIUL DE RUGBY CU ROMÂNIA- 
CEL MAI BUN XV FRANCEZ!

Acum lucrurile sînt foarte lim
pezi. XV-le de rugby al Franței 
pentru partida de la Beziers cu 
România este ca și cunoscut. Sîm
bătă, însă, înaintea test-meciului 
cu Australia nimeni nu ar fi fost 
în stare să prezinte ceea ce se 
cheamă o echipă. Aceasta, deoa
rece la Toulouse într-un test-meci 
anterior, și tot cu rugbvștii austra
lieni, se părea că situația se com
plică. După o primă repriză în 
care francezii se evidențiaseră co
pios (11—6), ei au fost obligați să 
se recunoască învinși (11—13).

De data aceasta, pe Colombes, 
francezii n-au mai înțeles să piar
dă. Mai mult: ei au dorit să ates
te injustețea rezultatului de la 
Toulouse. Evident că au reușit, în 
principal pentru că au căutat 
opună australienilor propriile 
metode, o angajare totală cu 
treaga echipă, de la fundaș 
pină Ia cei doi stilpi ai liniei I. 
Un asemenea mod de a aborda 
jocul a eliminat, într-un fel, ideea 
de spectacol. Cei peste 15 000 
•spectatori veniți Ia Colombes. 
fost foarte dezamăgiți, deși 
fost auzite și reflecții care susți
neau un principiu mai puțin uzi
tat în rugby; important este să 
cîștigi...

Aceasta a fost deviza australie
nilor la actuala lor apariție pe 
continentul Tiostru. O asemenea 
deviză a fost folosită și de rug- 
byștii din Africa de Sud. Jocul 
pentru victorie anulează într-o 
măsură incredibilă virtuțile com
partimentului de treisferturi, de 
fapt cel care dă culoare jocului și 
oferă spectatorilor emoții estetice.

Evident că francezii nu sînt a- 
depții unui joc de angajare. Dacă 
au evoluat, totuși. într-o asemev 
nea manieră, au făcut-o din moti
vele amintite. Francezii au arătat 
că știu să joace în orice condiții. 
Este un detaliu care trebuie reți
nut. Oare gșa se va întîmpla și 
la 11 decembrie la Beziers cu e- 
chipa Românit)» ?

Conducerea tehnică a echipei 
franceze n-a făcut pînă acum nici 
un fel de anticipații.' Sigur, totul 
va depinde și de felul în care ro
mânii vor înțelege să joace. Se a- 
preciază faptul că în ultima vre
me ei doresc să evolueze într-o 
manieră nouă, preferind rezulta
tului, spectacolul sportiv. Miilor 
de iubitori âf rugbyului care vor 
popula tribunele stadionului din 
Beziers. o asemenea manieră nu 
le-ar displace. în sudul Franței, 
se știe, se manifestă o predilecție 
pentru rugby. Se înțelege cît in
teres Ie stîrnește un meci Franța- 
România, țucat în spiritul acestei 
discipline.

Oricum, însă, XV-le cocoșului 
galic, care va fi trimis la 11 de
cembrie în teren va ști să acțio
neze în orice împrejurare. Victo
ria asupra Australiei a întărit 
ideea că|Bf|bJHlK;T5!rancez își 
păstrează nealferatecantățile. Iar 
cei 15 aleși să ne reprezinte ia 
Bâziers sînt tot atîția exponenți 
autentici ai rugbyului francez.

La acest jubileu al întîlnirilor 
de rugby franco-române, gazdele 
vor conta pe un pachet de înain
tași care se apropie de 750 de ki
lograme. Cifra cea mai mare o de
ține Jean Louis Martin de la Be
ziers i 103 kg. îl secundează că-

Angajament total '... Iată maniera in care s-a jucat simbăta trecută in 
partida dintre Eranța și Australia (18—9). In fotografie: închizătorul de 
linia a iil-a francez, Buonomo (in mijloc, cu brațele laterale), jenat vizi- 

în stingă, în prim plan. Aproape lipit de australian, 
drept unul dintre cei ..mai .buni rugbyști francezi 

103 kțr.') '

bil de Sjullivan, 
Martin, apreciat

Benoit Dauga, depitanul echipei,
la Mont de Marsan, cu 99 kg. In
teresant de semnalat este și faptul 
că închizătorul
Yvan Buonomo 
tărește cît un 
I—96 kg., ceea 
însă să fie foarte mobil, să zburde 
ca un jucăfor-aripă. Alți jucători 
peste 90 de 
Spanghero de 
kg. și Arnold 
ers c ii 9§ kg. 
înaintaref sînt 
ReniS Benesis 
te numai 82 kg, în timp ce Victor 
Boffelli de ia Aurillac și. Olivier 
Saisset de la Beziers ating aceeași 
greutate : 88 kg.

Recapitulînd, înaintarea echipei 
Franței se va prezenta astfel : în 
linia I, Martin și Vaquerin stîlpi, iar 
Benesis taloner. în linia a II-a 
Dauga și Spanghero, iar în linia a 
III-a Boffelli, Buonomo și Saisset.

Perechea de mijlocași se apre
ciază a fi fără cusur. Este vorba 
de Alain Marot de la Brive—mijlo
caș la grămadă și Richard Astre 
de la Beziers—mijlocaș la deschide
re.

Tot un jucător de Ia Bâziers a 
fost preferat pentru unul din pos- 
turile-aripă și anume Jack Gan- 
toiji. jar cealaltă aripă va fi Andre 
Dupertand de la . Montferrand. 
Perechba de centri este alcă
tuită din Claude Dourthe de la 
□ÎTOi JosefhT^so Jle la
bonne. Pe postul de fundaș 
utilizat Pierre 
Toulousain.

Așadar, în 
rează nu mai 
de la Beziers, 2 de la Narbonne 
și cîte unul de la St. Toulousain, 
Cl. Ferrand, Dax, Aurillac, M. de 
Marsan, Agen și Brive. Este o for
mulă realistă care ține seama în 
primul rînd de valoarea prezentă

de linie a III-a, 
de la Bâziers cîn- 

jucător de linia 
ce nu îl împiedică

kilograme Claude
la Narbonne cu 98 

Vaqucrin de la Bezi- 
Ceiiâlți titulari din 
ceva • mai... ușori — 
de la Agen cintăreș-

Villepreux de

Nar- 
va fi 
la St.

figu-XV-le Franței 
puțin de 6 jucători

A FOST FIXAT FOTUL OF IIUGBT AL ROMÂNIFI 
PENTRU MECIUL FRANȚA

(stilp,

și dea jucătorilor, de experiența 
spiritul lor de dăruire.

în acest context cei care 
străluci par să fie Martin, inepui
zabil în test-meciurile cu austra
lienii, Dauga și Spanghero. jucă
tori care nu iartă nimic Ia acțiu
nile din margine și din grămezi, 
perechea de mijlocași și cea de 
centri, aripa Cantoni și fundașul 
Villepreux. Evident, în 
rețiq, deoarece oricare, 
15 poate epata...

ROBERT
redactor șef Ia revista

Paris

vor

mod țeo- 
dintre cei

BARRAN
„Sport" •

ÎNCEPE „IARNA FIERBINTE-
A HOCHEIULUI INTERNATIONAL
Opinii, mainte de sezon,
Niciodată calendarul internatio

nal al hocheiului nu a fost atît de 
bogat și interesant ca acela al se
zonului 1971—72. Pe deoparte, tur
neul olimpic, campionatele euro
pene și mondiale, pe de alta, di
versele competiții internaționale de 
mai mică anvergură, apoi campio
natele naționale, toate acestea fac 
să se'-vorbeaișcâ, de pe acum, des- 

. pre. „iarna fierbinte" a hocheiului 
încă de la .începutul acestui se

zon, cu ocazia disputării, la Mos
cova, a „Cupei ziarului Sovietski 
Sport", s-a demonstrat din plin 
buna pregătire a reprezentativei 
Uniunii Sovietice care și-a făcut 
o energică reintrare. De asemenea, 
cu prilejul finalei „Cupei campio
nilor europeni" dintre Ț.S.K.A. 
Moscova și Dukla . cîștigată
de hocheiștii sovietici, o primă con
cluzie a fost aceea că hocheiștii 
acestor două țări s-au antrenat 
bine în cursul vacanței, ceea ce 
le-a permis să atingă repede o 
formă sportivă corespunzătoare, 
încă de la începutul sezonului com- 
petițional.

Maratonul hocheistic, ce urmea
ză să se desfășoare în săptămînile 
viitoare, se anunță extrem de di
ficil. De aceea, echipele naționale 
iși lărgesc considerabil cadrele în 
lotul reprezentativ sovietic, de pil
dă, au fost selecționați 51 de ju
cători, susceptibili de a face parte 
din echipele naționale și olimpice. 
Pregătirile au fost încredințate u- 
nor specialiști de mare reputație 
ca A. Cernîșev, A. Tarasov, N. Pu- 
cikov și V. Bobrov, a căror orien
tare se îndreaptă spre obiectivele

PE GHEATA SI PE
» 9

In sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la ho
chei pe gheață, echipa suedeză 
,.Byrnaes“-Gaevle a învins, la Fus
sen. cu scorul de 5—0 (2—0, 0—0, 
3—0) formația locală H. C. Fi'is- 
sen, campioana R. F. a Germaniei, 
în primul meci, suedezii câștiga
seră cu scorul de 13—0.

★

datele cind echi
pe gheață ale Ce-

S-au stabilit 
pele de hochei 
hoslovaciei Și Suediei se vor intilni 
în '4 partide amicale. La 11 și 12 
decembrie, primele două meciuri, 
vor avea loc la Bratislava și res
pectiv Brno. iar următoarele au fost 
programate în zilele de 14 și 15 de
cembrie, la Goteborg și Stockholm.

