
Viitoarea configurație 
a clasamentuiui celor mai buni 

10 sportivi români ai anului 
stîrneșie un deosebit interes

Ziarul nostru oferă premii (UN RADIO TRANZISTOR 
MARE, O BICICLETĂ, UN CEAS DE MÎNĂ SI 7 ABONA
MENTE PE UN AN LA „SPORTUL") cititorilor care vor in
dica ordinea finală a clasamentului celor mai buni 10 
sportivi români ai anului 1971.

pri-a poștașilor noștri a început
la ancheta noastră de sfîrșit de an pentru desem-

De ieri, tolba poștașilor noștri a început sâ crească. Sosesc 
mele răspunsuri l_ ___ ,_____________________ ________
narea celor mai buni 10 sportivi români ai anului 1971.' Primul dintre 
aceștia va primi invidiatul trofeu oferit de CONSILIUL NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT.

Desigur că preferințele sînt numeroase, alegerea grea, pentru că 
în 1971 multi sportivi români au reușit să înregistreze performanțe 
meritorii. Ne-am propus și de această dată să nu dezvăluim din op
țiunile sosite păstrind „strict secret" propunerile trimise.

Mai mulți cititori ne-au întrebat despre premiile ce se vor acorda 
sportivilor, dar... și cititorilor care vor fi atît de inspirați incit să 
indice ordinea finală exactă a primilor 10 sportivi romani ai anu
lui 1971..

Sportivii clasificați pe locurile 1—10 în viitoarea configurație a 
clasamentului vor primi trofee și cupe deosebite prin originalitatea, 
mărimea și valoarea lor, îndeosebi sportivul nr. 1 al anului, distincție 
similară cu un premiu național al sporturilor.

Participanții la ancheta ziarului nostru, ce se vor clasa pe primele 
10 locuri în ceea ce privește inspirația de a indica ordinea finală 
exactă a anchetei vor primi, de la locul întîi la locul al treilea, UN 
APARAT DE RADIO-TRANZISTOR MARE, O BICICLETA Șl UN CEAS 
DE MÎNĂ. Următorii șapte cîstigători vor beneficia de cite UN ABO
NAMENT PE ANUL 1972 LA ZIARUL „SPORTUL".

Răspunsurile la anchetă se primesc pînă cel mai tîrziu la 15 de
cembrie 1971, în scrisori sau cărți poștale, pe adresa ziarului nostru, 
cu mențiunea „PENTRU CONCURS ’71".

★
După cum am mai anunțat, federațiile sportive vor stabili și ele 

un clasament, de la 1 la 10, al celor mai buni sportivi a; fiecărei dis
cipline. Federațiile solicită opiniile iubitorilor ramurii de sport respec
tive care pot trimite sugestiile lor pe adresa C.N.E.F.S., sir. Vasile 
Conta nr. 16, București, cu specificația fiecărei federații.

Federația română de fotbal primește, de asemenea, propuneri însă 
acestea urmează să fie trimise pe adresa revistei FOTBAL.

Redacția revistei FOTBAL încunoștințează pe cei ce doresc să 
participe la ancheta revistei și sâ concureze la premiile oferite citi
torilor de către revistă, că este obligatorie completarea „Cuponului 
de participare", cuprins în fiecare număr al revistei în vînzare în 
aceste zile si în numărul viitor de joi 9 decembrie 1971. Revista FOT
BAL va oferi premii numai în condițiile arătate la deschiderea con
cursului, pentru ordinea finală a primilor cinci fotbaliști înscriși pe 
cupon. O dată cu cuponul pot fi anexate și alte cinci nume de 
fotbaliști, de la 6 la 10, care vor conta, ca o sugestie, pentru o listă 
a primilor 10 fotbaliști, stabilită de F. R. Fotbal.
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„TURNEUL CAMPIONILOR' 
LA TENIS

Azi, primele meciuri — 
pe micul ecran

ANUL XXVII — Nr. 6896 / ' 4 PAGINI 30 BANI Sîmbdtâ 4 Decembrie 1971

AVANCRONICA ETAPEI A 13-a DE FOTBAL WOBMmMOIIAlĂsmiOÂSĂ-
• Derbyul etapei se disputa Ia Bacâu • COIDUM ÎMPOTRIVA... UNIVERSITĂȚII CRAIOVA! 

Steaua-C. F. R. Cluj• Liderul și ,,lanterna" se cunosc de astăzi ! • Partida
se dispută pe stadionul Republicii [ora 13,30] INSTRUIRil SPORTIVE

memorăm 
după etapa

Nici n-am reușit să 
prea bine clasamentul 
a XlI-a încheiată joi la Arad, și ia- 
tă-ne iar față în față cu campiona
tul. E drept, etapei de mîine îi lip
sesc două partide (RAPID—A.S.A. 
TG. MUREȘ și PETROLUL— U.T.A.) 
pentru că miercuri ne vom îndrep
ta gîndul și emoțiile spre Londra 
și Setubal in „Cupa U.E.F.A.”. E 
drept, lider va rămîne mîine după 
amiază tot U.T.A., chiar dacă nu 
joacă, iar „lanterna” o va deține 
tot C.F.R. Cluj, chiar dacă joacă. 
Ceea ce nu înseamnă, însă, că va fi 
o duminică cenușie. Cel puțin a- 
ceasta este prima impresie de cum 
privim „etapa în doisprezece”.

„U“ CLUJ—FARUL. Greu se mai 
vede farul Constanței prin ceata 
dinspre locul zece! Va lumina ci, 
oare, mai puternic tocmai pe ma
lurile Someșului, acolo unde pare, 
încă, incredibil „forfait“-ul de 
miercuri, de la Petroșani? Greu de 
crezut. Numai dacă nu cumva O- 
prea își va aminti de zilele cînd 
juca (și cum juca!) la Cluj. Oprea 
îi cunoaște prea bine pe Pexa și 
Solomon, dar... și Pexa și Solo
mon îl cunosc prea bine pe fostul 
..tunar” al Napocăi. Și, în primul 
rînd, elanul studenților, mai lan
sați ca nicicînd, pare decisiv.

POLITEHNICA—STEAGUL RO
ȘU. In Copou, acolo unde inimile au 
început clin nou să bată pentru Gil

după ultimele trei puncte consecu
tive dintre care cel de la Oradea 
înseamnă aur, o singură neliniște, 
acum: in penultima etapă a turu
lui campionatului trecut, brașovenii 
au cîștigat la Iași cu 1—0. Cum 
„stegarii” au cea mai bună apă
rare din campionat (9 goluri pri
mite, ca și U.T.A.), cum îi mai au 
și pe Adamache „omul orchestră", 
moldovenii au toate argumentele să 
fie circumspecți. Dar gazdele mai

că numai ,o victorie -Ie poate 
iarna mai ușoară.

știu 
face

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
CRIȘUL. Coidum la Craiova, îm
potriva fostei sale echipe! Logic, 
meciul acesta e simplu. Din cauza 
slăbiciunilor Crișului. Dar să nu ui
tăm cti la Ploiești, Cernăianu, fos-

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ASEARA, LA COMISIA DE DISCIPLINA A E.R. FOTBAL

Ca și cum nu s-a mtimplat nimic . !

S-au rncheial întrecerile campionatului de lupte libere

STEAUA CAMPIOANĂ PENTRU A 11-a OARĂ
Aseară s-a pus punct 

final în campionatul re
publican de lupte libe
rte pe echipe ediția 1971 
Pe treapta de onoare 
a podiumului de pre-' 
miere au urcat și de 
data aceasta sportivii 
de la clubul bucureș- 
lean Steaua, care și în 
acest an competițional 
au fosț cei mai buni, 
cîștigînd valorosul titlu 

, ele campioni ai țării pen
tru a 11-a oară. în 
acest turneu final, care 
is-a disputat între cele 
mai bune 6 formații ale 
diviziei, timp de două 
(Zile în sala Floreasca 
din Capitală, luptătorii 
militari au fost de de
parte cei mai buni, ei 
au cîștigat relativ ușor 
toate cele cinci 
niri, acumulînd 
maximum de . 
posibile. Pentru perfor
manța realizată atît cei 
doi antrenori — Vascul 
Popovici și Gheorghe 
Șuteu — cît și sportivii 
merită sincere felicitări

O revelație a finale
lor a fost Dinamo Bucu
rești (antrenor Alexan
dru Radu) care acum a 
depășit și cele mai op
timiste pronosticuri, cla- 
sîndu-se pe locul se
cund (în ediția trecută 
ției Dinamo a ocupat locul 5). Cu 
o formație tînără, cu cea mai scă
zută medie de vîrstă dintre parti
cipantele la turneul final, Dinamo a 
făcut față dificultăților turneului, 
cîștigînd patru din cele cinci par-

întîl- 
deci 

puncte

a

în ședința de aseară. Comisia cen
trală de competiții și disciplină, lunid 
in discuție abaterile săvîrșite 
linii jucători, cu prilejul 
miercuri a diviziei A, a 
mitatea necesară pentru a 
guros regulamentul și a-i 
cu . ‘. . . _ .
jucătorii N. Ionesc 1 (Petrolui) și 
Soo (C.F.R. Cluj). De notat că, in 
15 ani de activitate. Soo nu avusese 
nici măcar o mustrare.

In ceea ce privește abaterile pe
trecute la meciul Dinamo — Steaua, 
Comisia n-a considerat suficient ra
portul observatorului federal și pre
zența la meci a unora dintre eom- 
ponenții ei, ei a hotârît să aștepte 
și raportul arbitrului Otto Anderco, 
care, in mod surprinzător, nu a lă
sat raportul 
preferat să-1

Comisia de 
pe jucătorii 
Cu acest prilej s-a constatat cu stu
pefacție că antrenorul echipei Steaua, 
Valentin Stănescu, a încercat sâ a? 
precieze mai cu blindețe cele petre
cute pe teren. El a negat declara
țiile furibunde împotriva adversari
lor făcute presei imediat după meci 
și a contrazis astfel și propriul său 
club de Ia a cărei conducere ziarul 
nostru a primit o scrisoare de pro
test față de duritățile Ia care au 
fost supuși jucătorii săi.

Deocamdată nu putem ști exact 
ce se ascunde în spatele acestor ma-

de 
etapei de 
găsit fer- 
aplica ri- 
saneționa 

cite trei etape de suspendare pe 
Icnesc i (Petrolul) 

Cluj). De notat că,

nevre. de la foaia de arbitraj pină 
la ciudatele schimbări de poziție 
din cadrul ședinței. Dar nu-i prea 
greu de ghicit. Desigur că biroul 
F.R. Fotbal va dezlega ghicitoarea !

In ultimul timp a apărut tot mai evidentă necesitatea ca munca de 
instruire a sportivului de performanță să fie strîns legată de cea de 
educație Astfel că asociațiile și cluburile sportive devin, intr-o mare 

măsură, direct răspunzătoare fată de procesul de formare a calităților 
morale ale sportivilor pe care i-au crescut.

Comportamentul moral trebuie privit cu cea mai mare atenție ca unul 
din scopurile pregătirii sportive. Cu alte cuvinte, antrenorii și cluburile 
trebuie să se folosească de pasiunea copiilor pentru a-i forma nu numai 
ca sportivi, ci și ca oameni perfect încadrați în conexiunile sociale. 
Nu acredităm ieleea că procesul de instruire ar fi doar un instrument al 
educației morale, deci subordonat ei, ci înțelegem prin aceste cuvinte o 
îmbinare, la proporțiile juste, a celor două clemente, o îngemănare a lor, 
pentru ca ele să devină eficiente în pregătirea multilaterală a sportivu- 
lui-cetățean. într-o discuție, tov. Ion Kluge, antrenorul coordonator al cen
trului de copii și juniori de fotbal al clubului Progresul București, spunea: 
..Constat că puștii pe care-i selecționez nu sînt obișnuiți cu greutățile 
fizice. Iar experiența mi-a demonstrat că elementul moral-volitiv este 
esențial în pregătirea sportivă, fapt confirmat, de altfel, de toată lumea. 
Deci, acesta este primul lucru pe care caut să-1 dezvolt în personalitatea 
elevilor, mei. De multe ori le creez condiții grele de pregătire, care să le 
solicite calitățile de voință, perseverență, dîrzenie”. _

O dată intrat într-un colectiv 
intr-un microgrup social doar în 
și tipuri de relații de cel căruia

sportiv, tînărul aderă și se încadrează 
mică măsură diferit ca funcționalitate 
îi va aparține de-a lungul vieții sale.

I. MITROFAN
(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN DIVIZIA DE BASCHET,

DGiAMO- UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
POATE Fl UN DERBY DACA • ••

Echipa Steaua, campioană la lupte libere pe 1)71. De la stingă la dreapta (rindul de 
sus): Gh. Șuteu (antrenor), Șt. Stingu (cat. + l<>0 kg), Gh. Bueeag (74 kg), Gh. 
Urianu (90 kg), I.' Dumitru (82 kg), E. Panaite (100 kg), V. Popovici (antrenor), in 
rindul de jos: Gh. Gheorghe (48 kg), N. Cristea (57 kg), I. Arapu (52 kg), N. Coman 

(68 kg) și P. Androne (62 kg).
competi- tide susținute, pierzînd doar în fața 

echipei campioane.
Steagul roșu Brașov, clasată pe 

locul secund anul trecut, a trebuii
T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

La jumătatea întrecerii
șahiștilor

Cu runda a 11-a, disputată ieri 
după-amiază, finala campionatului 
național de șah intră în a doua sa 
jumătate.

Deși lotul finaliștilor cu șanse 
■(teoretice) la supremație nu s-a re
dus prea mult, cîțiva dintre aceștia 
confirmă poziția lor de favoriți ai 
întrecerii. Ne gîndim în primul 
rînd la .campionul de anul trecut, 
maestrul internațional Victor Cio- 
câltea, care continuă să aibă șanse 
de a-și păstra titlul. El a trecut de 
o serie întreagă de adversari pu
ternici, acumulînd, un scor pozitiv, 

■ în special datorită victoriei obținu
te în fața fostului lider, maestrul 
Gh. Mititelu. Faptul că are de ju
cat și două partide în plus față de 
ceilalți fruntași poate fi de aseme
nea un avantaj pentru Ciocâilea.

Foarte bine situat este și Th. 
Ghițescu, deși a lăsat pe parcurs 
mai multe jumătăți de punct- 
și Em. Ungureanu, care pînă 
seară înregistrase patru victorii, 
număr deosebit de ridicat față 
tendințele „pașnice” arătate

s-au

Reicher >/2—'/», Vaisman—Adam 
Va—1/2, Pavlov—Buza 1—0, Partos 
—Botez 1—0.

Aseară, după epuizarea celor cinci 
ore regulamentare de joc,
încheiat următoarele partide : Un
gureanu—Ciocâltea 1—0, Drimer— 
Neamțu >/2—’/2, Ghițescu—Pușcașu 
Va—Va, Mititelu—Griinberg 1—0,
Szabo—Partos Va—Va, Șuta—Aclam 
'.'a—Va, Reicher—Ghizdavu Va—V2,
Vaisman—Stoica, într., Ghindă— 

Buza — Stanciu

conduce Ungureanu
11) urmat de Ghi- 

(din

Pavlov V2—*/2,

în clasament 
cu 7>/2 p (din
țescu 7 (din 11), Partoș 6>/2 
10), Mititelu 6>/2 (din 11) etc.

nu 
său la București, ei a 
ducă la Satu Marc, 
disciplină a audiat insă 
și antrenorii prezca(i.

Duminică, In

OLIMPIA

optimile de finală

la tenis de masă

IJUBLJAMA -
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Aseară a plecat la Ljubljana (Iu

goslavia) echipa de tenis de masă 
Politehnica București. Formația 
noastră masculină va juca, duminică, 
meciul din cadrul optimilor 
lă ale „C.C.E.”. cu Olimpia 
na. Au făcut deplasarea 
Gheorghe. Stelian Nicolae,
Antal și antrenorul Andi Ardeleanu.

de fina-
Ljublja-

Teodor 
Adam

CAMPIONATUL NATIONAL SĂTESC

PRIMII PAȘI SPRE
9

la tri-
Spor-

GALAȚI, 3 (prin telefon, de 
misui nostru). Azi, in Palatul 
turilor s-a dat startul în cea de-a 
Il-a ediție a campionatului național 
sătesc de trintă. Cei mai buni lup
tători din toate colțurile țării iși 
dispută mult invidiatele titluri. 240 
de campioni județeni (cite 6 din 
fiecare) sînt reprezentanții celor 
aproximativ 25—30 000 de îndrăgos
tiți ai acestui sport, care în fazele 
de comună și centre de comună 
s-au aliniat inițial la startul între
cerilor.

principal al acestei ac- 
spune tqv. Dorin Lăn-

— Scopul 
țiuni — ne . 
crănjan, instructor in sectorul Sport 
și Turism al Comitetului Central al 
U.T.C. — a fost cu prisosință atins: 
dinamizarea acestui al doilea sport 
național (alăturat oinei) pe tot cu
prinsul țării. Spre deosebire de edi
ția trecută a campionatelor, la cea 
actuală sînt prezenți sportivi 
absolut toate județele.

