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sportivi români ai anului 1971 vor primi trofee 
Fizică și Sport. Opiniile dv. vor fi extrem de 

_____ __________________„ __________  __  buni 10 dintre performerii români._
Puteți trimite opțiunile dv., în scrisori și cărți poștale, pe adresa ziarului nostru, Str. Vasile Conta 

nr. 16, București, cu mențiunea: PENTRU CONCURS 71.
NU UITAT! ! CITITORII CARE VOR INDICA ORDINEA FINALA A CELOR 10, VOR PRIMI PREMII 

IN OBIECTE Șl ABONAMENTE LA ZIARUL NOSTRU.

După cum am anunța* zileleDupă cum am anunța* zilele acestea, cei mai buni 
și cupe din partea Consiliului Național pentru Educație 
prețioase, pentru stabilirea ordinii definitive a celor mai

FINAL DE SEZON CARACTERIZAT DE ANGAJARE TOTALA, IATĂ NUME PRESTIGIOASE BE SPORTIVI,
LA ALEGEREA Dv.!

Luna decembrie, a debutat cu 
etapa a XH-a din campionatul pri
mei divizii într-o zi din mijlocul 
săptămînii, urmînd ca „pipeta" 
timpului să ne drămuiască în aceste 
ultime zile ale anului cîte o e- 
tapă, cîte un derby de conjunctură 
a clasamentului, cîte o restanță.

De aceea, probabil, ne și pare că 
etapele sînt mai rapide ca de obi
cei, înghițite de ceața trecutului 
(care, pentru iubitorul fotbalului, 
înseamnă, în ultimă instanță, 
tistica 1), viitorul apropiat — 
tapa care urmează la fatidicul 
men de trei sau patru zile — 
venind acaparator, dacă nu chiar 
inhibant. Este vorba, deci, de mă
sura foarte riguroasă a condiției fi
zice și psihice a jucătorilor și — de 
cc nu? — a antrenorilor, intr-un 
final dc sezon marcat dc disemina
rea partidelor oficiale internațio
nale, de îngreuierea condițiilor at
mosferice. Evident terenurile de 
joc tind sprp un numitor comun: 
moale, alunecos, iar tehnica supe
rioară a unor fotbaliști, a unor e- 
chipe, nu va putea fi valorificată 
în absența unor resurse fizice adec
vate. Din acest punct de vedere, 
clapa de miercuri a relevat o di
namică satisfăcătoare a jocurilor, 
un travaliu permanent al jucători
lor, în ciuda dificultăților terenuri
lor, care ne, apropie de certitudinea 
că pregătirea acestora va putea, în 
sfîrșit, face față unui program de 
anvergură. Dar cum orice absolu
tizare în această direcție răstoarnă 
raportul firesc — cursivitatea 
tehnicitatea partidelor fiind cele 
runcate pi'imele din „nacelă" 
am consemnat în etapa a Xll-a 
confruntări în care angajamentul

ATENȚIE, INSĂ, LA NIVELUL FOTBALULUI!

■■

Ghergheli a țîșnit dintre apărătorii băcăuani, a lovii plasai balonul cu capul și... Steagul roșu deschide scorul 
Foto : Liviu POPELEA — Brașov

Și 
a-

și

Corbu medaliat cu argint la C.E. de
C.2. în aer liber, al treilea perfor- 

Cornelia Popescu,
ATLETISM : Caro)

sală șl cu bronz la
mer mondial In 1971 la triplusalt ;
clasată a treia la C.E. de la Sofia șl a doua, la C.E. de 
la Helsinki, 
ta înălțime ;
rooenele” de

BASCHET :
buni jucători 
european.

BOB : Ion Pan(uru — pilotul echipajului victorios la 
campionatele europene.

BOX : Aurel Mihai, Antoniu Vasile, Alee Năstae — 11- 
naiiști la campionatele europene de la. Madrid ; Paul 
Dobrcscu — deține cîteva victorii de prestigiu în turnee 
și meciuri internaționale de anvergură.

CANOTAJ : Ioana Tudoran, Mltana Botez, Ellsabeta 
tazăr. Doina Baxdaș și Ștefania Borisov — componente 
ale schitului 4-f-l> campion european la Copenhaga.

CAIAC-CANOE : Costel Coșniță — Vasile Simiocenco. 
Gheorghe Danielov — Gheorghe Simiocenco și Afanasie 
Sciotnic — Cuprian Macarencu — campioni mondiali la 
Belgrad.

FOTBAL : Componența echipei naționale calificată pen
tru sferturile de finală ale campionatului european

HOCHEI : Gheorghe Huțanu — desemnat cel mai bun 
înaintaș la C.M. grupa C din Olanda.

a treia ’ performeră mondială la săritura 
Csaba Dosa — medaliat cu argint ia „eu- 
la Helsinki.
Radu Diaconescu, unul dintre cei mai 

români la preliminariile șl la campionatul

Turneul final

la lupte libere

fizic a rămas dominant (Crișul—Po
litehnica Iași), sau a depășit pe a- 
locuri nota (Dinamo — Steaua, 
C.F.R.—Petrolul). Este foarte ade
vărat că pe o suprafață de joc a- 
lunecoasă, clisoasă, în care echili-

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 

ÎN ULTIMA PARTIDĂ SUSȚINUTĂ

ÎN TURNEUL DIN R.P. CHINEZĂ
Hocheiștii români, care au efec

tuat un turneu de mai multe 
jocuri în R. P. Chineză, au făcut

LA HOCHEI, I.P.G.G.

în drum spre țară o escală de mai 
multe ore Ia Moscova, din cauza 
timpului nefavorabil, continuîn- 
du-și călătoria în cursul zilei de 
azi. In ultima partidă susținută In 
compania reprezentativei R. P. Chi
neze, hocheiștii români au învins 
cu 4—3 (3—1, 0—1, 1—1).

SLOVAN HODONIN 4—5

Aseară, pe patinoarul „23 Au
gust" după un meci echilibrat și 
abundînd în faze spectaculoase, 
Slovan Hodonin a învins echipa 
I.P.G.G. cu 5—4 (2—2, 2—0, 1—2). 
După desfășurarea jocului, bucureș- 
tenii meritau un rezultat de egali
tate.

BOXERII ROMANI AU
Ieri dimineață a părăsit Capitala, 

cu destinația Miinchen, reprezen
tativa de box a țării noastre, care 
după cum se știe va întîlni dumi
nică selecționata R. F. a Germani
ei. Au făcut deplasarea următorii 
pugiliștii A. Mihai, C. Gruiescu, I.

RESPECT FAȚĂ DE ADVERSARI
RESPECT FAȚA DE CAMPIONAT!

Pe marginea unor încălcări ale moralei sportive în fotbal care necesita
intervenția F.R. Fotbal și a C.N.E.F.S.

Amatorii de fotbal, aceia care s-au 
deplasat pe stadioane, au privit la 
televizoare sau au ascultat emisiunea 
„Minut cu minut” Ia posturile de ra
dio au rămas neplăcut impresionați 
de faulturile comise de unii jucători, 
dezamăgiți în mod special de duri
tățile din derby-ul etapei, Steaua — 
Dinamo. în care un tânăr talent ai 
fotbalului nostru. Iordănescit, n-a 
mai putut continua jocul din cauza 
loviturilor primite, din partite, de la 
colegii de echipă națională, aceeași 
cu care împărtășise recent marea 
bucurie a calificării reprezentativei 
României în sferturile de finală ale 
campionatului european.

Cavalcada de faulturi de pe sta
dionul Dinamo, a cărei statistică o 
prezentăm la rubrica de fotbal, suita 
de faulturi și intrări periculoase în 
celălalt derby, al codașilor, la Ora
dea. eliminarea jucătorilor Soo și 
Nae Ionescu la Cluj, iată petele ne
gre ale acestui sfîrșit de campionat.

Este foarte regretabil să constatăm 
că în climatul general de întărire a 
conștiinței socialiste Ia care și clu
burile și sportivii noștri fruntași 
și-au dat adeziunea, s-au produs ase
menea încălcări crase, lapte ce do
vedesc că aplicarea în practică a în
vățămintelor privind respectarea ad-

I. MITROFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI ÎNCEPE PE ARENA VOINȚA

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ

„CUPA BUCUREȘTI» LA POPICE
Timp de trei zile, cunoscuta arenă 

Voința din Capitală va fi gazda ce
lei de a V-a ediții a tradiționalei 
competifii internaționale de ■ popice 
dotată cu „Cupa București”. La în-

PLECAT LA MUNCHEN
P. 

Hodoșan, Al. Popa, 
. Petrea, H. Stump și I. Alexe. De
legația este condusă de Matei De- 
du și e însoțită de antrenorii T. 
Popa și G. Nour, arbitrul M. Voi- 
culescu și dr. P. Radovici.

Ivan, G. Pometcu, A. Vasile, 
Dobrcscu, I.

un număr record de 
care și două debu- 
și Polonia. Ceilalți 

din Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei, 

și. evident, România, 
fi inaugurată

treceri participă 
țări (8) printre 
tante. Bulgaria 
concurenți sînt 
R.D. Germană, 
Franța. Ungaria 
Competiția va 
după-amiază. cind vor intra pe 
6 piste de bitum 16 jucători și 
atâtea jucătoare, din țara noastră 
dențiați în partidele de campionat, 
invitați ai F.R.P.

Azi, întrecerile încep la ora 15. 
mîine la ora 8 — juniori și junioare 
și ora 15 — turneul individual inter
național seniori si senioare.

Arbitrii principali ai competiției 
sînt C. Popescu și E. Moidoveanu.

Oaspeții vor sosi astăzi dimineață 
în București.

azi 
cele 
tot 

evi-

Meciul de verificare a rugbyștilor cu Rulmentul

DURITATEA PUTEA LIPSI I
în intenția de a realiza o omoge

nizare cit mai perfectă a echipei re
prezentative de rugby. antrenorii 
coordonatori au supus components 
lotului unui nou meci de verificare. 
El a avut loc joi după-amiază pe 
stadionul Tineretului (devenit destul 
de impropriu după prea numeroasele 
solicitări din ultima vreme). Parte
neri. rugbyștii de 
Bîrlad.

Evident că alegerea 
sparing-partener și-a 
foarte precise : era absolut necesar 
ca selecționabililor să li se pună în fa
ță un adversar mult mai pretențios, 
care să nu fie dispus de a face p» 
teren o simplă figurație. Din păcate.

Parta-
la Rulmentul
unui asemenea 
avut rațiuni

jucătorii Rulmentului și-au depășii 
Pe alocuri rolul, au abuzat de duri
tăți, fapt deplorabil, în urma căruia 
au căzut victime numeroși „trico
lori" : Daraban, Șerban. X. Pop, Flo- 
rescu și Constantin. Ei au fost obli
gați să părăsească terenul. încă dia 
prima repriză. Implicațiile acestor 
accidentări pai’ să fie destul de gra
ve, deoarece medicul lotului nu est» 
prea optimist în ceea ce privește re' 
cupenarea pînă la meciul de la Be
ziers — a trej dintre selecționabili 
și anume Șerban. I. Pop și Florescu. 
După toate complicațiile și incertitu
dinile ivite aproape la fiecare meci- 
test acum, iată, au apărut altele 1

a folosit inițial o formați»Lotul

din rîndul căreia s-au remarcat 
povici (linia X). mijlocașul la grăma
dă Țața, precum și întreaga 
trei sferturi. Bun a fost și 
fundașului Durbac, mai ales 
dițiile uni teren greu (moale, 
dat Pe alocuri) care l-a 
mult.

Duminică. selecționabilii 
au mai rămas valizi precum și cel 
ce se vor restabili pînă atunci — vor 
susține ultimul meci de verificar» 
cu porțile deschise. Ei vor întâlni, 
tot pe stadionul Tineretului, de la 
ora 10. selecționata de juniori a 
tării, care se pregătește pentru vii
toarea ediție a „Cupei națiunilor 
F.I.R.A." (A. II.).

linie da 
aportul 

în con- 
desfun-* 
solicitai

car»

Dărăban a avut, și în meciul cu Rulmentul, o evoluție constant valoroasă, lată-l, la o repunere din margine, 
f nălțat cu mult pettp geilalți fucătorj ■. Foto i C. BEREȘTEANU

HANDBAL : Gheorghe Gruia — deținătorul unui adevă- 
rat „record mondial" : 100 meciuri internațional® ți soo 
de goluri pentru echipa națională ; Cornel Penu — por
tarul reprezentativei țării ; Rozalia Sos și Simona Arghir 
— componente de bază ale echipei naționale.

LUPTE : Gheorghe Stoiciu ți Nicolae Martlnescu (gre- 
CP-romane). Ludovic Ambruș (libere) — medaliațl cu ar
gint la C.M, de la Sofia.

NATAȚIE : Șerban Huber — cel mal bun portar la C.E. 
de juniori de la Barcelona, revelație la turneul Jadran ; 
Marian Slavic — 6 titluri de campion balcanic, Învingător 
la Cupa Europei

POPICE: Ildîco Jijle — campioană europeană la Juni
oara

SCRIMA : Ana Pascu — medalie de bronz la C.M. da 
la Viena.

TENIS : Ilie Năstase și Ion Tiriac, pentru * doua oară 
finaliștl în Cupa Davls, învingători In nenumărate turnee 
internaționale.

TENIS DE MASA : Marla Alexandru — finalistă în pro
ba de dublu mixt, cu Iugoslavul Stlpancicl, la C.M. de 
la Nagoya.

TIR : Edda Baia — campioană europeană de sală ia 
pușeă cu aer comprimat ; Gheorghe Florescu, clasat a) 
treilea la C.M. de talere.

VOLEI : Gyula Bartha șl Gabriel Udișteanu — Jucători 
de bază al formației României, clasată a treia la cam
pionatul european.

ECHIPA STEAUA, LA UN PAS UE TITLU
o întrecere de aproape un 
mai bune șase formații ale

la lupte libere — Steaua, Steagul 
roșu Brașov, Metalul Tîrgoviște, Du
nărea Galați, Dinamo București și

După
an, cele 
campionatului republican pe echipe

Șt. Stîngu (Steaua), multiplu campion al țării la categoria grea, îl fixează 
cu umerii pe saltea pe brașoveanul Gh. Grassel

| Foto t Th. MACARSCHI

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — s-au 
aliniat ieri după amiază în confrun
tarea finală ce se dispută în sala 
Floreasca din Capitală.

Primul tur, din cele cinci cite 
programează turneul final, a fost 
deosebit de interesant și, se poate 
spune chiar viu disputat. Pe toate cele 
trei saltele am văzut meciuri specta
culoase, cu multe și abile procedee 
tehnice. Atenția era însă polarizată 
in jurul partidei derby, dintre Stea
ua, campioană zece ani la rînd și 
Steagul roșu Brașov, ocupanta Ta
cului doi în ediția de anul trecut a 
campionatului. întîlnirea dintre cele 
două fruntașe ale luptelor libere din 
țara noastră a corespuns în bună 
măsură, așteptărilor, majoritatea 
concurențllor au oferit meciuri de 
buni nivel tehnic. în final, victoria 
a revenit la limită sportivilor mili
tari cu 18—14. Foarte bine s-au com
portat de la Steaua, I. Arapu (cat.

T. RABȘAN
■iu.

(Continuare în pag. a 4-a)
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SĂLILE DE SPORT ÎN PRAGUL IERNII

FOLOSIREA INTENSIVĂ A SPAȚIULUI DE ANTRENAMENT
sporește eficienta

Iarna aflată in pragul caselor noastre împinge, tot mai mult, activi
tatea sportivă spre sălile închise. Acest moment calendaristic, devine, de 
fiecare dată, dificil, dacă — în raport cu penuria de hale sportive — 
gospodărirea lor nu duce la o utilizare intensivă, pe baza unor progra
mări orare stricte și judicios alcătuite, care să permită unui număr cit 
mai mare de sportivi să beneficieze de posibilitățile de antrenament.

Raidul-anchetă inițiat de redacția noastră în special in București, dar 
și în cîteva centre din țară, a avut tocmai intenția de a stabili cum se 
manifestă spiritul gospodăresc al deținătorilor de .săli, in ce măsură se 
respectă programul întocmit, cu: cită eficiență este foloCit timpul destinat 
antrenamentelor, fără a neglija prezența altor posibile aspecte adiacente.