în cadrul unui concurs interna
țional de patinaj viteză, desfășurat 
la Inzell, sportivul american 
Blatchford a ciștigat proba de 500 
m cu performanța de 39.6. Clasat 
Pe locul doi, finlandezul Hanninen 
a fost cronometrat cu același timp. 
Cursa de 1 500 m s-a încheiat cu 
victoria lui Gilmore (S.U.A.) —
2:08,2, urmat de Koskinen (Finlan
da) — 2:08,4. Proba feminină de 
1 000 m a fost dominată de pati
natoarele finlandeze, clasate pe pri
mele două locuri : Villias — 1:35.5 
și’ Repola — 1:35,6.

★
Karl Schranz, „veteranul" schiu

lui austriac, care a împlinit de cu- 
rînd 33 de ani, manifestă o formă 
excelentă încă de la începutul se-

ÎN „MEMORIALUL ALEHIN“

PETROSIAN ÎNVINGE RE SPASSKI!

Selecționabilii joacă astăzi
Biroul' federal a stabilit lotul de 

rugby al României pentru meciul 
cu Franța. ■ Iată-1 :

Linia I : Dinu, Iorgulescu, Baciu.
Linia a II-a :
Linia a III-a:

ianu. Ciobănel.

Șerban, Dărăban. 
Atanasiu, Țuțu-

5 DECEMBRIE
TRAGERE EXCEPȚIONALA
PRONOIXPRES

i cu Rulmentul Birlad
Mijlocaș la grămadă : Țața. Mij

locaș Ja deschidere : Nicolescu.
Aripi : Suciu și Rășcanu. Centri : 

Nfca șt Irimescu,
Rezefve : Popavici și I. Pop (li

nia I), Iflimie (linia a II-a), Pos- 
tolachc (linia a III-a), Florescu. 
Marinescu și Bucos (mijlocași), 
Constantin și R. Ionescu (aripi).

După cum se poate vedea, în lot 
au fost cuprinși trei dintre rug- 
byștij români care activează în e- 
chipe de club franceze Ei se vor 
alătura 
ziua de

MOSCOVA, 1 (Agerpres). — Cea 
de-a 6-a rundă a turneului interna
țional de șah de la Moscova, „Memo
rialul Alehin", a adus în fața mesei 
de joc pe actualul campion mondial 
Boris Spasski și fostul campion Tigran 
Petrosian. Cu piesele albe, într-o va
riantă toarte tăioasă a Gambitului da
mei. Petrosian a jucat excelent și a 
obținut victoria la mutarea a 39-a.

O desfășurare furtunoasă, cu ade
vărat în stilul lui Alehin, a avut par
tida dintre Tukmakov (U.R.S.S.) și 
Florin Gheorghiu (România) — tran
smite comentatorul de șah al Agenției 
TASS Marele maestru sovietic a

lansat un atac puternic pe flancul re
gelui. dar șahistul român s-a apărat 
intr-un mod foarte ingenios. După 
schimbul damelor, situația s-a echili
brat și în cele din urmă Tukmakov si 
Gheorghiu au convenit asupra remizei.

Același rezultat a fost înregistrat în 
partidele Karpov-Balașov și Smîslov- 
Savon. Marele .maestru american 
R. Byrne l-a învins (cu piesele negre) 
pe cehoslovacul V. Hort.

în clasament conduce Petrosjan cu 
4 puncte și o partidă întreruptă. FI. 
Gheorghiu a acumulat pină în prezent 
2% puncte.

Campionatul masculin de volei
Iotului reprezentativ, din 
8 decembrie.

★
după-amiază, începînd de

(Urmare din pag. 2)

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea excepționa
lă Pronoexpres din 5 decembrie 
1971, la care puteți cîștiga în nu
măr NELIMITAT: autoturisme 
DACIA 1300 și DACIA 1100, excur
sii a cîte două locuri la BERLIN 
— LEIPZIG — DRESDA durata 
cea. 10 zile și excursii în 
TRIA durata cca. 8 zile, cu 
nul.

Se mai oferă cîștiguri în 
de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea numerelor 
cîștigătoare vor fi efectuate 5 extra
geri de cîte 8 numere. însumînd 
în total 40 de numere.

Sîmbătă 4 decembrie, ULTIMA 
ZI £<entru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES

Astăzi
la ora 15, lotul, național susține 
un meci de verificare în comDa- 
nia divizionarei A, Rulmentul Bîr- 
latl. Antrenprii lotului, prof. Al. 
Teofilovici și Petre Cosmănescu. 
vor urmări în continuare felul cum 
se realizează omogenizarea compar
timentelor.

cîștigă partida. S-au remarcat: II. Ni- 
colau și Poroșnicu (Progresul), res
pectiv V. Petrișor și V. Ionescu. Au 
arbitrat foarte bine Gh. Ionescu și 
N. Gălășeanu.

Al. HORIA
I.E.F.S. — POLITEHNICA TIMI

ȘOARA (3—2). Un joc de valoare 
tehnică medie. în care a ieșit învin
gătoare I.E.F.S. după o luptă de uzu
ră care a durat mai bine de două

AUS- 
avio-

bani

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL nr. 48 
DIN 1 DECEMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI î
1 749 953 lei din care 656 043 lei report.

EXTRAGEREA I : 42 29 45 32 35 25
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 222 462 lei, 

din care 656 043 Ici report categoria *
extragerea a n-a : 38 10 8 21 
FOND DE CÎȘTIGURI : 527 490 lei.

I.
37

LOTO

ClȘTIGURILE TRAGERII
DIN 36 NOIEMBRIE 1971

va-
. 2 : 5.05 a
a 4 905 lei ;

categ. 5 : 
220,15 a

EXTRAGEREA I : Categ. 1 ; 1.S5 
riante a 46 003 lei ) categ. 
16 853 lei ; categ. 3 : 17,35 : 
categ. 4 : 38,55 a 2 208 lei ; 
114,65 a 742 lei ; categ. 6 : 
387 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A : 1 va
riantă 10% a 68133 lei; categ. B: 6,95 
a 9 803 lei • categ. C : 10,40 a 6 551 lei ; 
categ. D : ' 40,10 a 1 699 lei ; categ. E : 
61,35 a 1111 lei; categ. F: 61,60 a 
1)06 lei: calei;. IZ : 1 483 a 100 lei.

Premiul de categoria A a revenit par
ticipantei SZARVADI AGNETA din SatU 
Mare, care • >-
alegere plus

eîstigă un autoturism 
diferența în numerar.

la

de
Ruhrică re<!a<t»tă 
LOTO PRONOSPORT

0 ORĂ PRINTRE ACTUALII SI VIITORII
CAMPIONI DE HALTERE

de 
de

Pe panoul succeselor obținute 
sportivii litoralului, așezat la loc 
cinste în holul clădirii C.J.E.F.Ș 
Constanța, se află și fotografia echi
pei de haltere juniori a Șantierelor 
Navale, campioană republicană po 
anul 1971. La individual, puternicii 
tineri de pe malul mării au cules, la 
aceeași competiție, nu mai puțin de 
trei > medalii de- aur. la care s-au 
adăugat? ălte cîteva de argint și bronz. 
Și tot anul acesta. patru recorduri 
naționale au căpătat alte valori, au
tori fiind tot cei de la S.N.C. Mai 
mult, aceste ultime frumoase isprăvi 
sînt „recidive", fiind precedate de 
altele. în ultimii ani. pe aceeași mă
sură și... greutate. Așadar, un cont 
remarcabil și. ca urmare, o vizită în 
„laboratorul forței" din Constanța 
s-a părut în aceste condiții cit 
poate de binevenită.

Antrenorul Lisias Ionescu este mîn- 
dru de elevii săi. Ni-i trece în re
vistă si ni se par cam.. .mulți.

— Nu trebuie să vă mirați: din 
cele 31 de speranțe olimpice, aflate 
în vederile federației, pe 8 Ie puteți 
cunoaște aici. Și mai sînt și alți ju
niori de perspectivă, toți născuți în 
1953—54 cu care „merg” la viitoarele 
naționale numai la locurile 1 și 2.

Vasile lăncii. Ion Habot. Marcel 
Chiamil Doru Gecti. Constantin Ciu- 
că, Varilc Nițu, Angliei Gbeorghe, 
Alexandru ScCu Nieolae Căpricelu, 
Ștefan Bălan —■ tot atîtea aproape...

ni 
se

certitudini ale inimosului antrenor 
constănțean, pentru cucerirea titluri
lor de campioni. îi privim pe acești 
tineri care, după orele încordate de 
muncă depusă în port sau pe băncile 
școlii profesionale, se arcuiesc acum, 
căpătînd proporții musculare armoni
oase. sub sutele de kilograme ale ci
lindrilor de metal. Doar arareori dru
mul se oprește la jumătate și omul, 
uneori învins, icnește. Dar totul re
începe și. într-un tîrziu. fiecare îșî 
recapitulează în gînd cele 10—15 000 
de kilograme pe care le-a aruncat, 
împins sau smuls în această seară.

Dar nu toate merg ca pe roate. 
Acum un an. cu prilejul unei alte vi
zite. sala de antrenament ni se păruse 
nu numai inestetică dar și total ne
potrivită pentru destinația ei actuală: 
insalubră, infiltrații de apă. spațiu 
restrîns. Situația nu s-a schimbat. 
Demersuri se fac. dar rezolvările în- 
tirzie !

— Am convingerea mai spune an
trenorul Ionescu — că rezultatele ar 
fi mult mai bune dacă aș avea o sa
lă de antrenament așa cum îmi do
resc. Șj e păcat, pentru că există po
sibilități !