Despre 
ganlzării 
Ștefănică 
federației

din

al or- 
vo bit

cel de-al doilea scop 
competiției ne-a

Stanciu. arbitru delegat al 
române de lupte.

Ca 
a- 

un 
de 
de 

mulți concurent i în acest turneu.
Ieri dimineață, cîștigînd fiinalul 

de turnuri în care întrerupsese par
tida cu C. Botez, timișoreanul C. 
Partos și-a rotunjit și el punotajul 
alăturîndu-se eșalonului fruntaș. 
Dacă rezolvă în favoarea sa și par
tidele din rundele următoare (cu 
adversarii dificili, printre care Ghi
țescu 
poate 
ții.

Tot
din rundele 
trecute în dreptul oponenților ur
mătoarele rezultate : Pavlov—Mi
titelu 1—0, Adam—Ghindă l/2—'!■>, 
Glți^avg ssVațsțnaji 0—1, Buza —

atunci el
o surpriză de propor-

și Ungureanu), 
furniza

ieri, la jucarea întreruptelor 
precedente, au fost

BELGRAD 3 (Agerpres). — Com
petiția feminină de șah „Cupa cam
pioanelor europene” a continuat la 
Vrnjaka Banja cu desfășurarea par
tidelor din runda a 2-a. Maestra 
româncă Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele albe) a remizat în 36 de 
mutări cu jucătoarea iugoslavă Ko- 
narkowska Sokolov, rezultat con
semnat și în partida Gheorghieva 
— Veroczi. Vokralova a învins-o pe 
Timmer la mutarea a 40-a. Cele
lalte partide s-au întrerupt. în 
clasament conduc Elisabeta Poli
hroniade (România) și Vokralova 
(Cehoslovacia) — cu cite l>/2 punc
te, urmate de Ivanka (Ungaria) — 
1 p și o partidă întreruptă, Gheor
ghieva (Bulgaria) și Veroczi (Unga
ria) —- 1 p etc.

Incontestabil, cel mai 
atractiv meci al etapei 
a Vl-a a diviziei mas
culine A de baschet se 
va disputa mîine di
mineață, în sala Dina
mo, între actuala frun
tașă a clasamentului — 
•Dinamo — și Universi
tatea Timișoara, perfor
mera duminicii trecute, 
cînd a dispus de Steaua, 
pînă atunci neînvinsă. 
De fapt, trebuie preci
zat că reușita derbyu- 
lui depinde în cea mai 
mare măsură de evolu
ția timișorenilor care, 
în ciudă marilor lor po
sibilități, săptămîmle 
trecute s-au comportat 
nesatisfăcător în jocu
rile susținute în depla
sare. Să sperăm, însă, 
că Jean Ionescu, Viciu 
cti comp, vor izbuti să 
se mobilizeze și, dacă 
vor face acest lucru, 
dinamoviștii vor avea 
de înfruntat un adver
sar foarte dificil, iar 

‘.publicul va asista la 
un spectacol plăcut.

Se întilnesc echipele cu 
cele mai mari 
ții în actualul 
nat și de aceea 
ficil de dat un 
tic, chiar și în 
privește satisfacția ce 
va oferi publicului jo
cul în care sînt angre
nați unii dintre cei mai 
buni baschetbaliști ai 
țării.

Formații. UNIVERSI
TATEA CLUJ 1 De
mian, Ruhring, Zdren- 
ghea. Vizi, Stăvariu, 
Ronay, Kun, Morari u, 
Mathe, Moldovan, Scri- 
don, Laurian. POLL- 
TEHNICA ! Dudescu, 
Popa, Georgescu, Troa
că, Anastasiu, Pîrșu, 
Rusu, Rotaru, Novacek, 
Cernat. Arbitri i V. Ka- 
dar și G. Berekmeri.

fluctua- 
campio- 
este di- 
pronos- 
ceea ce

DE TRINTĂ

PODIUM...
acestor 

lucru 
punct 

remar- 
să dc- 

tub

— Chiar din prima zi a 
finale, am putut vedea la 
cițiva tineri bine dotați din 
de vedere fizic, cu calități 
cabile, care i-ar putea ajuia 
vină în viitor buni luptători
culorile vreunui club. De-a lungul 
întrecerii, împreună cu alți colegi, 
îi vom observa în continuare și, 
poate, in actualele întîlniri vom cu
noaște pe cîțiva viitori sportivi de 
mare performanță.

Radu TIMOFTE

Aruncă la coș Ho- 
ria Demian (,,U“), 
pivotul care poate 
hotărî soarta meciu
lui Universitatea 
Cluj — Politehnica 

București

Formații. DINAMO i 
Albu, Diaconescu, No
vac, Dragomirescu, Său- 
ca, Cernea, Zisu, Ha- 
neș, Visner, Chivulescu, 
Bradu, Dumitru; UNI
VERSITATEA •> Iones- 
cu, Viciu, Czmor, Leon- 
te, Cîmpeanu, Minius, 
Chirluță, Mănăilă, Ro- 
xin, Caloș, Habatiuc, 
Weber. Arbitri : I. Pe- 
truțiu și I. Dinescu.

Celelalte meciuri ale 
etapei 1 I.E.F.S. — Ra
pid, I.C.H.F. — Politeh
nica Cluj, Mureșul — 
Steaua, Politehnica Ga
lați — Voința Bucu-. 
rești.

La Cluj, Universita
tea va primi replica 
Politehnicii București.

La fete, este progra
mată ultima etapă care 
va produce modificări 
la mijlocul și în partea 
de jos a clasamentului. 
Privite prin această 
prismă, cele mai intere
sante partide sînt Vo
ința Brașov — Univer
sitatea Timișoara și 
Constructorul — A.S.A. 
Cluj. Celelalte jocuri î 
I.E.F.S. — Crișul, Poli
tehnica — Sănătatea. 
Rapid — Universitatea 
Iași.

START IN „CUPA BUCUREȘTI" LA POPICE
pentru buna lot comportare în în
trecerile campionatului au fost invi
tați de către F.R.P. la „Cupa Bucu- 

, rești”. Dintre senioare, foarte bine 
s-a comportat Cornelia Grecescu 
(Voipta București), notată cu un ex
celent 440 p.d, din 100 de lovituri 
mixte (cu o singură bilă în gol). 
Demne de menționat sînt și rezulta
tele jucătoarelor Minodora Chetan 435 
p.d.. Mariana Antuș 431 p.d., Florica 
Filip, Stela Andrei cite 412 p.d.. Con- 

A stanța Marincea 410 p.d. și Florica 
^Lăpușan 408 p.d. (cu nici o bilă 

în sol).
Din rezultatele băieților am reținut 

pe cele ale lui Ștefan Erdos 964 p.d., 
Horia Blăgăilă 940 p.d.. AI. Vrincea- 
nu 930 p.d.. V. Costea 922 p.d. 
tru 920 p.d.

Azi dimineață vor intra în 
cere juniorii și junioarele, iar 
amiază seniorii și senioarele ■ 
neul individual international.

Ieri după-amiază au început între
cerile celei de a V-a ediții a com
petiției internaționale de popice do
tată cu „Cupa București”, la care 
participă concurenții din opt țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia. R.D, Germa
nă, R.F. a Germaniei, Franța, Polo
nia, Ungaria și România.

Primii care au inaugurat competi
ția au fost jucătorii și jucătoarele 
din echipele noastre divizionare, care

CARE ESTE APORTUL DIRECTORILOR DE ȘCOLI
LA ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE?

Raid-anchetă realizat la lași, Roșiorii de Vede, Timișoara și
S-a recunoscut nu o dată — și 

unde directorul de școală este nu numai 
exemplară ci și un bun gospodar, un om întreprinzător și inimos, toate 
lucrurile merg bine, colectivul prosperă.

Observația vizează și activitatea sportivă din școli. Prezența direc
torului, alături de profesorii de educație fizică de consiliul asociației 
sportive, de elevii fruntași in diferite discipline, cu un sfat, cu o dovadă 
de înțelegere- și sprijinire — morală sau materială — iată argumente 
pentru reușita activității sportive de masă și de performanță a oricărui 
colectiv școlar.

O asemenea prezență in viața școlii a format obiectul raidului 
întreprins de cîțiva redactori ai ziarului nostru 
țară. Și iaiă ce au constatai...
ÎN ȘCOALĂ : DE DIMINEAȚA

PÎNĂ SEARA...

pe bună dreptate — 
un cadru didactic cu o

că acolo 
pregătirt

prm eiteva orașe din

I. Pc-

i între- 
• d’.ipă- 
— tur-

Șl echipelor selecționate 
la cele organizate în-

gospodar al instituției ce o con
duce, consideră că da. Si nu gre
șește '. în altă ocazie l-am întilnit 
în sala de sport verificînd trăini
cia aparaturii fixe. Evident, tot 
treabă de gospodar de frunte.

Profesorul Popovici într-o a treia 
ipostază : în cancelarie, alături de

Conslanța
colectivul profesorilor de educație 
fizică, adică împreună cu Ilie Pîn- 
zaru, Marcel Fîcă, Corneliu Dan,

Raid realizat
Paul IOVAN, Ion GAVRILESCU

a'e Tiberiu STAMA,

(Continuare in pag. a 2-a)

A APĂRUT

Omul din fața noastră cucerește 
prin jovialitate. O afișează dez
involt față de toată lumea — elevi, 
profesori, părinți. într-un fel este 
și explicabil, dacă ținem seama de 
calitatea sa : director al Liceului 
„Dimitrie Cantemir” din Iași, unde 
ne aflăm.

L-am cunoscut în mai multe ipos
taze. Vom începe cu aceea de spor
tiv. Voleibalist. Directorul Liceului 
„D. Cantemir” din Iași profesorul 
Grigore Popovici este nelipsit de

la meciurile 
de clase, • de 
tre cadrele didactice.

Această primă ipostază le ex
plică desigur pe celelalte, cînd 
este vorba de activitatea sportivă 
din liceu : directorul Grigore Po
povici se îngrijește personal de in
ventarul tuturor secțiilor asocia
ției sportive, de sporirea bazei ma
teriale. într-una din zile l-am gă
sit consultîndu-se cu constructorii 
în legătură cu compoziția zgurei 
pentru pista de atletism. Este o 
treabă de director ? Profesorul Po
povici, in calitatea sa de prim

Prin calitatea sa, directorul de școală trebuie să fie si un prieten 
al sportului, un om care să dovedească spirit de înțelegere 
pentru problemele complexe ce le presupune procesul de educa

ție fizică și sport intr-o instituție de învățămînt. Evident, directorul de 
școală are pe undeva obligații ferme, stipulate prin lege, de a pro
mova ideea de mișcare, de exercițiu fizic, de întrecere sportivă. 
Realitatea dovedește însă că în foarte multe cazuri, directorii a'e școli 
realizează mult mai mult, ies din tiparele unor legi precise (dar fără 
a le încălca), pun pasiune și în rezolvarea problemelor sportive, mani
festă interes, spirit de dăruire. Cînd afirmăm aceas‘a, dorim sâ cre
dem că exemplul celor patru directori prezenți în raidul nostru nu este 
izolat. (De altfel am putea aminti, cu mîna pe inimă, alte 100). Este 
un fapt pozitiv, care atestă o schimbare radicală de mentalitate, o 
înțelegere tot mai profundă a rostului educației fizice și sportului 
pentru formarea și consolidarea unor generații sănătoase și viguroase. 
Este evident că prezența directorului de scoală în calitate de port
drapel al unei asemenea idei generoase este menită să rezolve multe 
si spinoase probleme.
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PE MĂSURA TRADIȚIILOR Șl A POSIBILITĂȚILOR

DINAMO BRAȘOV ASPIRĂ Șl ACȚIONEAZĂ
PENTRU A DEVENI UN CLUB MODEL

Clubul Dinamo Brașov — cons
tituit în 1949 — și-a dobîndit prin 
succesele constante obținute pe 
plan intern și în unele competiții 
internaționale, un binemeritat pres
tigiu, situîndu-se în rîndul unită
ților de bază ale sportului româ
nesc. In bilanțul său impresionează 
cifra campionilor — 420 de titluri 
naționale, 35 de maeștri al sportu
lui, 45 de recorduri republicane, 
peste 550 de sportivi selecționați în 
loturile reprezentative, numeroase 
victorii internaționale.

Din rîndurile clubului s-au des
prins. .devenind adevărate stele ale 
•sportului românesc, sportivi ca V. 
Mariuțan, P. Mentzel, regretatul 
Puiu Nicolae (box), I. Donca (hand
bal). I. Micloș, C. Enache, M. Al- 
descu, Gh. Olteanu (schi). Tradiția 
de performanță s-a transmis și ge
nerațiilor mai tinere, din care nu e 
lipsit de semnificație să amintim 
pe M. Bota, G. Chicid, C. Nica 
(handbal), K. Gohn, D. Cristea, M. 
l.eampă (schi), continuînd și la ac
tualul lot de sportivi, valoros, tînăr 
și de perspectivă. Dinamo Brașov 
nu este un club gigant. Are numai 
citeva secții, dar toate sînt bune. 
Non multa, sed multum ! Astfei, 
secția de box — avînd media de 
vîrstă de 20 de ani — este califica
tă în turneul final al campionatului 
pe echipe, iar patru dintre compo- 
ncnții ei — A. Turei, C. Dumitres
cu, I. Ruicu, V. Chifti — sînt selec
ționați în lotul pentru „europenele” 
de tineret.

Secția de schi a oferit întotdea
una — și oferă și în prezent — u- 
nul dintre motivele de laudă ale 
clubului brașovean. Schiorii au ob
ținut cel mai mare număr de . tit
luri, iar cu rare excepții componen
ța echipei clubului se confundă cu 
aceea a loturilor naționale.

Secția de lupte, antrenată de I. 
Bătrîn, reintră în divizia A și as
piră pe merit la locul 3 în ierarhia 
celor mai bune formații din țară. 
Din lotul său, E. Cristian este cam
pion național, iar V. Enache, G.

Condrath, A. Schuba vor încerca și 
ei același lucru.

Secția de tenis se află în perspec
tiva favorabilă de a deveni una 
dintre cele mai puternice din țară, 
prin transferarea actualei garnituri 
a Steagului roșu, întărită cu Judith 
Dibar și Viorel Marcu, care revin 
de la București. Valoarea lotului 
(frații Marcu, I. Kerekes, G. Neac- 
șu, J. Dibar, F. Bucur) și experien
ța antrenorilor I. Racoviță și G. 
Bosch o anunță ca pretendentă la 
titlul național pe echipe.

Secția de judo numără doi titu
lari în lotul național și are premi
sele creșterii viitoare, prezentînd 
garnituri complete de juniori mari 
și mici.

In sfîrșit, alte două secții, cele de 
alpinism și patinaj viteză cuprind 
elemente de valoare, ca 1. Opriș, 
Bulmez (alpinism) sau multipli 
campioni cum sînt patinatorii Cris
tina Tracher, A. Okoș, A. Boer etc.

Toate succesele clubului dinamo- 
vist brașovean, meritorii în perspec
tiva timpului, atl fost posibile dato
rită sprijinului substanțial și per
manent al M.A.I., al organelor cen
trale și județene, de resort, pasiu
nii și muncii neobosite a sportivilor 
săi, priceperii și devotamentului u- 
nor antrenori, o parte dintre ei ri
dicați din rîndurile sportivilor,’ ca 
I. Donca, Gh. Olteanu, Gh. Roș- 
culeț, K. Gohn, I. Bîrlă, A. Flori- 
ciolu, I. Cerchez, V. Bobiț.

Dar lucrurile nu pot rămîne pe 
loc. Conducerea clubului, împreu
nă cu cadrele tehnice și sportivii, 
și-au propus — trecînd și la acțiu
ne — ca Dinamo Brașov să devină 
o unitate de performanță model, 
structurată pe cîteva discipline, dar 
de înaltă ținută valorică, spre a răs
punde exigențelor actuale ale miș
cării sportive, tradițiilor, prestigiu
lui și posibilităților existente.

Intr-adevăr, Dinamo Brașov are 
un sediu excelent (aflat în reamc- 
najare), o sală de sporturi și un 
parc sportiv cu un teren de fotbal, 
o pistă de atletism, două terenuri 
bituminizate de handbal, plus pa

tru terenuri de tenis în construcție, 
un bazin de înot (unde sînt nece
sare anumite amenajări) care îi a- 
sigură un cadru material excepțio
nal, aproape unic în țară, pentru 
un club profilat pe cîteva secții. 
Baza materială existentă, ambianța 
generală favorabilă performanței 
sînt premisele reale ale unei unități 
model pentru sportul de performan
ță. Dar dacă rezerva de cadre este 
asigurată prin lărgirea bazei de se
lecție (concursuri la care au parti
cipat peste 2 000 de elevi) și prin 
crearea unor secții de juniori și co
pii la toate disciplinele, lipsa de 
continuitate în rîndurile clubului a 
sportivilor ajunși la maturitate va
lorică, iată un impediment evident, 
ce trebuie rezolvat. Este necesar să 
se creeze condiții organizatorice ca 
o parte din cei mai valoroși spor
tivi să fie păstrați aici, asigurîndu- 
le cadrul profesional și de pregă
tire. După cum utilă, credem, ar 
fi și lărgirea posibilităților de adu
cere a mai multor sportivi militari 
activi în secțiile acestui club.

