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La ora 19, în sala Floreascâ

de handbal masculin:
Un meci atractiv■

ZIAR AD.-CON SILI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

V ROMANIA
Duminica 5 decembrie 1971

Poate că unii dintre cititorii noștri își mai amintesc de prima pre
miere a sportivilor noștri făcută anul trecut, public, în sala Floreasca 
arhiplină de iubitori ai sportului, care au avut astfel prilejul să-i re
vadă pe campionii români și să-i aplaude cu căldura.

Ne apropiem acum de finalul unui nou sezon, bogat în victorii 
de prestigiu. Continuind o inițiativă pe care o dorim transformată 
într-o tradiție a sportului nostru, forurile diriguitoare ale mișcării spor
tive pregătesc o nouă întîlnire cu cei mai valoroși performeri ai 
anului 1971. De data aceasta EVENIMENTUL VA FI MARCAT IN MOD 
DEOSEBIT, printre altele si prin faptul că EL SE VA DESFASURA IN 
CADRUL UNU! SPECTACOL DE AMPLOARE, INEDIT, PROGRAMAT ÎN 
UNA DIN CELE MAI MARI SAU ALE CAPITALEI.

Cu totul remarcabil este, în aceste zile, interesul manifestat de 
un mare număr de iubitori ai sportului care așteaptă cu nerăbdare 
desemnarea celor mai buni sportivi români ai anului 1971.

Mulți dintre aceștia au trimis redacției noastre răspunsurile la 
ancheta de sfîrșit de an a ziarului „SPORTUL", indieîndu-ne ordinea 
primilor 10 performeri. Reamintim câ SPORTIVUL NR. 1 AL ANULUI 
1971 VA PRIMI PREMIUL DE ONOARE, trofeul acordai de CONSILIUL 
NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT. în legătură cu ce
lelalte cupe și trofee, atribuite de federațiile de specialitate, Asocia
ția Presei Sportive, revista Fotbal, vom reveni cu amănunte.

Așa după cum am anunțat, ziarul nostru oferă numeroase premii 
(un radio tranzistor mare, o bicicletă, un ceas de mină și 7 abona
mente pe un an la „SPORTUL") cititorilor care vor indica ordinea finală 
a clasamentului celor mai buni 10 sportivi români ai anului 1971.
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1 NĂSTASE A DEBUTAT
CUOVICTORIE .IN EXTREMIS

LA ȘAHCONDUCE

Rugbyștii români înaintea ultimului test

ABIA ACUM VOM COiAȘH 
XV-le PENTRU MECIUL CU FRANJA
Astăzi. în sfîrșit, rugbyștii se- 

lecționabili pun punct antrenamen-, 
teldr pentru meciul cu Franța. An
trenorii care coordonează pregăti
rile vor supune XV-le probabil u- 
nui test în compania rugbyștilor 
din lotul național de juniori, aflați 
și ei în pline preparative pentru 
„C-upa națiunilor F.I.R.A.11

Ce așteptăm de la acest ultim 
test ? In principal, ca. semnele de 
întrebare în legătură cu unele 
posturi-cheie să dispară. Ne re
ferim la închizătorul liniei a IlI-a, 
la cei doi mijlocași, la centri și 
la una din aripi. Numeroasele in
disponibilități ivite de-a lungul pe
rioadei de pregătire au creat in
finite dificultăți, astfel că — nefi
resc — la un interval de 5 zile

de Ia Beziers, 
cei 15 titulari

ales pentru 
pe se-

distanță de meciul 
încă nu se cunosc 
ai României.

Sparing-partenerul
testul de astăzi va solicita 
lecționabili, mai ales pe firul pre
gătirii fizice. Și este bine așa, 
deoarece perspectiva apropiatului 
meci cu Franța este tocmai aceea 
a unui joc de angajare, cu multă 
risipă de energie, care va cere 
rugbyștilor noștri în primul rînd 
forță și rezistență.

După meciul de pe Tineretului, 
Biroul federal va avea o ședință 
specială în cadrul căreia — ca u- 
nic punct pe ordinea de zi — va 
fi precizată echipa țării noastre 
pentru meciul de la 11 decembrib.

DE LA PARIS

Jată-l pe Ilie Năstase, cîștigătorul meciului inaugural 
campionilor, intr-un moment al dificilei sale partide 
Cliff Richey

încep să scriu Ia citeva secunde 
după ce Pierre Barthes — presupusa 
lanternă roșie *i „Turneului campioni
lor" — a sărit peste fileu pentru a 
sărbători victoria sa asupra lui Jan 
Kodes. de două ori consecutiv cam
pion la Roland Garros.

A fost o surpriză ? A fost, de-

Turneului 
americanul 
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fărăconferă vigoare și autoritate, 
prea multă aderență la public.

Să revin la meciul Năstase — Ri
chey. întîi de toate, o părere : 
lase, ar fi putut ciștiga cu 6—3. 
Evoluția scorului și succesiunea 
bal-urilor ratate la 5—3 pentru
lase in primul set. confirmă aceas
tă idee.

Ilie n-a făcut unul din meciurile

Năs- 
6—3.
set- 

Năs-

REZULTATELE
PRIMEI

Nastase
6—4, 8—6 

Barthes 
-4
Smith —

i

în turneul Individual al „Cupei București44 la popice

sigur, o surpriză mai mică deeit difi
cultatea victoriei ..în extremis" a lui 
Ilie Năstase asupra Iții Cliff Richey. 
In acest moment, au apărut in scenă 
Stan Smith și Zeliko Franulovici. 
Dacă tenismanul .iugoslav ar ciștiga, 
fantezia ar repurta în această pri
mă zi, o triplă victorie ; asupra teni
sului automatizat căruia un Kodes,

Richey sau chiar un

ZILE
Richey

Kodes, 6—3,

Franulovici

PROGRAMUL
DE AZI

Franulovici — Barthes 
Kodes — Graebner, 
Smith — Richey. 
Năstase esle liber.

mari, dar cele citeva mingi 
depășeau incontestabil șablo- 

tenisului strict tehnic au tăiat
care 
nul 
respirația tribunelor.