PREGĂTIRII SPORTIVE
mele asociații sportive românești, 
care-și desfășura activitate în zona 
care a devenit în ultimii ani bijute
ria de instalații sportive a clubului 
bucureștean Progresul. O asemenea 
împrejurare istorică a avut darul să 
stimuleze gospodarii clubului, în- 
demnîndu-i să îmbogățească per
manent inventarul bazei, de la o 
nouă sală de forță pentru sportivii

. f.

ultimul rînd, se datorește și spiri
tului gospodăresc al directorului 
complexului, Cornel Bianu). Un sin
gur exemplu este convingător : mo
dul cum, prin două cortine mobile, 
imensa sală de sport poate fi îm
părțită, în orice clipă, în trei sec
toare, satisfăcînd concomitent trei 
unități diferite venite să se antre
neze I mai puțin semnificativă

CARUSELUL 
ANTRENAMENTELOR

să preia „ștafeta" de la lup- 
Programul era strict și nu

ȘOS.Sala de sport Dinamo din . .. 
Ștefan cel Mare răsună sub lovitu
rile date mingilor de baschet de 
către sportivii care s-au răspîndit 
pe suprafața dintre cele două pa
nouri. Se pregătesc cu asiduitate 
elevii antrenorului Teodor Giurcu- 
lescu. Vreo 12 juniori (printre ei se 
află și Viorel Dragnea, component 
al lotului național) exersează teme 
de bază : blocajul, ieșirea din blo
caj, marcajul în apărare.

După o oră și jumătate intră tot 
la baschet schimbul următor, cu 
consacrații primei echipa de seniori, 
Albu, Diaconescu, Dragomirescu, 
Chivulescu, Novac etc. Este marți 
și antrenorul Dan Niculescu ține 
a doua ședință de pregătire în a- 
ceastă săptămînă. Pînă la meciul 
oficial de duminică vor urma alte 
trei.

în același timp, în spatele unui 
panou, protejați de o plasă de sfoa
ră, cițiva luptători execută nume
roase angajări gen concurs. Sînt cei 
de la „libere", conduși de antreno
rul Alexandru Radu. Este vorba de 
un antrenament suplimentar înain
tea turneului final al campionatului 
diviziei A, din această săptămînă.

Ea cîteva zeci de metri mai de
parte într-o altă clădire, asistăm la 
antrenamentele grupei de trăgătoare a 
antrenorului Viorel Manciu (la lumi
na reflectoarelor) și la ’lucrul de 
selecție efectuat de antrenorul de 
gimnastică Florea Ștefănescu.

...Trecuseră aproape două ore și, 
în sala mare, baschetbaliștii lui Dan 
Niculescu se pregăteau să cedeze 
locul handbaliștilor lui Vlase Oprea. 
„Și acest carusel care se încheie 
uneori aproape de miezul nopții, 

începe a doua zi de dimineață, 
aceeași vigoare, ne spunea tov. 
Ionel Gheorghe Turtureanu, șef 
secție în cadrul sectorului de 
struire al clubului, care asistase 
la toată suita de antrenamente.

Faptul nu surprinde pentru că 
funcționarea continuă, cu toate atri
butele sale (respectarea programului, 
participarea conștientă a sportivilor 
la procesul instructiv educativ, 
punctualitate), este indispensabilă 
unei fabrici de campioni.

REPARAȚIA : O DATA Șl BINE
Ea ceasul înserării, cînd am sosit 

la Giulești, sub potcoava de beton 
a stadionului — acest furnicar as
cuns, în continuă fierbere — activi
tatea era Ai toi. In sala de jocuri, 
luptătorii de la Rapid își desfășurau 
pregătirile sub îndrumarea antre
norilor Vasile Pătrașcu și Marin 
Belușioa. Profitau de „fereastra" 
lăsată de voleibaliștii lui Aurel 
Drăgan care, din cauza etapei de 
miercuri, nu mai făceau obișnuitul 
antrenament înscris în programul a- 
fișat. In una dintre cabine, antrenorul 
echipei de volei fete. Davjla Plocon

aștepta
tători. _
trebuia pierdut nici un moment din 
timpul afectat pregătirilor. împreu
nă cu amenajatorul Cristea Stoian 
și cu medicul sălii, gata să ofere 
asistență sportivilor veniți la an
trenamente, am pornit prin sălile 
de sub tribună. Pretutindeni, spor
tivi și antrenori, încăperi curate, 
bine întreținute, confortabile. Doar 
la arena de popice lipsea progra
mul
ne-am dat seama în ce măsură a- 
ceasta satisface sau nu nevoile sec
țiilor. O bună impresie ne-a făcut 
săla de box, unde l-am găsit în 
plină activitate pe antrenorul Buca 
Romano, pregătind pe cei mai mici 
„fii ai Grantulul", cu sprijinul unor 
boxeri consacrați ai secției. De ase
menea, sala de haltere — bine u- 
tilată — unde se pregăteau tinerii 
sportivi de la Energia. Aici am gă- 
fsit însă afișat doar programul sec- 

Rapid. Poate că ifti această 
sală și-ar mai găsi loc și sportivii 
altor asociații din apropiere, care 
au secții de haltere și culturism. 
Sala de lupte era închisă pentru 
unele reparații. După cîte am auzit, 
tribuna Giuleștiului nu este un a- 
coperiș prea bun și asemenea mici 
reparații, datorate pătrunderii 
ploii, sînt destul de dese. De ce nu 
una și bună ? Ca să nu fie obligați 
luptătorii să-șî schimbe prea des 
sediul antrenamentelor.

antrenamentelor, așa că nu

țlei...

UN CLUB AL CLUBULUI
Iu seifurile Băncii Naționale a 

fost de curînd sesizată existența ve
chiului act de proprietate — datînd 
de prin 1362 — al uneia dintre pri-

re- 
cu 

co
de 
in- Cluburile și asociațiile sportive 

prețioasă

intrenamentului concomitent pentru
împărțită ingenios cu două cortine mobile, sala Progresul devine utilă 
intrenamentului concomitent pentru trei formații Foto i N. DRAGOȘ

de performanță (de care se. bucură, 
de pe acum, antrenorul de atletism 
Nicolae Gurău) pînă la un „club al 
Clubului" (cu al cărui proiect se 
mîndrește, tot de pe acum, preșe
dintele clubului, Ion Sfetcu).

Extrem de bine utilate („Cine nu 
șl-ar dori asemenea sală de box1“ 
— ne spunea antrenorul Ion Vasilov, 
Al mijlocul unei impresionante mase 
de elevi, pe care-i împarte la în
vățătură cu maestrul Lucian Popes
cul), sălile complexului sportiv Progre
sul sAit și bihe îngrijite (ceea ce, nu în

este grija pe care antrenorii înșiși 
(de pildă maestrul de haltere și 
culturism Ilie Ienciu) o acordă să
lilor ce le-au fost puse la dispoziție. 
In atari condiții sînt ușor de corijat

(Continuare în pag. a 2-a)

Raid-anchetă realizat de un colec
tiv redacțional, cu sprijinul cores
pondenților noștri județeni Petre 
ARCAN (Timișoara) și Ștefan GUR

GUI (Craiova)

dețin, ca pe o 
I . prețioasă zestre, hale sau săli de sport, mai 

mari sau mai mici, toate destinate activității 
de instruire sportivă și uneori chiar competițiilor 
oficiale. Este de la sine înțeles că de buna chiver
nisiră a acestor incinte depinde însăși desfășurarea 
normală o activității sportive în întregul ei. Spre 
satisfacția noastră, am constatat că în marea majo
ritate a sălilor vizitate spiritul gospodăresc este 
prezent, încununat uneori chiar cu ingenioase soluții 
(ca, de pildă, sectorizarea sălii Progresui).

Afișarea la loc vizibil a programelor orare și 
riguroasa lor respectare asigură o utilizare inten
siva a sălilor spre beneficiul nu numai al proprie
tarilor, ci și al asociațiilor care nu dispun de săli. 
O admirabilă probă de eficacitate arată sala bucu- 
reșteană Constructorul, deschisă pentru copii încă 
de la ora 6 dimineața, precum trist ni se pare cazul 
sălii imense a clubului Politehnica, pe care marți, 
în amurg, am găsit-o încuiată, în timp ce, cu sigu
ranță, multe unități sportive studențești se pling 
de lipsa „spațiului de antrenament".

De cea mai mare importanță ni se pare însă nu 
numai exploatarea judicioasă a spațiului disponi
bil, ci și a timpului afectat antrenamentelor. Din

păcate, se mai constata ore de pregătire care nu 
au pentru toată lumea... 6C de minute. în acest lei, 
procesul instructiv-educativ nu poale primi califica
tivul de eficient. în același timp se scade din veri
dicitatea sau justețea reproșului adesea auzit cu 
referire la insuficiența sălilor de sport.

în aceeași ordine de idei, considerăm util a 
atrage atenția asupra necesității participării con
știente a sportivilor șF a antrenorilor ior la orele 
de pregătire, pentru ca timpul — și așa destul de 
limitat — rezervat antrenamentelor să fie utilizat 
cu randament maxim,

Raidul-anchetă ne-a dat posibilitatea să ne con
vinge*) de faptul că prezența permanentă a unui 
administrator, vizitele periodice ale conducerilor de 
cluburi sau asociații garantează desfășurarea corec
tă a programelor, asigură ținuta etică a antrena
mentelor. Mult mai rar, din păcate, se semnalează 
în săli prezența reprezentanților organelor sportive 
locale sau federațiilor.

Fără a nega necesitatea construcției de noi săli 
— pe măsura creșterii numerice a mișcării noastre 
sportive — sîntem nevoiți să subliniem și utilitatea 
stringentă a întreținerii permanente (prin reparații 
și amenajări) a sălilor existente.
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AU FOST OMOLOGATE 
PÎRTIILE DE LA POIANA BRAȘOV

HUBERT SPIESS, președintele subcomitetului de pirtii alpine
al F. I. despre

Dupț vizita la Sinaia, președin
te subcomitetului de pîrtii alpine 
in cadrul F.I.S., dl. Hubert Spiess, 

poposit — cum era normal — 
i la Poiana Brașov pentru omo- 
>garea pîrtiilor de schi în con- 
ormitate cu noile prevederi re- 
ulamentare concepute în spiritul 
sigurării securității eoncurenților. 
’rebuie spus că dl. Spiess este o 
utoritate în materie, fiind unul 
lintre organizatorii principali ai 
i.O. de la Innsbruck (1964). De cîți- 

■ a ani este expertul principal al 
F.I.S. în problemele pîrtiilor de 
?oncurs. fiind și raportorul tehnic 
.<1 pîrtiilor și 
Sapporo.

Vizitînd timp 
iana Brașov și

Instalațiilor de la

de două zile Po- 
___,. , parcurgînd — cu 

piciorul — fiecare pîrtie de con
curs. inspectorul tehnic a omolo
gat pentru competițiile internațio
nale pîrtiile de sub teleferic și 
Sulinar pentru slalom uriaș, de 
sub teleferic și Ruia pentru sla
lom special, iar ca pîrtii de re
zervă, cea de la Kanzel și slalo
mul special din Poiana. Pirtia Su- 
linar a fost omologată și pentru 
proba de coborâre fete. în ceea ce 
privește coborârea bărbați, deși dl. 
.Spiess a apreciat Valea Lupului 
ea una din cele mai bune piste 
de concurs din Europa, nu a pu- 
tut-o omologa din cauza unei por
țiuni de cîteva sute de metri (si
tuată deasupra S-lui mare) deose
bit de periculoasă, mai ales la 
viteze superioare de 100 km/oră. 
Lucrările de amenajare, lărgire, 
consolidare și protecție propuse de 
F. R. Schi vor fi în măsură să 
rectifice acest inconvenient regu
lamentar, astfel ca la anul și pîrtia 
Lupului de la Poiana Brașov să 
poată fi integrată în circuitul ma
rilor competiții alpine. Pină a- 
tunci, sintem în situația de a nu 
avea tn țară nici o pirtie de co
borâre omologată.

Venit în special pentru recunoaș
terea pîrtiilor de concurs, dl. Spiess, 
care este un specialist Și în ceeȘ 
ce privește organizarea turismului 
și a stațiunilor montane de spor
turi de iarnă, s-a arătat îneîntat 
de posibilitățile Poienii Brașov, care 
oferă condiții tuturor categoriilor 
de schiori. Apreciind relieful și 
clima propice pentru sporturile ier
nii. di. Spiess a reținut Cu en
tuziasm și perspectivele de lărgire 
a domeniului schiabil, prin amena
jarea unor noi trasee șl pîrtii u-

POIANA BRAȘOV
soare și medii, făcînd și următoa
rele recomandări :

— Respectarea corelației dintre 
rapacitatea pîrtiilor a instala
țiilor mecanice de urcare. Formu
la ideală prevede pentru o pîrtie 
lată de 40 m o capacitate de 400 
persoane. La fiecare 100 persoane 
suplimentare, pîrtia trebuie lățită 
cu cca 8 m,

— Experiența marilor stațiuni al
pine arată că fiecare instalație me
canică trebuie să aibă la capătul 
superior, minimum 2 pîrtii de schi, 
pentru variație, pentru preparare 
cu mijloace mecanice (mașini), ori 
pentru eventualitatea unui concurs 
(închiderea unei pirtii nu trebuie 
să întrerupă și să afecteze fluxul 
turistic).

Fiind deosebit de impresionat 
de perspectivele de dezvoltare a 
Poienii dl. Spiess este de părere ca 
problema pîrtiilor să stea și în 
continuare in centrul atenției, de
oarece teritoriul schiului, diversi
ficat Și gradat ca dificultate, asi
gură viitorul și randamentul eco
nomic al unei stațiuni de sporturi 
de iarnă. _ 
Gardena 
(Austria) 
după ce 
de pîrtii 
au fost 
concursuri de schi. Revenind asu
pra Poienii, dl. Spiess a arătat 
necesitatea transformării Drumului 
Roșu intr-o pîrtie de retragere, de 
excursie și agrement căreia trebuie 
să i se prevadă amenajările co
respunzătoare.

Apreciind uriașele eforturi ma
teriale investite la Poiana pen
tru dotările hoteliere și mecanice, 
au fost semnalate ' 
eroziune apărute Pe 
șate de intervențiile 
și de necontinuare a 
lui vegetal. De aceea
stata încă o discrepanță intre con
fortul hotelier și cel al mijloace
lor mecanice față de starea fizi
că și de întreținere a suprafețelor 
de schiat.

Concluziile vizitei au fost pozi
tive, utile. Specialistul F.I.S. s-a 
dovedit îneîntat de atenția și per
spectivele de care se bucură schiul 
de turism și competilional in Ro
mânia,

De pildă, stațiuni ca Val 
(Italia) sau Mayrhofen 
s-au putut lansa numai 
și-au întregit patrimoniul 
pentru toate gradele și 
organizate cîteva mari

fenomene de 
pîrtii, declan- 
cu buldozere 

fixării stratu- 
se poate con-

f
Mihai BÎRA

Nr. 6895

SCRISORILE DV

Imaginea surprinsă la meciul Dinamo — Steaua (3—0) redă unul dintre atacurile fulminante ale trăgătorului 
dinamovist Laurențiu Dumănoiu (tricou alb). Colegii săi Cornel Oros. Wiliam Schreiber și Mircea Codoi urmă

resc cu atenție faza. Campionii sînt surprinși, ca

DINAMO
Se pare că după întfrlngerea <îe 

miercuri seara, echipa campioană a 
țării la volei masculin. Steaua, nu va 
mai reuși să-și mențină hegemonia 
in competiția internă, aga cum a fă
cut vreme de cinci ary. la rind. Me
ciul cu garnitura dinamovistă a vali
dat o prognoză mai veche asupra 
valorii multiplilor noștri campioni fi 
a perspectivelor lor.

Fără îndoială. Steaua a jucat slab, 
dar aceasta și pentru faptul că dina- 
moviștii nu le-au lăsat adversa
rilor nici o posibilitate de a-și face 
jocul, nici o portiță de scăpare, nipi 
o speranță...

Concentrarea maximă, exploatarea 
tuturor avantajelor pe care taamul 
lui G- Eremia le avea față de cam
pioni 
caj 
vaste 
leu), .. ,,
Joț în linia a doua 
preluareți în care căpitanul echipei,

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE 
A TURULUI

Steaua — Dinamo 0—3 (—3. —4, —2), 
Rapid — Tractorul Brașov 3—2 (6, —13. 
1, —îl, 7), I.E.F.S. București — Politeh
nica Timișoara 3—2 (13, —7, —13, 10, 8), 
Progresul București — Viitorul BacSu 
3—1 (11, —9, 11, 11), Politehnica Galați — 
Universitatea Craiova 3—1 (—8, 3, 7, 6), 
Universitatea Cluj — Unirea — ■ ' ■ 
Brăila 3—0 (11, 5, 16). în meci 
politehnica Galați — Tractorul 
3—0 (3, 4, 4).