Dinamo Brașov face eforturi de 
ameliorare și pe plan metodic. In
tenționează să-și asigure și un ca
dru științific, medical, dotat cu mij
loace de control și obiectivizare a 
antrenamentului sportiv, înlesnind 
creșterea profesională a antrenori
lor.

Dinamo Brașov pornește de la 
premise superioare. Clubul vrea —- 
și poate — să devină o unitate 
sportivă deosebită, cu secții puter
nice, cu o contribuție din ce în ce 
mai mare la echipele olimpice și 
naționale și nu să rămînă la statu
tul unei baze de recrutare pentru 
secțiile de performanță paralele de 
la Dinamo București sau ele la alte 
cluburi din Capitală sau din alte 
orașe.

Misiunea pe care și-a asumat-o 
harnicul colectiv sportiv brașovean 
nu este deloc ușoară, dar ea poate 
fi adusă la îndeplinire.

Mihai BÎRĂ

Rapid, una dintre echipele cele mai în formă în acest sezon, va primi 
astăzi replica studentelor de la I.E.F.S. intr-o partidă pe care o socotim 
de mare atracție. lată-le pe giuleștencele Baga și Bălășoiu blocînd cu sigu
ranță un atac al dinamovistei Stoian in intilnirea ctștigată de Rapid 

cu 3_Q Foto : Dragoș NEAGU
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în etapa a IX-a a campionatului Feminin

TREI ÎNTREBĂRI PENTRU MECIUL CU ERANȚA

CAMPIOANA ȚARII, PENICILINA IAȘI, 
EVOLUEAZĂ ÎN BUCUREȘTI

Cu etapa a IX-a. programată as
tăzi și mîine. campionatul feminin 
al primei divizii intră pe făgașul 
definitivării ierarhiei de toamnă. De 
fapt. în aceste ultime 3 etape lidera 
clasamentului. Penicilina lași. va 
avea de înfruntat in ordine, pe 1oate 
celelalte 3 pretendente — bucureștene 
— la titlu : Medicina, I.E.F.S. și Ra
pid. Primul derby are loc duminică 
in sala Dinamo, leșenccle aflîndu-se 
in fața unei echipe (Medicina) in 
continuă creștere valorică și al că
rei potențial ridicat a fost dovedit 
cu prisosință in partida din etapa 
trecută. în care studentele au Învins, 
în Ciulești. pe Rapid. Fiind o par
tidă de marc însemnătate pentru 
ambele echipe (in cazul unei victorii 
a bucureștencelor. acestea ar egala 
la puncte Pe campioane), antrenorii 
N. Humă și N. Roibescu au acordat 
o atenție specială pregătirii elevelor 
lor în această săptămină. Fără a 
face vreun pronostic în privința re
zultatului. putem afirma că jocul, 
teoretic echilibrat, se. va alătura ca 
valoare tehnică și spectaculară, stră
lucitului derby de duminica trecută

(Rapid — Medicina).. Să sperăm cĂ 
afirmația noastră nu va fi dezisă de 
realitate. Dat fiind interesul deosebit 
pe care ii suscită, ni se pare mai 
puțin adecvată programarea lui in 
sala Dinamo. Poate că sala Floreasca 
era mai indicată.

Simbătă. publicul bueureștean are 
ocazia să vadă, tot în sala Dinamo, 
o partidă poate la fel de interesan
tă. în care se întîlnesc celelalte două 
fruntașe ale voleiului feminin: Ra
pid si I.E.F.S. Fiecare dintre acestea 
va căuta să se mențină cit mal 
aproape de primul loc. Prin urmare, 
va fi o luptă acerbă pentru rezultat, 
un joc a cărui miză nădăjduim să 
nu ducă Ia sărăcirea spectacolului. 
In umbra celor două întîlniri dintre 
formațiile cvartetului fruntaș, au loc 
patru partide, după părerea noastră 
la discreția gazdelor : Dinamo — 
C.P.B. (simbătă, in sala Dinamo, de 
la ora 16,30). Universitatea Timișoara 
— Constructorul București. Ceahlăul 
1’. Neamț — Sănătatea Arad. Farul 
Constanța — C.S.M. Sibiu.

VICTOR ZILBERMAN DEBUTEAZĂ
LA CATEGORIA

@ N. Păpălău din nou in ring @
Sala Semănătoarea va găzdui 

astă-seară, cu începere de ia ora 
17, o atractivă reuniune pugilistică

Continuînd să înfățișăm bilanțul 
activității înotătorilor in acest an, 
vom încerca astăzi să oferim o ima
gine mai clară asupra progresului în
registrat de cei mai buni sportivi ai 
tării, raportat la nivelul performante
lor ce se obțin pe plan european.

Am subliniat, cu un prilej anteri
or. că in acest sezon au fost corec
tate 10 din cele 15 recorduri mascu
line ale țării, unele dintre ele (400 m 
liber. 1 500 m liber, 400 m mixt, 
4X200 m liber) in mod substanțial. 
Mai mult, la 12 probe, mediile pri
melor 5 performanțe silit superioare 
celor din anul trecut (excepție fac 
probele de spate și 200 m delfin). 
Dar — și acesta este lucrul care tre
buie să preocupe în cea mai. mare 
măsură pe tehnicieni — reducerea 
decalajului dintre sportivii români și

cei mai buni înotători de pe conti
nent este insuficientă, mai ales dacă 
ținem seama de faptul că. în acest 
an, sportivii din Ungaria. Olanda. El
veția. Polonia sau Bulgaria au făcut 
un apreciabil salt valoric, apropiin- 
du-se mai rapid de elita natației eu
ropene.

Care este situația la ora actuală ? 
O comparație între mediile primelor 
5 performanțe în Europa și cele din 
țara noastră a diferențelor existente 
in 1970 și anul acesta, ni pare ex
trem de sugestivă pentru a căpăta 
răspunsul așteptat.

TURNEUL FINAL AL C. C. E.

SE DESFĂȘOARĂ LA HtfAR

100 m liber t
200 m liber t
400 m liber : 

1500 m liber :
100 m spate :
200 m spate :
100 m bras :
200 m bras :
100 m delfin ;
200 m delfin :
200 m mixt :
400 m mixt :

53,1 56,1
lî37,l 2:04,3
4 îOC,5 4:28,6

16:37/2 18:10,8
59,5 64,8

2:1».7 2:21,8
67,0 70,9

2:27,1 2:37,0
57,6 62,5

2:07,2 2:22,6
2:12,2 2:21,9
1:10.5 5:05,5

(3,0—3.9) 
(«,9—8,9) 
(22,1—23,5) 
(1233,6—1 :40,4) 

(5,3—4,5) 
(11,1—11,3) 
(3,9—5,1) 

(9,9—12,2) 
(4,9—4,8) 
(15,4—11,7) 
(9,7—10,0) 
(25,0-28,9).

Piscina Amfora din insula Hvar va 
săzdui, incepînd de astăzi, ultimul act 
al celei de a IX-a ediții a „Cupei 
campionilor europeni'4 la polo. Au 
mai rămas în cursa pentru obținerea 
trofeului, oferit de redacția ziarului 
Sport din Belgrad, echipele TVSiC 
VMF Moscova și Mladost Zagreb, eîș- 
tigătoarele celor două turnee semi
finale. cunoscuta formație italiană
Pro Reeco și campioana Olandei, Den 
Robben Hilversum. Cele mai mari 
șanse de victorie le au poloiștii mos- 
coviți, în echipa cărora evoluează nu 
mai puțin de 7 internaționali, printre 
care Guliaev, Sidlovski, Dolgusin, 
Smucki și Osipov.

(în prima coloană se află mediile 
celor mai bune performanțe europe
ne. în cea de a doua mediile perfor
manțelor românești, iar între paran
teze diferentele actuale și cele din a- 
nul trecut).

mai bun rezultat european. 29 p ce
lui de al doilea ș.a.m.d.. înotătorii 
români se aflau în 1970 pe locul XII. 
La sfirșitul acestui an ei se afla pe 
o poziție asemănătoare cu 75,5 p, 
după : 1. U.R.S.S, 1777 p. 2. R.D.
Ge rmană 1036,5 p. 3. R.F. a Germa
niei 779 p. 4. Suedia 540 p. 5. Unga
ria 483 p. 6. Anglia 321,5 p. 7. Fran
ța 320 p, 8. Olanda 277 p, 9. Spania 
214 p. 10. Italia 152,5 p și 11. Polo
nia 97 p și înaintea Iugoslaviei 53 p, 
Bulgariei 42.5 p. Danemarcei 37,5 p, 
Austriei 34 p. Norvegiei 21 p. Ceho
slovaciei 15,5 p. Greciei 12 p, Sco
ției și Țării Galilor 4 p.

In rîndul primilor 60 performeri 
continentali vom găsi 12 sportivi ro
mâni. Iată de altfel și pozițiile aces
tora : M. Slavic 54,6 — 100 ni liber 
(16). 2:00.0 — 200 m liber (26), 
4.20,2 — 400 m liber (37). 2:13,5 — 
200 m mixt (34) ; Z. Oprițescu 55.6
— 100 m liber (48) ; E. Altncr 2:02.2
— 200 m liber (51), 4:17,9 — 400 m
liber (24). 17:04,5 — 1500 m liber (17), 
4 :56.3 — 400 m mixt (33) ; Gh. Lupu 
șl M. llohoiu 63.1 — 100 m spate
(29—30). A. Șoptereanu 69,9 — 100 m 
bras (30). 2:35,8 — 200 m bras (48), 
V. Costa 70,0 — 100 m bras (33) P. 
Teodorescu 70.9 — 100 m bras (45), 
2:36.0 — 200 m bras (51). E. Hempel 
2:35,6 — 200m bras (45), O. Resler 
71.3 — 100 m bras (53), I. Miclăus 
60.6 — 100 m delfin (41) și D. Wetter- 
neck 5:01,4 — 400 m mixt (54). Po
ziția ștafetelor — locul X la 4X200 
m liber și 4X100 m mixt și locul XI 
la 4X100 m liber.

Oricînd. un meci cu Franța ridică 
unele semne de întrebare generale și 
permanente ce trebuie să primească, 
credem, neapărat un răspuns preala
bil, clar și precis. Căci orice intilnire 
dintre reprezentativa noastră Și cea 
a Franței — un fel de etalon al 
rugbyului european — reprezintă, 
mai ales pentru noi. un test de veri
ficare a pozițiilor comparative, dacă 
nu chiar a standardului general, cel 
puțin ai celui pe care reprezentativa 
noastră îl atinge, de la an la an.

Ce ne propunem să obținem, pui- 
și simplu, ca rezultat tehnic ? Ce do
rim să dovedim ca valoare rugbysti- 
că globală ? Și apoi ce trebuie să ob
ținem ca raport comparativ în an
samblul rugbystlc, cel puțin european, 
în al cărui context am ocupat și ocu
păm încă un loc fruntaș 1 Conside
răm că răspunsul la aceste întrebări 
este acesta : va trebui să obținem, 
folosind toate armele de joc de care 

"cffspunem. o victorie, intruclt in orice 
meci cu Franța există o posibilitate 
dificilă — și totuși deschisă — dato
rită fluctuațiilor pe care această re
numită (dar capricioasă) formație le 
inregistreaza de la meci la meci 
(vezi rezultatul nefavorabil din 
primul meci-test cu Australia). 
Pentru aceasta însă este strtet 
necesară o excepțională pregăti
re. fizică, dublată de un ridicat 
potențial moral, în cadrul unei 
idei tactice simple, precise, bine 
însușite de jucători și din care să 
nu lipsească placajul, grupajul 
prompt și energic, dezaglomerările

tot atîf de rapide, dar și contraatacul 
spontan pe baloanele recuperate ast
fel.

Apoi : sugerăm o justă evaluare 
a forțelor actuale (destul de disper
sate. de neomogene și în fond scă
zute) de care dispunem, o exactă a- 
precierc a valorii de moment a ad
versarului, precum și elaborarea in

PUNCTE DE VEDERE

Tabelul de mai sus ne arată lim
pede că în timp ce crauliștii, brasiș- 
tii și specialiștii tetratlonului se află 
Pe o linie ascendentă, la Drocedeele 
spate și delfin înregistrăm un regres.

Dacă vom duce comparația mai de
parte. raportînd-o la listele celor 
mai bune rezultate (30) din Europa 
în acest an. vom ajunge la concluzii 
asemănătoare. într-un clasament, al
cătuit prin atribuirea de 30 p celui

Luni 6 decembrie 1971 orele 12, 30 in sala Dalles

„ACTUALITĂȚI Șl PHISPICIIVE ÎN PîlOBIIMflL 
«TfACERII ORGANISMULUI SPORTIVULUI"

Centrul ele cercetări științifice al C.N.E.F.S.. Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport și Institutul de specialitate, in colaborare cu Uni
versitatea populară București, anunță organizarea conferinței „Actualități și 
perspective in problemele refacerii organismului sportivului", din cadrul 
lectoratului central. Expunerea va fi făcută de dr. Ion Drăgan. directorul 
Centrului de medicină sportivă. Va urma un film artistic.

A. VASILIU

Angel Șoptereanu, cel mai rapid brasist al sezonului

consecință a unei atitudini tactice 
inspirate din aceste considerente. 
Astfel se va putea obține o bună 
stare morală, bazată pe conștiința va
lorii proprii, alăturată încrederii to
tale in justețea și oportunitatea ori
entării de joc. Ceea ce va duce la o 
participare cbrișliferitâ și deplină a 
jucătorilor la toate momentele de 
joc fapt ce ne-ar da un ascendent 
real in această partidă, suficient insă 
pentru o comportare onorabila și 
demnă, ba poate chiar și pentru o 
victorie.

în sfîrșit, partida de la 11 de
cembrie va trebui privită ca o 
treaptă de ușoară ascendență față 
de un nivel anterior mediu obținut 
în ultimii 10—15 ani și nicidecum ca 
o etapă trambulină pentru lansarea 
rugbyului românesc.

Revenind La concepția de joc pe 
caro echipa națională va trebui să o 
așeze la temelia pregătirii, orientării 
si comportării ei in jocul cu Franța, 
credem că ea s-ar putea rezuma la 
următoarele sarcini tactice generale :

— o accelerare continuă și progre
sivă a jocului pe întreaga durată a 
partidei, cu accent special pe angaja
rea si rezolvarea rapidă a momente
lor fixe și întimplătoare (ari de cite 
ori va fi vorba de angajamente fi
zice colective pentru obținerea baloa- 
nelor).

— utilizarea extremă a repliajului 
(revenirea jucătorilor m urma balo
nului) în atac ca și în apărare, atît 
pentru o largă acoperire a zonelor 
nevralgice cit și pentru obținerea po
sibilității permanente de contraatac ;

— folosirea cu precădere a atacu
rilor pe zone largi de acțiune atît 
ale înaintașilor cit mai ales ale li
niilor dinapoi (o evitare, pe cit po
sibil. a jocului de percuție, a „maus
urilor. a aglomerărilor de orice fel 
și deci și a jocului de contact și, 
dimpotrivă folosirea jocului de evi
tare. de dezaglomerare. de aerisire, 
în care surplusul de repliaj ne va 
duce permanent in situație supranu- 
merică in atac și apărare).

Avantajele acestei orientări gene
rale ar fi : a) punerea in valoare a 
superiorității noastre sub aspectul 
pregătirii -fizice ; b) evitarea uzurii 
inutile în acțiuni prelungite de for
ță. în câre plusul de greutate fizică 
al adversarilor ar ieși in avantaj ;

c) evitarea complicațiilor ce se nasc 
din jocul de contact în care superio
ritatea tehnică Si de forță a adver
sarilor s-ar evidenția ; d) lărgirea 
posibilităților de surprindere a ad
versarului in zonele largi de acțiu
ne, in care vom manevra atit cu 
surplus numeric cit și cu avantaj 
pozițional ; e) obligarea adversarului 
de a părăsi așezări bine organizate 
și de a acționa în formule de joc 
întimplătoare.

Ca urmare a acestor principii ge
nerale se impun evident o serie de 
măsuri și de sarcini tactice speciale, 
cum ar fi : promptitudinea inter
venției la momentele fixe, dezaglo- 
merări rapide, asigurarea transmi
siei primelor 3—4 pase, repliajul pe 
posturi și compartimente la nivelul 
purtătorului de balon etc.

In sfirșit. este vorba de alcătuirea 
formației de bază. Selecția ar trebui 
făcută pe baza mobilității, a vitezei 
și îndemînării. a unei virste medii 
care să întrunească tinerețea si ruti
na, dar mai ales a criteriului moral 
(conștiinciozitate, disciplină și putere 
de luptă).

D. MANOILEANU

MIJLOCIE MICĂ
N. Gîju a revenit printre „cocoși"
în care vor evolua unii dintre cei 
mai buni boxeri ai țării.