îl credem. Și ar fi bine ca nimeni 
să nu uite că în modesta sală de pe 
bulevardul Tomis din Constanta sint 
pregătite adevărate talente ale hal
terelor românești. Faptul este, de alt
fel. pe deplin confirmat.

Radu T1MOFTE

ore. întîlnirea se putea termina și cu 
un rezultat surpriză, căci timișorenii 
au condus la un moment dat cu 2—1 
la seturi., 8—1 și 9—2 în setul patru. 
Pînă aici meciul a decurs în nota 
superioritate a timișorenilor care 
toate că au pierdut primul set 
13. s-au impus categoric în cel 
al doilea și, de asemenea. într-un 
nai disputat în al treilea, avind b 
foarte bună apărare și un blocaj er
metic. De la situația de 9—2 pentru 
timișoreni în setul patru o serie în
treagă de greșeli la preluare și în 
atac fac ca jocul să ia o altă turnură, 
astfel că bucureștenii întorc soarta 
meciului. în ultimul set aceștia se 
dovedesc mai buni, mai proaspeți și 
fiind bine conduși de antrenorul N. 
Stroie obțin o victorie muncită 1a care 
nu mai sperau. S-au remarcat Han- 
drea. Pop și parțial Ionescu și Arbu
zov de la I.E.F.S.. respectiv Coste, 
Neghină și Armion. Au condus V. Sa- 
vu și V. Săndulescu.

Iulian COSTINIU

de 
cu 
la 
de 
fi-

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
REA TRICOLOR BRAILA 3—0. Me
ciul din ultima etapă a turului di
viziei A se prezenta ușor pentru 
studenții clujeni, gîndindu-ne că 
partenerul de întrecere era Unirea 
Tricolor Brăila, echipă aflată în sub
solul clasamentului. Dar, pe teren 
oaspeții1 ri-au pornit ca victime si
gure, opunîndu-se cu îndîrjire jo
cului gazdelor. Antrenorul universi
tarilor a avut, totuși, posibilitatea 
să ruleze și jucătorii de rezervă. 
S-au remarcat: Bînda și Vaida de 
la „U“ Cluj, respectiv Dumitru și 
Furtună de la Unirea Tricolor Brăi
la. A condus bine cuplul V. Arhire 
(Brașov), O. Drăgan (Timișoara).

M. I. POCOL — coresp.
POLITEHNICA GALAȚI — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 3—1. Cu 
toate că au ciștigat, studenții con
tinuă să se afle într-o supărătoare 
eclipsă de formă. Aceasta se dato- 
rește îndeosebi indiferenței în pre
gătire a jucătorilor ■ • - -
trescu și : Păduraru. 
tori, singiirul care 
fost jucătorul Stere, 
de foarte slab nivel 
trat cuplul E. Iliescu (București) și 
b. Păltinișanu (Brașov).

T, SIRIOPOL — coresp.

de bază Dumi- 
De la învingă- 
s-a remarcat a 
Partida a fost 
tehnic. A arbi-

semnate de citeva personalități ale sportului cu crosa
viitoare. Calendarul întîlnirilor de 
campionat a fost alcătuit în func
ție de competițiile internaționale.

înainte de începerea marilor com
petiții ale hocheiului, socotim in
teresante publicarea câtorva păreri 
ale antrenorilor și jucătorilor, din 
mai multe țări europene, cu pri
vire la activitatea care îi așteaptă :

A. TARASOV (antrenor al selec
ționatei U.R.S.S.). „Fac meseria a- 
ceasta de 25 de ani, dar niciodată 
nu am cunoscut un sezon atît de 
bogat ca acela care se anunță. Va 
trebui să ne apărăm titlul olim
pic la Sapporo și cel mondial Ia 
Praga. Știm că adversarii vor face 
totul spre a ne pune în dificultate".

I. VALTONEN (jucător al repre
zentativei Finlandei). „în ceea ce 
îi privește pe finlandezi, obiectivul 
principal este de a se instala în 
„troica" din fruntea clasamentului. 
Mă feresc să indic vreun loc deoa
rece, mai întii, va trebui să-l cu
cerim".

O. MAHACS (jucător în repre
zentativa Cehoslovaciei). „Prezen
tăm o echipă cu multe nume noi 
de jucători care nu se vor lăsa im
presionați de titlurile adversarilor, 
hotărîți fiind să-si adjudece victo
ria. Avem ambiția de a cîștiga 
campionatul mondial 1972, Iată pri
mul obiectiv al eforturilor noas
tre î“

A. CERNÎȘEV (antrenorul prin
cipal al reprezentativei U.R.S.S.). 
„întîlnirile ce se vor disputa vor 
constitui examene grele pentru toți 
hocheiștii Ele vor aduc? pasiona- 
tiîor acestui joc agreabile momente 
de intensă emoție".

P. BENGSSTON (antrenorul re
prezentativei Suediei). „Este poate 
prea îndrăzneț idealul nostru, dar 
am dori ca la Sapporo sau la Pra
ga sa reușim ceea ce nu ne-a fost 
cu putință, in sezonul trecut, pe 
teren propriu. Anume, să întrecem 
pe tradiționalii noștri rivali, hochc- 
iștii sovietici și cei cehoslovaci. Ar 
fi, într-adevăr, extraordinar !”

P. SLAPKE (jucător din echipa 
reprezentativă a R. D. Germane). 
„Pentru hocheiștiî din țara noastră 
va fi un an fără odihnă. Intențiile 
ce le avem : să continuăm a învăța 
de la cei mai buni și să 
socotelile favoriților...

încurcăm

Numeroși spectatori au urmărit la Sofia 
meciul internațional de box dintre echi
pele Eulgariei șl Italiei. Pugiliștll bul
gari au obținut victoria cu scorul da 
6-4.
•

In meciul retur pentru „Cupa campioni
lor europeni” la handbal masculin, la 
Lisabona, echipele Sporting Lisabona și 
Gummersbach (R.F. a Germaniei! au 
terminat la egalitate : 20—20 (9—10) Tn
primul meci handbaliștli vest-germani 
au obținut victoria cu scorul de 38—16. 
n
In optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni” la baschet (feminin), 
la Dusseldorf. Slavia Praga a Învins cil 
scorul de 104—60 (55—26) pe „ATV 77", 
Returul va avea Ioc la Praga.
fl
Campionatul de cros al S.U.A., desfă
șurat în localitatea La Jolla (California), 
s-a încheiat cu victoria lui Frank Shor
ter, cronometrat pe un parcurs de 
10 000 m cu timpul de 29:19.0. Pe locul 
secund s-a clasat columbianul Atva’O 
Mejia — 30:15.0 Jim Ryun. recordmanul 
mondial 1n proba de 1 500 m, a aban
donat după trei kilometri. La startul 
cursei au fost prezențl 376 de concu- 
renți.

ZAPADA

• l

ALEKSANDR MALȚEV 
unul din golgeterii reprezentativei 

sovietice

„Marele premiu al Africii” la tenis, tur
neu pentru profesioniști desfășurat la 
Dakar, a fost ciștigat de americanul 
Marty Riessen, care l-a întrecut în fi
nală cu 6—4. 6—2 pe Charles Passare.il 
(Porto Rico). In partida pentru locul 3. 
Arthur Ashe a dispus cu 6—4, 6—1 de 
Tom Okker. La dublu, trofeul a reve
nit cuplului Riessen — Okker, învingă
tor cu 7—6. 6—3 in fața perechii Asha 
— Passarell.

Orașul suedez Aalborg a găzduit recent 
întllnirea internațională de box dintre 
selecționatele Suediei șl Elveției. Pu- 
giliștii suedezi au terminat Învingători 
cu scorul de 14—8.

Cu prilejul unui concurs de înot, Karin 
Neugebauer a stabilit un nou record a! 
R.D. Germane in proba de 1 500 m li
ber cu timpul de 18:40,3. Vechiul record 
era de 18:58,7 și aparținea aceleiași 
sportive.

Turul ciclist al Marocului se va desfS-i 
șura anul viitor între 11 și 23 apri’te. 
startul se va da de Ia Tanger. Compe
tiția măsoară 1850 km, împărțit! în 1J 
etape.

zonului. El a fost cel mai rapid în 
proba de coborîre. disputată pe pîr- 
tia în lungime de 2 800 m de la 
Hoehgurgtyrol. unde se antrenează 
lotul olimpic austriac. în urma lui 
s-au clasat Heini Messner. Reinhard 
Tritscher și Karl Gordin. Dintre 
schioare s- t evidențiat Annemarie 
Proell. deținătoarea „Cupei Mon
diale", restabilită după accidentul 
de la Cervinia.

★
în cadrul campipiyațului unional 

de hochei pe gheață, echipa 
T.S.K.A. Moscova a învins cu 6—3 
formația Aripile Sovietelor Mosco
va. Alte rezultate : Spartak Mos
cova — Dinamo Moscova 3—2 ; 
S.K.A. Leningrad — Traktor Celia- 
binsk 5—7 : Himik Voskresensk — 
Lokomotiv Moscova 6—3. în cla
sament conduce echipa Ț.S.K.A. 
Moscova cu 33 p. urmată de Di
namo Moscova — 29 p și Spartak 
Moscova — 26 p. în clasamentul 
golgeterilor. pe primul loc se află 
Vikulov (Ț.S.K.A.) cu 23 goluri în
scrise.

s-a desfășurat un concurs 
do automobilism (formula 
victoria a revenit sporti- 

1 ■ L . pe o
mașină ..Brabham". El a realizat Ir» 
cele două manșe ale curse! media orară 
generală de 199,132 km. Pe locul secund 
s-a clasat argentinianul Carlos Reute- 
mann. urmat de compatriotul său Carlos 
Reusch (ambii pe .,Brabham").
Wt
Concursul Internațional de clclorros des
fășurat tn Berlinul occidental a fost 
ciștigat de vest-germanul Rolf Wolfshohl, 
fost de trei cri campion mondial. FI 
a real’zat pe distanța de 23 km ttmrul 
de 1hOS:4ț. La două secunde de învin
gător a sosit, actualul deținător al titlu
lui de campion al lumii ciclistul belgi
an Eric do Vlaem'.nck. Campionul mon
dial de amatori, Robert Vermlere (Bel
gia) a ocupat locul patru.