La 0—4 în setul trei, sala Cou
bertin era posomorită. Favoritul ei 
pierdea. .. Singurul care rămăsese 
cu zinibetul pe buze era Ilie Năs
tase. De sus. din tribună, aveam im
presia că este d formă a resemnării. 
La un moment dat, arbitrul l-a în
demnat să grăbească schimbul de 
terenuri cu un „plus vite, Năstase !” 
(n.r. — mai repede. Năstase). Ilie 
s-a oprit pentru un moment și i-a 
atras atenția, zimbind ca un copil : 
..Monsieur Năstase”. Arbitrul a fă
cut haz. iar sala a gustat gluma, 
în momenul în care Năstase a ajuns 
la locul serviciului, arbitrul a mărit 
doza de umor anunțînd la microfon : 
,.Au service, monsieur Năstase !“ în-

i

UNOUREANU
T.upta pentru titlul de campion, 

în finala șahiștilor, se menține sub 
semnul echilibrului de forțe și 
după a 12-a rundă. încheiată ieri. 
Remizînd cu Neamțu. (de.și. avusese 
o calitate mai pu(in). Uhgureanu 
menține un avans minim — LT 
punct — față de cel mai apropiat 
urmăritor. Th. Ghițeseu. Dar și 
Ciocăltea a acumulat aseară un punct 
prețios. învingîndu-1 pe Buza prin
tr-o frumoasă poantă de încheiere 
intr-un final de cal contra nebun. 
Deținătorul titlului se menține ast
fel in apropierea eșalonului frun
taș. avînd și două partide mai pu
țin jucate.

Din nou multe remize și anume 
în partidele : Ghizdavu — Șuta.. 
Stoica — Reicher. Pavlov — Vais- 
man, Stanciu — Ghindă, Griin- 
berg — Ghițeseu, Partos — Miti- 
telu. Pușcașu a cîșțigat la Drimer, 
iar Botez la Szabo. Nici o între
ruptă.

Tn clasament, conduce Em. Un- 
gureanu cu 8 puncte, urmat de Th. 
Ghițeseu 7>/t p, C. Partos 7 p (o 

■ partidă mai puțin), Gh. Mititelu 
7 p. Actualul campion, V. Cltocâl- 
lea are 6'/s P și două partide de 
jucat.

Azi dimineață (ora 9) are loc, 
în sala I P.G.G. din Bd. Bălcescu, 
reluarea partidelor întrerupte din 
rundele precedente. După-amiaza 
(de la ora 16) sînt programate par
tidele rundei a 13-a.

i

Elena TRANDAFIR și Ion MICOROIU pe primele locuri
Aseară, pe arena Voința din Ca

pitală. iubitorii sportului popicelor 
au aplaudat două frumoase victorii 
românești -în turneul individual al 
«celei de a V-a ediții a „Cupei Bucu
rești”, competiție internațională la 
care participă concurenti din opt 
țări. La proba masculină, învingă
torul a fost desemnat încă după- 
amiază, după schimbul II. cînd. re
numitul nostru popicar. Ion Mico
roiu, încheiase proba de 200 de lovi
turi mixte cu un rezultat de valoare 
internațională — 1 004 p.d. ! cifră 
pe care nimeni n-a mai depășit-o. 
La fete, victoria a revenit româncei

Elena Trandafir, cu un punctaj la 
fel de valoros — 445 p.d. din 100 de 
bile.

O luptă interesantă s-a dat între 
actuala campioană mondială. Corne
lia Petrușca, și fosta deținătoare a 
titlului supremi, Siegrid Lindner 
(R.D. Germană). După 50 de lo
vituri oonducea sportiva oaspe. dar 
în ultimele două manșe românca a 
jucat din ce în ce mai precis, câști- 
gînd „duelul’’ Ia un scor destul de 
concludent — 432—411 p.d. în ulti
mul schimb la seniori, cînd au intrgt 
pe piste așii competiției, Luther 
(RDG). deținător a cinci titluri de

ton Micoroiu (dreapta) după concurs, în postură de „asistent" al lui 
mitru, împreună cu antrenorul lotului masculin, F. Popescu 
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campion mondial în ultimii 10 ani, 
B. Peliican (RFG), campion al țării 
sale. Gh. Silvestru, campionul Româ- 

,niej .și_.T. Tismănaru, vicecampion 
mondial la perechi, multi credeau 
că rezultatul veteranului Micbroiu va 
fi depășit. Cei patru popicari însă 
n-au reușit nici măcar să se apropie 
de. formidabilul punctaj al lui Mi
coroiu. Mai mult, ei n-au putut de
păși nici pe alți concurenti care cu 

. citeva are înainte stabiliseră cifre 
valoroase, ca de pildă gălățeanul 
Băiaș și mureșenii Martina și Eordogli. 
Gh. Silvestru l-a întrecut pe Pelikan 
cu 929—898 p.d. și Tiamănaru pe 
Luther cu 940—921 p.d.

Primele locuri In clasamente au 
fost ocupate de următorii: FEMININ 
— 1. Elena Trandafir, 445 p.d., 2. Cor
nelia Grecescu 440 p.d., 3. Florica Ne- 
guțoiu 436 p.d.. 4. Margareta Bordei 
433 p.d., 5. Cornelia Petrușca 432 p.d. 
Prima concurentă străină a fost Sie
grid Lindner (RDG), cu 411 p.d. 
MASCULIN : 1. I. Micoroiu 1004 p.d., 
2. I. Băiaș 971 p.d., 3. L. Martina 
970 p.d.. 4. Șt. Eordogh 964 p.d. (toți 
din echipa României), 5, J. Rakos 
(Ungaria) 957 p.d.