CLASAMENT

Xforță de atac zdrobitoare, blo- 
cvasiimpenetrabil. posibilități 
de a realiza combinații pe fi- 
cfeiritatea ei siguranța execuțji- 

(în special la

Tricolor 
restantă: 

Brașov

1. DINAMO 11 11 0 33î 4 22
Z. steaua n 9 2 29: 8 20
3. Rapid n 9 2 28:13 20
4. I.E.F.S. ii 7 4 24:19 18
6, ,.U" Cluj
0. progresul

ii 5 6 19:22 16
n 5 6 19:28 16

7. Politehnica Gl. ii 4 7 20:23 15
8. Viitorul ii 4 7 20:26 15
0. Tractorul ii 4 7 15:24 15

10. Univ. Craiova ii 4 7 16:26 15
11. Politehnica Tim. ii 3 8 14:27 14
12. Unirea Tricolor n 1 10 10:32 12

de atitea alte ori, cu blocajul incomplet

DUPĂ DERBYUL TURULUI ÎN CAMPIONATUL MASCULIN

START SPRE ÎNALTE
Încă o dată 
acestea au

COTE VALORICE
Schreiber, s-a doved.t 
omul de bază — toate 
creat o superioritate evidentă a „alb- 
roșilor”. Lipsită și de ultima făclie 
care conducea cîndva la ’'istorii cate
gorice (marea ei capacitate psihică 
de concurs). Steaua avea să cadă in 
mediocritate, indată după începerea 
jocului, pentru ca apoi să eșueze la
mentabil. Iată de ce derby ul nu a 
existat decit din punctul de vedere 
al jocului învingătorilor.

Ce fapt nou decurge din această 
Inversiune de forțe in fruntea pri
mului eșalon voleibalistic ? Mai mult 
decit prăbușirea zgomotoasă a foștilor 
campioni ni se pare semnificativă 
reafirmarea puternică a echipei Di
namo. ajunsă acum la o cotă valo
rică deosebită șf cu perspectiva de a 
ajunge o forță de prim rang in rîn
dul echipelor de club europene, un 
superteam pe al cărui nucleu se va 
putea construi o „națională” din ce 
în ce mal puternică. Pentru că, ex- 
ceptînd pe jucătorii experimentați : 
Udișteanu. Schreiber. Vraniță. Țîr- 
lici. Stoian. lotul dinamovist cuprin
de trei jucători tineri (Oros, Codoi. 
Dumănoiu), dar care de pe acum pot 
fi socotiți elemente de vîrf in vole
iul european și mondial. Plin urma
re, este de așteptat ca valoarea lor 
să crească o dată cu experiența. 
Așadar, „derbyul" de miercuri — a 
cărui desfășurare propriu-zisă nu ne
cesită alte comentarii — a relevat 
un fapt întristător, cel puțin pen
tru moment. în ceea ce-i privește pe 
foștii campioni, dar și unul (valoa
rea dinamoviștilor) de natură să 
bucure pe cei ce așteaptă de-acum 
afirmări Pe plan internațional 
echipelor de club și totodată ale 
prezentativei masculine.

Actuala garnitură dinamovistă 
șansa să egaleze valoarea Rapidului 
de altădată și — să sperăm — per
formanțele acesteia.

Ca să revină in prim planul vo
leiului nostru. Steaua are nevoie — 
așa cum am mai spus-o cu circa doi 
ani în urmă, cind pe plan intern 
campionii dominau copios — de o 
regenerare răbdătoare și serioasă a 
lotului. Și este de dorit ca această 
echipă să spargă cit mai curînd pla
fonul atins în anii dominației sale. 
Seriozitatea cu care se lucrează de 
obicei în clubul Steaua reprezintă 
o garanția că ridicarea valorică a e- 
chipei 
mult

de volei nu va intirzia prea
Aurelian BREBEANU

MECI RESTANTĂ
POLITEHNICA GALAȚI — TRACTO

RUL BRAȘOV (3—0). Gălățenli au făcut 
cel mai bun joc din actualul campionat. 
Tractorul nu a mal reușit comportarea 
bună din meciul cu Rapid, fiind între
cut, fără drept de apel, In mal puțin 
de 50 de minute. Renarcări : Popa, Ste
re, Păduraru (Politehnica), respectiv 
Rednic. Au arbitrat E. Vintilescu Și A. 
Dinicu (ambii din București).

Gh. ARSENIE — coresp.

ale 
re-

are

• „Felicitări naționalei 
fotbal pentru calificare. Un grup 
de suporteri am dori ca un com
pozitor să compună un imn de
dicat fotbalului. Pe care să-l a- 
uzim cîntat de suporteri în loc 
de fluierături și strigăte" (SAN
DU COFARU, elev al liceului 
Gh. Lazăr). Noi v-atn publicat 
sugestia. Poate... aude de ea 
vreun compozitor,

• „Vă rog să-mi trimiteți ur
gent adresele următoarelor 90 
de cluburi : F. C. Santos, 
T.S.K.A.. Dukla Praga, P.A.O.K. 
Salonic..." (ION FARCUȚ, str. 
Răspîntiilor 16 A, Oradea). La 
asemenea solicitări — nu știm 
dacă intuiți de ce — nu răs
pundem.

• „Ca suporteră solicit — dacă 
se poate — adresele lui Dinu, 
Fl. Dumitrescu, Năstase și Ae- 
lenei" (DOINA BURDUȘEL, 
corn. Bărbătești). Primilor doi ic 
puteți scrie pe adresa clubu
lui Dinamo (Sos. Ștefan cel Mare 
9), iar celorlalți, pe adresa clubu
lui Steaua (Calea Plevnei 114). 
Bineînțeles, ambele în București.

• „Așteptăm analiza emisiu
nii de televiziune „Sport și să
nătate" în ziarul dv" (GRAȚIAN 
C. MARCUȘ, str. Republicii 74, 
Zalău). Noi ne-am propus să 
scriem despre emisiune. V-am 
sugera însă ca sugestiile, criti- 
cile privind emisiunile, să le tri
miteți direct televiziunii.

• „Atunci cînd echipele noas
tre joacă cu formații străine să 
ni se explice în paranteză sem
nificația unor nume (bineînțeles, 
dacă au vreun sens — ca Za- 
glebie Walbrzych, Legia, Feije- 
noord etc." (N. ISTRATE, Bucu
rești). Promitem I

• „Un grup de bolnavi din 
spitalul clinic Fundeni vă roa
gă să transmiteți echipei U.T.A. 
calde felicitări și succese în vi
itor" (A. COSTIN — jurist, 
București ; V. SÎRBU — inginer,

București ; P. BIRAU — conta
bil, Oradea ; C. DAMIAN — teh
nician, Suceava ; I. MANEA — 
pensionar, Tulcea ; O. GÎRLÂ- 
DEANU — pensionar. Dej ; I. 
DRINCEANU — elev, Craiova). 
Nc-am conformat cu plăcere. 
„Bătrânei doamne" — toată con
siderația.

• „Poștașul nostru ne aduce 
ziarul „SPORTUL" după două 

chiar trei zile întîrziere,

spunînd că n-a venit avionul. 
Vă rugăm să interveniți" (IOAN 
POPOVICI — str. Dezrobirei 52, 
Tg. Mureș). De intervenit, in
tervenim, după cum vedeți I Nu 
știm, totuși, dacă și condițiile 
atmosferice se vor lăsa con
vinse...

LA ORDINEA ZILEI, M INI B A SCHETUL!
• Tn județul Suceava, ofensiva continuă • „Festivalul minibascheiului constânlean", 
un mare succes

Este cert că aria de răspîndire 
a minibaschetylui crește neconte
nit în țara noastră. Preocuparea 
Comisiei de tineret și minibaschet 
din cadrul federației de speciali
tate se face tot mai mult simțită 
prin sporirea permanentă a numă
rului centrelor, a acțiunilor, a tere-

nurilor și, în general, i 
prezintă activitate în 
niu.

Să luăm, de pildă, 
ceava. Aici, mișcarea 
balistică a găsit în

a tot ce re- 
acest dome-

SĂLILE DE SPORT ÎN PRAGUL IERNII

Pămfnt, cuie, grinduri, fiare — adică, tot ceea ce nu se potrivește cu 
o sală de gimnastică (stadionul Tineretului)

(Urmare din pag. 1)

tualli solicitanți ai primului ajutor 
că dr. Maria Baiculescu lucrează 
Juni, miercuri și vineri între orele 
13—17, marți joi, sîmbătă între 10,15 
—14. în restul programului (am co
piat Identic textul) „asistența medi
cală este asigurată de cadrele medii 
între orele 7—20"!

Ora 15,30 — ajungem la sala de 
judo care este încuiată. Prin fereas
tră vedem că înăuntru nu este ni
meni, pe saltele stînd doar două 
scaune și un... pian l De program... 
nici urmă !

Ultimul Interlocutor este directo
rul bazei sportive, N. Constantines- 
cu. Iată ce ne declară : „La sală 
se schimbă o conductă de apă. Cred 
că sportivii au destul loc pentru an
trenamente. Vestiarele nu mai au 
chei, căci s-au pierdut! Eu am fost 
în concediu și n-am avut timp să 
mă ocup de această problemă pînă 
acum ! Programul sălii de gimnas
tică este întocmit de Comisia oră
șenească de gimnastică, care ar tre
bui să-l și afișeze ! Sala de judo 
este improprie : nu are vestiare și 
nici instalații sanitare. De altfel, 
nici nu este prea solicitată".

defecțiuni de amănunt ca : 
programului de activitate la 
de lupte ; prezența în sala de 
în costum nepotrivit a unor antre
nori (prof. Vesely .— Șc. sportivă 
3) sau începerea cu întîrziere a u- 
nor lecții (ca Ia scrimă, de pildă).

lipsa 
sala 

volei

PROGRAMARE 
TN DORUL LELII

Un nou popas -- ia piscina aco- 
periiă din cadrul complexului spor
tiv „23 August". Pe cele 8 culoare 
se desfășura o activitate intensă. 
Zeci de copii reprezentînd secțiile 
Școlilor sportive nr. 1 și 2, ale C.S. 
Școlar și Dinamo, cu antrenorii lor 
Intr-o ținută adecvată, foloseau la 
maximum posibilitățile existente și 
timpul afectat pregătirii. Perfecta 
funcționare a instalațiilor auxiliare 
trădează in fiecare colț grija bunu
lui gospodar.

La aceleași ore, în bazinul Flo- 
reasca (pe 4 culoare) am găsit la 
lucru grupa de performeri a clu
bului Dinamo, condusă de antrenorii 
Magda Negrea și Cr. Viăduță. Prin
tre ei, numeroși campioni și record- 
meni care „înghit" zilnic kilometri 
întregi. Alături — un culoar com
plet liber (administratorul bazei ne 
atrage atenția că asemenea situații 
se pot îotîlni și la alte ore, deoa
rece spațiul nu este solicitat!) șl 
un culoar pe care antrenorul Al. 
Szatmari, de la Școala sportivă nr. 2, 
lucrează cu o grupă de copii, dar 
permite în același timp și prezența 
în apă a unor persoane particulare...

Un aspect bizar am întîlnit în 
sala complexului de la Floreasea. 
Pe program (care se alcătuiește la 
fiecare început de săptămînă) erau 
rezervate trei ore loturilor de hand
bal, dar în incintă ne-am trezit în 
fața echipei feminine de handbal 
Spartak. La ora 18, cele 12 sportive 
jucau la două porți cam în dorul 
lelii. Jumătate de oră mai tirziu, 
au mai rămas doar 5—6. în fine, 
la ora 19,30 și-a făcut apariția echi
pa de baschet (!) I.C.H.F. Din in
formațiile primite, am aflat că. ase- 

metamorfoze (una scrie în 
.................... se

Constructorul. De Ia ora 18, era pro
gramat antrenamentul baschetbalis
telor din divizia A, care pleoaserâ 
însă la Timișoara, unde au susținut 
mierouri o partidă oficială. Harnicii 
gospodari de la Constructorul (în 
cursul vizitei ne-am convins că a- 
cest atribut lj se cuvine pe deplin) 
s-au îngrijit din vreme să evite 
„golul de producție" și, ca urmare, 
imediat după plecarea handbaliste
lor, în sală au intrat baschetbalistele 
(antrenor Ion Antonescu) și 
listele junioare (antrenor 
Rîndașu) pentru a efectua 
trenament suplimentar pe 
împărțit în două. De altfel, 
precizat că, datorită bunei 
zări, timpii morți smt eliminați cu 
desăvârșire în sala Constructorul, 
unde se perindă zilnic sportivi de 
toate viratele și de toate categoriile 
de clasificare, de la ora 6, pînă Ia 
ora 23. Vom mai aminti că Ia Con
structorul se află singura tablă mag
netică indicatoare a sarcinilor și 
mijloacelor lecțiilor de antrenament 
care, însă, din păcate, nu prea este 
folosită de antrenori, deși utilitatea 

este incontestabilă.

voleiba- 
Mircea 

un an- 
terenul 
trebuie 
organi-

ei

CIND GOSPODARUL 
E ÎN CONCEDIU...

Sala Tineretului, ora 15. Căutăm 
zadarnic un program> dar acesta nu 
există 1 în sală au antrenament 4 
grupe de copii (două de la Lie. 35, 
cîte una de la Șc. Sp. 1 și C, S. Șco
lar). Rămînem uimiți de condițiile 
deplorabile în 
chetul este... 
(!) de cca. 1 
țevile de apă, 
și fiare sînt 
jar peste ele

menea __ ---------
program Și alta se vede Ai sală) 
petrec foarte des.

FARA TIMPI MORȚI
La ora 17, echipa de handbal di

vizionară B, Constructorul (antrenor 
Radu Bădescu) susținea un aprig 
meci de verificare în compania for
mației de junioare a Școlii sportive 
nr. 2 (antrenor Dan Bălășescu), la 
întrecere fiind prezenți, bineînțeles 
nu în calitate de simpli spectatori, 
Ion Cătănoiu, președintele clubului 
sportiv Constructorul, Constantin 
Popescu, directorul Școlii sportive 
nr. 2, Gheorghe Nenciu, președintele 
secției de handbal a clubului Con
structorul și Gheorghe Rusovicî, 

■' SȘcttei economice a plubulul

care se lucrează. Par- 
desfundat, trei gropi 
m adîncime dezvelind 
Pămînt, seînduri, cuie 
aruncate de-a valma, 

.... ___ stau noile saltele in
trate în inventarul sălii! îl interpe
lăm pe unul dintre antrenori (1. 
Chioreanu — Șc. Sp. 1) care ne de
clară : „De aproape două săptămini 
ne pregătim în aceste condiții ! Sin
gura noastră pistă de sărituri se 
termină cu o groapă, așa incit u-ani 
putut face antrenamente la acest 
aparat, iar peste două zile ne pre
zentăm la „Cupa F.R.G,"! De cinci 
ani de cind sînt antrenor și lucrez 
in această sală, am sesizat în mai 
multe rânduri lipsa de igienă a 
sălii (nu are ventilație și curățenia 
lasă de dorit), dar toate au rămas 
fără ecou..."

Remarcăm numeroase haine de
puse pe băncile de gimnastică, II 
întrebăm pe antrenorul Gabriel Mo- 
lea (Lie. 35), ai cărui elevi s-au 
dezechipat în sală, de ce nu sînt 
folosite vestiarele. Iată ce ne-a răs
puns interlocutorul nostru : „Din
vestiare au dispărut multe lucruri, 
uneori chiar îmbrăcăminte ! Nu e- 
xistă nici o cheie, nici un lacăt, ușile 
sint vraiște ! Pentru preîntâmpinarea 
uuor neplăceri de genul celor amin
tite ne-am luat măsuri de precauție!"

Ba cabinetul medical, ușa este 
ferecată și doar o bucată de hîrtîe 
lipită pe geam avizează pe even-

RASTELELE SE GOLESC 
RAPID

Up adevărat atelier, cu meșteri, 
lucrători și ucenici, pare această 
veche sală de box din Bariera Ver- 
gului, a clubului Metalul. Meșterii 
sînt antrenorii I. Stoianovici, E. 
Dinu și C, Anton, lucrătorii sînt 
pugiliștii seniori, iar ucenicii — ti
nerii care au cunoscut bucuria pri
melor succese pe ring, în timp ce 
alții se inițiază acum în tainele 
„nobilei arte", Vizita noastră a fost 
inopinată, iar satisfacția cu atît 
mai mare, văzînd străduința aces
tor oameni de a-și clădi, cu calm 
și perseverență, viitoarele succese.