La Cordoba
Internațional
II) In care 
vulni australian Tini Schenken,

,.Brabham". El

PAMELA KILBORN
RECORD MONDIAL!
Renumita atletă australiancă Pa

mela Kilborn care anunțase anul 
trecut că renunță la activitatea com- 
petițională a revenit asupra acestei 
hotărîri. într-un concurs desfășurat 
recent la Melbourne, ea a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
200 mg cu 25,7 (v.r. 25.8 Sukniewicz 
Polonia și Jahns R.D.G.).

Ieri după amiază pe patinoarul ar
tificial „23 August" s-a disputat par
tida amicală dintre echipa cehoslovacă 
Slovan Hodonin și formația I.P.G.G. 
București. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 9—4 (3—1, 5—0, 1—3). 
Azi, de la ora 19 are loc meciul re
vanșă. . ,

COSMONAUTII JOACĂ 
VOLEI

în 
de 

putea
Este bine cunoscut faptul că 

pregătirea lor cosmonauții fac 
multe ori apel la sport. Ar 
părea însă curios că printre sportu
rile practicate de cosmonauții sovie
tici. voleibalul ocupă un loc da 
frunte.

Explicația o dă rezultatul unui stu
diu asupra vederii făcut de cercetă
torul sovietic prof. I. Medvedev. El 
ajunge la concluzia că voleibaliștii 
au cel mai larg cîmp vizual. Este 
drept că în privirea periferică late
rală ei sînt egalați de fotbaliști _ și 
boxeri, dar în ceea ce privește cîm- 
pul de vedere spre înălțimi și in 
jos, voleibaliștii au înregistrat cifre 
net superioare.

Din studiul profesorului Medve
dev. mai este de reținut constatarea 
că acuitatea privirii periferice este 
în funcție de forma sportivului, ea 
înregistrînd scăderi pînă la 30% la 
cei neantrenați.

te diverse competiții, la care parti
cipau atleți de Pe întreaga peninsu
lă Balcanică, precum și din alte 
locuri. în orașul ilir Bylis (azi He- 
kal de Fieri) își aveau sediul, după 
spusele vechilor „cronicari sportivi”, 
funcționari a căror principală preo
cupare era organizarea Jocurilor și 
alegerea localităților de întrecere a 
atleților.

Numeroase date informează, de 
asemenea, despre locuitorii acestor 
păminturi care „spre cinstea lor și 
a orașului din care proveneau” au 
ciștigat laurii de învingători ai unor 
competiții însemnate.

GEMENII BUCLUCAȘI

ARHEOLOGIA Șl SPORTUL
Pe teritoriul Albaniei, sportul are 

tradiții străvechi. încă din antichi
tate. pe aceste meleaguri erau orga
nizate frecvent Jocuri sportive care 
se bucurau. în special la orașe, de o 
largă participare. Atenția acordată 
culturii fizice este cu prisosință re
levată de numeroasele terenuri și 
construcții special amenajate scoase 
la iveală cu prilejul unor recente să
pături arheologice.

Astfel, sub ruinele vechiului oraș 
d’Amantia. astăzi Ploce-Vlore, au 
fost degajate vestigiile unui mare 
stadion. în Apollonla erau organiza-

Uluitoarea asemănare a gemeni
lor Diehl, gimnasti din Berlinul Oc
cidental. pune mari probleme orga
nizatorilor de conoursuri. care nu dis
pun de nici un mijloc eficace spre 
a-1 deosebi pe Manfred de Peter. 
Spre a curma numeroasele contro
verse, la ultimele campionate de 
gimnastică ale R.F. a Germaniei, 
aceștia au fost obligați să evolueze 
simultan, la două aparate diferite. 
Ambii au obținut. însă, același nu
măr de puncte...

Dacă în perioada de școlaritate, 
profesorii n-au știut niciodată pe 
care dintre ei l-au interogat, organe
le polițienești de circulație vor să 
știe însă cu precizie pe cine amen
dează și cui ridică permisul. în lip
sa altor date (culoarea părului și a 
ochilor, greutatea și înălțimea fiind 
absolut aceleași la cei doi gemeni 
buclucași), poliția a găsit o 
rugîndu-1 pe Manfred să-si 
pieptănătura 
Numai dacă

AC Șl AȚĂ
Doamna Ingrid Leodolter. ministrul 

sănătății din Austria, a fost puțin 
surprinsă de cererea formulată de 
Valeri Nikitin, antrenorul sovietic al 
unei echipe vieneze de hochei pe 
gheată, care afirma că firul 61 acele 
nu pot lipsi din panoplia unui ade
vărat mînuitor al

— Chiar rupeti
— Nu. ele sint 

cusutul... obrajilor 
că in cariera mea 
zeci de ori astfel „recondiționat”, pre
ciza antrenorul.

Și totuși, ața și acele au o mai 
rară întrebuințare în hocheiul ama
tor decît în cel profesionist. O do
vadă? 
tă în 
tr-un 
trează 
execută cca 4 200 puncte de sutură.

PATRIARHUL SUPORTERILOR

crosei.
atitea trioouri ?

necesare pentru 
și pot să vă spun 
am fost de cinci-

Ne-o oferă o statistică făcu- 
Canada. din care reiese că in- 
sezon profesionist se înregis- 
în medie 250 de răniri și se

Care este cel mai în vîrstă supor
ter ? La ce sport ? Iată două între
bări la care este foarte greu de răs
puns. în ceea ce privește Europa, un 
candidat la acest titlu aflăm în Bel
gia. Se numește Briaseo. este de 
profesiune hotelier, are 92 de ani și 
nu lipsește de la nici 
ciurile disputate acasă 
fotbal a clubului său 
nant.

DUPĂ EXEMPLUL'

unul din me
de echipa de 
preferat. Di-

soluție, 
schimba 
favoriți.și să-și lase

n-o fi făcut-o și Peter...

Eroul unui film de 
groază ? Nicidecum. 
Este boxerul elvețian 
Walter Blaser, care se 
pregătește sirguincios 
pentru viitorul său 
meci, purtind o mască 
protectoare fabricată 
special pentru el de un 
ortopedist din Geneva. 
Durele meciuri profe
sioniste l-au învățat 
să-și protejeze fața, mă
car in timpul antrena
mentelor. Cind începe 
lupta, însă...

LUI CLAY
Se știe că adevăratul nume a lui 

Cassius Clay este Mohamed Aii. 
Acum, o altă vedetă a sportului a- 
merican, baschetbalistul de culoare 
Lew Alcindor. a hotărît să-șî schim
be numele „de sclav", cerînd în fața 
unei curți judecătorești să 1 se acor
de un altul : Karim Abdul Jabber. 
El explică alegerea acestui num» 
prin faptul că este un autentic mu
sulman tfață de Clay care nu-1 de
alt membrul unei secte de musul
mani negri) și cere ca din ianuarid 
1972 vechiul său nume să nu mai 
apară în presa sportivă, nici mărar 
în paranteză. Fără îndoială această 
cerere nu-î numai un simplu fast 
divers.

BĂIEȚII ALEARGĂ DUPĂ...
O FATĂ

Pare firesc, desigur, dar nu și în 
cursele de automobile. Și. totuși. în 
Italia în formula „850“ rezervată ti
nerilor piloți, în toate cursele, a- 
ceasta a fost situația. Rezultatul T 
Băieții nu au putut să ajungă o fa
tă. tînăra Leila Lombardi, jar aceas
ta a ieșit campioană. Curios este 
faptul că ea nu a moștenit pasiunea 
pentru automobil în familie. tatăl 
său conducînd o fabrică de rfrnați 
și dorind să-și vadă fiica lucrînd ală
turi de el. Leila — care și-a făcut 
un idol din Jackie Stewart — este 
însă hotărîtă să continue, vrînd ca 
în sezonul viitor să piloteze o mași
nă de formula III și să zădârniceas-: 
că din nou goana băieților,

Passare.il
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Dinamo a învins (meritat)
(Urmare din pag 1)

de pase scurte și repliindu-se în 
apărare cu un număr de jucători 
mai mare, care prinde în plasă 
izolatele virfuri dinanioviste.

De-a lungul reprizei întîi, jocul 
Stelei are mai multă lumină, mai

orice mijloace, a atacanților ad- 
verșj. După trei avertismente in
dividuale, „beneficiari" — Sma- 
randache, Vigu și Dinu și unul 
colectiv, la începutul celei de a 
doua părți a meciului, aveam să 
asistăm la „repriza echipei Dina
mo". Bine sfătuiți, bărruim. la pa
uză, campionii „fac" fotbal, au o

Stadion Dinamo, teren moale, tintp umed, aproximativ 14 009 de spectatori. 
A marcat : NUNWEILLER VI (min. 68). Raport de șuturi la poartă : 10—16 
(3—7 pe spațiul porții). Raport de cornere : 9—4.

DINAMO : Andrei 8 — Cheran 8, Nunweiller TII 8, Sătmăreănu TI 9. De- 
leanu 9, Dinu 5 (pentru durități), Nunweiller VI 9, Lucescu 8, Sâlceanu 7, D. 
Popescu 8, Dumitrescu 7 (min. 61 Dumitriu n 7).

STEAUA : Haidu s — Sătmăreănu 9, Smarandache 9, Negrea 8. Cristache 
7, Naom 8, Vigu 8, Pantea 8, Năstase 5, Iordănescu 8 (min. 46 Ștefănescu 7), 
Dumitriu III 5 (min. 77 I. Constantin).