De remarcat apariția unor spor
tivi în categorii diferite față de cele 
în care au evoluat în ultima vre
me. Astfel, Nicolac Gîju va reveni 
la categoria care l-a consacrat — 
cocoș —, Nicolae Păpălău, după o 
absență îndelungată din ring, își 
face reintrarea la semimijlocie, iar 
Victor Zilberman va boxa la mij
locie mică. Iată programul galei i 
Șt. Băiatu — Gh. Cristea, I. Nico- 
lau — A. Cojan, N. Gîju — Rădu- 
canu Ivanciu, O. Amăzăroaie—M. 
Grigore, Costică Bumb—Gh. Popa, 
Gh. Pușcaș—N. Paraschiv, N. Pă
pălău—V. Melinte, V. Zilberman— 
V. Filip, Alec Năstac—D. Găinarii, 
M. Constantinescu—Gh. Bucur, P. 
Cojocaru—M. Banu, I. Sănătescu— 
A. Iancu sau D. Zelinca.

★
Duminică, de la ora 10 în sala Ca

sei de cultură a sectorului 4 (Tur
turele) în cadrul finalei „Cupei O" 
limpia" se va disputa meciul Au- 
rel Dumitrescu—Iulian Lutigu, Cei 
doi vor evolua la categoria pană.

Conformația morală 
sănătoasă

(Urmare din pag. I‘

De acest punct de vedere trebuie 
să țină seama antrenorul, ea res
ponsabil al acestei celule sociale, 
de care răspunde. Să dăm cîteva 
exemple din experiența unor antre
nori. „Ierarhizarea valorică a echi
pei trebuie folosită de către an
trenori. Cei mai buni dintre elevii 
lor îi pot fi ajutoare în instruire. 
Ce înseamnă acest lucru altceva 
decît obișnuința tinerilor sportivi 
de a colabora, de a se ajuta reci
proc, de a-și dezvolta respectul față 
de calitățile și valoarea altora și 
impulsionarea celui mai slab pre
gătit de a ajunge în rîndul celor 
buni ?“ (L. Ionescu, antrenorul e- 
cliipei de haltere juniori a Șan
tierelor Navale Constanța). La Plo
iești a fost făcut un experiment în 
cadrul Centrului de copii și ju
niori de fotbal al Petrolului. „S-a 
stabilit ca orele de antrenament să 
aibă loc la 5,30 dimineața. Nu în
cape nici o discuție asupra conse
cințelor : venirea cu orice preț la 
o oră fixă, mai puțin convena
bilă, la ședințele de pregătire, o- 
bișnuința, din proprie inițiativă, a 
sportivilor de a se culca seara la 
ore care să le asigure întreaga ca
pacitate de efort de a doua zi, ex

cluderea din viața lor a unor ocu< 
pății nocive de noapte". (Gh. Du
mitrescu — antrenor coordonator).

Tot clubul Petrolul este pe cale 
de a înființa — și salutăm iniția
tiva — un cabinet metodic, ale că
rui atribuții să se extindă in noi 
direcții : studiul permanent al le
găturilor sociale ale sportivului, a- 
tît pe teren cît și în afara lui, ca 
și al evoluției calităților psihologi
ce cu ajutorul testelor și aparatu
rii moderne, organizarea științifică 
a metodelor de corijare și impul
sionare a tuturor calităților tem
peramentale (în măsura posibilă) 
și comportamentale, activități ex
tra-sportive cu rol educativ. Infor
mații puse la dispoziția noastră de 
metodistul clubului, Arthur Hof
fman).

Dar aceste experimente necesită 
un plus de tact pedagogic cu care, 
obiectiv vorbind, nu toți antreno
rii sînt înzestrați. A se apela, în 
aceste condiții, cît mai des. la prin
cipiile științei pedagogiei devine un 
fapt necesar.

Antrenorii — cei care se aflăîrt 
direct contact cu realitățile — sînt 
chemați să dezvolte această proble
matică extrem de întinsă, de care 
sînt, repetăm, în mare măsură, di
rect răspunzători.
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CARE ESTE APORTUL DIRECTORILOR DE ȘCOLI
(Urmare din pag. I)

Ecaterina Crețu și Gheorghe Tatu, 
colaboratorii săi în organizarea și 
desfășurarea competițiilor cuprinsa 
în calendarul sportiv al liceului. 
Altfel spus, întîlniri interclase da 
handbal, fotbal și volei. întreceri 
de atletism și gimnastică. Elevii de 
la „Cantemir" au poziții fruntașe 
pe municipiu (locul 2 la handbal), 
iar dorința lor este de a concura, 
tot mai mult, pe planul perfor
manței. cu cei de la „Eminescu", 
liceu cu profil sportiv. Forțe au, 
condiții materiale așișderea. Deci...

Iată-1 pe directorul liceului și 
intr-o altă ipostază, poate cea mai 
importantă : o discuție cu elevul 
Liviu Uță dintr-a IX-a. A fost 
pînă nu de mult, unul dintre ele- 
vli-problemă ai liceului. Indisci- 
plinat, codaș la carte. Profesorul 
Popovici n-a împărtășit opinia u- 
nora. de a se descotorosi de un 
astfel de elev, ci a ales soluția cea 
mai dificilă : a căutat să-l aducă 
pe drumul cel bun. Și a reușit. 
Astăzi, Liviu Uță se află printre 
elevii-model și la conduită și la 
învățătură.

— Tovarășe director. apreciem 
dorința dv de a vă realiza pe mul
tiple planuri, ceea ce, în ultimă 
eW iță. constituie un beneficiu pen
tru colectivul liceului „Dimitrie

Cantemir". Ne întrebăm, însă : 
cum găsiți timp pentru a îmbră
țișa atîtea activități ? Dv., în ace
iași timp, predați și la catedră...

— Da, predau matematica. To
tuși, cînd te pasionează munca, — 
și sportul — cînd ești călăuzit de 
ideea de a fi de folos tuturor, tre
buie să găsești timp. Evident, nu 
pot da rețete. Atît pot spune : 
mă aflu de dimineața și pînă seara 
în școală...

CONDIȚII OPTIME PENTRU SPORT!

Liceul nr. 2 din Roșiori de Vede. 
Este o zi de toamnă rece, dar cu 
soare strălucitor. Terenul de sport 
al liceului este ocupat de o clasă 
care își desfășoară lecția de edu
cație fizică sub conducerea pro
fesoarei Ana Urziceanu. Lucrul se 
face pe ateliere, toți elevii sînt an
trenați în activitate, iar în final 
are loc un meci de handbal.

Am purtat o discuție cu prof. 
Ana Urziceanu. despre felul cum 
este sprijinit sportul de conduce
rea liceului, despre perspectivei? 
ce se întrevăd.

„Sînt de 2 ani la catedră. Tre
buie să mărturisesc că la început 
nu am avut condițiile de azi. Clă
direa liceului este nouă, iar spa
țiul atentat sportului a fost insu
ficient, mai ales că nu aveam nici

sală de gimnastică pentru activi
tatea din timpul sezonului rece. 
Cu sprijinul tovarășului director 
Nistor Teodorescu am reușit, însă, 
ca în scurt timp să ne amenajăm 
o adevărată bază sportivă in aer 
liber pe care să ne desfășurăm 
activitatea. Astfel, dispunem de te
renuri de handbal, volei și tenis 
bituminizate — lucru ce s-a reali
zat cu ajutorul C.J.E.F.S, Teleor
man — de baschet, sector de at
letism și, ceea ce este foarte im
portant. am improvizat într-o sală 
dc clasă o mini-sală de gimnastică 
dotată cu aparatura necesară in 
care se pot ține lecțiile în timpul 
iernii. Putem spune că activitatea 
sportivă se desfășoară în condiții 
optime, că exercițiul fizic este În
drăgit de toți elevii liceului nos
tru, că directorul este alături de 
noi in toate acțiunile întreprinse, 
că rezultatele înregistrate sînt 
bune".

Sîntem în. cabinetul directorului 
Liceului nr. 2 din Roșiorii de Vede, 
profesorul Nistor Teodorescu. îl 
rugăm să ne vorbească despre mo
dul cum ajută activitatea sportivă 
a școlii pe care o conduce. „Fără 
falsă modestie, mă consider un 
îndrăgostit de exercițiul fizic și ca 
atare orice inițiativă Ce vine din 
partea catedrei de educație fizică 
găsește ta conducerea liceului tot

sprijinul necesar. Dacă în privința 
bazei materiale aportul direcțiunii 
a fost apreciat, in ceea ce privește 
activitatea sportivă de masă și per
formanță, meritul este al profeso
rilor de educație fizică Ana Ur
ziceanu, Patrița Săvcscu și Florca 
Netejoru, care au o contribuție ma
joră în organizarea acțiunilor spor
tive din liceu. De altfel este foarte 
greu să găsești printre cei 750 de 
elevi ai liceului unul care să nu 
facă sport. Dintre acțiunile cele 
mai îndrăgite se remarcă disputele 
de fotbal și handbal redus la care 
participă toate clasele. Echipa de 
handbal a liceului este campioană 
județeană și participă cu regulari
tate la toate întrecerile de anvergu
ră din jud. Teleorman".

ACOLO UNDE MUNCEȘTE UN 
DESAVIRȘIT PEDAGOG !

Ne-a fost mai ușor să începem 
discuția pe teme de sport cu pro
fesorul Dușan Sablici, directorul 
Liceului nr. 10 din Timișoara după 
ce, treeîndu-i pragul cabinetului, 
am descoperit — amplasată chiar 
în fața mesei sale de lucru — o 
frumoasă vitrină cu numeroase tro
fee cîștigate în diferite întreceri 
de elevii acestei școli.

Eminent profesor de limba și li

teratura română, de zece ani di
rector al liceului, interlocutorului 
nostru — după cum aveam să ne 
convingem — îi sînt tot atît de 
cunoscute, de familiare problemele 
de educație fizică și sport ca ace
lea ale disciplinei pe care o predă.

La liceul nr. 10 învață peste 1200 
de elevi. Aproape toți — aceasta 
este o realizare cu adevărat remar
cabilă — sînt incluși in una sau 
alta dintre formele activității spor
tive : jocuri (fotbal, baschet, hand
bal, volei, discipline care își au 
programate întreceri între clase, în
tre echipele dormitoarelor interna
tului). atletism, gimnastică etc.

— Am stabilit cu profesorii de 
la catedra noastră de educație fi
zică — ne spune interlocutorul — 
ca ei să observe comportarea ele
vilor în timpul jocurilor de agre
ment, uimind ca cei mai buni să 
fie recrutați pentru echipele repre
zentative ale școlii.

Echipele de baschet (băieți și fe
te), precum și echipa de handbal 
(fete) ale liceului activează în di
vizia școlară. Directorul își face 
timp și participă la multe lecții 
de antrenament, nemaivorbind de 
faptul că este prezent la toate în- 
tîlnirile oficiale care se dispută în 
Timișoara. Elevii — după cum ne 
mărturiseau cîtiva dintre ei — se 
simt mai mobilizați, apără cu și 
mai multă abnegație culorile aso
ciației lor atunci cînd văd că di
rectorul se află printre spectatori.

Ar mai fi de adăugat faptul că

întreaga curte a școlii este judi
cios folosită pentru diferite activi
tăți sportive, în primăvară urmînd 
a începe asfaltarea ei.

CLAUDIU OCRAIN INTR-O TRIPLA 
ÎNFĂȚIȘARE...

Cine a trecut, cu cîteva zile în 
urmă, pe lîngă Liceul agricol Pa- 
las din Constanța nu se poate să 
nu fi fost mirat de încurajările 
mulțimii de elevi care înconjura 
terenul de fotbal din curtea școlii. 
Și dacă a căutat să dezlege și mis
terul „siluetelor" care se urcaseră, 
pentru o vizibilitate rnai bună, 
chiar și prin copacii , apropiați, ar 
fi aflat că în acele momente se 
desfășura aprigul meci de fotbal 
dintre selecționata elevilor din li
ceu și cea a cadrelor lor didactice. 
Iar cel mai periculos adversar al 
liceenilor se dovedea a fi însuși 
directorul instituției...

★
Claudiu Ocrain are 35 de ani. 

O vîrstă la care își poate număra 
pe degete anii de cînd a abando
nat sportul de performanță. în
ceputul vieții sale sportive l-a a- 
propiat de volei. A apărat apoi, ca 
fotbalist, printre altele, culorile e- 
chipelor bucureștene Știința (ac
tuala Sportul studențesc) și Agro
nomia. Dar nu numai ca student, 
ci în permanență — și astăzi în 
aceeași măsură — sportul, educa
ția fizică i-au fost prieteni apro- 
piati. Și nu este pentru nimeni un 
fapt de mirare că Liceul agricol

Pe care îl conduce se mîndreștq 
cu o bază sportivă de invidiat. în* 
zestrată cu pistă de zgură pentru 
alergări, groapă de sărituri, tere
nuri de baschet, volei, handbalj 
fotbal (redus) și o sală de sport 
de 9x18 m. într-un cuvînt liceul 
are asigurate toate condițiile pen
tru ca aici să se poată desfășura 
interesante și disputata campio
nate.

...Directorul ne vorbește cu mare 
plăcere despre toate aceste lucruri; 
Și are multe de spus. Despre con
tribuția părinților prin acțiuni de 
strîngere a fondurilor, despre mun
ca voluntară depusă de elevii săi 
la amenajarea bazei sportive, des
pre decalarea orelor pentru ca toți 
elevii școlii să poată viziona trans
misia meciului România—Țara Ga
lilor, despre proiectele de viitor. 
Vorbește cu plăcere, dar mai ales 
cu competență. Căci totdeauna a 
fost prezent, acolo, în centrul ac
țiunilor, condueîndu-șj elevii, in- 
suflîndu-le pasiune pentru sport, 
încurajîndu-i la mișcare și acti
vitate, alergînd echipat ca toți cei
lalți și transpirînd pe terenul de 
sport, cot la cot cu elevii săi spor
tivi.

Timpul se scurge și pauza mare 
s-a terminat. Directorul care se a- 
rătase atît de îndrăgostit de mișca
rea sportivă din școala sa, spor
tivul care își amintise de acei ani 
frumoși petrecuți pe gazon și la 
fileu, redevine profesor. In anul IV 
B veterinară caietele de notițe sînt 
deschise....
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LA RUSE: ROMANIA-BULGARIA 3-1

AVANCRONICA ETAPEI A 13-a
(Urmare din pag. 1)

tul antrenor al Petrolului, actua
lul „șef de catedră" al studenților 
din Bănie, a scos un punct. Va reu 
și același lucru fostul antrenor al 
oltenilor, acum cînd Universitatea 
a ajuns și ea în „valea suspinelor" 
cu cele zece puncte (Crișul are opt 
puncte)? Pentru Coidum, la Cra
iova, străzile au și amint/ri fru
moase. Mîine seară, oare?...

STEAUA — C.F.R. CLUJ. Pare 
cel mai simplu meci al etapei. Ni
meni nu mai crede C.F.R.-ul 
doctorului Rădulescu în stare de 
minuni! Vineri dimineață i-am 
spus lui Valentin Stănescu ceea ce 
au zis mai toți, într-un limbaj stass, 
în ultimele zile: „Meci fără proble
me". Antrenorul bucureștean a tă
cut cîteva clipe, după care a răs- 
punsi „Ani și uitat de cînd băieții 
mei n-au mai înscris un gol!" Să 
fi fost o aluzie la... scorul etapei?)

F.C. ARGEȘ—JIUL. Acasă, Jiul 
se revarsă, în deplasare Jiul „în
gheață" I Să zdruncine minerii, toc
mai în Trivale, acest... reflex din 
urmă? Oricum, de data aceasta, 
în deplasare, Jiul va avea în față 
un „artificier" cu numele de Do
brin, care îi poate schimba 
albia de pe nivelul 11, unde 
flă, în cine știe ce „nisipuri 
cătoare. Și cînd Dobrin vrea 
știți ce se întîmplă! Iar după
U—3 de la Tg. Mureș, probabil că...

S.C. BACAU—DINAMO. Pe Bis
trița se joacă, deci, derbyul eta
pei. După duelul cu Steaua, campi
onii susțin, la numai trei zile, un 
alt joc decisiv. Pentru dinamoviști 
și remizele din deplasare sînt 
bune. Băcăuanii, însă. înfrînți la 
Brașov tocmai cînd era visul de 
iarnă mai frumos, știu că numai 
o victorie îi mai poate ține în 
umbra liderului, U.T.A. Rugiubei 
a promis chiar și un gol, dar nu 
poți să-ți faci iluzii numai cu un 
gel cînd nu știi ce a promis adver
sarul. Și, pesemne și Dinamo a 
promis ceva... Așa îneît, dacă e 
derby, derby să fie, să ne aștep
tăm Ia unul din cele trei rezultate 
ce însoțesc orice derby într-o a- 
vancronică.

mult 
se a- 
miș- 

ceva, 
acest

ORA DE ÎNCEPERE

A JOCURILOR : 13,30
Federația română de fotbal a sta

bilit ca toate meciurile etapelor 
XIII, XIV și XV ale campionatului 
diviziei A să înceapă la ora 13,30.