„Atelierul" și-a deschis ușile Ia 
ora 15,30. Juniorii din grupa ,,a- 
vansați", precum și 16 seniori (lip
sește doar Petre Cîmpeanu, învoit) 
vin în grup compact. Primii, de la 
școala profesională a uzinelor „23 
August", ceilalți chiar din uzină. Pe 
cei mari îi așteaptă smibătă impor
tante meciuri de selecție în sala 
uzinelor Semănătoarea. Un anunț, 
scris cu litere mari și pus. la loo 
vizibil la intrarea în sală, ne spu
ne care vor fi metalurgiștii progra
mați. Aleșii sînt : R. Ivaneiu, 1. 
Lungu, N, Păpălău, Gh. Popa, N. 
Andrei, N. Tudor și M. Constanti- 
nescu. Artileria grea a echipei.

Ne surprinde, Ia început, reapa
riția lui Păpălău, după o absență 
de un an, dar văzînd îndîrjirea cu 
care se pregătește, sîntem tentați 
să dăm credit experienței antreno
rului Stoianovici: Păpălău va fi re
cuperat. Cîteva discuții privind te
ma lecției de antrenament, apoi 35 
minute de exerciții de încălzire. 
Cele două rastele, pline cu mănuși, 
cu corzi și alte materiale specifice, 
se golesc cît 
Lecția, extrasă 
etapă, decurge normal, fără inten
sitate maximă *-------«•
de săptămînă), „ 
gurață. Azi, metodiștii clubului nu 
și-au făcut apariția. E o întîmplare 
— spun antrenorii — deoarece nu 
mai departe decît săptămînă tre
cută, asemenea vizite de lucru s-au 
produs de... patru ori.

un raid efectuat la sala Olimpia 
— un veritabil șantier sportiv — 
ne-a demonstrat că zilnic această 
bază este ocupată Intre orele 7,30— 
22,30 de către studenții de la I.E.F.S., 
echipele divizionare A (handbal, vo
lei, baschet ale Universității, volei 
iiandbal de la Politehnica; echipe 
de volei, handbal, baschet ale Șc. 
sportive). Aici șînt condiții exce
lente de pregătire, antrenorii avmd 
la dispoziție și sala de -forță, cabi
netul medical, instalații sportive și 
sanitare corespunzătoare. Cu regu
laritate, antrenamentele sînt urmă
rite de metodiștii C.J.E.F.S. Timiș 
și de tehnicienii cluburilor respec
tive.

De același regim se bucură și 
sportivii care se pregătesc la să
lile aparținfnd cluburilor C.F.R., 
Politehnica, Universitatea, Medicina, 
Electromotor, U.M.T. Ca o carac
teristică generală se degajă înde
plinirea responsabilităților asumate 
de C.J.E.F.S., în colaborare cu clu
burile timișorene, de a dirija acti
vitatea sălilor de sport, acordîn- 
du-se un număr mai mare de ore 
echipelor divizionare A. Pe de altă 
.parte, notăm seriozitatea cu care 
răspund secțiile de performanță, prin 
respectarea programului orar și a 
conspectelor de lecții, menținerea 
ordinii și păstrarea instalațiilor 
sportive .și sanitare, creînd astfel 
un cadru propice activității spor
tive din orașul Timișoara.

le stricăciuni. De asemenea, regreta
bil este faptul că unii antrenori —- 
dînd ei îțișiși un exemplu greșit — 
se prezintă la antrenamente în ținu
tă de stradă : R. Zamfirescu. P. 
Malta. E. Niculescu și alții, toți de 
la echipele de jocuri ale.............. .
ții. ai căror jucători (nu 
să ne surprindă) creează 
multe probleme in sală, 
prevede ca sala să intre 
generale.

Universită- 
mai trebuie 
și cele mai 
In 1072, se 
în reparații

„ALEȘII" STRICA...

ai bate din palme, 
la zi din planul de

(si'ntem la Început 
dar densitatea e asi-

EFICIENȚA CONTROLULUI
Municipiul Timișoara este bi 

reprezentat în sporturile ce își des
fășoară activitatea în sală. Z—Urt. 
sînt angrenate, 
ie campionate 
școlari-juniori), 
mâții, fără să 
care au echipe 
pionatul județean și municipal, ca 
și activitatea didactică a Facultății 
de educație fizică, a Liceului spor
tiv și a Școlii sportive. Pentru a- 
ceasta, la toate cele 12 săli de sport 
unde se desfășoară pregătirile, exis
tă programe precise cu orele re
zervate fiecărei echipe. De pildă,

Astfel, 
numai în diferi te- 
divizionare (A, B, 
peste 30 de for

mai amintim secțiile 
ce activează în eam-

Pentru orașul Craiova, care s-a 
dezvoltat foarte mult în ultimii am 
și pe plan sportiv, sala construită în 
1959 a devenit neîncăpătoare. A mai 
fost construită încă una — chiar ală
turi >— cu dimensiunile 11X15, iar 
terasa — rezervată altădată fumă
torilor — s-a inchis și... a mai apă
rut o sală, cu dimensiunile 15X25 m 
Așa s-a născut sala sporturilor de la 
Craiova. Dar nici ea nu corespunde 
decit parțial necesităților locale. î:> 
timpul săptămînii. sala nu se ..odih
nește” de loc- Activitatea începe zil
nic la ora 7 și se termină tirziu, 
după °ra 23. în sală au încăput doar 
echipele divizionare de juniori și se
niori (peste 20 în total 1) ale clubu
rilor Electroputere. Universitatea si 
Șc. sportivă, unele dintre ele neiz
butind șă obțină însă mai mult de 
o oră pe săptămînă pentru antrena
ment, Alte echipe au rămas, pur si 
simplu, pe dinafară (cele de lupte- 
judo. box. haltere și handbal ale Șco
lii sportive). Atleții craioveni n-au 
putut niciodată folosi sala, ei trebu
ind să se pregătească, 
timp de iarnă, 
vitrege.

Se vede olar 
în sală trebuie 
incintați. chiar 
îmbracă echipamentul sportiv noap
tea tirziu. aproape de ora 22... Din 
păcate, multi dintre acești ..aleși" nu 
prea au grijă de Instalațiile și ane
xele rezervate lor. pricinuind destu-

chiar si P’
in condiții destul da

că cei care au încăput 
să fie de-a dreptul 
dacă unii dintre ei

COLABORARE 
ÎNTRE ANTRENORI

Miercuri, ora 17,45 în sala clujea
nă de gimnastică din str. Argeș. 
Deși concomitent lucrează 5 grupe, 
antrenorii nu consideră ora aceasta 
una de vîrf. invitîndu-ne să venim 
marțea cînd. în paralel, lucrează 6 
sau> 7 grupe diferite ca sex, virstă și 
pregătire. „Bine însă că ne înțele
gem și putem realiza pelerinajul pe 
citeva minute pe la toate aparatele"
— reflectează antrenorul Alfred Mol
nar. coordonatorul centrului, relevîp- 
du-ne. implicit, colaborarea care e- 
xjstă între antrenori.

Deși eu o asemenea afluență, 
„care nu ne permite — după cum 
ne informa îngrijitoarea sălii — Ră 
aspirăm covorul dscît o dată pe săp
tămînă. purificindu-1 de kilograme 
de praf de magneziu”, sala este cura
tă (praful se șterge de două ori pe 
zi și tot de atitea ori se spală lino
leumul). aerisită, ospitalipră, grupu
rile sanitare bine întreținute, holurile 
pavoazate cu gust, antrenorii și spor
tivii în ținută de lucru. Cit privește 
asistența medicală, ea se ridică la 
pretenții moderne numai atunci cînd 
dr. Eugen Duma este prezent în sală 
cu grupele antrenate de el (E. D. 
este și antrenor de gimnastică la 
C.S.M.) : în lipsă — și la caz de ne
voie — se apelează la cutia de sal
vare pe care o deține antrenorul 
Molnar.

Următorul popas — în sala Dubă- 
larilor. la bazinul de înot. Un mirog 
greu de canal și o temperatură in
suportabilă (nu există ventilație) ne 
accelerează raidul, deși în apă sînt 
începătorii de la C.S.M., iar bălă- 
ceala lor ne face plăcere.

„Pentru faptul că sînt foarte multi 
solicitanți. bazinul aflîndu-se în inima 
orașului .lucrăm eu prea mulți copii 
deodată. în comparație cu capacita
tea bazinului” — ne informează an- 
trenoarea Erika Pall, supraveghetoa
rea la acea oră a unei grupe de 24 
de copii. (Aglomerație care provine
— după cum ne indică programul 
afișat la intrare — și din numărul 
mult prea mare de chiriași car» 
frecventează bazinul — 14 unități — 
chiriași de care clubul sportiv nu 
se poate dispensa, întrucit trebuie 
să-și rotunjească planul de veni
turi). Un alt aspect (dar care, pînă 
în vară, cind se vor da în folosință 
sălile de forță de la stadionul muni
cipal nu-și poate găsi rezolvare): pe 
lingă culoarul de lîngă bazin fac 
pregătire boxerii de la C.S.M.. fapt 
care distrage copiilor atenția.

județul Su- 
minibaschet- 

profesorul 
Mircea Popescu un animator neo
bosit. inimos, care nu precupețește 
nimic pentru a sădi dragostea 
pentru acest sport în rîndul celor 
mai mici elevi. Urmarea muncii, 
dusă cu deplină abnegație de prof. 
Mircea Popescu, o vedem aruncînd 
o privire asupra centrelor în care 
a pătruns minibaschetul, pînă nu 
de mult complet necunoscut în 
această parte a țării. La Suceava, 
Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului 
și Cîmpulung Moldovenesc, sute 
de copii învață să arunce la coș, 
să dribleze, concretizînd astfel pla
nul de măsuri care pr«vede, pentru 
anul școlar 1971>—1972, următoa
rele : introducerea baschetului în- 
tr-un număr cît mai mare de 
școli de pe cuprinsul județului, 
dotarea unui număr mare de școli 
cu panouri și materiale (panourile 
vor fi confecționate la atelierul 
Liceului nr. 2 Rădăuți), amenaja
rea de terenuri simple și asfaltate 
în curțile școlilor, înființarea de 
noi centre Ia Liceul nr. 1 Fălticeni 
și Liceul Șiret, introducerea bas
chetului în orele de educație fizică 
ale claselor III și IV.

De mare atenție se va bucura 
organizarea judicioasă a activității 
competiționale, domeniu în care 
apar forme noi și atractive. Așa, 
de pildă, în afara întreoerilor ofi
ciale (campionatul județean al 
școlilor generale. Criteriul național, 
campionatul școlilor sportive), se 
vor desfășura alte interesante tur
nee, dintre care amintim de ..Cupa 
Rădăuțului", „Cupa Domelor” și 
„Cupa Sucevei”. în plus, în vara 
anului viitor cei mai talentați 
minibaschetbaliști se vor bucura 
de clipele plăcute ce le vor petrece 
la Bucșoaia și Vatra Dornei. în 
cadrul taberelor organizate de Ins
pectoratul școlar Suceava.

De un frumos succes s-a bucurat 
tradiționalul „Festival al minibas- 
chetului constănțean" desfășurat, 
zilele trecute, în mijlocul unui mare 
interes. Festivalul a constat în 
concursuri pentru „Insigna de mini- 
baschetbalist” și pentru „Coșul de 
aur”, din finala „Cupei minibas- 
chetbaliștilor din Constanța” și din 
proiecția unor filme atractive avînd 
ca subiect, bineînțeles, minibas- 
ehetul.

în disputa micilor sportivi de la 
Pescărușul (Casa pionerilor), pre
gătiți de profesorul Aurică Pom-

piliu, cei mai buni au fost Dan 
Diamandi (25 de coșuri), Mircea 
Bogza (24), Daniel Vlădăreanu și 
Dorin Daian (câte 22), Cornel Ioniță 
și Vasile Groza (cîte 21) la „Coșul 
de aur” (30 de aruncări libere), 
Dan Diamandi, Daniel Vlădăreanu, 
Gabriel Caliminte, Mircea Bogza 
la „Insigna de aur" pentru catego
ria 10-12 ani (dribling șerpuit, două 
aruncări din acțiune și două arun
cări libere) și Alexandru Grigor, 
Dorin Daian, Vasile Groza, Cornel 
Ioniță, Ion Arag, Nicolae Bătrînu, 
Eugen Bărboi la „Insigna de ar
gint” pentru categoria 8-10 ani 
(aceleași probe ca pentru „Insigna 
de aur").

Iată și reprezentanții clubului 
Farul (antrenor fostul internațional 
Emanuel Răducanu) care au intrat 
în posesia insignelor: Dănut Alexe 
(29 de coșuri), Dumitru Coicu (27), 
Liviu Roșea (23), Daniel Dumitraș- 
cu (23), Adrian Căcioianu (22), 
Alexandru Mogoș (21) — „Coșul 
de aur" ; Metin Ionuț — „Insigna 
de aur" ; Adrian Pacea, 
Munteanu, Dănut Alexe, 
Iliescu și Mihai Carataș -e 
de argint”. De la Școala sportivă 
(prof. Bujor Răducanu) au cucerit 
„Insigna de aur" Gheorghe Grecu 
și Aurelian Voicilă.

Cît privește finala Festivalului, 
ea a fost cîștigată de Farul care 
a dispus de Pescărușul cu 24—12 
(14—5).

Pentru apropiat^ vacanță de 
iarnă, sînt prevăzute numeroase 
acțiuni în întreaga țară. Sîntem 
convinși că ele vor produce o 
puternică emulație în rîndul ele
vilor doritori să practice acest joc 
sportiv care, pe lîngă calitățile 
fizice, dezvoltă, în mare măsură 
spontaneitatea și spiritul de colec
tivitate.

Marius
Șerban 

„Insigna

D. STANCULESCU

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
FEMININE A

Dupâ etapa a VIII-a. desfășurată 
miercuri, clasamentul diviziei femi
nine A se prezintă astfel :

1. RAPID 8 8 0 510-410 16
2. I.E.F.S. 8 7 1 559-393 15
8. Politehnica 8 6 2 571-397 14
4. Univ. Iași 8 4 4 382-421 12
5. AS.A. 8 3 5 442-486 11
6. Crișul 7 3 4 365-387 10
7. Sănătatea 8 2 6 451-494 10
8 Univ. Timiș. 7 3 4 357-433 10
9. Voința 8 2 6 413-491 10

10. Constructorul 8 1 1l 345-480 9
Universitatea Iași Politehnica

București 47—70 (18—35).
Restanta Crișul — Universitatea 

Timișoara se dispută la 8.XII.

x:

De azi la Sibiu

„CUPA FEDERAȚIEI-
Orașul Sibiu, care s-a remarcat 

în ultimii ani prin performanțele 
repurtate de unii dintre reprezen
tanții săi în competițiile republi
cane de gimnastică, a primit acum

Controlul greutății (efectuat aci de maestrul Stoianovici) face parte am procesul de antrenai bișnuit tn
sala de box Metalul itota i V. BAGEAG

misiunea de a organiza una din în
trecerile de tradiție ale gimnasti
cii noastre! „Cupa Federației".

Ca și Ia precedentele ediții ale 
sale, întrecerea reunește pe cei 
mai buni reprezentanți de la toate 
categoriile de clasificare, inclusiv 
solia gimnasticii moderne. Dat fi
ind programul încărcat pe care l-au 
avut în acest final de sezon com
ponent» loturilor naționale, forul 
de specialitate a aprobat ca atît 
gimnastele cft și gimnaștii care se 
pregătesc pentru viitoarele mari 
competiții ale anului viitor să nu 
participe la ediția din acest an a 
„Cupei Federației".

Concursul începe astăzi cu evo
luția maeștrilor și maestrelor, cu 
impusele (dimineață), urmată de 
cea a fetelor (categ. a IV-a și a 
IlI-a), precum și cu exercițiile pre
zentate de băieții de categ. a IV-a, 
a Hf-a și a Ii-a. Sîmbătă vor in
tra în întrecere fetele de categ. a 
Il-a, I și maestrele (cu exerciții 
liber alese), precum șf gimnaștii de 
categ. I, candidați maeștri și maeș
tri (liber alese). Duminică este pro
gramată finala pe aparate, în ca
drul căreia vor evolua cei mai bine 
clasați la exercițiile impuse șî li
ber alese
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DACĂ AȘ FI DINU...

Univ. CRAIOVA 0(0) ȘI APOI 3 GOLURI ÎN 10 MINUTE!

...E cevo aici care-mi scapă : oricît de cețoasă a 
fost imaginea de la Dinamo—Steaua și oricît de 
glumeț a căutat Țopescu să trateze „tăvăleala" la 
care a fost supus lordănescu — eu am văzut foarte 
clar, și cred că nu sînt singurul — cit de „strict" 
a jucat Dinamo în apărare. Golul lui Radu Nun
weiller a fost o frumusețe, dar furiile lui Dinu mi 
s-au părut mizerabile. Dinu — cu cit e mai bun, 
cu atîl e mai mînios și mai agresiv. E tocmai ceea 
ce nu înțeleg : aceasta să fie o lege a creșterii, a 
dezvoltării umane ? Am mai întîlnit fenomenul și

ARAD, 2 (prin telefon, de la co
respondentul nostru).