A arbitrat O. ANDERCO (Satu Mare) ★ ajutat de Al. Paraschiv și 
F. Coloși (ambii din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — Steaua 2—1 (0—1).

multă inteligență, este superior pe 
planul creației în teren, superio
ritate care nu se traduce însă pe 
tabela de marcaj, rămînînd pla
tonică, nici una din cele trei si
tuații favorabile ale elevilor an
trenorilor Stănescu — Constantin
— ivite pe parcursul a 8 minute
— nefiind fructificată. (în min. 
.12 — șutul periculos al lui Pan tea
— de Ia 17 m — este reținut spec
taculos de Andrei ; în min. 18 — 
același Pantea reia din apropiere 
pa lîngă poartă ; în min. 20 — 
„capul" lui Cristache, căre a re
luat o lovitură liberă, executată de 
Sătmăreănu. trimițînd mingea bo
lid pe lîngă poartă moment în 
care apărarea dinamovistă era k.o.).

Față de aceste situații favorabile 
ale Stelei, Dinamo a avut una sin
gură (min. 22) — e drept, foarte 
avantajoasă — dar Doru Popescu 
a întîrziat o fracțiune de secundă 
la centrarea lui Florian Dumitres
cu, care j-a oferit o minge unică. 
(Mingea îl depășise pe Haidu și 
Dorn ar fi avut de îndeplinit o 
simplă formalitate dacă ar fi a- 
juns balonul). Tot la poarta lui 
Haidu s-a petrecut în min. 26 o 
,:fază caldă";, Sălceanu a centrat, 
mingea lovind mîinile lui Sma
randache. care, după părerea 
poastră. n-a avut in nici un caz 
intenția să joace balonul cu mîna. 
penaltyul reclamat de dinamoviști 
și de o parte din public neavînd 
nici un temei. Nu este, însă, mai 
puțin adevărat că în min. 40. din- 
tr-un atac stelist în care Năstase 
a șutat de la cîțiva metri spre 
poărtă"<'târ Sătmăreănu II a sal
vat un gol gata făcut, s-a născut 
un contraatac dinamovist, Fl. Du
mitrescu a ajuns singur în fața lui 
Haidu, care l-a „culcat" cu ocazia 
blocajului său. fază care „cerea" 
după opinia noastră o lovitură de 
la 11 m.

Remarcind superioritatea de an
samblu a Stelei vom spune că ea 
a fost favorizată și de o nemoti
vată iritare a unor apărători di
namoviști (mai ales Dinu, care l-a 
controlat, repetat, dur pe Iordă- 
neseu), ocupați mai puțin de joc 
§'f''ffiâî',rmuft^rd'er’ sffiijenirea. prin

circulație rapidă, se demarchează 
permanent și amenință din ce în 
Ce mai insistent poarta lui Haidu 
Inoperantele centrări înalte în fața 
uriașului goalkeeper stelist sînt 
înlocuite prin angajări perpendi
culare. care seamănă panică in a- 
părarea imediată a Stelei. Fl. Du
mitrescu îi pune o minge-gol lui 
Doru Popescu (min. 56), care tri
mite razant cu bara (apărarea Ste
lei era șah-mat !). Deleanu mar
chează un gol în min. 57. inva
lidat pe motiv de ofsaid, Dinamo 
atacă, atacă, atacă... Și nu za
darnic. în min. 68. Radu Nunwei
ller ia o acțiune pe cont propriu,

La vestiare,
RADU NUNWEILLER : „Nici

nu prea știu cum am marcat! De 
altfel, nici nu mai contează acum 
Îmi aduc aminte că am primit o 
pasă in adincime, am preluat ba
lonul și am făcut o fentă de por
nire spre stingă. Știam că acolo 
se va duce Sătmăreănu... Apoi, 
mi-am tras mingea cu dreptul și 
am șutat imediat, cu exteriorul pi
ciorului sting, puternic, undeva 
snre colțul lung. Nu știam unde o 
să meargă mingea, dar s-o. dus 
bine..."

D. NTCOLAE NICUSOR : „A-
cum, că am... scăpat de partidele 
din C.C.E., ne-arn putut concentra, 
in exclusivitate, asupra meciurilor 
din campionat. Cred că victoria 
noastră este meritată. începutul 
meciului nu ne-a fest prea favo
rabil. Jucătorii mei s-au demarcat 
insuficient și, ca urmare, pierdeau 
foarte revede mingea în atac. Des
pre jocul tare? E aproape normal, 
să fie așa, meciul a avut o miză 
deosebită, s-a jucat nervos"

HAIDU: „Ghinion! L-am văzut 
pe Radu primind mingea între doi 
jucători, dar a scăpat repede de 
ei. Am ieșit in față, ca să încerc 
să-i micșorez unghiul, insă a tras 
tocmai cind mă mișcăm, prinzîn- 
du-mă pe picior greșit. Apoi, min
gea s-a dus foarte tare, pe lingă

ORADEA, 1 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Așa cum era de prevăzut, meciul 
dintre Crișul și Politehnica a dat 
loc încă de la început unei dispute 
deosebit de aprige, ambele echipe 
arătîndu-se foarte puțin preocupate 
de calitatea jocului și luptînd fără 
menajamente pentru a obține punc
tele necesare ieșirii din zona peri
culoasă in care se află. Victoria

PI ini

trece, cu o fentă amețitoare, de 
Sătmăreănu, și înscrie „cinemato
grafic", în colțul lung al porții lui 
Haidu. plecat pe picior greșit. 1—0 
logic, meritat.

Steaua încearcă să reacționeze, 
dar replica sa este palidă, nefiind 
in stare să profite de amuzamen
tul din final al dinamoviștilor, 
care . se joacă cu victoria lor...

după meci
mine, și s-a înfipt in colțul de 
sus. Cred că dacă mai încearcă de 
o sută de ori, nu mai reușește așa 
de bine!".

VALENTIN STĂNESCU : „Jocul 
a fost de bună factură, în general, 
Cu Iordănescu în echipă, nu pu
team pierde. Dar, așa. doar cu apă
rarea, nu se poate cîștiga un 
meci! Ni s-a scos de pe teren 
după părerea mea intenționat, cel 
mai bun jucător. Dinu, cred, a a- 
vut o „sarcină" specială pentru, 
asta... Arbitrului, de altfel, nu i-aș 
putea altceva reproșa, decît tole
ranta față de faulturile lui Dinu. 
A fost insă de ajuns!".

OTTO ANDERCO: „După aver
tismentele din prima repriză, date 
lui Smarandache, Dinu (pentru 
faulturi repetate) și Vigu (pentru 
proteste), am acordat, o dată cu 
începerea reprizei secunde, și un 
avertisment colectiv, ambelor echi
pe. Au fost multe faulturi și ob
strucții în acest meci, dar am 
căutat să asigur, pe cit s-a putut, 
cursivitate jocului. La „golul" lui 
Deleanu, totul a fost limpede: of
said. M-am dus, este adevărat, la 
margine, dar asta pentru că tușie
rul Paraschiv mă chemase. In 
scopul clarificării definitive a fa
zei, el mi-a spus că ofsaidul fusese 
clar.

D. GRAUR

Ieșenii obțin un punct

mare, cit... două
tru adversar foarfecă lui Marica și 
a anulat golul, care — după opinia 
noastră — a fost perfect valabil. 
Poate în compensație, 5 minute mai 
tîrziu, conducătorul jocului avea să 
treacă cu vederea un hent în careu 
comis de Hanceriuc, sub motivul 
că intenția de a juca mingea cu 
mîna nu a fost atît de evidentă la 
fundașul îeșean. în continuare, ar
bitrul Niculescu a condus aproape

Stadion Crișul : teren moale ; timp de joc foarte bun : spectatori aproxi
mativ 4 000. Raportul șuturilor la poartă: 17—10 (pe spațiul porții: 7—5). 
Raport de cornere : 8—5.

CRIȘUL : Bologan 8 — P. Nicolae 9, Sărac 7, Lucaci 8. Balogh 7, Moldovan 
5, Nesu 6. Suciu 5, Moț 5, Tamaș 7, Cefan 6.

POLITEHNICA : Costaș 9 — Romilă I 7. lanul 8. Itanceriuc 6, Pali 7, Ro- 
rnilă II 6, Simionaș 8. Incze 6. Stoicescu 7. Marica 6. Moldoveanu 7.

A arbitrat C. NICULESCU ***. ajutat bine la linie de R. Stincan și R. 
Buzdun (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Crișul — Politehnica 2—0 (1—0).

nu a suris însă nici uneia dintre 
cele două formații, partida înche- 
indu-se cu un scor alb, spre marea 
dezamăgire a publicului local, care 
— deși restrîns la număr — și-a 
susținut cu ardoare favoriții, spe- 
rînd pînă în ultimele minute de 
joc într-un succes al acestora. Re
zultatul de egalitate înregistrat —' 
desigur, avantajos pentru echipa 
oaspete — ni se pare echitabil, 
fiindcă deși gazdele au jucat cu 
mai mult elan și au deținut în une
le perioade inițiativa și superiori
tatea teritorială, ieșenii s-au dove
dit superiori pe plan tehnic și tac
tic, s-au apărat cu calm și sigu
ranță și au folosit cu un grad spo
rit de periculozitate arma contra
atacului. Cu alte cuvinte, formația 
studențească a demonstrat aici, la 
Oradea, că știe destul de bine lecția 
jocului în deplasare, că este sufi
cient de matură, lăsînd — în gene
ral — o impresie mai bună decît 
partenera ei, a cărei evoluție (mai 
ales în ceea ce privește linia de 
mijloc și de atac) a fost pe alocuri 
sub nivelul pretins unei echipe din 
prima divizie.