MĂSURI DISCIPLINARE
Comisia centrală de competiții și 

.^ciplină a F. R. Fotbal, în ședin
ța ținută aseară, a analizat abate
rile unor jucători și a luat urmă
toarele măsuri :

— jucătorul Bacoș (Olimpia O- 
radea) a fost suspendat pe 5 e- 
tape ;

— N. Ionescu (Petrolul Ploiești) 
și Soo (C.F.R. Cluj) au fost sus
pendați pe cîte 3 etape.

In ședința de luni vor fi luate în 
discuție abaterile din timpul parti
dei Dinamo — Steaua.

FAȚA-N FAȚA, ECHIPELE
CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, Solomon, Mi- 

hăilă (Cîmpeanu), Anca. F. Lazăr, Uifăîeanu. Mun
teanu, Adam, Lică.

POLITEHNICEI : Costaș — Romilă I, lanul, Hance- 
riuc, Pali, Romilă II, Simionaș, Incze, Stoicescu, Ma- 
rica, Moldoveanu.

UNIV. CRAIOVA : Oprea — Niculescu, Mincă, 
Tacoi, Velea, Strîmbeanu. Ivan, Niță (Martinovici), 
Neagu, Oblemenco, Țarălungă.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Smarandache 
Negrea, Cristache, Naom, Vigu (Dumitriu III). Pantea, 
Iordănescu (I. Constantin), Năstase, Dumitriu III 
(Aelenei).

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, Barbu, Vlad, Ivan, 
Roșu, M. Popescu, Radu, Frățilă, Dobrin, Jercan.

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

DOUA

PROBABILE
FARUL : Ștefănescu — Ghirca (N. Constantinescu), 

Bălosu. Mare.ș. Nistor (Ghirca), Antonescu, I. Con
stantinescu, Tănase, Caraman, Tufan (Oprea). Kallo.

STEAGUL ROȘU : Adamache —- Ivăficescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu, Pescaru, Cadar, Drăgoi, Zotincă, Gher- 
gheli, Gyorfi.

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

C.F.R. CLUJ : Gagea — Țegean, Dragomir, Penzes. 
Roman; M. Bretan, Vișan, S. Bretan, Munteanu II, 
O. Ionescu, Donici.

JIUL : Suciu — Al. Georgescu, Georgevici, Stocker, 
M. Popescu (Tonca), Cotormani, Dodu, Urmeș, Mul- 
țescu, Stoian, Naidin.

DINAMO : Andrei — Cheran, Nunweiller III, Săt- 
măreanu II (Sandu Gabriel), Deleanu, Dinu. Nun
weiller VI, Lucescu, Sălceanu, D. Popescu, Fl. Du
mitrescu.

CLASAMENTE $/ GRAIUL LOR
ACUM UN AN ÎN PREZENT

I. DINAMO 12 7 3 2 24—11 17 1. U.T.A. 12 7 4 1 25— 9 18
2. Rapid 12 5 6 1 14— 7 16 2. Sport Club Bacău 12 6 3 3 20—12 15
3. Petrolul 12 7 2 3 18—14 16 3. Dinamo 12 6 3 3 19-12 15
4. Politehnica 12 6 3 3 23—18 15 4. „U" Cluj 12 6 2 4 20—1 4 14
5. Farul 12 6 2 4 22—20 14 5. Steagul roșu 12 5 4 3 14— 9 14
1. U.T.A. 12 6 1 5 16—11 13 6. A.S. Armata 12 4 6 2 12-10 14
7. Universitatea Craiova 12 5 3 4 9—11 13 7. Steaua 12 4 5 3 13—11 13
8. Steagul roșu 12 5 3 4 8—10 13 8. Rapid 12 5 2 5 17-15 12
9. Sport Club Bacău 12 6 0 6 20—15 12 9. F.C. Argeș 12 6 0 6 20-20 12

10. Steaua 12 4 4 4 17-16 12 10. Farul 12 4 3 5 13-15 11
11. „U" Cluj 12 4 2 6 13—15 10 11. Jiul 12 3 5 4 10-14 11
12. F.C. Argeș ’2 3 4 5 14—17 10 12. Petrolul 12 5 1 6 7—18 11
13. C.F.R. Cluj 12 4 2 6 15—22 10 13. Universitatea Craiova 12 3 4 5 14—17 10
14. Jiul 12 4 1 7 10—16 9 14. Politehnica 12 2 5 5 13—18 9
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

12 2 4 6 8—14 8 15. Crișul 12 2 4 6 5—15 8
12 2 0 10 7—21 4 16. C.F.R Cluj 12 1 3 8 10-23 5

Vă prezentăm clasamentul 
și cel de acum un an stabilit

la 
(ca

zi
Și

acum) tot cu 3 etape înaintea în
cheierii turului. Comparația lor 
exprimă foarte multe. De pildă : 1) 
Din primele 5 clasate, în aceeași 
perioadă, anul trecut — a „supra
viețuit" pe primele 5 trepte o sin
gură echipă Dinamo (locul 1 atunci, 
locul 3 acum). 2) Spectaculoase că
derile Rapidului (locul 2 acum un 
an— locul 8 în prezent), Petrolu
lui (3 — 12), Politehnicii Iași (4 — 
14 !). 3) Remarcabile ascensiunile 
echipelor S.C. Bacău (locul 9 — lo
cul 2), Universitatea Cluj (11 — 4).

«MB

FOTBAL
PE MICUL ECRAN
Mîine, studioul de televiziune 

transmite în direct, de la ora 
meciul SPORT CLUB BACAU 
DINAMO BUCUREȘTI (amintim 
jocul începe la ora 13,30).

In pauza acestei partide, 
te filmate de la întîlnirile 
— Anglia, Olanda — Scoția 
russia Mbnchengladbach — 
nazionale Milano

va
14,

că

aspec- 
Grecia 
și B<>-
Inter-

BASCHET. Sala Dinamo, de Ia 
ora 19: I.E.F.S. — Rapid (m.A); 
sala „I. L. Caragiale", de la ora 
18: P.T.T.—Universitatea Bucu
rești (m.B), Progresul—Medicina 
(f.B.), Academia Militară—Voin
ța Ploiești (m.B): sala Arhitec
tura, de la ora 18,30: Arhitectu
ra—I.E.F.S. II (f.B), Universita
tea—Olimpia (f.B)

BOX. Sala Semănătoarea, de 
ia ora 17: gală cu participarea 
lotului republican.

HANDBAL. Sala Progresul, 
de Ia ora 16.30: „Cupa Progresul" 
(fem.) ,

LUPTE. Sala Floreasca, de la 
ora 15: turneul final al campio
natului republican (greco-ro- 
mane).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 și de Ia ora 15: turneul in
ternațional „Cupa București".

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 16,30: Dinamo—C.P.B. (f.A), 
I.E.F.S.—Rapid (f.A).

MTINE
ATLETISM. Sala Viitorul, de 

ia ora 9: concurs pe teren aco
perit; de la ora 10,35, concurs 
în aer liber (lîngă sală).

BASCHET. Sala Giulești, de Ia 
ora 9: Rapid—Universitatea Iași 
(f.A); sala Dinamo, de Ia ora 10: 
I.C.H.F.—Politehnica Cluj (m.A), 
Dinamo—Universitatea Timișoa
ra (m.A); sala Constructorul, de 
Ia ora 9: I.E.F.S.—Crișul Ora-

dea (f.A), Constructorul—A.S.A, 
Cluj (f.A), Politehnica—Sănăta
tea Satu Mare (f.A).

BOX. Sala Casei de cultură a 
sectorului 4 (strada Turturele), 
de la ora 10: finala „Cupei O- 
limpia".

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
de la ora 13,30; Steaua—C.F.R. 
Cluj (div. A): teren Ghencea, de 
Ia ora 10: Steaua—C.F.R. Cluj 
(tineret-rezerve).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 18: România—I.E.F.S. 
(fem.), de la ora 19» România— 
Elveția (mase.).

LUPTE. Sala Floreasca, de la 
ora 9: turneul final al campio
natului republican (greco-roma- 
ne).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8: concursul internațional 
„Cupa București".

RUGBY. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 10: Lotul A — Lo
tul de juniori.

VOLEI. Sala Dinamo, de
ora 9: Medicina—Penicilina Iași 
(f.A); sala Ciulești, de la ora 
10,30: Medicina—Electra (m.B), 
Voința—Locomotiva București 
(m.B); sala Institutului Pedago
gic, de la ora 9: Confecția—Vo
ința Constanța (f.B), Universita
tea—Politehnica Galați (f.B): 
sala Progresul, de la ora 8,30: 
I.T.B.-Informația — Viitorul 
București (f.B), Spartac — Ori
zontul Bacău (f.B), Progresul— 
Flacăra roșie (f.B).

Ia

reprezentativaFază de la unul din meciurile echipei naționale de juniori, cel cu 
Cehoslovaciei (scor t)—0), disputat în toamnă la Zărnești

După cum am anunțat ieri repre
zentativele de fotbal juniori — A și 
de perspectivă — ale României au 
întilnit joi. la Ruse, selecționatele 
similare ale Bulgariei, impărțindu-și 
victoriile : 3—1 in favoarea primei 
echipe a României, respectiv 2—1 in 
favoarea formației secunde bulgare.

Ieri dimineață, la întoarcerea de
legației române la București, am so
licitat amănuntele de rigoare antre
norului primei noastre reprezenta
tive, Constantin ARDELEANU. cu 
care am purtat următorul dialog :

Rep. — Așadar, 
puțin scontată in 
pe care — anul 
noștri n-au reușit 
pe teren propriu ! 
dă-simbol pentru 
tuos, numărînd 11 
4 meciuri egale 
grăitor (20—6). Ce a însemnat meciul 
de la Ruse pentru prima noastră re
prezentativă de 
după cum se știe — înaintea Turne
ului U.F F A., programat in primă
vara viitoare. în Spania ?

C. A. — Un test extrem de util, 
în compania unei echipe redutabile, 
care prestează un fotbal modern, ra
pid. in forță, uneori. . . prea in 
forță 1 Socotesc că asemenea con-

3—1, o victorie 
fața unei echipe 

trecut — juniorii 
s-o întreacă nici 

Totodată, o izbitî- 
un sezon i'ruc- 

partide. 7 victorii, 
și un golaveraj

iuniori, aflată

Mai multi cititori ne-au rugat să aducem clarifi cări in ceea ce privește criticile aduse în presă unor 
arbitri internaționali de fotbal. Precizăm că în prezent Federația română de fotbal analizează activitatea in
ternațională a celor mai cunoscuți arbitri români de fotbal, după care vom publica concluziile F.R.F.

Pină atunci punem la dispoziția cititorilor intere sați date despre activitatea internă și internațională a 
conducătorilor de joc români care figurează în ultimul timp pe lista Federației Internaționale de Fotbal 
Asociație.

Numele 
și jocul

OTTO

Sportul Rev. Fotbal Observ, 
Stele Note

ANDERCO
In campionatul

— Progresul 
S.C. Bacău 
Cluj — Steaua 

Cluj — Steaua 
Steagul roșu — Progr. 
Dinamo Buc, — CFR Tim. 
Polii. — Steaua 
C.F.R. Tim. — Progrqsul 
F.C. Argeș — Rapid

U.T.A. 
Jiul — 
C.F.R.
,.tr

1970/71

F.R.F.

bine 
bine

10
9

f. bine
f. binf

8

1°

Numele și
Jocul

U.T.A. — S.C. BaJău
C.F.R. Tim. — „U“ Cluj

★

„U“ Cluj — S.C. Bacău
Polii. — Petrolul 
Crișitl — C.F.R. Cluj 
C.F.R. Cluj — Petrolul

AL. PÎRVU

Sportul Rev. Fotbal Observ. 
Stele Note F.R.F.

★

5
5

★

5
5
4
5

Polit. - „U" Cluj 
Dinamo — St. roșu 
S.C. Bacău — Steaua 
C.F R. Cluj — Rapid 
Crișul — Rapid 
Dinamo — Steaua

2
4
5
4
5
5
5
4
5

în campionatul
4
4
4
5
5
3

actual
9

f. bine 
bine
f. bine 
bine

6

F.C.

fruntări, 
nizatorice 
mai des. 
tradiție.

Rep. - 
priu-zise ?

C. A. - 
din această 
găsit — în

presupunînd eforturi orga- 
reduse. trebuie susținute 

pentru a intra într-o bună

Pe planul echipei pro-

După multele încercări 
toamnă, se pare că am 

st'îrșit ! — cele mai bune 
soluții pentru linia de fund, compar
timent care a rămas, din motive 
obiective, fără serviciile foștilor ti
tulari Naghi. Bedea și Enaehe. La 
Ruse, alături de portarul Ciurea si 
fundașul dreapta Anghelini. au evo
luat „centralii" Cretu (Automobilul 
Focșani) și Grigoraș (Rapid), care 
au dat un randament neașteptat. Pe 
postul de fundaș stingă, am început 
meciul cu Nicolae dar înlocuitorul 
său. Purima (Gaz metan Mediaș) a 
iucat cu mai mult talent șl mai 
multă ambiție. Atit eu. cit și Vasile 
Zavoda (n n antrenorul secund), so
cotim că linia de fund s-a confurat 
spre alcătuirea Anghelini-Cretu-Gri- 
goraș-Purima. . .

Rep. — La „mijloc" ?
C. A. — Ion Ion și Dumitriu, aler- 

gînd mult dovedindu-se adevărate 
..rampe de lansare” ale atacurilor 
Ia» Ruse, la scorul de 1—1. după ce 
bulgarii marcaseră primul gol. Du
mitriu a luat conducerea, 
mind impecabil o lovitură liberă de 
la 18 m

Rep. — Am ajuns la atac...

transfor-

C.A. — Au jucat 
Roșu înlocuit de Su- 
mulanschi. 
Aelenei. și 
Szabados a 
primul gol. 
pe al treilea, dar cel 
mai bun jucător al 
ofensivei noastre ră- 
mine Aelenei. auto
rul moral al ultimu
lui gol. înscris din- 
tr-o pasă „Pe tavă", 
în urma unei suite de 
driblinguri cu care 
Aelenei a așezat pe 
nicior greșit întrea
ga apărare adversă.

Ren. — După, cile 
înțelegem, dubla, 
confruntare cu juni
orii bulgari, de la 
Giurgiu și Ruse, a 
contribuit. eu ele
ment» decisive. la 
cristalizarea echipei 
pe care o pregătit’, 
împreună cu Vasile 
Zavoda pentru Tur
neul U.E.F.A.

C.A. — Cristaliza
rea echipei este 
— poate — prea 
mult spus... In orice 
caz. 
ultime 

ajutat. substanțial, 
rea lotului. determinînd 
promovări de la echipa secundă (n n. 
antrenată de Ilie 
teva .. renunțări.

Rep — Despre 
biți ?

C. A. — Există ____
ceptibile de titularizare, jucători că
liți în echipa secundă, o excelentă 
„ante-cameră” a primei reprezenta • 
live. Mă gîndesc la Na’le. Crlsan, 
Banclu. și — în special — la Rădu* 
canu (Steaua ..23 August"), un ..virf’ 
semănlnd — ca stil — cu Aelenei.

Rep. — Care este programul echi
pei naționale de juniori în această 
iarnă ?

C. A. — Viitoarea reuniune a lo
tului va avea loc la 22 decembrie, 
o dată cu începerea vacantei elevilor. 
Pină la 10 ianuarie. 22 de jucători 
vor răminc in tabăra de pregătire 
de la Rișnov in care vom urmări, 
mai ales dezvoltarea fizică genera
lă. La începutul lui aprilie 1972. se 
preconizează susținerea unui turneu 
în străinătate intr-o tară cli climă 
c»ldă. pentru omogenizarea comoar- 
t.mentelor.

în aparentă, o iarnă liniștită pen- 
. tru reprezentativa noastră de ju
niori. tn realitate, cîteva luni do 
muncă nespectaculoasă, de căutări 
și incertitudini...

Luchescu, 
Szabados.

înscris 
Luchescu

aceste două 
întîlniri au 

la clarifică
ri teva

Savu). dar și ci1

ce promovări vor

cîteva nume sus-

Rep.

I

C. BĂRBULESCU
Jiul — U.T.A.
Progr. — Dinamo 
C.F.R. Cluj — Polit.
Farul — C.F.R. Timișoara 
F.C, Argeș — U.T.A.
Rapid — Farul 
U.T.A. — Jiul 
St. roșu — „U“ Cluj
F.C Argeș — C.F.R. Tim. 
Polit. — Jiul

„U“ Cv. — F.C. Argeș 
CFR Cluj — SC Ba-ău 
U.T.A. — CFH Timișoara 
..IJ“ Cluj — C.F.R. Timiș, 
Jiul — Polit.
Rapid — Steaua
„U“ Craiova — Petrolul
S.r. Bacău — Farul 
C.F.R. Cluj — St. roșu 
U.T.A. — F.C. Argeș

3
4
5
5
5
5
4
5
4
3

C.F.R.