După egalul de la Ploiești, fot
baliștii craioveni au venit la Arad 
cu aceleași gînduri și cu aceeași 
lecție. In consecință, s-au postat în 
defensivă din primul minut, ur
mărind cu orice preț și cu toate 
mijloacele să nu primească goi. 
Pentru realizarea acestui deziderat, 
oaspeții s-au organizat supranume- 
ric în apărare, lăsînd ca pioni a- 
vansați doar pe Neagu și Oble- 
menco. Au uitat, însă, de un adevăr, 
și anume acela că cea mai bună 
apărare este totuși atacul.

în aceste condiții, jocul s-a des
fășurat într-o singură direcție, spre 
poarta lui Oprea.

Stadion : U.T.A., timp ploios șl rece, teren moale, alunecos spectatori : 
8 00». Au marea» t KUN (min. 67 șl 77), DOMIDE (min. 72). Raportul șuturi
lor la poartă t 33—4 (pe spațiul porții : 15—3). Raportul cornerelor: 14—0.

U.T.A. : Vidac (fără notă — nesolldtat) — Blrău 7, Lereter 7, PoJOnl 7, 
Popovicl 7, Domide 10, Petescu 7, Broșovschi 9, Sima 6 (min. 63 Axente 8). 
Kun 9. Both 9.

UNTV. CRAIOVA : Oprea 7 — Niculescu 6, Mincă 8 Tacoi 7, Velea 6, 
Strîmbeanu 6, Ivan 5, Nl(ă 5 (min. 46 Sameș 5), Neagu 7,’Oblemeneo 5, Țară- 
lungă 6 (min. 63 Donose).

A arbitrat: C. DINULESCU ★ **★, ajutat la linie de D. Isăcescu și Gh. 
Motorga (toți din București).

Trofeul Petschovsclii : 9.
La tlneret-rezerve : U.T.A. — Univ. Craiova 0—0.

Dornici să se reabiliteze după în
frângerea de la Cluj, textiliștii au 
atacat vehement, au făcut totul 
pentru victorie. Ei au dominat cu 
autoritate, au practicat un joc fru-

în

MAI MULTI 
IA MECIURILE

SPECTATORI
DIVIZIONARE!

Excelentele rezultate ale echipei 
naționale crease o emulație în rân
durile spectatorilor, îi apropiase 
pe aceștia și mai mult de jucătorii 
și echipele noastre de fotbal. în ul
timul timp, duminică de duminică, 
la meciurile de divizia A, în tri
bune s-au aflat mii și mii de spec
tatori. Iată, de altfel, citeva cifre 
deosebit de elocvente privind me
dia spectatorilor în primele II eta
pe : Craiova — 20.600, București — 
16 500, Tg. Mureș — 12 200, Pitești
— 11 800, Oradea — 11400. Con
stanța — 10 200, Iași — 10 000, Arad
— 9 800, Brașov — 8 300, Bacău —' 
8 000, Ploiești și Cluj — 7 600, Pe
troșani — 4 900,

Miercuri seara, după relatările 
trimișilor noștri la jocurile etapei 
a XII-a. etapă cu atîtea meciuri 
interesante, unul mai atractiv de- 
cît altul datorită pozițiilor din cla
sament și unor tradiționale rivali
tăți sportive, am constatat cu re
gret Că aceste jocuri nu s-au mai 
bucurat de o asistență Ia fel de 
numeroasă. La București, un derby 
ca Dinamo—Steaua e urmărit de 
11000 de spectatori. La Tg, Mureș 
și Constanța numărul lor, deși mai 
mare ca în alte părți, e sub me
dia din primele II etape. La Bra
șov, tribunele sînt populate doar 
de 5 000 de oameni. Iar în alte 
trei orașe, cifrele șinț eu totul și 
cu totul sub așteptări : Oradea — 
4 000. Petroșani — 2 500. Cluj — 
1 500 (dintre care nici o mie de 
plătitori). Să se ti plictisit oame-

nil de fotbal ? Greu dc crezut. Fi
nalul de campionat e atît de pal
pitant, iar dragostea față de ephi- 
pa favorită, se știe, nu dispare în 
mod subit. Starea vremii ? Nici ea 
nu poate fi o scuză. Timp bun la 
București, foarte bun la Oradea, 
vreme însorită la Brașov.

Desigur, principala explicație a 
numărului redus de spectatori con
stă în programările de etape în 
zile de lucru și la o oră (14) care 
găsește marea masă de iubitori ai 
fotbalului la lucru, în întreprin
deri, instituții și școli. Acolo unde 
se poate, ca de pildă la Constanța, 
meciul Rapid — Farul s-a jucat în 
nocturnă, dar la București ceața 
este un obstacol chiar pentru 
ternicele reflectoare instalate 
cent.

Rămîne deci ca programările 
altfel a mai rămas o singură eta
pă de jucat miercurea) să fie fă
cute cu multă atenție, iar televi
ziunea să preia un joc care să nu 
distragă pe spectatorii din alte cen
tre din țâră, procedînd, așa cum a 
mai făcut-o, prin retransmitere 
după încheierea meciului.

De altfel și în privința progra
mărilor de duminica este nevoie de 
o bună planificare, deoarece este 
necesar să șe țină seama de situa
ția financiară a cluburilor.

Sperăm Federația va ține 
seamă de această situație.

mos și aerisit, cu pase lungi, cu 
combinații gîndite și execuții spec
taculoase. în mare vervă de joc, 
Domide (cel mai bun de pe teren) 
a fost prezent peste tot, alimen- 
tîndu-și coechipierii cu mingi u- 
tile și forțînd el însuși deschide
rea scorului. Se părea, însă, că 
golul nu va cădea. Toate încercă
rile arădenilor s-au irosit în fața 
„zidului" rezistent al studenților 
craioveni. Spre exemplificare, vom 
arăta că în min. 7 Tacoi salvează 
din fața lui Kun, în min. 15 porta
rul Oprea respinge în corner un 
șut al lui Sima; în min. 23 Tacoi 
respinge de pe linia porții mingea 
trimjsă cu capul de Petescu; în 
min. 27, la o lovitură liberă exe
cutată, de la 18 m, magistral de 
Domide, mingea întîlnește bara; în 
min. 38 Velea salvează in extre-

mis mingea expediată de Petescu. 
Se părea că ceea ce și-au propus 
craiovenii — un punct la Arad — 
se va realiza. Dar fotbaliștii de la 
U.T.A. n-au fost de acord cu a- 
ceste socoteli, rășturnîndu-)e
în min. 67 cînd, la o centrare a lui 
Axente, mingea este prelungită cu 
capul, de Domide spre Kun, care 
reia direct în plasă,

Golul i-a obligat pe oaspeți să 
iasă din dispozitiv la atac, la un 
loc deschis. Acest lucru a conve
nit de minune gazdelor care, stă- 
pîne pe situație, forțează majora
rea scorului. Și iată că în min. 72 
Domide scapă singur, irezistibil, 
și după un sprint scurt, șutează 
imparabil făcînd inutilă interven
ția lui Oprea. Nu trec decît cinci 
minute și, la o splendidă centrare 
a lui Axente, Kun se înalță și tri
mite, cu capul, în colțul de jos 
al porții. Cu aceasta, partida a 
fost jucată. Victoria U,Ț.A.-eț este 
pe deplin meritată, ea 
parte echipe mai 
tehnică.

Jocul s-a desfășurat 
de sportivitate, excepții 
doar intrevențiiie dure ale lui Ni- 
culescu și Strîmbeanu, ultimul — 
avertizat cu cartonașul galben.

fiind de de- 
bună, mai

într-o notă 
făcînd

dezvoltării umane ? Am mai întîlnit 
prin alte alimentare, și prin alte far
macii, și prin alte orchestre filar
monice : în loc să devină senini, 
calmi, iertători, îngăduitori în sensul 
superior al cuvîntului — oameni de 
valoare recunoscută, cu atîl mai mult 
cînd valoarea le e recunoscută, devin 
tot mai duri, tot mai „cîini", tot 
mai ai dracului. De ce ? E tocmai 
ceea ce nu înțeleg — probabil din- 
țr-o lipsă a mea... Eu, dacă aș 
avea forța și talentul lui Dinu, dacă 
m-oș ști atît de puternic și atît de 
capabil, dacă m-aș număra printre 
primii patru jucători ai acestei țări 
— căci, incontestabil, Dinu „acolo' 
e — qș căuta să fiu o ușă de 
să sfințesc fiecare meci ! Nu știu 
acasă, în bloc, la serviciu _— dar pe .
unul din acei oameni sacri, cunoscufi în istoria 
fotbalului, care n-au ridicat pumnul la semenul lor, 
n-au lovit, n-au scuipat, n-au dușmănit nici măcar 
cu cuvîntul Idealizez ? Firește — dar unde, doamne 
iartă-mă, să idealizez oamenii dacă nu pe un teren 
de sport? în tramvai, la piață, la „Mistrețul*, la 
„Romarta" ? De ce mă duc la fotbal, de ce-mi 
place jocul acesta — dacă nu pentru aceasiă bucu
rie, bucuria de a privi altfel viața ? Să privim 
deci altfel, și anume : în culorile cele mai exaltan- 
te. Dacă mă voi duce la stadion — așa cum mă 
duc să plătesc telefonul, n-am făcut nici o afacere... 
Dacă fotbalul, așa cum spun sociologii secolului, a 
dăvenit azi o religie, nu înțeleg de ce oamenii lui 
n-ar deveni sfinți, apostoli ai gestului nobil, sau 
chiar „uși de biserică", ai acestei „biserici" la care 
ne închinăm și slujim duminica, dar și miercurea.

ISrtTC»- r/S.'-
< ssanoi

biserică și 
cum aș fi 
teren aș fi

Constantin ALEXE

0 ORĂ MAI POTRIVITĂ
DE ÎNCEPERE
Cei care au fost miercuri pe sta- 

. dionul Dinamo știu că repriza a 
doua a meciului s-a desfășurat într-o 
lumină de... seminocturnă. Cam ace
leași condiții de vizibilitate au avut 
și celelalte partide, cu excepția.

De ce ar fi exagerat ? Fotbalul e o religie pentru 
ca „preoții" lui, acești fotbaliști de har, să fie la 
fel de păcătoși ca toți păcătoșii lumii ? Cum spun, 
e ceva care îmi scapă... Mi se va replica foarte 
inteligent că și Vigu a fost prea viguros, iar lordă- 
nescu acesta nu e nici el un angel. Sînt argumen
tele inteligente cu care se întreține brutalitatea 
între indivizi, și chiar între națiuni. După cum știu 
că există și ideea că dacă acest lordănescu e atîl 
de pirpiriu și de firav — „să ia taxiul, să nu 
meargă cu tramvaiul'... să se lase de fotbal și să 

repare ceasuri... La care eu vin și 
răspund că nu înțeleg de ce nu re- 
nunfă la fotbal, ăia prea bine dez- 

§•"1 voltați, ăia care lovesc prea tare și
lasă oameni, Ia Arad, la Oradea, 
la Cluj și chiar la 
pe targă. Asemenea 
furii" nu pot repara

teie inteligente cu care se

i’ Huedin, întinși 
„forțe ale na- 
ceasuri ?

CORESPONDENȚA

Trei scrisori mă brutalizează fără 
milă pentru articolul în care am rîs 

■* * de acel cîntec giuleștean, intonat 
după meciul cu Legia : Costică Po

pescu (Tr. Severin), un grup de tovarăși de la Com
plexul C.F.R. Cîmpulung Est și un cetățean care 
semnează, nici mai mult nici mai puțin decît Rică 
Răducanu ! Toți trei mă blesteamă fiindcă demora
lizez Rapidul I Ca și cum ar exista cineva pe lume 
capabil să demoralizeze Rapidul I Ori mă supra
estimați — ori, deodată, chibiții Rapidului nu mai 
au umor.. Alți corespondenți mă scarmănă bine 
fiindcă am fost prea blînd cu Tamango și ai lui : 
Ion Ursu (Brașov), P. Bărbulescu (București) și R. C. ' 
(Str. Libertății 31 — Caracal) care-mi scrie că e 
gata să pună următorul rămășag cu Neagu : „dacă 
din 5 încercări mă va dribla o singură dată, eu — 
avînd martor întreg stadionul — îi dau drept re
compensă o casă în valoare de cca 100000 lei !". 
Desfid echipa care să dea mai multe idei adora
bile ca acest adorabil Rapid I Mai semnalez celui 
care semnează Rică Răducanu că tot orașul 
vorbește precum că mulțumită mie și felului cum 
m-am „miorlăit" în favoarea sa, numitul iucâtor a 
apărat poarta naționalei în meciul cu Țara Ga-

BELPHEGOR

Două „mostre* — pentru care nu mai sînt necesare, credem, alte 
cuvinte — ale jocului dur din derbyul Dinamo—Steaua. Victime 
_  Iordăniscu (stingă) ce va fi nevoit să renunțe la joc și Sălceanu 

care va relua jocul

Ștefan IACOB

(Urmare din pag. 1)

JOCURILOR 
bineînțeles, a meciului de Ia Con
stanța, unde nocturna a fost de
plină, dar luminată

Credem că este cazul C8 parti
dele de duminjeă să înceapă îna
inte dc ora 14.

versarilor, a publicului spectator șt 
a ideii de sport sint încălcate de că
tre unii fotbaliști.

Asemenea abaterj devin mai alar
mante dacă ele sînt cauzate de către 
fotbaliști internaționali aceiași care 
săptăminile trecute au produs sutelor 
de mii de iubitori ai fotbalului o 
mare bucurie, datorită jocului exce
lent prestat in ultimele partide pre
liminarii din campionatul european.

Care să fie cauzele acestei stări 
de fapt ? Dificultățile terenurilor, 
intemperiile, oboseala la sfirșit de 
sezon sau răbufnirile unor năravuri 
mai vechi de a neutraliza punctele 
forte ale adversarilor prin joc dur, 
brutal chiar, în scopul de a obțin» 
mai ușor victoria ?

Pentru cine a urmări), meciul 
Steaua — Dinamo, pe teren sau la 
televizor, a fost clar că regulile fair- 
play-ului au fost nesocotite datorită 
numeroaselor faulturi și intrări ne
regulamentare, cu deosebire pînă Ia

Final de sezon caracterizat de
(Urmare din pag. J)

brul devine precar, ca și controlul 
balonului (mai ales la deposedări), 
ciocnirile cu adversarul sînt mai 
dese și uneori, involuntare. Dar a- 
ceașta nu poate fi sinonim cu „con
trolul" dur al adversarului, cu în
cercările de a-i micșora potențialul. 
La adăpostul așa-zisului fault de 
joc, violența s-a făcut simțită la 
meciul derby al etapei Dinamo— 
Steaua, lordănescu și Sălceanu tre
buind să primească îngrijiri pe 
margine, primul rărpînînd chiar la 
cabină, după pauză, și asemenea 
fapte trebuie reprobate. De la 
joc dur, nu mai e decît un paș pînă 
la lovire reciprocă intenționată, 

așa cum s-a întîmplat la Cluj, unde 
Nae Ionescu și Soo au și fost elimi
nați de pe teren în penultimul mi
nut de joc. A fost clar aci că ner
vii au cedat (exemple în aceste sens 
niai pot fi culese și din desfășura
rea partidelor de la București, Pe
troșani), că proba de foc a celor 90 
de minute de joc n-a putut fi tre
cută de toți. Aci, însă, trebuie să 
se vădească clarviziunea omului de 
pe margine, a antrenorului. EI și 
numai el trebuie să sesizeze veriga 
slabă, gata să cedeze, din ansam
blul aflat în teren. Și etapa pe care

o consemnăm ne-a oferit două e- 
xemple în acest sens pe care, desi
gur, n-am vrea să le punem pe 
seama întîmpiării (se mai'întîmpiâ 
și de astea.,.). Astfel, în meciul de 
ia Constanța, antrenorul Bazil Ma
rian îl introduce în teren pe Ene 
Daniel, cu 17 ipipute înainte de fi
nal, cînd echipa sa — lipsită de o 
reală forță ofensivă — era condu
să cu 2—1. Și iată că în acest in
terval de timp jucătorul intrat cu 
forțe proaspete și luciditate nehăr
țuită restabilește egalitatea. La Bra
șov, după ce gazdele s-au chinuit 
mai bine de o repriză să deschidă 
scorul în fața unei echipe (S.C. Ba
cău) ambiționată de un Ioc secund 
și de niște perspective nebănuite 
la începutul campionatului, antre
norul N. Proca îi scoate pe Drăgoi 
(care jucase slab) și-l înlocuiește cu 
Necula. La patru minute după in
troducerea sa în teren, atacantul 
brașovean rotunjește scorul, spulbe- 
rînd, în sfîrșit speranțele adversa
rului într-o remiză.