în proba juniorilor, disputată ieri 
dimineața, au terminat victorioși fra
ții Stefucz din Cluj, Ion la băieți, 
cu 906 p.d., si Rozalia la fete cu 
430 p.d.

Azi dimineața are loc proba de 
perechi, mixte.

L RÂBȘAN

EL VEȚI A
Selecționata masculină de hand

bal, a României-se prezintă astăzi, 
după o lungă absență, din nou _ în', 
fața publicului bucureștcan, urrnînd 
să întîlneaseă în sula Floretisca, 
de la ora 19. reprezentativa Elve
ției. Meciul se prezintă interesant, 
în primul rînd, prin acest aspect 
inedit, oferind, deci, amatorilor de 
handbal din Capitală, tot mai nu
meroși în ultima vreme, posibili
tatea de a se reîntîlni cu favoritii 
lor, de a vedea la lucru această 
nouă selecționată a țării, care luptă 
din greu pentru a-și- găsi unita
tea tactică și pentru a onora 
mureSul bogat al handbalului 
tru..

Din tabăra noastră, veștile 
sînt dintre cele mai bune, 
punct de vedere al sănătății jucă
torilor. Intensele eforturi depuse la 
„World Cup'1 au lăsat urme : l’enu 
este ușor accidenat, iar Gruia are 
necazuri 
lor find, așadar, incertă.. Oaspeții, 
egrfe au 
nu ’ au putut deplasa nici ei Iotul 
anunțat., anterior. Cunoscutul Peter 
Notter, recordmanul selecționărilor 
(45) ți Heinz Mahrcr sînt acciden
tați, primul urrnînd să fie operat 
de menise.

Pentru o bună informare a citi- ; 
torilor noștri vom preciza că cele . 
6 partide România—Elveția de pînă 
acum au fost cîștigate de reprezeri- ' 
fanții noștri. Ultima oarâ, cele 
două formații s-au întîlnit -în ca
drul C.M. la Amiens, victoria re
venind echipei române i 22—7 
(9-6).

Meciul va fi condus de un cuplu 
de arbitri iugoslavi : Pefar Pupici 
și Velimir Stanoevici.

cu piciorul

pal-
r.o«-

nu
din

prezența

sosit aseară în. Capitală,

AZI, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL
In cadrul etapei a Xlll-a a campionatului diviziei A de fotbal se 

vor disputa următoarele partide :
CLUJ : „U" — Farul
IAȘI : Politehnica — Steagul roșu 
CRAIOVA: Univ. — Crisul 
PITEȘTI : F. C. Argeș — Jiul
BACAU : Sport Club Bacău — Dinamo
BUCUREȘTI : Steaua — C.F.R. Clui (stadionul Republicii, de la 

ora 13,30).

PĂLTINIȘUL - O GURĂ DE RAI,
PE-BN PICIOR DE PLAI...

• Frumuseți din cuaternar, venite peste veacuri • Investiții transforma
toare tntr-o modernă stațiune de sporturi de iarnă • Bază de lansare 

a schiului de performanță sibian
Orice călător (turist) care po

posește pentru citeva zile la Sibiu și 
vrea să pătrundă cu adevărat frumu
sețea orașului și a împrejurimilor 
sale trebuie să apuce calea Păltinișu
lui. Stațiunea — cea mai înaltă din 
țară, 1450 m — este coroana Sibiului 
așezată pe fruntea munților Cîndre- 
lului (numiți și ai Cibinului) tot așa 
cum Poiana este coroana Brașovului 
scânteind pe culmea Postăvarului. 
Mergem pe calea Dumbrăvii, trecem 
prin Rășinari (12 km) comună de 
vechi si prețioase tradiții folclorice 
legată de Sibiu (și printr-o linie de 
tramvai) și înaintăm tot pe asfalt 
pînă la cabana Curmătura Stezii — 
600 m. altitudine, bijuterie de arhi
tectură montană. De aid. drumul — 
aflat în avansate lucrări de moder
nizare — aburcă în serpentine strînse 
pe primele culmi ale Cindrelului 
spre a debușa — după 34 km de la 
Sibiu — într-un platou vast, la mar
ginea căruia, sub brazi și molizi, se 
adăpostește Păltinișul, grup de oca 40 
de vile, parte cu regim de case de 
odihnă (deschise tot anul), parte cu 
regim de cabane turistice.

Pînă de curînd. Păltinișul era un 
fund de sac a cărui principală atrac
ție turistică o reprezenta vizitarea 
virfițlui-. Cindrelului (2245 m) care

păstrează, prin cele două iezere ce 
formează chiar izvoarele Cibinului, 
urmele glaciațiilor din cuaternar. 
Prin amenajările rutiere la care a 
fost supus. Păltinișul devine o placă 
turnată, un nod rutier care explo
rează o vastă geografie a Paringului. 
a întregii zone montane dintre Olt 
și Jiu. cu excelente legături cu lacu
rile de acumulare Sadu (din valea cu 
același nume) și Vidraru. din valea 
Lotrului. Dar Păltinișul, nu este nu
mai o excepțională stațiune de odih
nă, liniștită, purificată prin ozonul 
coniferelor, pitorească și ospitalieră 
ci. beneficiind de substanțiale inves
tiții materiale, a devenit și o moder
nă...