5
3
4
5

5
3
5
5
5

★

9 t- 
bine 
L bine 
t bine 
bine

9
7 

f. bine
10
9

★ ★ ★

Jiul — A.S.A. Tg. Mureș
Crișul — A.S.A. Tg. Mureș
Steaua — Rapid

C. PETREA

★ ★

Farul — Polit. 5 8 bine
U.T.A. — F.C. Argeș 3 6 7

AUREL BENTU
Petrolul — Polit. 5 9 f. bine
„U“ Cluj — U.T.A. 5 10
Steaua — Rapid 4 9 bine
F.C. Argeș — Farul 5 9 10
C.F.R. Citii — „U“ Craiova 3 5 bine
Polit. — St. roșu 4 8 bine
U.T.A. — „U“ Cluj 5 6 f. bine
C.F.R. Tim. — St. roșu 5 10 10
St. roșu — „U“ Craiova 5 9 9
Steaua — Dinamo 4 9 8
Farul — F.C. Argeș 4 8 8 +
„U“ Cluj — „U“ Craiova 5 9 10
S.C. Bacău — Polit. 4 8 9

★ ★ ★

A.S.A. Tg. M. — Cluj 4 9 f. bine
Rapid — Dinamo 5 10
Dinamo — U.T.A. 3 7 8
S.C. Bacău — C.F.R. Cluj 5 9 10

C. GHEMIGEAN
S.C Bacău — Petrolul 5 9 f. bine
Polit. — „U“ Craiova 5 10 bine
„U“ Craiova — „U“ Cluj 5 9 bine
St. roșu — C.F.R. Cluj 5 10 f. bine
Petrolul — F.C. Argeș 5 9 bine
S.C. Bacău — C.F.R. Tim. 5 9 f. bine
Progr. — Rapid 4 9 9
S.C. Bacău — Jiul 5 10 8
„U” Craiova — C.F.R. Cluj 4 9 9

★ * ★

Crișul — U.T.A. 5 9 f. bine
„U“ Cluj — „U“ Craiova 5 10 bine
Steaua — A.S.A. Tg. M. 5 7 bine
Petrolul — „U“ Cluj 5 9 f. bine
Rapid — Polit. 3 8 bine

V. PADUREANU
C.F.R. Tim. — C.F.R. Cluj 5 10 10
S.C. Bacău — „U“ Cluj 5 9 bine
Petrolul — Jiul 5 10 f. bine
Polit. — S.C. Bacău 4 9 f. bine
„U“ Craiova — C.F.R. Tim. 5 9 30
Jiul — „U“ Cluj 5 10 10
Polit. — C.F.R. Cluj 5 10 10

C F.R. Tim — „U” Craiova 
Polit. — „U“ Cluj 
Farul — Petro.’ul
Rapid — Progresul 
U.T.A. — Polit.
Farul — St. roșu
Jiul — MU“ Craiova
Petrolul — Farul
Jiul — St. roșu
Polit. — U.T.A.

★ ★

Petrolul — Crișul
Farul — st roșu
C.F.R. Cluj - PO’lt.
„U“ Craiova — F.C. Argeș

s
5
5
4
4
5
5
4
4
5

5
5
4
4

★

10 10
10 9

10
10 bine

8 f. bin«*
8 10

8 8
9 f. bine

10 f. bine
10 bine

9 1, bine
10 f. bine
8 bine
9 8

10 9
8 bine

10 10
10 f. bine

9 bine

10 10
10 f. bine
10 7
8 8
8 bine
9 8
9 bine
8 bine
9 8

10 10

8 f. bine
10 9 +

8 f. bine
9 bine

arbitri (in paranteze
C Bărbulescu

Pe listele F.I.F.A. au figurat următorii t____
virsta lor la acea perioadă) : in 1969—1970 : _ __________
(39 ani), Gh. Limona (44) C. Nițescu (47), Al Pirvu (44), 
G'.i. Popoviei (43), N. F.afnea (3(1), A. Rădulescu (45). t::
1970—1971 :C. Nițescu, Gh. Limona, C. Bărbulescu, *

, . . . In
1970—1971 :C. Nițescu, Gh. Limona, C. Bărbulescu, A. Bentu 
140), c. Petrea (41). V. Pădureanu (46), N. Hainea. In 1971- 

1972 : V. Pădureanu, A. Bentu, C. Bărbulescu, C. Gbemi- 
gean (48), C. Petrea, O. Anderco (36).

In anul 1971, arbitrii noștri de pe lista F.I.F.A. pentru care 
>—>. . preZent la F.R. Fotbal notările (de la 0 las-a primit pină în 

sini următorii :4)

c.

V.

Bărbulescu

Pădureanu

Al.

C.

Pirvu

Ghemigean

Cipru — Spania (C.E.) 4
Eskisehlr — Mikkeli Pallailjat (Cupa 
Cupelor 2
Galata Saray — T.S.K.A. Moscova 
(C.C.E.) ... 4
Panionios — Atletico Madrid (Cupa 
U.E.F.A.) 1
Dinamo Zagreb — Botev Vrața. ,(Cu* 
pa U.E.F.A.) -1-3

a datelor de mai sus redăm, în continuare,Ca o completare a datelor de mai sus redăm, in continuare, 
activitatea internațională amicală sau oficială a cetftr hial 
buni arbitri români, Inclusiv a acelora care nu figurează 
Pe listele F.I.F.A. in ultimii doi ani.

In perioada 1970—1971 arbitrii români au fost delegați ta 
o serie de inlîlniri internaționale peste hotare (prima cifră 
din paranteză reprezintă numărul meciurilor conduse ju 
1970, iar cea de a doua pc cele din 1971) : A. Bentu (3' 2). 
C. Bărbulescu (3; 5), A. Rădulescu (4; 0), GI1. Popovicl 
(0; 1), C. Petica (3; 2), N. Petriceanu (4; 2), Gh. Limona 
(6; 3), V. Dumitrescu (2; 2), V. Pădureanu (3; 5)„'C. Dinu- 
lcscu (0; 2). Al. Pirvu (1; 3), c. Ghemigean (2; 4), Gr. 
Birsan (2; 0), N. Cursaru (2; 1), O. Anderco (0; 2), C. Ni- 
tescu (4; 1), P. Sotir (1; I). I. Ritter (3; 1), N. Hainea (3j 
1), M. Rotam (0: 1), C. Niculescu (0; 1). C. Ghiță (0; 1), 
S. Mureșan (0; 1), I. Rus (0; 1).

TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES din 5 decembrie 1971 

atribuie în număr NELIMITAT
Participarea se Sace pe bilete de 3 Iei, 6 lei 15 lei varianta. Variantele de 15 lei 

vă dau dreptul de participare la toate ex tragerile cu șanse mari de câștig.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU FROCURAREA BILETELOR!

Avem toate motivele să presupu
nem că toți cei care urmăresc aceas
tă rubrică au fost mai nerăbdători 
ca oricînd să afle opiniile observato
rilor federali legate de meciurile 
etapei de miercuri, dat fiind că ele 
aveau să cuprindă referiri și la par
tida Dinamo — Steaua. în jurul că
reia comentariile continuă în presă 
și. fără îndoială. în rîndurile celor 
care au văzut meciul pe stadion sau 
la televizor. Și aceasta pentru că în- 
tîlnirea dintre cele .două echipe frun
tașe ale fotbalului nostru a avut o 
desfășurare agitată, eu 
arbitraj dar. mai ales, 
manifestări de joc dur. 
au umbrit un joc cu

probleme de 
eu repetate 
brutal, care 

destule 
mente reușite Pe plan tehnic.

Mărturisim că am fost Ia fel de 
curioși, ca fiecare dintre dv. să cu
noaștem și opinia exprimată de Fe
derație, prin observatorul ei, mai 
ales că știam că acesta nu este altul 
decît antrenorul echipei naționale de 
fotbal. Angelo Niculescu. De 
aceasta 
regulă, nu vom reproduce ceea ce 
a arătat el în raportul înaintat Fe
derației. ci aprecierile pe care le-a 
făcut asupra acestui ioc și asupra 
personajelor lui centrale, in cadrul 
unei convorbiri în care, de fapt, a 
dat amănunte asupra celor 
raport.

— „De la început trebuie 
că jocul a. fost unul dintre 
bune din actualul campionat, 
raportul ritmului, aproape neschim
bat de la fluierul de începere pină 
la cel de sfirșit. ca și al angajamen
tului, al execuțiilor tehnice și 
spectaculozității, 
ditiile 
dificil. 
Otto 
snnal 
cele două faze controversate 
tidei — penaltyul neaeordat 
cui Iui Haidu asupra lui 
Dumitrescu și anularea golului 
Deleanu, 
Paraschiv 
a fost mulțumitor. Ceea ce îi 
proșez acestui arbitru de perspectivă 
este că n-a sesizat că jocul ar pu
te» degenera, mulțumindu-se o 
bucată de timp să sancționeze 
turîle. care veneau unul după 
dar heintervenind cu fermitate, 
a arăta acel cartonaș galben, 
avertisment, care, în 'cazul lui Dinu, fM'.W’’

mo-

data 
făcind o derogare de la

unui 
Trecind 

Anderco. 
am

-z

scrise în

să SDun 
cele mai 

«ub

Și aceasta, în 
teren 

la 
chiar 

apreciat altfel

al 
con- 

de 
lui 

per-
extrem 

arbitrajul 
dacă 

decît el 
ale par
ia ata- 
Florîan 

lui 
la semnalizarea tușierului 
— consider, totuși, că el 

re-

bună 
faul- 
altul, 
spre 

de

de pildă, ar fi trebuit să apară după 
al doiica fault asupra lui Iordilnes- 
cti și nu după al cincilea. Oricum, 
ideca sa de a da un avertisment co
lectiv ambelor echipe. înainte de în
ceperea celei de a doua reprize, a 
fost salutară, jocul intrind în nor
mal și neînregistrindu-se ne parcursul 
ultimelor 45 dc minute de Joc decît 
5 faulturi (de joc. cum li se spun»). 
Dar. pină alunei, a fost depășită 
măsura în duelurile Dinu-Iordâncs- 
cu și Smarandache-Doru Popescu 
sau Sălceanu. în ceea ce-1 privește 
pe Dinu, sînt în totul de acord cu 
cele scrise de colaboratorul dv. 
Belphegor. în articolul „Dacă as fi 
Dinu”. Personal, mă număr printre 
acei (poate puțini) care nu-i atribuie 
lui Dinu ideea deliberată de a-1 
scoate din joc pe Iordănescu. Dar 
atacurile de deposedare ale lui Dinu, 
ca și ale majorității jucătorilor noș
tri, sînt imperfecte, transformîndu-sc, 
practic. în faulturi. Aș mai spune, 
in orice caz. că un jucător de falia 
lui Dinu ar trebui să scrie pagini 
de fotbal nepătate de aceste persis
tente tendințe spre joc dur. brutal, 
reprobabil în ultimă instanță"

_ Mai este nevoie să spunem că asa 
gîndesc toti iubitorii fotbalului ? Să 
sperăm că nu este departe ziua cînd 
si Dinu va gîndi La fel...

Dar, să vedem ce spun și alti ob
servatori. Ion Marinescu, secretarul 
Colegiului central al arbitrilor, spu
ne că partida de la Oradea, djntre 
Crișul și Politehnica Iași, „a fost 
greu de condus, din cauza jocului 
obstructionist al oaspeților, al simu
lărilor și protestelor lor". Fentru ob
servator 
a fost ’ 
ținneze 
afla la 
Marlca 
că deci, nu trebuie exclusă posibili
tatea ca el să fi 
bine.

Vom menționa.
cestor 
tineri 
fostul 
cărui 
Universitatea Craiova, a fost notat 
de Gh Ola. cu 9. Și asta, după cum 
avea să ne spună observatorul fe
deral. fiindcă s-a sfiit să-i acorde 
chiar 10...

• golul înscris de Politehnica 
valabil dar el tine să men
ea arbitrul C. Niculescu se 
mai puțin de 10 metri 
și de apărătorii arădeni

de
si

putut aprecia mai

în încheierea a- 
steagu! arbitrilorrînduri că

este tinut în această etapă de 
internațional C. Dinulescu. al 
arbitraj în meciul U.T.A. —

Jack BERARIU

V-ați depus
PRONOSPORT

concursului Pronosport..Programul
nr; 49 de mîine cuprinde 6 meciuri 
din campionatul categoriei A de 
fotbal din tara noastră și 7 întîlniri 
din campionatul italian.

la concursul
de duminică?

înainte de a vă completa buleti
nele vă recomandăm să consultat» 
„Programul Loto-Pronosport” care 
cuprinde amănunte asupra partide
lor incluse în program.

Tragerea excepțională Pronoex- 
pres de mîine 5 decembrie 1971. va 
avea loc la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de Ia 
ora 18,30. Tragerea va fi radiodifu
zată iar panoul cu rezultate va fi 
televizat în cursul serii.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 3 DECEMBRIE 1971
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI J 

1.057.995 lei.
EXTRAGEREA I : 13 48 34 90 64 19 

54 79 30
Fond de cîștiguri : 509 093 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 21 12 77 38 17 

1 8
Fond de cîștiguri : 548,902 lei.
Plata ctștlgurilor pentru această tra

gere se va face astfel : in Capita'ă in- 
cepind de simbătă II decembrie pină la 
17 ianuarie 1972 inclusiv ; în (ară inee- 
pînd aproximativ de marii 14 decembrie 
pină la 17 ianuarie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-TRONOSPORT



(

Corespondență speciala pentru „SPORTUL"*

6 CAMPIONI IN ECHIPA VEST-GERMANĂ 
PENTRU MECIUL DE BOX CU ROMÂNIA

.'î
/Acum, la cea de a șaptea lorîn- 
ftîlnire internațională în 1971, bo- 
Ixerii vest-germani nu-șj fac iluzia 
*că ar avea vreo șansă în partida 
lcu puternica formație a României.

Kurt Schubert (muscă), învingător 
al lui Freistadt; Werner Schăfer 
(cocoș), un tinăr talentat de 18 ani, 
în genul lui Horst Rascher ; Peter 
Hesse (semiușoară), învinsul lui

AUREL MIHAI WERNER SCHAFER
Cele două echipe s-au mai întîlnit 
pînă acum de patru ori : victoria 
a revenit de trei ori pugiliștilor 
români, doar o dată — în 1965, 
la Hamburg — meciul s-a încheiat 
egal: 10—10.

Pugiliștii din R. F. a Germaniei 
au susținut anul acesta șase par
tide internaționale. Ei au învins 
echipele Italiei (6—4) și Franței 
■(15—5), au făcut meci nul (din nou) 
cu Italia și au pierdut în fața for
mațiilor S.U.A. (6—14) și Poloniei 
(de două 
6—14.

Echipa 
prezenta 
grai, întrucît fostul campion 
pean Gunther Meyer (cat. 
mijlocie) și campionul țării 
mijlocie Ewald Jarmer sint acci
dentați, iar fostul campion euro
pean (1965) la cat. muscă Hans 
Freistadt este ieșit din formă.

i . In acest fel, echipa R.F.G. se pre
zintă la meciul cu echipa României 
■ doar cu 6 campioni ai țării : Kurt 
Pichl (semimuscă), cîștigător al tur
neului preolimpic de la Miinchen j

Antoniu Vasile la Madrid, bun teh
nician, „boxerul anului 1970“ în
R. F.G., învins însă prin k.o. în pri
ma repriză în meciul cu echipa
S. U.A. și-a cam pierdut încrederea 
în sine; Gunnar Miinchow (semi-

mijlocie), campion de fapt la cat. 
mijlocie mică, învingător al lui 
Kottysch, a cîștigat ambele meciuri 
în Polonia ; Peter Hussing (grea), 
medalie de bronz la București 
(1969), vicecampion european la 
Madrid, a boxat de două ori cu 
Alexe. cîștigînd și pierzînd o dată, 
căsătorit de cîteva săptămîni. dar 
nu este în cea mai bună formă.

Ceilalți cornponenți ai echipei 
sînt : Peter Prause (pană), cam
pion în 1969, cu lovituri foarte pu
ternice ; Giinter Harner (ușoară), 
înlocuitorul accidentatului Bar- 
ncwsky, dg care a fost învins la 
campionate ; Dieter Kottysch (mij
locie mică), campion in anii 1964— 
196J?. unul dintre cei mai experi
mentați boxeri vest-germani, dar 
a pierdut ambele meciuri in Polo
nia*' Willi Hoffmann (mijlocie), de
butant, clasat ai treilea in Bava
ria: Otto Steigenbcrger (semigrea), 
cu ■un singur meci internațional la 
activ,.-o ■»speranță a boxului vest- 
german.

Mepiul de box R.F.G. — Româ
nia' vâ 'âvea loc duminică diminea
ța (n.r. miihe), începînd de la orele 
10. în incinta circului „Krone" 
Miinchen.