înlocuiri inspirate, rezultate fe
ricite. Ce te faci, însă, atunci cînd 
pe banca rezervelor n-ai la înde- 
mînă alternative viabile, sau cînd 
jucătorii nou introduși în teren, în 
Ioc să impulsioneze prin vigoare 
și prospețime acțiunile coechipie-

angajare totală
rilor, intră și ei, imediat, în moara 
ce macină fără eficiență energiile?

Steaua, care începuse foarte bine 
meciul cu Dinamo, s-a stins treptat 
în atac, Năstase și Dumitriu III evo- 
luînd submediocru. Obligați fiind 
să-l înlocuiască pe lordănescu, ac
cidentat, cu cine mai puteau revi- 
taliza atacul, Valentin Stănescu și 
Constantin, în fața unei apărări 
foarte decise ca aceea a echipei din 
șos. Ștefan cel Mare ? Pe cine poate 
miza V. Mărdărescu în lupta pen
tru puncte (atît de necesare, acum!), 
cînd este obligat numericește să a- 
peleze Ia un fundaș central (Stoi- 
cescu) pentru rolul vîrfului de atac? 
Cu cine să-și îmbunătățească com
partimentul ofensiv Ilie Oană (Pe
trolul a înscris în 12 meciuri doar 
7 goluri!), cînd cei ce se perindă 
prin formație nu prind cheag? Și 
poate că de o asemenea situație ș-ar 
putea plînge și antrenorul orădean 
Șt. Coidum, care, în meciul susți
nut de echipa sa contra Politehni
cii, a preferat totuși să nu facă 
nici o înlocuire în linia de atac, 
deși aceasta acționa complet defi
citar...

Toate aceste întrebări vizează,

GOLGETERII
10 GOLURI : Rugiubel (Sport 

Club Bacău).
3 GOLURI : Neagu (Rapid). O- 

blemenco (Univ. Craiova) — 4 
din 11 m, Kun n (U.T.A.).

6 GOLURI : Dobrih (F.C. Ar
geș).5 GOLURI : Anca ș! Lică („U" 
Cluj), Jercan (F.C. Argeș), D. 
Ene (Rapid).

4 GOLURI : Dembrovschl (Sport 
Club Bacău). Cuperman (Politeh
nica), Domide și Broșovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11. m, Radu 
(F.C. Argeș), Adam („U" Cluj) 
— 1 din 11 m, Doru Popescu și 
Lucescu — toate din 11 m 
(Dinamo), Soo (C.F.R. Cluj),

Ghergheli (Steagul roșu), Tănase 
(Farul).

3 GOLURI : Sima (U.T.A,). Năs
tase (Steaua), Moldovan (Petro
lul). Caraman (Farul), Pîrvu 
fUnlv. Craiova), Nagh! și Hajnal 
(A.S. Armata), Pană (Sport Club 
Bacău), Sălceanu (Dinamq). St.o- 
ian (Jiul).

de fapt, o problemă esențială a e- 
chipelor noastre de primă divizie: 
echilibrul Ioturilor, valoarea rezer
velor. Aceasta reprezintă, dacă 
vreți, indicele sintetic al capacității 
echipei, solicitată în acest sezon mai 
mult ca în alți ani. Și, cum sperăm 
cu toții ca acest sezon bogat să nu 
rărnînă o excepție, el devine, im
plicit, și un etalon al perspectivei.

CLASAMENTUL
1. U.T.A. 12 7 4 1 25— 9 18
2. Sport Club Bacău 12 6 3 3 20—12 15
3. Dinamo 12 6 3 3 19-12 15
4. „U" Cluj 12 6 2 4 20—14 14
5. Steagul roșu 12 5 4 3 14— 9 14
6. A.S. Armata 12 4 6 2 12-10 14
7. Steaua 12 4 5 3 13—11 13
8. Rapid 12 5 2 5 17—15 12
9. F.C. Argeș 12 6 0 6 20—20 12

10. Farul 12 4 3 5 13—15 11
11. Jiul 12 3 5 4 10—14 11
12. Petrolul 12 5 1 6 7-18 11
13. Universitatea Craiova 12 3 4 5 14-17 10
14, Politehnica 12 2 5 5 13—18 9
15. Crișul 12 2 4 6 5-15 8
1ă. C.F.R. Cluj 12 1 3 8 10—23 5

SATMAREANU 
(Steaua)

HAJNAL
(A. S. Armata)

COSTAȘ
(Politehnica)

STOCKER SATMAREANU II
(Jiul)

DOMIDE
(U.T.A.)

MULTESCU 
(Jiul)

(Dinamo) 
NUNWEILLER VI

DELEANU 
(Dinamo)

BOTH
(U.T.A.)

ECHIPA ETAPEI

(U.T.A.)

pauza. Cel mai mult a decepționat 
tratamentul oferit de dinamoviști. în 
special de către Dinu, internațional 
reputat, mai tînărului său coleg de 
reprezentativă, lordănescu, autentio 
talent al fotbalului românesc. A fost 
evidentă tot timpul tendința ca lor- 
dănescu să fie oprit din acțiune prin 
price mijloace, el fiind atacantul cel 
mai periculos din echipa Steaua. 
Din păcate acest scop oneros a fost 
atins si Dinu apare într-o postură 
defavorabilă. Din punct de vedere 
moral Dinu a ieșit învins în aces* 
duel.

Au mai fost și alte faulturi în a- 
cesi derby. Jucătorii echipei Steaua 
au comis și ei faulturi și n-au pro
cedat bine. în special Smarandache. 
însă nu a rezultat din abaterile lor 
de Ia regulament vreo acțiune pre
meditată, așa cum s-a văzut în ca
zul Dinu — lordănescu. Este regreta
bil că două echipe de elită ale fot
balului npstru. Dinamo și Steaua, 
nu reușesc în întilnirile lor să dea 
exemplu de ținută sportivă și demnă, 
în meciul de miercuri, așa cum se 
constată din tabelul alăturat, dinamo- 
viștii fiind în culpă.

Este de la sine înțeles că arbitrul 
întâlnirii. Anderco, se face vinovat 
de tolerarea jocului dur, de lipsă de 
exigentă față de acei jucători care 
au persistat in încălcarea regulilor 
de joc, în brutalități, indiferent do 
nume.

Sîntem convinși că vor fi dictate 
suspendările cuvenite de către comi
sia de competiții a F.R. Fotbal, după 
constatările rapoartelor observatori
lor.

Socotim că este cazul ca biroul 
F.R. Fotbal să intervină si să ia 
măsuri pentru prevenirea unor ase 
menea incidente și accidente în vii
toarele etape. Apreciem de asemenea 
că este cazul ea C.N.E.F.S. să im
pună cluburilor sportive să aplice în 
mod concret și consecvent hotărârile 
adoptate de conducerea mișcării spor
tive privind îmbunătățirea climatului 
de desfășurare a competițiilor spor
tive republicane.

Respectul fată de adversari, față 
de spectatori, fată de propria echipă, 
față de ideea de sport și sportivita
te, iată ce trebuie de îndată resta
bilit, acolo unde se produc abateri 
de Ia regulile de desfășurare, bine 
stabilite, ale competițiilor sportive 
de toate gradele.

ARBITRII
ETAPEI A XllI-a
„U“ Cluj — Farul: TR. MOAR- 

CAȘ. ajutat la linie de G. Pop și 
M, Reman (toți din Brașov);

Politehnica — Steagul roșu: C. 
PETREA, ajutat de G. Micloș și 
M Popescu (toți din București);

Univ. Craiova — Crișul: (3.
GUIȚA, ajutat de O. Calugherovici 
și N, Iliescu (toți din Brașov);

Steaua—C.F.R. Cluj: V. LIGA, 
ajutat de T. Trofin și I. Țifrea 
(toți din Galați);

F. C. Argeș—Jiul: M. BICA, aju
tat de I. Gheorghiță și C. Manu- 
șaride (toți din București);

Sport Club Bacău — Dinamo: I. 
RUS (Tg. Mureș), ajutat de N. 
Barna (Tîrnăveni) și St. Marian (Si
ghișoara).

Rapid — A.S. Armata: N 
CURSARU, ajutat de N. Moroia- 
nu și I. Chiriță — toți din Plo
iești (se dispută la 19 decembrie).

Petrolul—V.T.A.: C. BARBU- 
LEȘCU ajutat de M. Buzea și I. 
Hrisafi — toți din București; (Se dis
pută La jlg âesșiabriek - ' T

Fotor Theo MACARSCHI și Vasile BAGEAG

Un alt „scor“ al meciului DINAMO - STEAUA:

lî-10 (12 8) LA... IMLirm!
Făcînd statistica faulturilor de la derbyul de miercuri, am putut 

trage cîteva concluzii neașteptate, prin exactitatea dovedită In 
oglindirea raportului de forțe de pe teren.

• Steaua începe meciul foarte bine, iar Dinamo ține greu 
pasul Apărarea are mult de lucru: între minutele 1—25 statistica 
faulturilor arăta „scorul" de 9—0 „în favoarea" dinamoviștilor I

© Pericolul nr. 1 pentru poarta lui Andrei — lucru sesizat 
repede de Dinamo — îl constituie lordănescu. In prima repriză, 
lordănescu este fdultat de 7 ori (numai în primele șapte-opt minute 
de 5 ori.') Adversarul său direct, Dinu, îl faultează de 4 ori, De- 
leanu și Nunweiller III și Sălceanu cite o dată.

9 între minutele 25—35, domină Dinamo, asistăm chiar la un 
fault al lui lordănescu asupra lui Dinu, apoi jocul se echilibrează, 
și prima repriză se încheie cu „rezultatul" de 12 faulturi la 8 pen
tru Dinamo.

• La începutul reprizei secunde, arbitrul Anderco arată carto
nașul galben... ambelor echipe, lordănescu rămîne pe banca de 
rezervă, așa că jocul se domolește! „Scorul" va fi de numai 5—2 
în favoarea lui Dinamo, dar la aceasta ar trebui să adăugăm mul
tele faulturi nesancționate, datorită aplicării legii avantajului pe 
care Otto Anderco a aplicat-o — pentru asigurarea cursivității jocu
lui — de mai multe ori. Totuși ar trebui să remarcăm că Steaua 
— deși a fost dominată copios în această parte a meciului — s-a 
apărat mai corect.

(O. G.)

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. DINAMO 12 9 1 2 30—10 19
2. Petrolul 12 8 3 1 26—11 19
3. „U“ Cluj 12 7 3 2 26—12 17

Crișul 12 8 1 3 19—12 17
5. Rapid 12 5 4 3 21—14 14
6. /F.C. Argeș 12 5 3 4 19—19 13
7. Jiul 12 5 3 4 17—19 13
8. Steaua 12 6 0 6 25—18 12
9. Univ. Craiova 12 4 3 5 13—10 11

10. U.T.A. 12 4 3 5 16—21 11
u- Farul 12 4 2 6 14—18 10
12. Steagul roșu 12 4 0 8 20—22 8
13. Politehnica 12 2 3 7 10—21 7
14. A.S. Armata 12 3 1 8 10—23 7
15. Sport Club Bacău 12 3 1 8 11—28 7
16. C.F.R. Cluj 12 2 3 7 9—28 7

PRONOSTICUL NOSIRU LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DIN 

5 DECEMBRIE 1971
I, Sport Club Bacău — Dlnamo l,x,2

n. F.C. Argeș — Jiul 1
III. Steaua - C.F.R. Cluj 1
IV. „U- CraJova — Crișul 1
v. Politehnica — Steagul roșu 1

VI. „U" Cluj - Farul 1
vn. Atalanta — Varese x

VIU. Bologna — Internazlonale 1.x
IX. Catanzaro — Fiorentina x
X. Lânerossi — Napoli

XI. Roma — Cagliari l,x
XII. Sampdoria — Verona l,x

XIII. Juventus — Torino 1

LA 5 DECEMBRIE, TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

Două zile au mai rămas pînă 
la închiderea vînzării biletelor pen
tru tragerea excepțională Pronoex- 
pres din 5 decembrie a.c.. La acea
stă tragere excepțională puteți ob
ține în număr NELIMITAT nume
roase cîștiguri în bani de valoare 
variabilă și fixă, autoturisme DA
CIA 1300, DACIA 1100, excursii a 
cîte 2 locuri la BERLIN—LEIPZIG 
—DRESDA cu o durată de cca. 10 
zile și excursii în AUSTRIA cu a- 
vionul, durata cca. 8 zile.

Puteți participa cu bilete de 3 
Iei, 6 lei și 15 lei varianta, varian
tele de 15 Iei dîndu-vă drep
tul de a lua parte la toate extra
gerile cu șanse mari de ciștig.

Cumpărați celor d,ragi bilete la 
tragerea excepțională Prohoexpres 
din 5 decembrie 1971, în „Luna 
cadourilor de jarnă*^

Tragerea excepțională Pronoex- 
pres de duminică 5 decembrie a.o., 
va avea loc la București în saia 
Clubului Finanțe Bănci cu începere 
de Ia ora 18,30. Tragerea va £1 
radiodifuzată, iar panoul cu rezul
tate va fi televizat în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 1971.

Categoria 11 1 variantă 25% si 14.423 
lej și 2 variante 10% a 5.770 lei; categoria 
a n-a : 10,75 autoturisme Dacia 1100 
(55.000 lei): categoria a IH-a : 20,65
excursii ta Italia de 1 loc (7.000 lei): 
categoria a IV-a : 39,05 excursii duble 
In Cehoslovacia (4 000 le!); categoria a 
V-a 5 59.75 excursii ta Cehoslovacia de 
1 loc (2.000 lei); categoria a Vl-a : 160,60 
variante a 200 lei; categoria a VH-a : 
7.082,50 variante a 100 iei.

Rubrică redactată de Loto-Prono-



CU »CUÂ LUNI ÎNAINTA DE J. O. DE LA SAFPORO

schiorii alpini Încep sezonul competitional
CU MARI AMBIȚII DAR $1 CU INCERTITUDINI

DE MllNE, LA PARIS

„TURNEUL CAMPIONILOR
ultima probă a sezonului 

international de tenis
Noi comentarii după încheierea Marelui Premiu-FItT
PARIS, 2 (Agerpres), — „Turneul 

campionilor" (Masters tournament) 
ultimul act festiv al Marelui Pre
miu — FILT va reuni între 4 și 12 
decembrie în sala Pierre de Couber
tin din Paris pe 7 dintre cei mai 
buni jucători de tenis din lume.

Această competiție — menționează 
comentatorul sportiv al agenției 
France Presse — este, de fapt, un 
veritabil meci Europa — S.U.A.. (i- 
nînd cont de faptul că așii europeni 
Ilie Năstase. Zeliko Franulovici. Jan 
Kodes și Pierre Barthes vor fi con- 
ftuntati cu americanii Stan Smith, 
Cliff Richey și C-lark Graebner. Po
trivit aceluiași comentator. Stan 
Smith (învingător la Tokio. în 1970. 
al primei ediții a turneului final și 
cîștigătorul din acest an al Marelui 
Premiu) este favoritul principal, atit 
datorită calităților fizice, rezistenței 
sale In concursuri prelungite, cit și 
faptului că se acomodează perfect 
cu suprafețele rapide, cum este te
renul celebrei săli pariziene. Dar 
Smith va avea de înfruntat adver
sari de mare clasă astfel că Năstase, 
Richey sau Franulovici au flecare 
șanse de a termina pe primul loc. 

Pe lista participanților se anunță 
o singură absentă, cea a profesionis
tului australian John Newcombe, care 
este indisponibil.

De-a lungul celor 7 zile de întreceri 
(sînt prevăzute două zile de repaus), 
mai multe partide vor fi o reeditare 
a unor mari pasionante finale din 
acest an : Kodes — Năstase (Roland 
Garros). Smith — Kodes (Forest 
Hils). Năstase — Smith (Finala Cupei 
Davis).

Iată programul complet al turneu
lui de la Paris ; Sîmbătă 4 decem
brie : Năstase ■— Richey. Kodes — 
Barthes. Smith — Franulovici ; du
minică 5 decembrie ; Franulovici — 
Barthes. Kodes — Graebner. Smith 
—T Richey ; miercuri 8 decembrie : 
Kodes — Richey. Smith — Barthes, 
Năstase — Graebner ; joi 9 decem
brie : Richey — Barthes. Năstase — 
Kodes. Franulovici — Graebner ; vi
neri 10 decembrie : Năstase — Franu- 
lovici. Barthes — Graebner. Smith 
— Kodes; sîmbătă 11 decembrie t

de

Smith — Graebner. Năstase — 
Barțhes. Franulovici — Richey ; du
minică 12 decembrie : Kodes — Fra
nulovici. Richey 
— Năstase. Luni 
cembrie sint zile

— Graebner. Smith
6 și marți 7 
de repaus.