...STAȚIUNE DE SPORTURI
DE IARNA

Da 50 an de centrul stațiunii. 
culmea Onceșți. a fost defrișată, lăr
gită (40 m) și curățată ca in palmă, 
o pîrtie de schi excelentă, de dificul
tate medie (asemănătoare ca aspect 
și dificultate cu Clăbucetul Predea
lului), lungă de 1400 m și deservită

Mihai B1RA

, (Continuare Jn vgo. a

(Continuare In pag. a 4-a)

IOAN CHIRILA

Secvență din partida I. Fiscuteanu (Metalul) — T. Ignătescu (Rapid), partidă 
ciștigată la puncte de luptătorul metalurgist (in planul al doilea)

Victorii scontate în campionatul 
de lupte greco-romane

După
ztei A 
tot la
mai bune echipe d« „greco-romane“ la 
ediția din acest an a campionatului pri
mei divizii : Steaua, Rapid, Dinamo, 
Progresul și Metalul — toate din Ca

In campionatul feminin de volei

A seară, în. 
desfășurat.. în 
jocuri din cadrul etapei 
a campionatului feminin, 
mănunte de la aceste

DINAMO—C.P.B. 3- 
12). Comportarea 
echipe a fost inegală 
cursul celor aproape 
de joc, care de altfel 
un nivel tehnic și 
mediu. Dinamovistele 
în formația de bază au 2 - - -

epilogul turneului final al divi
de lupte libere, au început ieri, 
sala Floreasca, întrecerile celor

în gala de verificare a lotului secund

BOXERII S-AU PREZENTAT BINE PREGĂTIȚI
Ion Sănătescu •— Anghel Iancu. De 
remarcat revenirea la- cat. cocoș (cea 
care l-a' consacrat) a lui Gîju. evo
luția promițătoare la . cat. jmijloc.ie 
mică a lui Zilberman, 
să revină în prima 
a țării. La minusuri 
descalificare dictată de___ ________
Stănescu în meciul mijlociilor Alee 
Năstac — Dumitru Găinaru. 
nu și-au apărat cinstit șansele. RE
ZULTATE TEHNICE : muscă : An
ton Cojan b.p. Ion Nicolau. cocoș : 
Nicolae Gîju b.p. Răducanu Ivanciu, 
până : Octavîan Amăzăroaie b. ab. 3 

, Marin Grigore, semiușoară : Costică
Bumb_ b.ab.3 Gheorghe Popa, semi- 
mijlocie; Nicolae Păpălău b.p. Con
stantin Melinte. mijlocie mică i Vic
tor Zilberman b. k.o. 2 Valeriu Filip, 
semigrea: Marin Constantinescu
b. k.o. 2 Dumitru Biicur. Mișu Banu 
b.p. Patru Cojocaru. grea : Ion Să
nătescu b.p. Anghel Iancu.

uzinele Semănătoarea 
neincăpătoare pentru 
de iubitori ai boxului

Sala de la 
dovedit 

număr 
să vadă la lucru pe pugiliștii 
secund al țării care se pre- 
pentru apropiata confruntare

s-a 
marele 
dornici 
lotului 
gătesc . . .
cu echipa B a Poloniei. Verificarea 
la care au fost supuși a corespuns 
și putem aprecia că la unele cate
gorii de greutate vom fi bine repre- 
zentați. Aici ne referim la Anton 
Cojan (muscă). Nicolae Gîju (cocoș), 
Octavian Amăzăroaie (pană), Costică 
Bumb (semiușoară). Victor Zilber- 
man (mijlocie mică). Marin Conștan- 
tinescu sau Mișu Banii (semigrea), 
care au arătat o formă corespunză- 
1oare etapei actuale de pregătire și 
de la care se așteaptă rezultate pe 
măsura talentului lor.

Dintre partidele de aseară au plă
cut. prin dîrzenia și frumusețea dis
putelor, 
față pe 
Nicolae 
Costică

cele care au pus față in 
Anton Cojan — Ion Nicolau, 
Gîju — Răducanu Ivanciu, 
Bumb — Gheorghe Popa,

Of!

. care încearcă 
reprezentativă 
notăm dubla 

arbitrul Marin

care

i

Paul IOVAN

■

tehnice in fața luiCostică Bumb (stingă) a arătat frumoase posibilități
Gh. Popa, pe care l:a învins prin abandon.^ 1.: < foto». V. BAGEAC

pltală. Cea de a șasea formație. Vul
turii Textila Lugoj, nu a putut participa 
la turneul inaugural din cauza unor 
indisponibilități survenite cu puțin timp 
Înaintea competiției. Aflîndu-ne la acest 
capitol trebuie să menționăm și alte 
absențe. Din garnitura giuleșteană ău 
lipsit concurențli de la primele două 
categorii : Nicolae Gingă (43 kg), care 
la cîntarul oficial a fost mai greu cu... 
20 gr. (!) și Gheorghe Stroe (52 kg), ac
cidentat vineri noaptea... Deci Rapid a 
fost handicapată încă din start , cu 8 p. 
Cu toate acestea, după cum vom vedea 
în cele ce urmează, formația rapidistă 
și-a „vîndut" scump „pielea'-. Nici 
Steaua nu a prezentat echipă completă. 
La cîntar nu s-a prezentat concurentul 
acesteia de la cat. 08 kg, Gheorghe Pe
tre. din motive necunoscute nici de an
trenorul formației. In schimb, cu toate 
că zilele trecute declarase că nu va par
ticipa la această competiție neliind inch 
restabilit în urma unei accidentări cie 
astă vară, reputatul, luptător Gheorghe 
Berceanu și-a reluat locul în echipa sa, 
Steaua, ce-i drept, la cat. 52 kg în Ioc 
de 48 kg

Mal întîi s-au întîlnit METALUL cu 
RAPID, pe o saltea, și pe o alta. DINA
MO cu PROGRESUL. Deși, rapidiștil au 
început meciul cu metalurgiștll de la 
scorul de 0—8 ei au luptat cu lnver-