' Partida a debutat într-o notă de 
tensiune în teren, astfel că în pri
mul sfert de oră am asistat mai 
mult la o suită de faulturi și in
trări periculoase de ambele părți, 
precum și la vociferări și proteste 
din. partea unor jucători, care i-au 
atras, de pildă, lui Moldoveanu un 
meritat avertisment. Din păcate, 
arbitrul C. Niculescu, care se dovedise 
destul de autoritar în sancționarea 
acestor tendințe nesportive, avea să 
pună el singur apoi „paie pe foc" 
prin două decizii ale sale. în min. 
16 Marica a reluat prin foarfecă o 
minge venită de Ia Stoicescu, tri* 
mițînd-o în plasă. Dintr-o sută de 
cavaleri ai fluierului, 99 ar fi acor
dat, probabil, fără ezitare acest gol, 
înscris printr-o execuție tehnică 
spectaculoasă. Numai arbitrul Nicu- 
Icscu a apreciat ca periculoasă pen

fără greșeală acest meci foarte di
ficil, chiar și pentru un cavaler al 
fluierului cu o mai mare experien
ță decît el, dar cele două decizii 
ale sale din min. 16 și 21 ne-au de
terminat, totuși, să-i scădem două 
stele.

Cit privește jocul în sine, el a 
avut numai de abia spre sfîrșitul 
primei reprize cîteva momente in
teresante, cînd Moț l-a pus la în
cercare pe Costaș cu o frumoasă 
lovitură de cap și cînd un șut al lui 
Moldovan a greșit de puțin ținta.

După pauză, Crișul are zece mi
nute de dominare la poarta ieșeni
lor, cînd Cefan, Lucaci și Moț so
licită intervențiile de ultim mo
ment ale lui Costaș și ale colegi
lor săi din apărare. Jocul se mută 
apoi Ia mijlocul terenului și de 
abia, spre final, după ce Simionaș 
șutează de cîteva ori de la distan
ță, dar foarte periculos, orădenii 
vor mai încerca un ultim asalt, ca
re rămîne însă și el fără efect, 
fiindcă înaintașii greșesc ca niște 
diletanți în fazele decisive.

Astfel, cu o linie de mijlocași in 
zi slabă și cu o înaintare foarte 
debilă, care nu poate lega decît ra
reori două-trei pase și care șutea
ză slab și imprecis, victoria n-avea 
cum să fie de partea Crișului, a că
rui situație în clasament continuă 
să rămînă critică.

Constantin FIRANESCU

% '•'. ■ -

A. S. A.

I. C. ARGEȘ 0(0) Cu mureșenii

Minutul 40 al derbyului de ieri. NĂSTASE șutează, Andrei este 
bătut, dar golul va fi evitat — in extremis — de către SĂTMĂ-

REANU II, care va respinge balonul de pe linia porții
Foto : THEO MACARSCHI

BRAȘOV, 1 (prin teiefon, de la tri
misul nostru)

Revelația acestei toamne, .echipa 
Răduleștilor", prinsese gustul înălți
milor. Iar de aici, calcule peste cal
cule. La Brașov, de exemplu, echipa 
moldoveana mărturisea înainte de joc 
că-i trebuie un punct, ca marile ilu
zii să nu se risipească. Și băcăuanii 
și-au structurat formația pentru rem'za 
v.izatg (Pană a devenit veritabil fun
daș). feăcăuanii au crezut o re'pnzâ 
că nu vor pierde sub Timpa, au cre
zut și după primul gol primit că vor 
egala, și au încercat să egaleze, dar 
in cele din urmă au mai primit o lo
vitură și au părăsit Țara Bîrsei triști. 
Sport Club a pierdut remiza de aur 
cu care visa Încoronarea de toamnă 
tocmai pentru că s-a închinat prea 
mult acestei remize. Și brașovenii, in 
formă, nu puteau ierta asemenea pre
judecăți pur defensive.. Firește, s-ar 
putea spune că în acest context apar 
două paradoxuri : marea ocazie de la 
inceputul partidei, cind Rugiubei a 
trimis cu capul balonul in bară (min. 
6), și raportul sulurilor pe poartă, 
favorabil oaspeților cu 7—4. Dar 
aceste două elemente reprezintă de 
fapt un bumerang pentru fotbaliștii 
moldoveni. Pentru că din cele 7 șu
turi pe poartă, doar două puteau în
semna ceva pentru un portar ca A- 
damache : sulul lui Rugiubei in min. 
57, cind numai Olteanu l-a putut 
respinge de pe linia porții cu picio
rul (și nu cu mîna cum a pretins 
5kUta«nti)n .«io rghtataapg,, eș$e$,ață.. ele 
același- Rugiubei. 4n min.. 84 la„ rădă
cina barei. în rest, au fost șuturi 
slabe, fără convingere, din poziții 
foarte bune (min. 59 Rugiubei, min.
67 Dembrovschi, min. 75 Pruteanu).

Prima victorie...
CLUJ, 1 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Astăzi, în noroiul de pe Sta

dionul Municipal, C.F.R. Cluj a 
găsit., în sl'îrșit, victoria pe care a 
căutat-o zadarnic în celelalte 11 
etape, atît pe meleaguri străine, cit 
și pe teren propriu. Una din cau
zele acestei prime reușite a fost 
renunțarea la tactica de pînă acum, 
cu „libero", în folosul unui marcaj 
mai riguros, care a stopat încă din 
fașă multe acțiuni adverse. Petro
liștii, aflați încă în căutarea for
mulei ideale de echipă și de joc, 
au acționat, totuși, cu destulă vi
goare, avînd1 în Dincuță un jucă
tor percutant, deosebit de peri
culos.

Una dintre primele faze de joc 
avea să aducă și unicul gol al a- 
cestui meci, un gol care a rezistat 
pînă la fluierul final, cu toate pe
ripețiile meciului. în acel minut 5, 
Vișan a tras formidabil, dc la 20 
de metri, balonul a izbit bara și a 
ricoșat în teren, tot la Vișan. Nea-

nu-i de glumă...

GIUIMI POT TI
SATISFĂCUțl

CONSTANȚA, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Partidă foarte frumoasă. Farul a 
realizat în prima repriză un joc lim
pede, rapid, orientat și alternat
corect. Rapid a făcut din meciul aces
ta repetiția ei generală pentru întil- 
nirea cu Tottenham. Bucureștenii 
(handicapați de lipsa lui Dumitru —

Stadionul 1 Mai ; teren bun : timp 
frumos ; spectatori aproximativ 8 000. 
Au înscris : TANASB (min. 19), CA- 
RAMAN (min. 67). NEAGU (min. 
53) Și D. ENE (min. 80). Raportul 
șuturilor la poartă : 23—7 (pe spațiul 
norții 14—3). Raport tie cornere : 

8—3 '
FARUL : Stefănescu 7 — Ghlrea 7, 

Bălosu 8, Mareș 8. Nistor 5, Anto
nescu 8. I. Constantlnescu 8. Tănase 
8, Caraman 7. Tufan 6 (min. 62 O- 
pren). Kallo 8 (min. 73 Ologu).

RAPID : Răducanu 9 — Pop 8, Boc 
8. Lupescu 9, Codrea 7. Dinu 7 (min. 
46. Năsturescu 8). Mușat 8, Petreanu 
6 (min. 73 D. Ene). N,eagu 7, Ange- 
lescu 7. codreanu 7.

A arbitrat N. RAINE A 
ajutat de I. Radu (ambii din Bîrlad) 
și Gh. Ștefănescu (Galați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Farul — Rapid 

2-2 (2-1).

ușor accidentat duminica trecută) 
și-au restructurat așezarea, fortificînd 
liniile dinapoi. Mușat a evoluat în an
samblul liniei de fundași, iar Lupescu

„PLUTA DE PE BISTRIȚA"

LA AL TREILEA NAUFRAGIU
Dintre acestea numai două au fost 
trimise înainte de deschiderea scoru
lui, iar contraatacul, arma din depla
sare, a fost prea rar și superficial 
utilizată, vom conchide că prin ase
menea argumente nu putea fi „sc-

sivă. însă atacă nervos și fără prea 
multă convingere. Așa incit, tot Ghiță 
va fi în pericol. Portarul băcăuan 
iese la 20 de m și respinge cu mina 
(min. 57), parează și șutul lui Gher
gheli, scăpat singur în careu (min.

Stadionul Tineretului : timp însorit : teren bun ; spectatori circa 5 000. 
Au marcat : GHERGHELI (min. 52) și NECULA (min. 78). Raportul șuturilor 
la poartă: 13—10 (pe spațiul porții.: 4—7). Raport de cornere : 14—3.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Ivăncescu 8, Jenet 7, Olteanu 8. Rusu 
8. Pescaru 7, Cadar 8. Zotincă 8, Ghergheli 8, Drăgoi 5 (min. 74 Necula 7, pen
tru golul marcat), Gyorfi 6.

SPORT CLUB BACAU : Ghiță 7 — Mioc 8, Catargiu 7. Velicu 8, Kiss 6, 
Vătafu 6 (min. 72 Hrițcu). Sinăuceanu 7, Pruteanu 6 (min. 76 Sorin Avram), 
Dembrovschi 6. Rugiubei 7. Pană 6.

A arbitrat VASILE DUMITRESCU *★***, ajutat la linie de Gh. Vasiles- 
cu I și M. Niță (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — Sport Club 9—0 (3—0) ! I

dusă" la ea acasă o echipă care n-a 
vrut nici un moment să accepte su
perioritatea.,,,,adversarul ui și care lite
ralmente a fost mâi bună.