Comentinrl rezultatele finale 
„Marelui Premiu — FTLT“ (circuitul 
de turnee care a reunit pe cei mai 
valoroși tenismeni ai lumii), cores
pondentul sportiv a! agenției United 
Press subliniază reușita jucătorului 
român Iile Năstase, care, participind 
numai Ia 10 turnee (din cele 31 în
scrise în program), a acumulat 1*3 
de puncte și s-a clasat pe locul doi 
Cîștigăiorul competiției, americanul 
Stan Smith, a realizat numai cu 15 
puncte mai mult ca Ilie Năstase. par- 
ticipînd însă la 14 turnee. Zeliko 
Franulovîcî (Iugoslavia), al treilea 
clasat cu 129 pnete, a participat la 
16 turnee, iar cehoslovacul Jan 
Kodes, situat pe locul patru cu 124 
puncte, a fost prezent Ia 14 con
cursuri.

ÎN C. C. E. LA ȘAH

tlISABETA POlIHROIilABI
A DEBUTAI CU 0 VICTORII

BELGRAD, 2 (Agerpres). — Cea 
He-a treia ediție a „Cupei cam
pioanelor europene" Ia șah a în
ceput în localitatea Iugoslavă 
Vrnjacka Banja cu participarea a 
12 maestre internaționale. în pri
ma rundă, campioana României, E- 
lisabeta Polihroniade, a învins-o, 
cu piesele negre, în 23 de mutări, 
pe elvețianca Heigenman. Alte re
zultatei Ivanka—Timer 1—0; Vok- 
ralova—Gheorgheva remiză; Ve- 
roezi — Iovanovicî Gordana remi
tă. Campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili a întrerupt într-o po- 
«iție aproximativ egală cu Konar- 
kovska Sokolov.

Este de-a dreptul paradoxal 
ca u,n centimetru sau o zecime 
de secundă, ciștigate îndeobște 
cu trudă în întrecerea atletică, 
să nu aducă bucurii, ci dim
potrivă amărăciune. Mai mult 
chiar

Dar aceasta ar fi concluzia la 
care 
vorîte din cercurile de specialiști 
ai lumii sportive occidentale. 
Intr-adevăr, progresele specta
culoase realizate de atleți, în 
special la probele de aruncări, 
au trezit suspiciuni asupra ve
ridicității performanțelor res
pective. S-a ajuns pînă acolo in
cit o personalitate de talia lui 
Arthur Gold, ' secretar general 
al federației britanice de atle
tism, să ceară, pur și simplu. 
interzicerea tuturor probelor de 
aruncări. Spune domnia-sa: 
„Toată elita aruncătorilor (n.n. 
poate nu chiar toată...) folosește 
produse dopante pentru crește
rea masei musculare, rezultatele 
obținute astfel fiind falsificate. 
A sosit momentul ca toate pro
bele de aruncări să fie inter
zise". Tristă constatare, bazată 
desigur pe argumente furnizate 
de realități ale sportului din 
insula Albionului.

Referindu-se la această propu
nere, un alt specialist englez, 
fiziologul Mike Winch, o con
testă, dar adîncește rana, afir- 
mînd: „Suprimarea probelor de 
aruncări ar fi o greșeală, fn 
acest caz ar trebui interzise și 
alte probe — alergările de vi
teză, săriturile —, în care at- 
leții noștri folosesc, la rîndul

dezonoare...

duc anumite păreri, iz-

• Calmul dinaintea furtunii • Cupa mondială—test olimpie • st PIHOAHSC

Cîștigătorii Cupei Mondiale 
1971 .• Gustavo Thoeni (Italia) 
și Annemarie Proll (Aus

tria)

ATLETISM
lor, anabolizante, desigur, în do
ze mai mici, dar suficiente pen
tru a putea mări intensitatea 
antrenamentului".

Pericolul folosirii produselor 
anabolizante este des semnalat 
în Occident. Ele pot duce la 
fragilitate articulară, sterilitate 
etc. Poate nici repetatele crize 
de nervi ale discobolului sue
dez Ricky Bruch nu sînt stră
ine de o anume practică... Și 
tot specialiștii din această parte 
a lumii recunosc că — pînă în 
prezent — nu s-au găsit metode 
eficace pentru combaterea aces
tei tentații, extrem de puterni
că. Controlul nu este posibil, în- 
trucît — potrivit fiziologului ci
tat mai sus — atleții fac cură 
de anabolizante în perioada de 
antrenament, în zilele concursu
lui fiind oameni „cinstiți". Pro
gresele chimiei duc și la ase
menea rezultate surprinzătoare, 
altădată cu neputință de 
gin at.

Cu mai puțin de un an 
intea Jocurilor Olimpice, 
blema controlului anti-doping 

în atletism rămîne deschisă. Ac
tualmente se fac cercetări, îi) 
special în R.F. a Germaniei, pen
tru a se putea depista folosi
rea produselor anabolizante. Nu 
se poate încă întrezări care vor 
fi rezultatele acestor căutări. 
Dar sperăm ca ele să^fie în
cununate de succes, pentru ca 
sabia lui Damocles să nu mai 
atîrne deasupra atletismului și 
a campionilor săi.

La Sapporo, uriașa muncă 
pregătire a celei de a Xl-a ediții 
a Jocurilor Olimpice dc iarnă este, 
practic, încheiată o dată cu darea 
în folosință a ..palatului de ghea
ță", locul de disputare a întrece
rilor de patinaj artistic și hochei. 
Bilanțul cheltuielilor a atins uria
șa sumă de 9 miliarde yeni, sumă 
care întrece simțitor pe cea chel
tuită. în 1968, la Grenoble.

Se așteaptă, acum, solemnul mo
ment al deschiderii oficiale — de 
care ne mai despart doar 61 de 
zile — și întrecerile pentru care 
pregătirile, pe toate meridianele, 
au intrat în faza hotărîtoare. Or
ganizatorii japonezi, continuînd să 
definitiveze amănuntele, sînt gata 
să declanșeze uriașul mecanism... 
electronic al Olimpiadei Albe, cu 
speranța că ea va rămîne în is
toria acestor pașnice întreceri ale 
lumii moderne ca o mare reușită. 
Va fi așa ? Toată lumea o dorește, 
dar deasupra ei plutește încă un 
nor negru. De cîteva ori. în ulti-

mele luni, norul s-a risipit pentru 
a se aduna din nou în, învolbu
rări sumbre și acum — in calmul 
dinaintea furtunii — este mai ame
nințător decît orieînd. Norul l-a for
mat lumea schiului alpin, discipli
nă venită mai tîrziu în familia 
olimpică, dar care — datorită 
imensei popularități Ia care a ajuns 
— a devenit principalul sport al 
jocurilor de iarnă, după cum atle
tismul a fost și a rămas al celor 
de vară. Vă puteți imagina o olim
piadă fără cei mai buni 50 atleți 
din lume ai momentului ? Și, to
tuși, aceasta este perspectiva J.O. 
de la Sapporo, cei mai buni 50 de 
schiori alpini fiind amenințați cu 
descalificarea pentru acte de pro
fesionism. Nu discutăm, acum, în 
ce măsură sint sau nu vinovațt ei 
sau federația internațională cu re
glementările sale mai liberale din 
1969. Dar semnalăm îngrijorarea or
ganizatorilor. Ei au fost asigurați 
de prezența schiorilor alpini la start. 
Lipsa celor mai buni le amenință 
însă veniturile scontate pentru 
amortizarea uriașelor cheltuieli în
treprinse, Nu-i vorba de spectatori, 
ci de contractele cu diferitele pos
turi de televiziune care varsă sume 
uriașe și care — după cite se pre
vede — vor cere revizuirea lor, 
dacă marile vedete ale schiului al
pin nu vor fi prezente la Sapporo.

ECHIPE DE REZERVA
puțini, doar elvețianul Du- 

Giovanoli fiind nevoit să re- 
definitiv la competiție din 
unui accident mai vechi la

foarte 
meng 
nunțe 
cauza ___  - -
genunchi și Ingrid Laftorgue (cam
pioană mondială de slalom la Val 
Gardena), silită să rămînă și, în 
acest sezon, departe de concursuri 
din cauza fracturii suferite cu un 
an de zile în urmă (a necesitat o 
nouă intervenție chirurgicală). „Ve
teranul" Karl Schranz, cîștigătorul 
primei curse de coborîre efectuată 
de lotul austriac acum o săptămîna 
la Hochburg, pornește cu aceleași 
ambiții — ca de obicei — dar coa
liția tinerilor pare mai tare ca în 
anii trecuți. Se așteaptă ca pe lingă 
cei ce au cules de regulă victoriile 
în 1971 (Gustavo Thoeni, J. N. 
Augert, P. Russel, H. Duvillard, B. 
Russi) să apară noi pretendenți, mai 
ales din rîndurile refăcute ale e- 
chipei austriece și ale tinerelor e- 
chipe elvețiene și italiene.

Tritscher, Zwilling și Cordin) în 
timp ce slalomiștii (Matt, Rofner, 
Bleiner, Huger. Hinterseer) etc. vor 
lua parte (astăzi și mîine) la sla
lomul special și uriaș care se dis
pută la Courschevel (Franța) în 
cadrul Cupei Europei.

PREVEDERILE ECHIPEI AUSTRIEI

cotnpetițio- 
debutează

ima-

tna- 
pro-

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campioana Mantiei, la handbal, echipa 
Haftiarjord. s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni". In meci retur, disputat pe 
teren propriu, handballștli islandezi au 
învins cu scorul de 17—11 (9—6) formația 
U.K.—51 Helsinki. Prima partidă a fost 
cîștigată de echipa islandeză cu scorul 
de 13—10.■
La Fribourg (Elveția) s-a disputat pri
mul meci dintre echipa locală Olympic șl 
formația belgiană Bus Lierse, contînd 
pentru optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet mas
culin. Baschetbaliștli belgieni au obținut 
victoria cu scorul de " ~~■
După desfășurarea a 
Udelor întrerupte, în 
nai de șah de la Moscova, 
Alehin", conduc 
eîte 4 puncte. în ziua de 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Smîslov — Petrosian 1—6; Lengyel — 
Bronstein 0—1; Savon — Korcinoj 1—0; 
Hort — Lengyel 1—6: Stein — Parma 
1—0; Korcinoi — Olaffsson remiză ; Sa
von — Tukmakov remiză■
In turneul de șah de la Palma de Mal
lorca conduc după două runde marii

maeștrii Lajos Portisch (Ungaria) si Sa
muel Reshevsky (SUA) cu cite l‘/a punc
te. îl urmează cu cite un punct Liubo- 
jevici (Iugoslavia) Benko (SUA), Larsen 
(Danemarca), Andersson (Suedia). Fo- 
mar (Spania) și Bisguier (SU..). In 
runda a 2-a, Reshevsky (cu piesele albe) 
l-a învins pe Larsen, iar Portisch a 
cîștigat la Garda. S-au încheiat 
partidele Keene — Andersson și 
— Bisguier.
■
Două noi recorduri mondiale de
au fost corectate de tinărul halterofil 
sovietic Serghel Gramotkin (categoria 
mijlocie) : la stilul „aruncat" 160 kg și 
*57,53 kg Ia totalul celor trei stiluri. Un 
al treilea record mondial a stabilit ju-

remiză 
Pomar

99—72 (49—33).
juniori

CE FAC SCHIORII?

Echipele țărilor alpine și-au con
tinuat pregătirile obișnuite, gîndin- 
du-se, desigur. în primul rînd la 
J.O. Peste vară, cei mai buni re
prezentanți ai lor au schiat pe ghe
țari sau în Chile (la Portillo) așa 
că prima zăpadă din Alpi i-a gă
sit cu o pregătire fizică bine pusă 
la punct și cu cca 10 000 de porți... 
în picioare. Ritmul antrenamente
lor a fost intensificat în ultimele 
săptămîni. iar zilele acestea ei iau 
primul start în sezonul pe care îl 
consideră olimpic. Pe dificila pîr- 
tie de la St. Moritz se întîlnescîn 
prima coborîre a anului, toți cei 
ce vizează „Cupa Mondială11, com
petiție care ne va reține atenția 
de-a lungul a patru luni. Din pro
tagoniștii sezonului trecut vor lipsi

„CUPA MONDIALA", 
TESTUL DE 
AL ECHIPEI

SELECȚIE 
FRANȚEI

6 runde și a par- 
turneul internatio- 

. ..Memorialul 
Petrosian și Stein cu 

‘ " ' > întreruperi

TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

52. kg) care I-a întrecut la puncte 
pe I. Vlădescu șî P. Coman (cat, 68 
kg), învingător prin tuș, în prima 
repriză, în fața lui V. Boltaș. De la 
brașoveni o impresie frumoasă au 
lăsat C. Moldovan (eat. 62 kg), care 
a dispus la puncte de P. Androne 
șl F. Aczel (48 kg), declarat învin
gător prin tuș în meciul cu Gh. 
Gheorghe. Din „l0"-Ie brașovean a 
lipsit h. Ambruș, vlcecampion al 
lumii, care, întors recent de la Te
heran, unde participase la un mare 
turneu internațional, acuza dureri 
de spate și a fost oprit de medic 
să lupte. Slab s-au comportat în a- 
ceastă partidă eteliștii N. Cristea: 
— care a concurat ia 57 kg, deși 
anul acesta a figurat mereti la o 
categorie superioară și acum a tre-

Iată deci că sezonul 
nai al schiului alpin 
normal, cu gîndurile tuturor spre 
Sapporo, dar fără să se neglijeze 
competițiile tradiționale. Ce se va 
întîmpla, însă, dacă cei mai buni 
schiori alpini nu vor fi admiși la 
J. O. ? Conducătorul federației fran
ceze a repetat zilele acestea decla
rația sa : „ori toți schiorii fran
cezi la J.O., ori nici unul". Rămîne 
de văzut dacă comitetul olimpic 
francez și subsecretariatul de stat 
al tineretului și sportului vor fi da 
aceeași părere.

Austriecii, mai concilianți și mai 
prevăzători, de la prima apariție a 
norului negru amintit, au alcătuit 
o echipă de rezervă din tineri. 
Trebuie să spunem, însă, că a- 
ceastă echipă de rezervă ascunde 
nu numai grija pentru asigurarea 
— în orice condiții — a prestigiu
lui schi_lui austriac ci și o altă 
intenție a lui Franz Hoppichler 
(conducătorul tehnic al echipei din 
1966) care, de mult, vrea să înti
nerească prima reprezentativă. Nu 
a putut-o face, pînă acum, din 
cauza numeroaselor discuții create 
în sînul ei mai ales de Schranz, 
dar vrea să profite de acest mo
ment pentru a lăsa urmașului său 
(desemnat de pe acum în persoa
na lui Herbert Pircher) o atmos
feră mai calmă și o echipă tînără. 

în concluzie, cu două luni îna
intea primului start olimpic de la 
Sapporo, schiorii alpini, deși agi
tați de incertitudini și amenințați 
de a nu putea lupta pentru laurii 
olimpici. își încep sezonul compe- 
tițional plini de ambiții șl cu o 
pregătire care va face ca în iarna 
aceasta să fie și mai numeroși cei 
ce vor termina cursele în secunda 
învingătorului. Iar acesta, rareori 
va fi același.

di-pare modul
__ „ două principale 

forte ale schiului alpin (Franța 5' 
Austria) abordează „Cupa Mon
dială". dorită de fiecare mai mult 
chiar decît un titlu olimpic. Antre
norii echipei Franței, puși în mare 
încurcătură de selecția olimpică 
datorită valorilor foarte apropiate 
ale schiorilor lor (și_ în special ale 
schioarelor), au hotărît ca princi
palul criteriu al selecției echipei o- 
limpice să-l constituie clasamentul 
Cupei Mondiale la 15 ianuarie, dată 
pînă la care se vor disputa în ca
drul ei 4 coborîri, 3 slalomuri și_2 
slalomuri uriașe, atît la băieți cit 
și la fete. Ca urmare, toți schiorii 
francezi ai primelor echipe vor fi 
la startul coborîrii de la St. Mo
ritz. Nu la fel va proceda, însă, 
echipa Austriei pe care — la bă
ieți — o vom vedea împărțită încă 
de la primele concursuri, conducă
torii ei urmărind mai clar specia
lizarea pe probe. Astfel, la cobo- 
rîrea de la St. Moritz vor fi pre- 
zenți doar specialiștii probei și „u- 
niversalii" (Schranz, Messner, Loidl,

Interesant ni se 
ferit în care cele

Gh. EPURAN

CAPETE

niorul Feliks Naniev. la categoria semi
grea (stilul „aruncat") cu 194 ‘
■
Fostul campion mondial la 
semimijlocie, Luis Rodriguez, 
a 32-a - ----- - -------------- •-
puncte 
r.adian

kg.

categoria 
. a obținut 

victorie consecutivă, învingînd la 
în 10 reprize pe „mijlociul" ca- 
Dave Hilton.

cicliști de șase zile, desfășuratăCursa
pe velodromul acoperit din Gând, s-a 
încheiat cu victoria cuplului belgian Pa
trick Sercu — Roger de Vtaeminck. Ei 
au parcurs 2 197,941 km, totalizind 262 
puncte. Pe locul secund s-a clasat pe
rechea Post (Olanda) — Bracke (Bel
gia), urmată de belgienii Stevens și Ver- 
schueren.