DIETER KuriNLE
S.I.D. — Dusseldorf

ori) de fiecare dată cu

R.F.G. nu se va 
cu potențialul său

putea 
l inte- 
, euro-

semi- 
la cat.

din

ROPOTE DE APLAUZE
PENTRU BOXERUL DINU CONDURAT

După cum se știe, în turneul său 
în Berlinul occidental, echipa de 
box Steaua a învins formația Herta 
BSC cu 11—9. Meciul a avut loc 
în sala sporturilor Schoneberg, în 
fața a 1 700 spectatori. Iată cum 
comentează acest meci ziarul „Tele
graf" : Waldemar Stephani nu a 
rezistat decît foarte puțin în fața 
lui Vasile Drăgan, care l-a trimis 
la podea încă în repriza I. In cel 
mai atractiv meci al galei, Dinu 
Condurat și boxerul turc Engin 
Yadigar (care boxează pentru Her
ta) au cules ropote de aplauze. Pă
cat că în acest meci s-a decis un

învingător, pentru că ambii au avut 
merite egale. A cîștigat cu 2—1 
Yadigar. Remiză a fost partida din
tre celălalt străin din echipa Herta, 
Ben Abdallah și Marian Lazăr. 
O decizie de complezență, cu 2—1. 
a primit Peter Henatsch în fața 
surprinzător de puternicului Gheor
ghe Ciochină. Excelentă a fost în- 
tîlnirea de la categoria semimijlocie 
dintre Eckhard Dagge și Gheorghe 
Pușcaș, care au terminat, de a- 
semenea, nedeois. Alte rezultate i 
Hoduț b-p. Rubino, Florea b.p. 
Hoenow, Chivăr b.p. Kakolewicz, 
Banu și Kerlin egali.

PROCESUL DE ÎNCHEGARE A NOII ECHIPE
MASCULINE DE HANDBAL POALE El MAI RAPID?

Miine, la sala Floreasca, meciul: Ro mania-Elvefia

într-una din relatările noastre 
de la „World Cup", subliniam re
venirea în formă — parțială, dar, 
totuși, de bun augur — a unora 
dintre componenții de bază ai re
prezentativei masculine de handbal 
a țării, pentru ca, ulterior, în pri
mul post-comentariu să precizăm 
că necazurile prin care a trecut e- 
chipa în Suedia și-au avut rădă
cina în numeroase inexactități teh
nice, provocate. în cea mai mare 
parte, tocmai de handbaliștii mai 
vechi, cu o mai solidă experiență 
internațională. Este aci o contra
dicție ? La prima vedere s-ar pă
rea că da. Atunci insă cînd privim 
lucrurile in profunzime, ele apar 
în altă lumină și ne pot oferi di
mensiunile reale ale situației aces
tor jucători de bază ai reprezen
tativei țării.

în primul rînd, trebuie avut în 
vedere faptul că selecționata mas
culină de handbal, cîștigătoarea ul
timei ediții a C.M., și-a schimbat 
în mare măsură structura, înglo- 
bînd în prezent, pe lingă unii din
tre marii jucători de handbal din 
tara noastră, participanți activi la 
realizarea performanțelor de răsu
net înscrise în palmaresul acestui 
sport, și cîțiva tineri sportivi, au- 
jtentice talente, cărora le revine 
■sarcina, deloc ușoară, să răspundă 
încrederii de a fi selecționați în 

‘formația campioană a lumii. Sem
nificativă în această privință este 
media de vîrstă scăzută (25 de ani) 

■a echipei și sublinierea ce apărea 
frecvent in coloanele presei sue
deze, anume aceea că reprezenta
tiva română a fost cea mai tînără 
la „World Cup" și că, în ciuda 
acestui fapt, ea și-a onorat renu- 
mele. Intr-adevăr, pentru niște ob
servatori neutri, din afara echipei, 
lucrurile așa stau. însă pentru noi, 
cei ca urmărim pas cu pas difi
cilul drum pe care-i parcurge noua 
noastră selecționată și care știm 
bine că victoria finală, în asprele 
bătălii de azi ale handbalului mon-

dial, începe să „i 
scump, situația are

Aci apar primele 
de o parte sîntem 
progresul, încet dar 
ca de edificare a 
ce face ca prezența 
ternațională să nu 
coborîtă sub baremul 
de care se bucură, așa 
tîmplat cu alte echipe 
rezultatele formației R. D. Germa
ne — vicecampioană mondială !). 
Pe de altă parte însă ne pare rău 
că din motive ce țin de convinge
rea intimă a fiecăruia, progresul 
de care vorbeam mai înainte, chiar 
dacă este cert, rămine totuși prea 
lent. Nu dorim să precipităm lu
crurile, dar avem convingerea că 
dacă ar exista 
gere, mai mult 
pregătire ar da

Să încercăm 
pentru ca situația 
naționale să fie cît 
leasă. De pildă, acest mare jucător 
de handbal care este Gheorghe 
Gruia uită repede că altfel — mult 
mai eficient și sigur — i se pu
neau în valoare excepționalele ca
lități atunci cînd acționau pentru 
aceasta Oțelea sau Goran și în alt 
mod se joacă acum. Iată cau
za pentru care Gruia se gră
bește, trage uneori neinspirat, 
risipește parcă prea multe mingi. 
La fel se prezintă lucrurile cu Penu 
sau Gațu. Primul se enervează 
prea repede cînd apărarea greșește, 
neglijînd faptul că aproape este 
normal ca tinerii prezenți în lot să 
comită astfel de erori. Iar Gațu 
se angajează prea des în acțiuni 
individuale, tipice pentru acest ex
celent tehnician, deși este de aștep
tat ca ele să eșueze pentru că prea 
puțini pot să-l sprijine. Ce impu
tăm, cu alte cuvine, acestor mari 
jucători ? Lipsa lor de înțelegere 
pentru momentul prin care trece 
echipa reprezentativă, absența do
rinței de a se încadra într-un joc 
precis, economic, bine fundamentat 
tactic. Știm că este greu. Dar nici

,coste" tot mai 
și alte aspecte, 
contradicții. Pe 
mulțumiți de 

sigur, în mun- 
formației, ceea 

în arena in- 
alterată și 
prestigiului 

cum s-a în- 
(a se vedea

ei 
fie

avem convingerea
mai multă ințele- 
calm, activitatea de 
alte
să

roade.
exemplificăm, 

acestei echipe 
mai bine înțe-

o clipă nu trebuie să uităm faptul 
că este mult mai dificil pentru 
noua generație să realizeze saltul 
(imens I) de a ajunge în cîteva luni 
la standardul lor tehnic și tactic, 
decît să manifeste răbdare, să ajute, 
să sprijine efectiv procesul de în
chegare a echipei reprezentative, 
încadrîndu-se conștient, cu dragos
te în munca de pregătire și în sti
lul ei de joc.

Antrenorii fac eforturi în acest 
sens, darelerămîn sărace dacă nu 
există o perfectă unitate. Spre e- 
xemplu, tocmai pentru a crește 
responsabilitatea Și experiența ce
lor tineri, în vederea celor două 
partide cu selecționata Elveției 
(prima are loc mîine în sala Flo- 
reasca de la ora 19, iar cea de a 
doua marți) antrenorii N. Nedef și 
E. Trofin vor folosi cu precădere 
jucătorii mai tineri. Este un lucru 
bun. Dar el singur — repetăm — 
nu poate accelera acțiunea de omo
genizare a lotului reprezentativ. în 
care rolul unor mari handbaliști 
ca Gruia, Gațu, Penu sau Samungi 
este hotărîtor.

Călin ANTONESCU

PRIN TELEFON DIN PARISAPROAPE 140000 DE SPECTATORI LA JOCURILE
CEI „ 7 AIA GNIFICIROMÂNIEI IN CHINA!ECHIPEI DE HOCHEI A

Programul turneului echipei de ho
chei a României în China a 
rit. în final, o schimbare. Zona 
trală a continentului asiatic a 
mit invazia unui val de aer 
fapt cu totul neobișnuit . aici.

noiembrie. La Pekin, 
zile, ne plimbam

sufe- 
cen- 
pri- 

caid, 
spre 

a- 
în

sfiișitul lui 
cum cîteva 
talie...

în aceste 
a mai plecat la 
km nord de Pekin 
natural), ci a susținut, alte patru 
jocuri jn incinta Palatului sporturi
lor. arhiplin in fiecare seară, fre- 
mătind de entuziasm, probînd recep
tivitatea cu lotul deosebită a 
rilor de sport din Pekin față 
și de crosâ

La 26 noiembrie (vineri) 
României a întilnit selecționata pro
vinciei Țilin (de fapt echipa orașu
lui Cianciun) pe care a învins-o cu 
scorul de 
Acomodați 
noștri au 
practicînd 
mult 
tehnică : 
aplice bodicekul. nu numai 
energic dar și deosebit de corect. 
Puterea lor de a asimila este de-a 
dreptul excepțională. Autorii golu
rilor : Pană (2) Ștefanov. Varga, 
Gheorghiu. Tureanu. Fodorea. Huta- 
nu. respectiv. An Vong și Li Tung- 
ciang.

Simbătă. 27 noiembrie, s-a des
fășurat un meci de demonstrație 
între două selecționate române. De 
fapt, o partidă Dinamo — Steaua, 
cu singura diferență că Dumitras a 
apărat in poarta „galbenilor" (Stea-

condiții lotul nostru 
t:

nu 
ianciun (cam 1200 

cu patinoar

iubito- 
de puc
echipa

8—2 (3—1. 4-0 1—1).
fusului orar, jucătorii 
evoluat cu dezinvoltură 
un hochei spectaculos, 

apreciat. O primă remarcă 
jucătorii chinezi înqep să 

nu numai foarte

ua). iar Crișan in cea a „roșilor” 
(Dinamo). Formația „galbenilor” a 
folosit o pereche de fundași și o li
nie de atacanți din lotul reprezen
tativei chineze. Partida a fost deo
sebit de vie. jucîndu-se ca acasă, in 
campionat, aruneîndu-se pe gheață 
rivalități vechi și ambiții noi. „Gal
benii” au condus cu 3—2 pină aproa
pe de jumătatea reprizei a treia, 
după care „roșii" au forțat nota 
cîștigînd in cele din urmă cu 6—1. 
Au marcat : 
Sgîncă. Bașa.
respectiv, Cen Te-i (2), loniță. Ște
fanov.

Duminică, din nou 18 000 de spec
tatori în Palatul sporturilor din Pe
kin. deși se disputa un meci-școală 
(aidoma celui desfășurat cu o săptă- 
mînă înainte). întilnirea dintre o se
lecționată româno-chineză cu o se
lecționată chinezo-rorpână. Antrenorii 
Flamaropol și Cz-aka s-au impari it 
și ei. fiind secondați fiecare de că
tre un coleg chinez. S-a urmărit, 
în principal, cu prilejul acestei par
tide, perfectionarea tehnicii schim
bului de jucători. Spre satisfacția 
tribunelor, s-au înscris 14 goluri, sco
rul final fiind de 8—6 în favoarea 
reprezentativei româno-chineze (2—0, 
3—0. 3—6). realizat de : Hutanu (3), 
Bașa (2). Bandas (2). Tu Tai. res
pectiv Gheorghiu (3). Ștefanov, Her
ghelegiu. Ien Iu-lin.

Luni 29 noiembrie a avut loc par
tida revanșă România — China. Ea 
a avut darul să ne releveze un pro
gres tehnic uimitor făcut, intr-un 
timo scurt, de jucătorii gazdă, care 
au opus o rezistentă extrem de a- 
prigă. pierzînd la limită cu scorul 
de 4—3 (3—1. 0—2 1—0). Au rnar-

Gheorghiu, 
Li Ci-sien 
chineză a 

la egal la

Axinte, Bandaș, FI. 
Tureanu, Herghelegiu,

iau startul în,, Turneul campionilor"
3 decembrie, orele 12. — La Por

te St. Cloud e ,..în sfîrșit soare..- 
Timp de 37 de ore, am privit prin 
geamul aburit' al Orient-Expresului 
ploaia măruntă din Ungaria, 
chetele de zăpadă din Austria, 
de ceață plutitoare deasupra 
ttgartului.

...Pe treptele sălii Pierre de 
bertin urcă mereu amatori 
tenis în căutarea biletelor, 
(n.r. azi) începe marele turneu fi
nal al F-I.L.T. Payticipanții se cu
nosc : Smith, Năstase, Franulovici, 
Kodes, Richey,

rn o- 
norii 
Stu-

Cou-
i de 

Mîine

Barthes, Graebner.

în Palatul sporturilor din Lenin
grad a început un turneu interna
țional de box, la care participă 
pugiliști din Bulgaria. Ungaria, 
R. D. Germană. România. Cuba, 
Poloaia. Mexic. Irlanda, Franța și 
U.R.S.S.' La cat. cocoș, maghiarul 
Olai Miklos a dispus la puncte de 
boxerul român Ion Ciocoi. într-o 
partidă spectaculoasă, Kazarian 

Gonzales 
O surpriză 
cat. cocoș, 
Flores l-a 
Kalasinov

spectaculoasă, 
(U.R.S.S.) l-a învins pe 
(Cuba) — cat. ușoară, 
a fost înregistrată la 
unde mexicanul Pedro 
întrecut la puncte Pe 
(U.R.S.S.). Valorosul boxer mexican 
A. Delgado (cat. muscă) a obținut 
victoria la puncte în fața pugilis- 
tului sovietic Pokioaev.

cat Bandas (2). Pană, 
respectiv Iang Uan-ciun. 
și Ian Iu-lin Formația 
iucat multe minute de 
egal cu adversara sa. a dominat vi
guros în 
de la 0—3 
rită unui 
Gheorghiu 
coșat din 
în poarta apărată senzațional de Kuo 
Hun (vedem în el un viitor jucător 
de clasă internațională).

Turneul de două săptămîni între
prins de selecționata României în 
R.P. Chineză s-a soldat cu un suc
ces deplin. Cele șapte jocuri susți
nute pe patinoarul artificial din Pe
kin au fost urmărite de aproape 
140 000 de spectatori, au constituit 
un util schimb de experiență și o 
contribuție Ia întărirea prieteniei care 
leagă indestructibil popoarele noas
tre.

inițiativă a Telc- 
permite să urniă- 
ecran ample sec- 

a 
în 

___  w____ ______ din 
Paris. II vom vedea pe Ilie Năs
tase în luptă cu ceilalți super- 
campioni ai sportului alb, la 
„Turneul campionilor", întrece
rea festivă a fruntașilor Marelui 
Premiu — F.I.L.T.

Tată orele <le transmisie, pentru 
azi și mîine 8

SIMBATA 4 DECEMBRIE
14.30 — transmisie directă (Năs

tase — Richey).
18.15 — transmisie directă 

(Smith — Franulovici),
23.00 — înregistrări din prima 

zi.
DUMINICA 5 DECEMBRIE

15.15 — transmisie directă (Fra- 
nulovlcj — Barthes).

23.Oo — înregistrări din ziua a 
doua.

o excelentă 
viziunii ne va 
rim pe micul _ 
vențiț de la marea întrecere 
tenismenilor, care începe azi 
sala „Pierre de Coubertin“

rep-iza a doua, a egalat 
la 3—3 și a pierdut dato- 
g >1 norocos înscris de 
printr-un șut care a ri- 
crosa unui fundaș chinez

Valeriu CHIOSE

• Lotul de hochei al României s-a 
înapoiat ieri in Capitală.

De o 
asociația 
popular 
(nr. 96)

mare popularitate se bucură competițiile de masă organizate de 
sportivă A.Z.S. din Varșovia, lată un aspect dintr-un cros 

ciștigat de Jan Kondzior -------------------------------------------------

Foto : SPORTOWIEC

A ÎNCEPUT „CUPA FfDERAȚKI" LA GIMNASTICA
SIBIU 3 (prin telefon, de la co

respondentul nostru județean). — 
In sala de sport a Școlii sportive 
din localitate a început vineri dimi
neață ultima mare competiție de 
gimnastică a anului, „Cupa Fede
rației", la care participă — excep- 
tînd componenții loturilor republi
cane — cei mai reprezentativi spor
tivi ai marilor cluburi și asociații 
din întreaga tară. Un public nume
ros a asistat la Întrecerile din prima 
zi. în care atenția principală a fost 
reținută de exercițiile impuse ale 
maestrelor și maeștrilor. La fete, pe 
primul loc se află Rodica Sabău 
(Vagonul Arad) cu 35,50 p, urmată 
de Maria Antinie (Șc. sp. Sibiu) 
34,75 p, Vanda Ispravnicu (Șc.

Lugoj) 34,20 p. întrecerea maeștrilor 
a fost de o valoare modestă, misiu
nea campionului de juniori Nicolae 
Oprescu (Dinamo București — 47,85) 
fiind astfel mult ușurată. El conduce 
cu un punct avans în fața clujea
nului Radu Branea (46,85 p). iar pe 
locul al treilea se află dinamovistul 
bucureștean Anton Cadar (44,75 p).

Dintre cele mai tinere concurente, 
gimnastele de la categ. a IV-a, o 
frumoasă impresie au lăsat elevele 
antrenorilor Karoly (Liceul cu pro
gram de educație fizică din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej). Pe primul loc 
Nadia Comănlci 37,50. La categ a 
III-a prima s-a clasat Cristina 
Schwanger (Șc. sp. Reșița) 34,05 p.

Ilie IONESCU

Ultimul îl înlocuiește pe Newcombe, 
anunțat indisponibil în ultimul mo
ment.

In meciul inaugural, Năstase se 
va duela cu eternul său rival Cliff 
Richey. Pe programul .primei zile 
figurează. în continuare, partidele 
Kodes — Barthes și Smith —Fra- 
nulovici. Ultima, desigur, o mult 
așteptată revanșă pentru șemifi-

și Smith — Fra-

așteptată revanșă pentru semifi
nala pierdută de american la Bu
enos Aires.