Costin CHIRIAC

sala Dinamo, s-au 
avanpremieră două 

a IX-a 
Iată a- 

meciuri.
■1(10, 8, -13, 
celor

pe 
două
a fost de 
spectacular 

evoluînd 
condus cu 

■0 la seturi. In această situație 
antrenorul Gh. Constantinescu a 
introdus în teren pe tinerele R. 
Scurei ți C. Dinculiță, pentru a 
le da posibilitatea să se rodeze 
pentru o eventuală integrare în 
sextetul de bază. Determinant în 
obținerea victoriei a fost blocajul 
ți preluarea echipei Dinamo, care 
a funcționat mai bine. Remar- 
câri i A. Constantinescu și M. 
Nicolescu' de la Dinamo respectiv 
R. Hălmăgeanu ți A. Ionescu. Au 
arbitrat N. Mateescu și V. Săndu- 
lescu. . .

două 
pai - 
ore

•nu

T.E.F.S—RAPID 0—3 (—3, —11, 
—5). Cel de-al doilea meci a con
stituit o mare deziluzie. Așteptat 
cri. un meci-cheie al acestui final 
de campionat, el a fost pînă la- 
urmă doar un simplu galop de 
sănătate pentru giuleștence. Stu
dentele au jucat foarte, slab, și cu 
toate eforturile antrenorului Gh. 
Moise de a le aduce pe linia de 
plutire prin dese schimbări
au putut să dea o replică mai 
consistentă adversarelor pe 
sura valorii lor. Jocul în sine nu 
a avut istoric, studentele opun'nd 
o oarecare rezistență doar în se
tul doi. Rapidistele au dovedit și 
cu această ocazie forma bună în 
care se află anunțînd un mare 
final de campionat în meciul cu 
Penicilina. Pe parcursul celoi- a- 
proape 60~de minute de joc, 
trenorul — 
aceeași 
Bălășoiu, 
L. Mateș 
bitrat N.

mă-

. an- 
Davila Plocon a folosii 
formație i M. Baga, C. 
E. Rebac, M. Szekely, 
și C. Băltăreții. Au ar- 
Beciu și V. Savu.

Iulian COSTINIU

I.ia Iliescu (Dinamo) rezolvă dificil un atac al echipei sale in meciul da, 
ieri cu C.P.B. Foto; Theo MACARSCHI(Continuare în pag. a 4-a)

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
Am intrat în zodia almanahu

rilor și anchetelor de bi
lanț. Șemn indubitabil că a 

început sâ ne cuprindă febra sfîrși- 
tului de an, ca înaintea oricărui 
mare concurs. Tn fond, ora bilan
țului — în care rememorăm suc
cese, performanțe, sau neîmpli- 
niri, care proiectează în fascicolul 
de lumină, sau plasează într-un 
con de umbră, echipe și sportivi 
— nu poate fi comparata cu un 
concurs ? Nu sîntem tentați acum, 
cînd pe filele calendarului zăbo
vim parcă mai mult, vâzîndu-le 
din ce în ce mai împuținate, să 
ierarhizăm valorile, să le încunu
năm pe cele mai bune, pe cele 
care ne-au oferit în decursul anu
lui termeni de referință și mo
mente de satisfacție ?

Și lumea sportului românesc, 
ce lulă viabilă a realității acestei 
țâri, și-a consolidat liniile sale 
de forță, a înregistrat în 1971 suc
cese de prestigiu internațional. Pe 
acest fundal trebuie apreciată ac-

țiunea lansată în această săptă- 
mînă, și care se va încheia în 
preajma Anului Nou, privind de
semnarea celor mai buni 10 spor
tivi în anul 1971, a primilor spor
tivi pe fiecare disciplină, a sporti
vului cu alese însușiri morale și 
cetățenești care s-a remarcat prin- 
tr-un act de înalta ținută etică.

Ancheta se bucură — după 
cum ne arată primele semne — de 
un larg ecou în ambele sensuri. 
Masa iubitorilor de sport este in
teresată să treacă în revistă acti
vitatea depusă în acest an, roa
dele muncii și talentului sportivi
lor români, al căror martor și sus
ținător permanent a fost. Iar spor
tivii înșiși »înt doritori să afle a- 
precierea finală a opiniei publice 
asupra străduințelor lor, dacă a- 
cestea vor cămine în pînza pe 
care războiul sportului a țesut-o 
de-a lungul celor 364 de zile.

Trofeul Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport acor
dat sportivului nr. 1 al anului, cu-

pele Federațiilor de resort pentru 
cei mai buni performeri ai discipli
nelor respective, ca și trofeul 
„Fair-Play", decernat de Asociația 
presei, sportive vor recompensa 
pe cei mai merituoși sportivi ai 
anuliți 1971, ca reprezentanți de 
prestigiu ai unei mișcări ce însu
mează mii și mii de practicânți.

TINEREȚEA VOLEIULUI, DIN 
NOU LA ORIZONT

Ultimele confruntări din campio
natul primei divizii de volei, dir. 
care unele aveau caracterul unor 
derbyuri de tradiție și clasament, 
au scos în evidență excelenta for
ma a sextetului dinamovist. Tre- 
cînd cu ușurință de Rapid și 
Steaua (campioana „en titre"), for
mația din șos. Ștefan cel Mare a

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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ÎN PAGINI EMOȚIONANTEFRUMUSEȚEA JOCULUI REGE combinată, grație avantajului 
la coborîre. Că era totuși și un

dată 
Se

Și 
de-

după 
să 
In

/ ... .X

de NEAGU RĂDULESCU

PÎINE"„FOTBAL

Pe poligon au eueerlt șt aplauze, zpăr- 
gtnd cele trei baloane din 4 focuri. Bună 
a fost șl comportarea „alpinilor-' fiindcă 
nu trebuie uitat că în acea vreme nu 
aveam în țară nici un mijloc mecanlo 
de urcat panta, antrenamentele lor fă- 
Mndu-se mal mult prin... urcușuri.