E drept, brașovenii s-au chinuit 52 
de minute pentru a îngenunchea gar
da băcăuanilor. Poate și pentru faptul 
că dispecerul Pescaru a trecut mai 
mult pe extrema stingă in umbra Tai 
Pană, și a lăsat elanul tinerilor Zo
tincă, Ghergheli și Drăgoi, fără luci
ditatea necesară. Poate și pentru fap
tul că Velicu și Ghiță au rezolvat in 
prima repriză citeva situații dintre 
cele care ard inima tribunei. Dar e- 
chilibrul acesta fragil n-a mai ținut 
mult. A venit golul din min. 52, cind 
la lovitura liberă, executată foarte 
bine de IvăhceșCu, de la circa 18 me
tri, Ghergheli țișne^te dintre tfiupiiri 
încordate și înscrie cu capul în col
țul din dreapta lui Ghiță. A venit 
acest gol și băcăuanii, văzindu-și ilu-

78). dar garda sa e neatentă și Ne
cula reia cu sete in gol. Nici intra
rea lui Sorin Avram și nici șutul lui 
Rugiubei din min. 86 nu pot scăpa 
„pluta de pe Bistrița" de la al trei
lea naufragiu din acest campionat...

Mircea M. IONESCU

„11“ Cluj K o. 
în minutul 27!

ziile spulberate, își amintesc de ofen-

C.F.R. CLUJ 1(1)
__________ .

PETROLUL 0(0)
.________ _ _____________■'___ 1

vînd altă soluție, Mocanu a trebuit 
să recurgă la fault, sancționat just 
de arbitru cu o lovitură de la 11 
metri, ee avea să fie impecabil 
transformată de Octavian lonescu.

Evident, gazdele sînt, propulsate 
în atac de acest gol, venit atît de 
repede. Și iată că Vișan are o 
mare ocazie de a majora scorul, 
dar trimite balonul în bară (min. 
12). Replica ploieștenilor se con
cretizează printr-un șut al lui Din
cuță, pentru ca apoi feroviarii să 
pună din nou stăpînire pe joc. 
Asistăm la o combinație Soo — S. 
Bretan. la care acesta din urmă 
are o mică ezitare, suficientă pen
tru a înlesni intervenția lui Mihai

Dt RtZUlTÂT
a pendulat, ca „libero", in fața Iul 
Răducanu. Toate ar fi fost bune, ca
pacitatea defensivă a sporit, dar for
ța de atac a Rapidului a scăzut, im
plicit, datorită faptului că giuleștenii 
n-au virfuri de percuție puternice, 
abile, rezistente, capabile să suporte 
condițiile inferiorității numerice. Așa 
se explică. în parte, slabele lși rarele 
„mușcături" ale oaspeților. Bazil Ma
rian ar trebui, poate, să mai reflec
teze dacă sporul de securitate obținut 
e în măsură să mențină randamentul 
general al echipei, frustrată în con
dițiile acestei strategii de atuurile eî 
obișnuite. Rapid n-a tras, în prima 
repriză, nici un șut la poartă. După 
pauză, cînd Năsturescu a intrat în lo
cul lui Dinu, dar a evoluat pe_ extre
ma i 
mărul 
chipa 
venin, 
pună

astfel nu-i 
meserie, e-( 
a căpătat... 

a reunit r,i 
__  , _ grele ad- 

versarului. De aceea, tactica și com
ponența echipei bucureștene pentru 
meciul cu Tottenham ni se pare că 
ar trebui să fie încă obiect de reflec
ție. în prima repriză, Farul a domi-, 
nat masiv, adoptîndu-se bine condiți
ilor impuse de adversar, spărgînd a- 
părarea lui complicată pe părțile la-i 
terale ale terenului și, mai ales, șu-' 
tind frecvent, extrem de puternic și 
de precis de la distanță, adică din 
fața acelei zone supraaglomerate cu 
bună știință. In min. 19, Tănase tra
ge de pe la 25 m, Răducanu respinge 
greu și iot Tănase recuperează balo
nul și înscrie : 1—0. Jucătorii Faru
lui vor continua bombardamentul 5 
autori — Antonescu, de două ori în 
același minut (21), I. Constantinescu 
(min. 26 și 30), Antonescu (min. 33), 
dar de fiecare dată portarul naționa
lei găsește soluția cuvenită.

în repriza secundă, bucureștenii e- 
chilibrează în primul rînd jocul lor, 
dînd mai multă atenție și mai mul'e 
dintre forțele lor momentelor de atac. 
Constănțenii vor continua să domine, 
dar acum și careul lui Ștefănescu e 
bîntuit din cînd în cînd de pericol, 
în min. 53, Năsturescu se lansează 
pe dreapta și centrează peste o apă
rare dezechilibrată și surprinsă, iar 
Neagu egalează printr-o lovitură de 
cap. Farul va prelua din nou condu
cerea în min. 67, cînd. după o fază 
complicată, mingea trece pe Ia Anto
nescu, Oprea pasează lui Caraman și 
acesta din urmă șutează în gol. Dar, 
pentru a doua oară. Rapidul va egala 
și tot prin zona Iui Nistor, depășit 
acum de Mușat, care va centra, așa 
cum făcuse și Năsturescu ceva mai 
înainte, exact în capul lui D. Ene : 
2—2. Deși mai puțin lucidă și vigu
roasă în partea a doua a jocului, Fa
rul a evoluat bine, practicînd un fot
bal agresiv, șutind de 14 ori pe spa
țiul porții și contracarind jocul d» 
apărare special al formației lui Ma
rian. Dar două neglijențe, două erori 
de plasament și de marcaj au făcut-o 
să nu obțină decît un punct. Rapid 
poate fi satisfăcută de rezultat.

Romulus BALABAN

dreaptă, sporind 
atacanților de 
bucureșteană 
a egalat și 
probleme mai

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon, do la 
trimisul nostru)

O ploaie nesuferită, indiferentă 
la frumusețile fotbalului, a căzut 
timp de 3 ore în dimineața me
ciului. „Nu-i bai. spuneau majori
tatea spectatorilor, la sfîrșit. Așa 
Pe noroi, cum a fost, tare ne pă
rea rău dacă nu veneam". Mă ^în
dese la mulțumirea suporterilor, la 
ce am văzut aici pe teren pentru 
că A. S. Armata Tg. Mureș a 
practicat azi (ieri n.n.) un joc care 
a îneîntat de foarte multe ori. Deși 
totul s-a petrecut pe un teren a- 
lunecos. în două locuri cu băltoa
ce mari, mureșenii au zburdat, pur 
și simplu, spre această victorie, 
care putea fi și mai categorică.

F. C. Argeș, completă, cu Dobrin 
în formație (acesta, bineînțeles, a 
primit un buchet de flori ia înce
putul partidei) venise să cîștige la 
Tg. Mureș. De altfel, a pornit com-

binînd Savant, tehnic, eficient, timp 
de vreo 5 minute---- în care Radu,
după o cursă, a tras puternic și 
Nagel a respins în bară. Pentru că 
pe urmă peste jocul inteligent al 
Argeșului s-a revărsat un Mureș 
învolburat. A.S.A. a arătat imediat 
că este pusă pe fapte mari. Hajnal 
distribuia mingea „ca la carte", 
desfășurînd jocul cînd pe c parte, 
cînd pe alta, Bolony se transfor
mase în umbra lui Dobrin, iar cei
lalți dădeau adevărate asalturi, u- 
nei după «ritul; -spre buturile ad
verse. în miri. 17, Nagy și-a lipit, 
parcă, mingea de bocanc pe la 40 m 
de poarta oaspeților și a plecat cu 
ea. A trecut pe rînd de Frățilă,
M. Popescu. Barbu și de la 16 ni 
a tras excepțional, incit Stan n-a 
avut altceva de făcut decît să scoa
tă balonul din plasă : 1—0. Mure
șenii au continuat să atace. Deși

Stadion „23 August" : timp închis ; teren moale șl alunecos ; spectatori 
10 000. Au marcat: NAGY (min. 17 șl 68) și SZOLLOȘI (min. 72). Raportul 
șuturilor la poartă : 19—11 (pe spațiul porții : 13—7). Raport de cornere : 4—2.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 8 — Szolloșl 8. Toth 7, Isplr 8 (min. 83 Sleam), 
Czako 7, Naghi 9, Boianl 8, Hajnal 9, Varadl 7, Mureșan 8, Fazekaș 8.

F.C. ARGEȘ : Stan 7 — Plgulea 7, Barbu 6, Vlad 6, Ivan 5, Roșu 5 (min. 
60 Prepurgel 6), M. Popescu 6, Radu 7, Frățilă 6 (min. 68 Dobrescu), Dobrin 8, 
Jercan 7.

A arbitrat GH. LLMONA (București) ajutat la linie de V. Gligo-
rescu șl V. Neacșu (ambii din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 0—0.

terenul era greu, pasele ieșeau, 
gazdele jucau în viteză- Cursele lui 
Mureșan. Fazekaș, Hajnal puneau 
în derută pe Barbu și Vlad așa că 
au mai fost și alte ocazii clare 
de gol. Dobrin lupta de unul sin
gur, cu pasele sale fără greșeală 
— care stîrneau murmure de ad
mirație și respect în tribune — 
dar zadarnic. în urma unei lovi
turi libere, trasă de el, Ivan a tri
mis mingea cu capui in bară. In 
min. 43, Dobrin a ajuns impetuos 
pînă la 6 metri de.poarta gazde- 
lor, dar a căzut cind afăcut o 
fentă și astfel... repriza ș-a termi-, 
nat cu 1—0 pentru A.S.A.