Vă întrebați, probabil, cînd se 
joacă meciul dintre Ilie Năstase și 
Jan Kodes, altă încheiere de so
coteli după acea palpitantă finală, 
de la Roland Garros, pe care ați 
văzut-o pe micul ecran. Ea vine în 
programul de joi 9 decembrie, pe 
la orele 9 seara, după ce va juca 
Richey cu Barthes.

In fine, „MECIUL CEL MARE 
Smith —Năstase va fii ultima con
fruntare din întreaga suită. Să 
sperăm că ea va decide totodată 
pe cîștigătorul acestui turneu al 
campionilor, sau — așa cum ne

spunea faimosul Jack Kramer, co
misarul general al concursului — 
„va demonstra cine este cu a- 
devărat 
lui".

Aici, 
siderat 
că Smith, 
manțe din sezonul 1971, tnai ara 
un argument în favoarea sa: a cîș
tigat acest turneu la prima sa e- 
diție (n.r. experimentală) desfășu
rată Ia Tokio, 
trecut, după o 
torie asupra lui

...La ora cînd 
sala Coubertin 
teatru. Zeci de 
covorul roșu care reprezintă te
renul propriu-zis. De aci, din lojă, 
am impresia că se pregătește mai 
curînd un decor pentru „După- 
amiaza unui faun".

Am stat de vorbă cu arbitrul 
Albert Biazi. întrebîndu-1, pe cine 
îl consideră el drept favorit, am 
obținut răspunsul imediat: „Fără 
îndoială, Năstase". „De ce Năstase?" 
„E o părere personală. Asta e tot". 
Biazi vorbea fără să știe că sînt 
compatriotul lui Năstase.

Am coborît în arenă. Am pipăit 
covorul „Sommer". Arbitrul Pierre 
Ostertag îmi spunea că viteza min
gilor va fi undeva între parchet și 
zgură, fapt care anunță un tenis 
de mare spectacol.

...Deci, „Turneul campionilor" în
cepe sîmbătă. îmi pare rău ' 
că nu pot să vă comunic prono<- ' 
ticul lui Ilie Năstase- El vrea să 
fie. probabil, solidar cu toți cei
lalți „magnifici", care 
într-o rezervă absolută, 
trebui să vă mulțumiți 
ticul meu : dat fiind că 
întilni pe rînd .jucători
l-ora are de luat revanșe și anume 
Richey (care l-a învins anul trecut

Garros), Graebner 
negativ!), Kodes 
finală pariziană), 

(Buenos * ’ ' *î
(Charlotte), 
cronicarul

al acestor rînduri, marele 
al turneului care începe, 
spunea și arbitrul Ostertag S 
covor roșu pe care nu-1 cu- 

__ T„ nici unul dintre cei 1 ași î® 
avantajează pe Năstase. Pentru c& 
Năstase simte tenisul ca nimeni al
tul". *

Merți, monsieur Ostertag!
loan CHIRILAI

marele maestru al tenisu-

favoritul nr. I
Stan Smith- Se

pe lingă marile perfor-

este con- 
amintește

la finalele anului 
senzațională vic- 

Rod Laver.
scriu aceste rîndurî, 
pare o scenă de 

mașiniști derulează

se mențin 
Așa că va 
cu pronos- 
Năstase va 
în fața ea

la Roland 
(încă scor 
(ultima mare 
Iranulovici 
Smith 
pentru 
biectiv 
favorit

Cum 
„Acest 
noaște

Aires) și 
el rămine 
foarte su-

GIMNAȘTII SOVIETICI EVOLUEAZĂ 
ÎN JAPONIA Șl IUGOSLAVIA 

gimnasticii sovietice, Nina Drono’^’*- 
va (elevă în vîrstă de 14 ani). cri 
38,14 p. Pe locul doi s-a clasat 
campioana mondială absolută Lud
mila Turișceva. La masculin 
a terminat victorios japonezul 
Akinori Nakayama — 57,65 p, ur
mat de compatrioțil săi Kato șî 
Țukahara, și de sovieticul Trifo
nov.

j
TOKIO 3 (Agerpres). — Selec

ționatele de gimnastică ale U.R.S.S. 
se află în Japonia, unde au parti
cipat la un concurs internațional 
desfășurat în orașul Nagoya și 
după aceea la o întîlnire amicala 
la Kobe cu cei mai buni aimnaști 
japonezi.

în concursul de la Nagoya, la in
dividual compus feminin, pe pri
mul loc s-a clasat noua speranță a

PSIHOZA APARARII

★
Dubla întîlnire de gimnastică din

tre selecționatele R.S.S. Bieloruse 
șf Iugoslaviei, desfășurată în loca
litatea iugoslavă Sombor, s-a în
cheiat cu succesul oaspeților. în
vingători în ambele meciuri. La 
masculin, echipa R.S.S. Bieloruse 
a cîștigat cu 538,35—538,15 p, iar 
la feminin gimnastele bieloruse au 
totalizat 362,85 p față de cele 
350,15 p realizate de gazde.

OKfH

STEAUA CAMPIOANA PENTRU A 11-a OARĂ
(Urmare din pag. 1)

i să se mulțumească acum cu 
«zi Fin n +r*r>i£3 n a «2 mpn ti

po
ziția a treia a clasamentului final. 
Brașovenii au avut unele scăderi 
în evoluția lor în prima zi a fina
lelor, cînd au suferit două înfrîn- 
geri (la Steaua și Dinamo — este 
adevărat că la limită, dar sufici
ente pentru a ■ pierde locul frun 
ta.ș). Lipsa vicecampionului mondial 
L. Ambruș din formația „stegari
lor" s-a resimțit din plin și a avut 
un rol demoralizator asupra com- 

iponenților teamului antrenat de I. 
! Mpreșan. Cu tot insuccesul de la 
I această finală, Steagul roșu rămine 
! una dintre cele mai valoroase e- 
■ chipe de lupte libere din țara 
|no®stră.

In reuniunea de ieri, echipele au 
îavut de susținut cîte două întîlniri, 
imai ușoare, pentru Steaua, dar di- 
‘ficile pentru celelalte divizionare^ 
l Steaua și-a permis chiar să înlo- 
i cuiască doi titulari cu re- 
jzerve și să salte pe o se- 
irie de concurenți în categorii supe- 
Irioare, ca de pildă, pe N. Cristea 
ide la 57 la 62 kg, pe P. Coman 
de la 68 la 74 kg. Foarte bine s-au 

: comportat și în meciurile de vi
neri seara I. Arap (cat. 52 kg), N. 
Coman, I. Dumitru (cat. 82 kg.) și 
St. Stîngu (cat. grea), care au obți
nut cîte două victorii la tuș. în 
general, sportivii echipei campioa-

L •——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ne au folosit o gamă variată de 
procedee tehnice și au avut o. bună 
orientare tactică pe salteaua de Con
curs. Steaua a cîștigat cu 23—15 la 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc și 
28—8 la Metalul Tîrgoviște.

O dispută interesantă s-a dat 
tre Dinatno și Dunărea Galați, 
toate că bucureștenii au dispus 
gălățeni la un scor destul de con
cludent, 24,5—11,5 formația învinsă 
a avut unele sclipiri prin V. Rusu 
(cat. 52 kg), Gh. Ciuntu (68 kg) și 
P. Poalelungi. Ultimul, a cîștigat 
ia tuș meciul cu A. Moise și a ob
ținut cea de a 4-a victorie a tur
neului final. Excelent s-a compor
tat de la bucureșteni juniorul Gn. 
Eremia, care cu tot handicapul gre
utății (el a avut 58 kg iar adversa
rul său, St. Buceag, greutatea nor
mală a categoriei respective, adică 
62 kg) a cîștigat la tuș în min. 7 
după ce era condus ia puncte. Di
namo a mai cîștigat ieri la Meta
lul Tîrgoviște cu 22—10.

In celelalte partide ale ultimei 
reuniuni s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Steagul roșu Brașov 
cu Lemnarul Odorhei 25—11, cu 
Dunărea Galați 24—10.

Iată clasamentul final al turne
ului : STEAUA 15 p (concurența e- 
chipei campioane, in ordinea cate
goriilor : Gh Gheorghe. I. Arapu 
N. Cristea (I. Marcu), P. Androne, 
P. Coman, Gh. Buceag, I. Dumitru

Maestrul emerit al sportului so
vietic Alfred Kueevski, ocuplndu-se 
de orientarea tactică a hocheiului 
modern, scrie următoarele în revista 
moscovită de specialitate :

După opinia mea .vechiul și sănă
tosul principiu : „cinci în atac, cinci 
în apărare” este utilizat in ultima 
vreme destul de unilateral. Aproape 
fără excepție, toate echipele noastre 
de hochei se apără în cinci oameni 
și pornesc la atac numai cu trei. 
Pentru apărători există o linie nevă
zută a prudenții, Pe care se tem să 
o depășească. Aceasta se află unde
va. in fața liniei albastre a adver
sarului.

Socotesc că o asemenea concepție 
provine din teama de a risca, dar 
e știut că a încerca să elimini ris
cul are cele mai negative efecte 
asupra jocului. Fără gustul riscului, 
Harlamov nu ar fi același Harlamov, 

Malțev n-ar mai fi Maițcv. în 
avem urmași pe măsura lui 

Firsov și Starșinov, dar in apărare

domină spiritul prudenței. In com
petiția actuală, apărătorii sint ne- 
voiți să fie mai economici cu for
țele lor. evoluînd cu grijă în zona 
adversă, preocupați mal mult de po
sibilitatea do a reveni rapid la da
torie decit de a participa in mod 
eficace la atac.

Un asemenea fel de joc trebuie 
să fie schimbat. Psihoza apărării 
trebuie înlocuită ou gustul atacului, 
cu lupta pentru Înscrierea punctului 
și pentru aceasta este absolut nece
sar ca apărătorii să capete sarcini 
de atac. Mai multă hotărîre în ac
țiunile pornite de Ia mijlocul tere
nului, mai mult curaj în declanșarea 
ofensivei cu fiecare puc cîștigat, 
ar duce la exercitarea unei presiuni, 
în care contribuția apărătorilor ar fi 
hotăritoare.

E de la sine înțeles că nu vreau 
să pledez pentru un tip de apără
tor care la fiecare puc primit să 
se avînte în atac, cu capul înainte 
și umerii strînși. După părerea mea, 
se recomandă însă insistent interca
larea apărătorilor in atacuri spora
dice și pline de efect. Ele apar in 
hochieul modern ca o necesitate, 
avînd roiul primordial de a neliniști 
adversarul și a-1 îndemna ia pru
dentă. elemente din care o echipă 
bine orientată tactic nu poate trage 
decit foloase”.

TELEX
In cadrul „Cupei Cupelor” la baschet 
masculin, s-au disputat trei Intilnlvi 
contlnd pentru cel de-al doilea tur a) 
competiției. La Sofia, echipa locală Lev- 
skl Spartak a surclasat cu 103—00 
(46—30) formația AEK Atena. O victo
rie clară pe teren propriu a obținut (1 
Juventud Badalona (Spania), învingă* 
toare cu scorul de 120—02 (46—37) tn 
fața echipei engleze BC Sutton. Echipei® A.S. Denaln (Franța) șl Racing Maiinea 
(Belgia) și-au disputat o partidă echi
librată , în care victoria a revenit cu 74—68 (32—32) baschetbaUștllor francezi.
La Viena s-au Intîlnlt în primul lor meci 
din cadrul optimilor de finală ale «Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipele UBCS Viena și Vil- 
teurbanne (Franța). Baschetbaliștii aus
trieci au terminat învingători cu scorul 
de 101—85 (53—27).

Meciuri internaționale de fotbal: echipa 
Cehoslovaciei, a învins la San Salvador 
echipa locală Juventud Olimpica cu 2—1 
(0—0), prin punctele marcate de Jokl și 
Nehoda. Pentru mexicani a înscris Ro
jas. Dinamo Moscova, a dispus la Lima 
de Universitario Deportes cu 3—2. în 
preliminariile turneului U.E.F.A. : Portu
galia — Elveția 1—0 (în tur 0—2) prin 
golul marcat de Rodolfo în minutul 7e. 
Pentru turul următor al competiției s-a 
calificat echipa Elveției care a cîștigat 
primul joc cu 2—0.

SOARTA GENOVEI

Un aspect de la meciul Dinamo București — Metalul 'i'îrgoviște, dintre 
V. Țigănaș (D) — stingă, in apărare și I Lup (M) 
la picioare. In final, dinamovistul a ' '

dreapta, care atacă
cîștigat la tuș. (Foto : N. DRAGOȘ)

(M. Vodă), Gh. Urianu, E. Panaite 
și St. Stingu) campioană pe 1971, 2. 
Dinamo București 13 p, 3. Steagul 
roșu Brașov 11 p, 4. Metalul Tîrgo- 
viște 7 p, 5. Dunărea Galați 7 p, 
6. Lemnarul Odorheiul Secuiesc 7 p.

începînd db azi după-amiază de 
la ora ' 15, vor intra în întrecerile 
turneului final al campionatului de 
lupte greco-romane echipele : Stea
ua, Rapid, Dinamo, Progresul și 
Metalul — toate din București.

Echipa de fotbal Genova, care în se
zonul trecut a reușit să promoveze clin 
divizia C in eșalonul imediat superior 
al fotbalului Italian, se află actualmente 
într-o situație foarte critica, menținin- 
du-se — după nouă etape de campionat 
— in zona ultimelor trei locuri din cla
sament. Comportarea dezastruoasă a a- 
cestel echipe pe care zeci de mii de su
porteri au insoțlt-o cu credință in toate 
meciurile din sezonul trecut, soldate cu 
promovarea în divizia B. a prilejuit 
unuia din comentatorii sportivi ai zia
rului „L’UNITA" următoarele rînduri 
revelatorii asupra condițiilor fotbalului 
devenit o industrie de spectacole :

„Genova se prăbușește, se îneacă in 
datorii, nu reușește să-și plătească ju
cătorii și să-și verse contribuția dato
rată Ligii. Și iată că diriguitorii ei lan
sează un patetic apel la suporteri : < Da- 
ți-nc o mină de ajutor. Cumpărați o ac
țiune a clubului, deveniți stăplnil șl 
totodată salvatorii iul I».

E frumos, nu 7 întocmai ca în cărțile 
de școală : frumos și pilduitor. Marii 
industriași genovezi invită pe docherul 
din Sampierdarena șl pe zidarul din Mo
lassana să devină acționari, să-l finan
țeze și ei pe -bătrinul Grifon» (n.n. em
blema clubului). Să închidem cartea de

T Unita

In cadrul campionatului maghiar de fot
bal s-au disputat două partide restanță. 
Intr-unui din derbyurile campionatului, 
echipa Honved a învins cu scorul da 
1—0 pe liderul clasamentului, formația 
Ujpesti Dozsa. Salgotarjan ~ *
la egalitate (1—1) pe teren 
echipa Ferencvaros.

a terminat 
propriu cu

școală și să spunem adevărul : este o 
mare mascaradă. Docherul din Sampier- 
darena și zidarul din Molassana finan
țează deja clubul : o fac în fiecare du
minică plătind prețuri nebunești ca să 
vadă umbra unei echipe. Aceste pre
țuri nebunești înseamnă milioane, la 
fiecare două săptămîni, milioane care 
ajung in casele de bani ale clubului ad
ministrat de acești mari industriași care 
nu știu să-i folosească, după cum se 
vede, așa cum trebuie.

Ei spun : -Dar cu aceste acțiuni popu
lare suporterii devin proprietari ai echi
pei și participă la conducerea el». E o 
minciună. Deoarece cu două sau trei 
acțiuni, sportivii nu au nici o posibili
tate să influențeze asupra soartei echi
pei ; aceasta va rămine mai departe in 
miinilc acționarilor care dețin majori
tatea, deci tot aceia care o conduc șl 
in momentul de tată*.

de Ia Skop-Turneul internațional de șah
’ ‘ ' victoria marelui mă-

Polugaevski. care a 
din 13 posibile.

tie s-a încheiat cu 
estru sovietic Lev 
totalizat 12 puncte

patru runde, în TurDupă disputarea a
neui internațional de șah de la Palma 
de Mallorca, pe primul loc se aflâ Liu- 
bojevicl (Iugoslavia) cu 3V: puncte, se
cundat de Benkd (SUA) și Panno (Ar
gentina) — cu cîte 3 p, Portisch (Unga
ria) și Donner (Olanda) — 2'/a p etc.

Fotbalistul vest-german Ludwig MiiUer 
(Borussia Mânchengladbach) a devenit 
indisponibil pină la sfîrșitul acestui se
zon. El a fost accidentat în meciul cu 
Intemazionale șl se află internat în spi
tal cu o fractură de tlble.

in spi-

Greno- 
belgian

In cursa cicllstă de fi zile de la 
ble continuă să conducă cuplul ___
Patrick Sercu — Ferdinand Bracke. îi 
urmează la un tur perechile Van Lan- 
cker — Mourioux (Franța) șl Post (O- 
landa) — Guimard (Franța).
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