St. Moritz a însemnat pentru noi toți 
șl un punct de plecare pe linia unul 
antrenament specializat, ale cărui roade 
le-am cules în anii următori.

Gh. EPURAN

Delegația României, în frunte cu patrula militară, se îndreaptă spre sta-' 
dionul de gheață pentru ceremonia deschiderii (

A V-A EDIȚIE
LOCUL : Saint Moritz (Elve

ția), altitudine 1900
DATA : 3 ian. —
PARTtCIPANȚI :

(77 sportive) din 28
SPORTURI IN

CAMPIONII EDIȚIEI

7 fik A % Aspor
* A / "S 
t #• A.

Aflat la • XX-a ediție, medul d» 
rugby România — Franța reprezintă 
una din cele mal vechi manifestări 
sportive bilaterale româno-franceze.

In 1919. deci in urmă cu mal bine 
de o jumătate de secol, la Paris, cu 
ocazia Jocurilor Interaliate, avea loc 
întilnirea dintre selecționatele arma
telor române și franceze. O subliniere: 
echipa României a avut In alcătuirea 
ei. ca taloner, pe regretatul actor, 
George Vraca. Apoi. în 1924, Parisul 
ti fost gazda J.O., In care rugbyul s-a 
aflat în programul întrecerilor. Fără 
a exista o succesiune anuală, Întâlni- 
Irile de rugby româno-franceze au con
tinuat pînă în preajma celui de-al 
doilea război mondial. în această pe
rioadă. superioritatea reprezentanțilof 
„coooșulul galic” a fost evidentă.

Legăturile cu rugbyul francei au 
fost reluate după Eliberară. Datorită 
condițiilor nd create în tara noastră, 
s-au pus bazele unei mișcări (porUve 
puternice, capabile să M afirme pa 
plan internațional. Rugbyul n-< făcut 
.excepție. Intervine un evident echl-,- 
libru valoric, rugbyștii români reușind 

.chiar victorii asupra celor franoeri. ’
PE FIRUL fSTORIEU ^

Ediția 1938 a meciurilor de ragby 
jRomânia — Franța avea a| marcheze 
«prima afirmare a sportivilor noștri. 
E drept, am fost învinși cu 11—fl, dar 
ce uriașă distantă ne despărțea de 
®cel 3—59 din 1924 ! Eroii medului 
■au fost Popa. Crissovelonl, Dinescu, 
Ascanio Damian. And reia? șt Turuț...

' . . .In primăvara anului 1957. sta-,
dionul „23 August” din București era 
arhiplin. Pină in ultimul minut de 
joc. egalitate în partida România — 

iFranța. Dar. Iată că fundașul echipei 
‘oaspe, celebrul Vannier, so pregătește 
!«ă transforme o lovitură de pedeapsă 
de la centrul terenului. Și reușește !

Așadar, o victorie in extremis a 
Franței, mult comentată, după ce 
'rugbyștii români conduseseră la un 
moment dat cu 15—6... Cel mai buni 
de la noi. Pencia și Tltl Ionescu...

... 1960. început de vară. Rugbyul 
.românesc obține prima victorie asupra 
șFranței. cu 11—51 Penciu va realiza 
8 puncte, fiind de fapt eroul lntîlnirii...

... Bayonne, 1961. Un med egal, 
5—5 acasă, la francezi, care a echi- 

,'valat cu o victorie. Rugbyștii noștri 
au avut perioade de dominare în care 
ar fi putut obține chiar și o victorie. 
Și la acest scor. Insă, lumea rugbys- 
tică a rămas uluită. Autorii celor 6 
puncte de aur Moraru și Penciu...

.. .Stadionul „23 August” din Bucu
rești a trăit, în 1962. din nou. un 
moment de apoteoză- Rugbyștii români 
obțin pentru a doua oară victoria 
asupra francezilor. 15 000 de specta
tori au aplaudat minute în șir 
gutorul acelei lovituri magistrale 
picior care a avut drept erou 
Alexandru Penciu...

.. .Toulouse este considerată 
adevărata capitală a rugbyului 
cez. Cite echipe au reușit, oare, să 
infrunte Franța în acest bastion ? Și, 
totuși, iată, echipa de rugby a Ro
mâniei izbutește. în 1962 ,să țină în 

. șah pe redutabilii lor adversari. Scor 
, final 6—6. Dar — ca și la Bayonne 
, — n-a lipsit mult ca agențiile de 
presă din întreaga lume să anunțe o

„Biziert 90.000 da locuitori, capita la mondială 
fi a rugby-ului".

proporții. Dragomî- 
splendid „essai”. In 
transformat o lovi-

a vinului natural,...

pe 
de
P«

ca 
fran-

surpriză de mari 
rescu a Înscris un 
timp ce Penciu a 
tură de pedeapsă...

.. .1 decembrie 1968. La București, 
România va întrece pentru a treia 
oară Franța (15—14). A fost un veri
tabil meci-spectacol în care rugbyștii 
noștri au practicat un joc modern. în 
spiritul actualei concepții despre 
sportul cu balonul oval. Cel mai a- 
freciat jucător a fost de data aceasta 
rimescu, autorul celor 15 puncte ale 

echipei noastre.- De altfel, intr-un co
mentariu apărut imediat, după meci, 
în presa franceză de specialitate, ti
tlul a fost formulat astfel: „Irimescu 
a întrecut Franța"...

BEZIERS, ORAȘUL CAMPIONILOR 
FRANȚEI “........ .....................