Repriza a doua, la fel de dîrz 
disputată, nu a reușit să dea cîștig 
de cauză argeșenilor, deoarece la 
pupitru se aflau tot gazdele. Supe
rioritatea lor s-a concretizat în pa
tru minute de aur. Fazekaș (min. 
68) face o cursă pe extremă, des
chide frumos, în careu, pe Nagy și 
acesta înscrie eu capul : 2—0. Re
citalul mureșenilor ia sfîrșit în min. 
72 : șutează pe rînd la poartă, Mu- 
resan, Czako șj Hajnal, după care 
vine hotărît din urmă Szolosi. A- 
cesta trage sec, din apropierea 
punctului de 11 m, fără drept de 
apel și... 3—0. Repede au mal tre
cut aceste nouăzeci de minute I

Modesto FERRARINI

Stadion Municipal : teren mocir
los ; timp friguros ; spectatori : cir
ca 1 500. A înscris OCTAVIAN IO- 
NESCU (min. 5. din lovitură de la 
II metri). Raportul șuturilor la poar
tă : 35—16 (pe spațiul porții : 15—10). 
Raport de cornere : 7—7.

C.F.R. : Gagea 8 — Țegean 7, Dra- 
gomir 7. Penzeș 8, Roman 7, M. Bre
tan 8. Vișan 8, S. Bretan 5 (min. 78 
Munteanu II), Soo 8, O. lonescu 7, 
Donicl 5 (min 54, Șoptereanu 6).

PETROLUL : M. lonescu 8 — Gru
ber 7, Bădln 8. Mocanu 6, N. Iones- 
cu 6, Dincuță 9. Mănăstire 6, Grozea 
5. Ciupitu 6. Moraru 6 (min 77 Ha- 
rapu), Moldovan 5 (min 56 Ange- 
lescu 6).

A arbitrat V. PADUREANU ★***★. 
ajutat la linie de D. Ghețu și C. Iof- 
ciu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. — Pe

trolul 1—0 (0—0).

lonescu. Ultimele minute ale repri
zei marchează. însă, un reviriment 
ploieștean, care, după două corne
re. ratează egalarea, întîi prin Ciu
pitu și apoi prin Bădin...

După pauză, în min. 59. Sorin 
Bretan, singur cu portarul, pierde 
cea mai mare ocazie a partidei. 
Apoi, jocul se echilibrează, mingea 
se mută repede dintr-o jumătate 
de teren în cealaltă și, la o în
vălmășeală în careul gazdelor, Bă
din trimite mingea pe lingă poartă.

în ultimul sfert de oră, maroați 
de efort, jucătorii înoată din ce în 
ce mai greu în noroiul de pe te
ren. Se joacă mai nervos, mai dur. 
Urmarea acestei atmosfere încăr
cate este incidentul petrecut în 
penultimul minut de joc-, în
tre N. lonescu și Soo (lovire reci
procă), soldat cu eliminarea ambi
lor jucători-

Clujenii au luptat cu multă am
biție, nevrînd să socotească termi
nată prezența lor în divizia A, în 
ciuda situației lor actuale din cla
sament. în orice caz, ei n-au de
pus armele, ci, așa cum au arătat 
în meciul de astăzi (n.r, ieri), sînt 
hotărîți să lupte pînă la capăt.

George MIHALACHE

PETROȘANI, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Meciul cu „U“ Cluj a fost aștep
tat la Petroșani cu teamă și strîn- 
gere de inimă. Evoluția Jiului la 
București în fața Rapidului născu
se aici griji și semne de între
bare. Echipa dovedise multiple slă
biciuni și nu puțini erau cei care 
nu-i acordau prea multe șanse în 
partida cu „U“, echipă care reu
șise duminică performanța de a 
învinge pe U.T.A. De aceea, îna
intea partidei de azi (n.n. ieri) lo
calnicii erau circumspecți și te
mători. Un eventual eșec al for
mației lor ar fi aruncat-o în coada 
clasamentului, acolo unde vizibili
tatea spre divizia B este aproape 
perfectă. Elevii lui Eugen Iordache 
cunoșteau și ei bine toate aceste 
calcule și mai știau că singura lor 
șansă de a se detașa de zona peri
ferică a clasamentului era victo
ria. Au obținut-o chiar mai ușor 
decît se așteptau și la o diferență 
de goluri care nu lasă nici un 
dubiu asupra justeței ei.

Oaspeții au avut lovitura de în
cepere, dar cei care construiesc 
primul atac sînt localnicii. Stocker 
— care astăzi a făcut una dintre 
cele mai bune partide din cariera 
lui — a fost faultat din spate, de 
Solomon, la 17 m de poarta lui 
Ștefan. Fundașul Georgescu a exe
cutat frumos lovitura liberă, pe 
sus, cu efect, peste zid și mingea 
s-a dus în plasă fără ca Ștefan să 
poată interveni : 1—0 în min. 1 ! 
„Șepcile roșii" acuză șocul. Joacă 
nervos, confuz, cu pase scurte, la 
firul., noroiului ! Fotbaliștii de la 
Jiul, încurajați de reușită, acțio
nează conform stării terenului i 
folosesc pasele lungi, la semiînăl- 
țime, sînt insistenți. Golul doi se 
înscrie în min. 7 : Stoian este faul
tat de Pexa Ia marginea careului, 
plonjează în interiorul lui, dar ar
bitrul nu se lasă păcălit și acordă 
lovitură liberă de la 16 m. Execută, 
de data aceasta Stocker, puternic, 
prin zidul care s-a ferit de minge : 
2—0. Surprinsă, „U“ nu are re
plică, jucătorii ei sînt iritați și ar
bitrul Mircea Bădulescu împarte

în decurs de 15 minute trei aver- 
tismente lui Fanea Lazăr, Uifălea- 
nu și Lică pentru proteste și vo
ciferări la deciziile sale. în min. 
27, Jiul ridică scorul la 3—0. Min
gea circulă pe ruta Naidin—Cotor- 
niani—Stoian și se oprește în pla
sa porții lui Ștefan, trimisă de , 
Stoian din marginea careului mic.

>
Stadionul Jiul; timp umed, înnou

rat ; teren moale, desfundat ; spec
tatori aproximativ 2 500 Au marcat: 
AL. GEORGESCU (min. 1), STOC
KER (min. 7) și STOIAN (min. 27). 
Raportul șuturilor Ia poartă : 13—5 
(Pe spațiul porții : 8—3). Raport de 
cornere : 5—10.

JIUL : Suciu 7 — Al. Georgescu 8. 
Georgevicl 7, Stocker 9, M. Popescu 
6, Cotormani 6 (min. 59 Mihai Ma
rian 5), Dodu 7. Urmeș 7, Mulțescu 
9, stoian 7, Naidin 6 (min. 65 Fă
gaș 7).

,,U“ CLUJ : Ștefan 6 — Crețu 6. 
Pexa 6, Solomon 6 (min. 46 Mihflilă 
7), Cimpeanu 8, Anca 6, F. Lazăr 6 
(min. 75 Sudy), Uifăleanu 6, Hun- 
teanu I 6, Adam 6. Lică 7.

A arbitrat M. BĂDULESCU 
★ ajutat la linie de Z. Szi-
laghi șl I. Erdoș (toți din Oradea).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Jiul — ,,U“ 

Cluj 2—1 (1—1)

Clujenii reclamă ofsaid la înain
tașul petroșenean, un ofsaid care 
nu l-a văzut nici tușierul Iuliu 
ErdSs, nici arbitrul de centru, nici 
observatorul federal Mircea Cru- 
țescu și nici noi...

Este 3—0 în min. 27 și echipa 
Jiul nu a beneficiat încă de nici 
un corner, iar jucătorii ei n-au tras 
nici un șut -pe lîngă poarta adver
să...

Repriza a doua a fost marcată 
de revenirea clujenilor. O reve
nire tardivă și ineficace. Tardivă 
pentru că meciul se jucase în pri
ma repriză; ineficace pentru că în 
ciuda unor perioade lungi de do
minare „U“ nu a reușit să reducă 
scorul.

Victoria Jiului este absolut me
ritată, dar scorul de 3—0 consi
derăm că este prea sever față de 
înfățișare de ansamblu a parti-j 
dei.

Dumitru VIȘAN

olt

ANGLI A - (fă BE A 7-a ECHIPA CALIFICATĂ
Ieri, la Atena, s-a desfășurat ultimul 

meci din grupa a IlI-a a prelimina
riilor campionatului european de fotbal. 
S-au întilnit echipele Greciei și An
gliei. Victoria a revenit fotbaliștilor 
englezi cu 2—0 (0—0), prin golurile
marcate de Hurst (min. 57) și Chivers 
(min. 89). Astfel, echipa Angliei este 
cea de a șaptea formație calificată în 
sferturile de finală, alături de Româ
nia. U.R.S.S., Belgia. Italia, Iugoslavia 
și R.F. a Germaniei.

CLASAMENT FINAL 
GRUPA a IH-a

1. ANGLIA « 5 1 0 15— 3 II
2. Elvefia S 4 t 1 12— 5 9
3. Grecia 6 114 3—8 3

Malta 6 0 1 5 2—16 1

Sîmbătă se va cunoaște oea de a opta 
participantă în sferturile de finală. La 
Sofia, se întilnesc echipele Bulgariei 
șl Franței. Numai o victorie a Franței 
la 4 goluri diferență îi poate aduce 
calificarea! Altfel, Ungaria va fi cea 
de a 8-a. echipă calificată.

★
Aseară* pe Stadionul Olimpic din 

Berlinul occidental, Iu fața a 85 000 
de spectatori, s-a rejucat partida tur 
dintre Borussia MOnchengladbach și 
Intemazionale Milano, contînd pentru 
optimile de finală ale C.C.E.

Meciul s-a încheiat la egalitate : o—0. 
Pentru sferturile de finală s-a califi
cat Intemazionale Milano. (Reamintim că 
Ia Milano, victoria a revenit lui Inter 
cu 4—2).

Alte amănunte în ziarul de mîine.
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