Icri, la Ruse, ca revanșă a tntîlnirilor disputate Ia Giurgiu, s-au tn- 
tîlnit în două partide loturile reprezentative de juniori ale Bulgariei și Ro
mâniei. Lotul de juniori U.E.F.A. ’73 al Bulgariei a întrecut pe cel al țării 
noastre cu 2—1 (2—0)7 în timp ce prima echipă de juniori a României a în
vins pe cea a Bulgariei cu 3—1 (0—0). Pentru echipa noastră au înscris Szaba- 
dos, Dumitriu și Luchescu.

FINAL LA LUPTE LIBERE
buit să slăbească peste 7 kg (!) — 
Gh. Urianu (90 kg) și E. Panait 
(100 kg) ambii descalificați împreună 
cu adversarii lor, St. Tampa șî, 
respectiv, T. Dop, în celelalte me
ciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate! 57 kg — N. Cristea (S) 
p.p D. Bătrînu (St r.). 74 kg — Gh. 
Buceag (S) b.p. V. Mihăilă (St. r.), 
I. Dumitru (S) b.p. T. Balaș (St. r.), 
A 100 kg St. Stîngu (S) b.t, ‘ 
Grassel.

Dintre partidele primului tur 
mai plăcut cea dintre Metalul 
goviște și Dunărea Galați, în 
metalurgiștii, mai insistenți și

Gh.

ne-a 
Tîr- 
care 

____ ____  ___ ______  . mai 
tehnici ia unele categorii (48 kg, 57 
kg, 90 kg și 100 kg), au reușit să 
cîștige la o diferență mică — 19,5— 
16,5, Tjrgoviștenii au avut în T. 
Iatagan" (48 kg), T. Pătrașcu (57 kg), 
P. Tarbă (62 kg) principalii realiza
tori al acestei victorii, toți trei au 
cîștigat prin tuș în meciuri care le-au

GHIȚESCU ȘI UNGUREANU 
CONDUC ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

Ierj după-amiază, în sala I.P.G.G., 
a avut loc a 10-a rundă a finalei 
campionatului național masculin de 
șah. In cele cinci ore de joc, s-au 
încheiat următoarele partide: Neam- 
țu—Ghițescu ’/»—’/s, Pușoașu—Mititei u 
i/j—i/j, Griinberg—Szabo Vî—A- 
dam—Reicher Vr-’/si Stoica—Ghindă

■ ! ■ ■ — I •• •" i- —

/î—Vt, Stanciu—Ungureanu i/j—Vs 
Restul. întrerupte. Partida Ciocâltea 
—Drimer a fost amînată.

Primii clasați ; Ghițescu și' Ungu
reanu 6i/2 p (din 10) urmați de Cio
câltea 5i/s (1) din 9.

T. NICOARĂ

solicitat o mare cantitate de ener
gie. Dinamo București n-a pierdut 
decît la trei categorii în partida cu 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc (re
zultat final 25—11). De Ia dinamo- 
viști s-au remarcat, în mod special, 
juniorul Gb. Eremia (57 kg) — în
vingător prin tuș atît în meciul cu P. 
Szatmari cit și în față lui D. Bă
trînu (Steagul roșu, — în turul II) 
precum și T. Marton (100 kg).

în continuare, în tururile II și Ill. 
doar Steaua s-a menținut neînvinsă, 
restul competitoarelor evoluînd cu- 
scăderi. Militarii i-au întrecut cu 
ușurință atît pe reprezentanții clu
bului gălățean. Dunărea (22—10) cit 
si pe dinamoviștii bucureșteni (28—16). 
Steagul roșu Brașov, după ce a fost 
învinsă, în mod surprinzător, de că
tre Dinamo ou 20—18, a dispus, în fi
nalul zilei, de Metalul Tîrgoviște, în 
urma unor meciuri spectaculoase, cu 
20—16. După cum a început întîlni- 
rea se oredea că metalurgiștii vor 
produce și ei o surpriză — după pri
mele patru meciuri conduceau cu 
12—0 — „stegarii". însă s-au mobili
zat și printr-un finiș puternio au în
tors rezultatul în favoarea lor, la ca
tegoriile 68. 74. 82, 90 și 100 kg cîști- 
gîhd prin tuș. în celelalte două par
tide Lemnarul Odorhei a cîștigat la 
Metalul cu 23—21, dar a pierdut la 
Dunărea Galați cu 15,5—22,5. Deci, 
după prima zi, singura formație neîn
vinsă este Steaua, «are se află la un 
pas de titlul de campioană.

Azi, de Ia ora 15, vor avea loo ul
timele meciuri la libere, iar mîine va 
începe eompetiția finală la greto
romane.

Doar două meciuri oficiale au a- 
vut loc în această miercuri, dar 
ambele de o deosebită importanță. 
La Atena, Anglia a obținut califi
carea în sferturile de finală ale 
campionatului european în urma 
victoriei repurtate în fața gazdelor 
infirmînd, astfel, unele păreri că 
putea fi eliminată din competiție 
(ar fi trebuit să piardă meciul la o 
diferență "

Englezii
!n serios 
atare, în 
mai bine 
mai fi de 
cant de la Tottenham, Martin Chi
vers, nu a scăpat nici acum ocazia 
de a marca un gol, deși aceasta s-a 
produs aproape de sfîrșitul partidei. 
Și încă ceva neobișnuit, reapariția lui 
Hurst în echipa lui Ramsey. După 
ce Geoff Hurst și-a serbat, zilele 
trecute, o retragere ceremonioasă 
de la West Ham United, Ramsey 
a socotit că Geoff este încă foarte 
util naționalei. Și n-a dat greș, 
pentru că Hurst a marcat primul 
gol 1 Ne amintim și de alte cazuri 
(Grosics, Iașin, Seeler) cînd — 
după retragerea anunțată sau ser-

de 3 goluri).
au dovedit că știu să ia 
meciurile decisive și ca 
asemenea condiții, joacă 
decît pe Wembley! Ar 
spus că impetuosul ata-

STENOGRAMA
Grecia — Anglia 0—2 (0—0). Pre

liminarii C. E. la Atena ; 45 000 de 
spectatori.Au marcat: Hurst (min. 
57) și Chivers (min. 89). în prima 
repriză au dominat gazdele. După 
pauză jocul s-a echilibrat, dar. en
glezii au surprins deseori prin 
contraatacuri poarta gazdelor obți- 
nînd o victorie meritată. Arbitrul 
spaniol Josd de Mendebil a condus

C M. 1974 :
Abia au fost stabilite orașele care 

vor găzdui meciurile turneului final 
al Campionatului mondial din 1.974 
că au și intervenit... defecțiuni 1 In
tr-adevăr, Koln a renunțat să m;ii 
facă parte din cele zece orașe de
semnate de F.I.F.A., și este mai 
mult decît probabil ca Dortmund, 
care a acceptat să-și modernizeze 
stadionul și să-i ridice capacitatea 
la 60 000 locuri, să se alăture ora
șelor Hamburg, Gelsenkirchen, Dus
seldorf, Munchen și Berlinului de 
Vest, în acesta din urmă disputîn- 
du-Se — pe Stadionul Olimpic 
finala C.M. 1974.

Dar au intervenit defecțiuni și 
alt ordin. Este vorba de faptul 
unele municipalități au refuzat 
ofere sumele necesare pentru mo
dernizarea stadioanelor. Este vorba 
de Frankfurt pe Main, Niirnberg, 
Stuttgart și Hanovra.

La Stuttgart primarul i-a chemat 
pe cetățenii orașului să se pronun-

a

ȘTIRI e REZULTATE
• Disputat la Amsterdam. în fața 
18 000 de spectatori, meciul amical

dintre selecționatele. Scoției și Olan
dei s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—0) în favoarea jucătorilor olan
dezi. Au marcat Cruyff, Hulshoff. 
respectiv Gemmell.

• Echipa poloneză Gornik Zabrze, 
aflată în turneu în Anglia, a jucat 
la Birmingham cu formația Aston 
Villa. Partida s-a terminat la egali
tate : 1—1. după ce la pauză oaspe
ții conduceau cu 1—0.

« In orașele columbiene Bogota si 
Caii au continuat întrecerile celor 
două turnee preolimpice din zona 
sud-americană. Iată rezultatele înre
gistrate în etapa a 2-a : la Bogota : 
Peru — Paraguay 2—1 (2—0) ; Co
lumbia — Venezuela 2—0 (1—0) ; la 
Caii: Brazilia — Bolivia 2—1 (1—0); 
Ecuador — Argentina 2—2 (1—D

DE AFIȘ
bată — cei amintiți au reapărut 
în tricourile echipei reprezentative. 
E greu să renunți, cu una cu două, 
Ia vedete de 14 karate!

In Berlinul Occidental, alt cap 
de afiș al miercurei fotbalisticei me
ciul dintre Borussia Monchenglad- 
bach și Internazionale, care a pro
vocat atîtea discuții în birourile și 
în ședințele U.E.F.A. Ca în zilele 
ei de glorie, Inter a rezistat grație 
„betonului" unui asalt furibund al 
gazdelor și a ieșit cu fața curată 
(0—0), obținînd calificarea în ur
ma victoriei repurtate la Milano cu 
4—2. Și iat-o printre cele opt for
mații din sferturile C.C.E. în urma 
acestei calificări sînt de punctat cî
teva chestiunii scorul primului 
joc (7—1 pentru Borussia și anulat 
de U.E.F.A.) a fost ireal, fapt dove
dit de cele două meciuri ulterioare; 
în jocul din Berlinul Occidental a 
existat un moment psihologici ra
tarea loviturii de la 11 m de către 
Sieloff care a avut un efect moral 
asupra celor două formațiii Bo
russia nu și-a mai păstrat calmul 
în marile ocazii avute, în timp ce 
Inter a acționat cu multă luciditate 
și siguranță. (I. O.)

MECIURILOR
formațiile: GRECIA: Christidis —■ 
Pallas, Angelis, Toskas, Kapsis, E- 
lefteriadis, Kudas (Kritikopoulos), 
Nikolaidis (Tarovlis), Antoniadis. 
Domazos, Fapaioanu. ANGLIA: 
Banks—Maddley, Hughes, Bell, 
McFarland, Moore, Lee, Ball, Chi
vers, Hurst, Peters.

Borussia 
ternazionale Milano 0—0 (rejuca-

Monehengladbach—In-

AU Șl ÎNCEPUT...
țe la 28 noiembrie — prin vot — 
asupra necesității renovării stadio
nului „Nekar1* care costă nu mai 
puțin de 21 milioane de mărci vest- 
germane, Ia Frankfurt Pe Main, 
„Waldstadion" nu va fi modernizat 
decît cu condiția de a nu se cheltui 
decît o treime din cei 5 milioane 
de*mărci vest-germane care sînt, 
de fapt necesare ; la Hanovra au 
fost oferite 4 milioane de mărci, 
dar suma nu este suficientă ; la

rea meciului tur din optimile de 
finală ale C.C.E.). Berlinul Occiden
tal; 85 000 de spectatori. Arbitrul 
englez Taylor a condus echipele i 
BORUSSIA MONCHEN: KIeff — 
Vogts, Miiller, Sieloff, Bonhoff, 
Dammer (Wittkamp), Kulig, Wim
mer Heynckes, Netzer. Lefevre. 
INTER: Bordon — Beluggi. Fac
chetti. Orattî, Giubertonî, Burgnich,

Ghio, Bedin, Boninsegna, Mazzola, 
Frustaluppi.

Joc de mare tensiune, dominare 
categorică din partea echipei Bo
russia. Numeroase acțiuni ale ju
cătorilor vest-germani oprite prin 
fault. In min, 16 Sieloff a executat 
un penalty, apărat de Bordon. Ex
celentă apărarea lui Inter, în frun
te cu Bordon, Burgnich și Facchetti.

ELOGII PENTRU PÎRCĂLAB Șl VOINEA

ÎN CAMPIONATUL FRANCEZ
Sezonul fotbalistic de toamnă din 

Franța are ca principală revelație 
echipa Olympique Nîmes, unde ac
tivează, după cum se știe, doi ju
cători români. Ion Pîrcălab și Flo- 
rea Voinea. Echipa din Nîmes se 
află, cu două etape înaintea înche
ierii turului, pe locul doi al cam
pionatului. în urma campioanei, O- 
lympique Marseille, avînd, după 17 
etape, 22 de puncte (9 victorii, 4 
meciuri egale și 4 înfrîngeri). Ata
cul — în care Pîrcălab și Voinea 
sînt titulari meci de meci — este 
cel mai productiv din prima divi
zie. avînd la activ 38 de goluri în
scrise. Presa sportivă franceză din 
ultimele săptămîni are frumoase cu
vinte de laudă la adresa Internațio
nalilor români, sublinilndu-le me
ritele incontestabile pe care le au 
în ascensiunea echipei antrenată de 
Kader Firoud.

în revenire la cronica partidei Ol- 
Nimes — Paris Saint-Germain (4—1), 
de pildă, cotidianul l’EQUIPE scrie, 
sub titlul „Nîmes Ia ora româneas
că" : „Nu vom mai insista asupra

DEFECȚIUNILE!
Niirnberg decizia municipalității va 
fi de asemenea negativă, construc
ția de școli avînd prioritate la Con
siliul municipal.

Aceste situații ivite reaprind po
lemica în jurul subvențiilor guver
namentale. pe care federația vest- 
germană dorește să le vadă du
blate de la 3 la 15 milioane de 
mărci. Și ea este neliniștită pen
tru că planurile lucrărilor trebuie 
oprite datorită nu numai sfîrșitului 
de an, ci și... terminării banilor !

jucătorilor care s-au remarcat șl 
in special asupra lui Pircălab car? 
l-a zăpăcit de tot pe internaționalul 
Rostagni. Pîrcălab dăduse în trecut 
numeroase probe ale valorii sale. 
Acomodarea compatriotului său Voi
nea a fost mai dificilă, dar actual
mente cei doi, care se înțeleg foar
te bine, și-au stabilit definitiv „car
telul" (cum spun suporterii) Ia Nî- 
mes". Putem adăuga că Pîrcălab — 
cunoscîndu-i maniera de a juca — 
are merite mari în clasarea pe lo
cul trei în clasamentul golgeterilor 
de anul trecut a coechipierului său 
Jacky Vergnes (36 de goluri), pro
movat în această toamnă și în na
ționala Franței. Și un fapt inedit: 
în meciul cu Bordeaux de acum 
două săptămîni (1—1), Pîrcălab a 
marcat un gol cu capul în minutul 
79. aducînd echipei sale egalarea !

Același ziar publică în numărul 
din 23 noiembrie o fotografie a ce
lor doi jucători români — care „fac 
fericirea Iui Nîmes" —- adresînd rîn- 
duri elogioase fostului jucător ste- 
list (autor a trei goluri în me
ciul cu Red Star). Spicuim din acest 
articol: „Voinea este Ia Nîmes de 
13 luni. EI s-a găsit în fața unui 
campionat francez mult mai rigu
ros din punct de vedere fizic șî 
obositor, prin ritmul și frecvența 
jocurilor și lungimea deplasărilor. 
Astăzi se simte perfect în rolul de 
înaintaș central retras, unde fine
țea sa tehnică este pusă în valoare". 
Antrenorul Firoud crede că Voinea 
poate marca peste 20 de goluri în 
campionat (în prezent se găsește 
pe locul șase în clasamentul marca
torilor, cu 8 goluri înscrise).

Pe scurt, fotbalul românesc 
are actualmente, prin Pîrcălab și 
Voinea, doi excelenți emisari în 
Franța.

MARTIN CHIVERS (Anglia), în stingă imaginii, înscrie al doilea gol fn meciul de la Atena
Telefoto : A.P.-AGERPRES
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