Pentru cea 
tre rugbyștii

Șl PATRIA VINULUI 
de a XX-a întîlnire din- 
români și cei francezi,

BILANȚUL ÎNTÎLNIRILOR

ales orașul Băzlers, Si
este

gazdă a fost 
tuat în sudul Franței. Bâziers 
localitatea în oare activează cea mai 
puternică echipă de club, campioana 
anului trecut, neînvinsă In 
parte a campionatului actual.
care a realizat cele 
puncte (242) și cele 
essai-uri (36). Orașul se 
tre centrele cu tradiție 
balonul oval, alături de 
Perpignan, Pau, Tarbes etc.

Gazda acestei ediții jubiliare a În
tâlnirilor de rugby româno-franceze 
este totodată și capitala vinului, locul 
unde se produc cele mai renumite 
produse viticole, aproape cu aceeași 
faimă ca Bordeaux

Un ultim detaliu: dubul A.S. B6zi- 
ers. care și-a sărbătorit anul acesta 
60 de ani de existență, trăiește efec
tiv atmosfera sărbătorească a apro
piatei întâlniri de rugby, româno-fran- 
oeze, care 11 măgulește șl îl onorează.

prima 
XV-le 
multe 
multe

mai
mai
impune prin- 
in sportul cu 

Toulouse,

C. MORȚUN

m.
8 febr.. 1948. 
713 sportivi 
de țări.
PROGRAM : 

Schi alpin (coborire, slalom, com
binată alpină), schi nordic (18,50, 
4x10 km sărituri, combinată nor
dică) : patinaj viteză (500. 1500, 
5000 și 10 000 m), patinaj artistic 
(bărbați, femei, perechi), bob (2 
și 4 persoane), skeleton, hochei 
pe gheață. PROBE DEMONSTRA
TIVE : patrulă militară și pen
tatlon modern de iarnă.

CEL MAI POPULAT START : 
coborire bărbați (112 concurențl 
din 25 țări).PARTICIPAREA FEMININA : 
admisă la patinaj artistic șl pro
be alpine.SPORTIVII ROMANI : au parti
cipat cu echipa completă la pro
bele alpine (Dumitru Sulică, Ion 
Coliban, Dumitru Frățilă, Radu 
-Scirneci, Vasile Ionescu, Mihai 
Biră, Imre Bela, I. Petcu), și cu 
o patrulă militară (ept. St, lo- 
nescu it. Gh. Epuran, plut. maj- 
Ion Calmare. serg. maj. C. Vlâ- 
dea, sold. Ion Koscbi, sold. Cor
ne! Crăciun. CELE MAI BUNE 
REZULTATE : coborire. E. Scir
neci 51. D. Frățilă 57 și D. Sulică 
58 ; slalom : Sullcă 38, Coliban 
39 ; combinată alpină. Frățilă 40, 
Coliban 41. Sulică 42. Patrula mi
litară a ocupat locul 7, rcmarcin- 
du-se la tragere (a doua în cla
samentul neoficial).

Noi, «chiorii, am avut cinstea să fim 
primii sportivi partlclpanțl la o compe
tiție Internațională, sub culorile Repu
blicii. Grupul „alpinilor" a plecat spre 
Elveția chiar a doua zi după marele act 
de la SI decembrie 1947, șl pe ecusonul 
purtat de schiori scria doar Romania. 
Noi, cel din patrulă, am plecat Insă spre 
St. Moritz Ia 21 Ianuarie șl am avut 
timp să ne confecționăm ecusoane cu 
„R.P.R." care, alături de uniforma 
noastră de vlnători de munte, au stîrnlt 
multe întrebări șl pe drum șl la St. 
Moritz.Jocurile Olimpice au fost pentru noi 
toți o premieră. Era normal, deci, să

Absent. în ultimul timp, din mo
tive de boală din publicistica de orice 
profil. NEAGU RADULESCU, acest 
condei fin. jucăuș — dnd ușor ro
mantic. dnd plin de add — și mâ
nuitor neîntrecut al grafitului, prin
tre caricaturiști. îșl face, lată, sim
țită prezenta în librării cu încă un 
volum dedicat sportului-rege_și ^in
titulat, sugestiv. ” - - -
NE” 
dulce al pîinii, 
ți-o interzice, și 
pe furiș", scrie

Al doilea război mondial a între
rupt și firul Jocurilor Olimpice de 
Iarnă, manifestație oare, datorită rta- 
pîndirii schiului alpin, dovedise — 
In 1936 la Garmisch-Partenkirchen 
o popularitate în creștere.

A V-a ediție a Olimpiadei albe, 
programată în Elveția, la St. Moritz, 
a fost de altfel dominată

edhiul alpin, prezent acum în program 
cu trei probe ce au încununat trei 
campioni olimpici. Ca număr de țări, 
participarea nu a crescut, fiindcă 
Germania și Japonia nu au fost ad
mise. ca principalele provocatoare ale 
celui de-al 2-lea război mondial, iar 
reprezentantul Australiei, accidentat 
la antrenament, nu a putut lua par*

!«l**

flm Impresionați da această reuniune a 
celor mal buni schiori din lume, dintre 
care mulțl ne erau cunoscuțl 
nume în compania lor am căutat 
aflăm’ cit mal multe, mal ales că 
pregătirile pentru J.O. întlmplnasem 
greutățile lipsei de Informare In ceea 
ce privește modul de pregătire. De alt
fel șl la cursa de patrule am avut o 
mare surpriză : startul s-a dat de la 
2 600 m altitudine șl s-a pornit îhtr-un 
urcuș de peste 3 km, care ne-a dus la 
2 900 m. Am coborlt din nou la 2 600 m 
pentru a urca la 3100 m. A fost o în
cercare grea, dar fondlștil noștri l-au 
făcut față In condiții destul de bune.

NUMĂRUL UNU 
te la cursele oficiale. De menționat 
prima participare la J.O. de iarnă a 
sportivilor din Chile. Islanda, Coreea 
și Liban.

Programul, lărgit la probele alpine, 
a fost completat pentru a doua oară 
cu o cursă de skeleton, sport care nu 
a reușit să se impună. St. Moritzul 
rămînînd singura stațiune cu pîrtia 
specială pentru această curioasă (" 
periculoasă sanie. în probele 
monstrative. alături de patrula milte 
tară, a apărut pentru prima 
pentatlonul modern de iarnă, 
mențineau din probele de vară călă- 
ria, tirul și scrima, înlocuind înotul 
cu o coborire pe schiuri și crosul cu 
o probă de fond pe schiuri. A fost, 
fără Îndoială, o încercare interesantă 
ți o reușită, din păcate, fără urmări.

în ansamblu, se poate spune că 
această primă ediție postbelică a 
Jocurilor Olimpice a fost o mare reu
șită. Spiritul sportiv a dominat între
cerea. celebra stațiune elvețiană pu- 
nînd accentul pe o cît mai perfectă 
organizare tehnică, fără să urmăreas
că latura spectaculară propagandisti
că. Spectatorii, numeroși, nu au atins 
însă cifrele cu care a uimit Gar- 
mischul. iar unele întreceri (ca cele 
de hochei și patinaj disputate pe un 
patinoar natural, descoperit) au fost 

•— ca și schiul nordic — pe al doi
lea plan. Proba de coborire la care 
au luat startul 112 sportivi din 25 da 
țări a fost de departe cea maj popu
lară. cea mai spectaculoasă, pîrtia 
pretențioasă (cu hopuri cît casa, cum 
spunea un schior al nostru și care 
trebuiau trecute cu o viteză de 100 
km/oră) contribuind mult la interesul 
stârnit. De altfel, de la St. Moritz, 
schiul alpin a devenit sportul numă
rul unu al J.O. da iarnă, ajutat poate 
și de faptul că la fond, duelul din
tre reprezentanții țărilor nordice a 
fost mal puțin ascuțit, schiorii sue
dezi — singurii care nu suportaseră 
rigorile războiului — dominînd larg 
toate probele.

la 
de 
bun slalomist a dovedit-o la sla
lomul special, unde a cucerit a 
3-a medalie (de bronz), urmînd în 
clasament elvețianului Edi Reinal- 
ter (marea surpriză) și lui James 
Couttet. Cîțiva ani mai tîrziu, O- 
reiile s-a consacrat sportului auto
mobilistic, găsindu-și moartea în- 
tr-o cursă pe autodromul Montleh- 
ry de lîngă Paris. Alte două mari 
vedete ale J.O. din 1948 au fost 
fondistul suedez NILS KARLSSON 
(supranumire Mora Nis. după lo
calitatea în care s-a născut la 
25 iunie 1917) cîștigătorul mara- 
toulul zăpezii (50 km) șl tânărul 
american RICHARD BUTTON (19 
ani), care a introdus stilul atletic 
și săriturile duble în patinajul ar
tistic. 1

Probele alpine și în special co- 
borîrea au constituit marea atrac
ție a acestor jocuri olimpice. Cum 
de data aceasta s-au acordat trei 
titluri de campion (la coborîre, la 
slalom special și la combinata al
pină — pentru clasamentul căreia 
s-a disputat un alt slalom special) 
cel mai popular campion al ediției 
a fost francezul HENRI OREIL
LER, născut la 5 decembrie 1925, 
Oreiller s-a remarcat prin tem
peramentul său bătăios și printr-un 
simț al echilibrului care i-a per
mis să cîștige dificila probă de co
borîre (3300 m. lungime, 850 m de
nivelare) cu o diferență de aproa
pe patru secunde față de al 2-lea 
clasat, austriacul Franz GabL Deși 
la slalomul pentru combinată nu 
a ocupat decît locul al 5-lea, Oreil
ler. a cîștigat și medalia de aur

i

derbyuri.

sugestiv, ..FOTBAL CJU PÎI- 
(.,Fotbalul are oriunde gustul 

chiar cînd doctorul 
tu îi măninci coaja 

_ ____ T , ___ autorul în prefață), 
volum care succede, după trei ani, 
acelui nu mai puțin savurat 
balon rîdca în poartă".

Chiar fără să. fie flămând 
fotbal — și în aceasta constă marea 
artă a autorului pe care ne simțim 
datori s-o subliniem din capul lo
cului — cititorul înfulecă paginile 
pe nerăsuflate și simte un fior autentic 
de iubitor al acestui sport. Intr-adevăr 
la aproape fiecare rind al acestor 
amintiri, mai vesele sau mai triste 
— rod al timpului îndelungat petre
cut „Pe diverse maidane, terenuri 
și stadioane ale amintirii și ale ani
lor" — Neagu Rădulescu iși trădează 
pasiunea pentru „acest copil răsfățat 
șl răzgîiat al secolului nostru”. La 
aproape fiecare rind se vede că el 
a trăit fotbalul (nici astăzi, la mai 
bine de 60 de ani. el nu poate uita 
prima... minge: .„..albă, nr. 3 șl 
cu 24 de bentițe, visată nopți tn șir"), 
l-a iubit, l-a adorat.

Nepăstrînd o cronologie strictă a 
faptelor, dar urmărind, în subtext, 
ca și cei tineri să tragă concluzii 
utile. Neagu Rădulescu pleacă, totuși, 
în cârtea sa de la izvoare, reînviind, 
in primele pagini ale volumului, 
epoca romantică a fotbalului nostru. 
Sînt pagini duioase, nostalgice, șco- 
țind de sub colbul uitării amintirea 
primelor ■terenuri l„Romcomit”-ul, 
„Federația”, de lîngă Șosea, unde 
„mirosea iarba a primăvară și a iz
mă creață, si Ia fiecare gol marcat 
de nea Mitty (n.n. un fost centra 
înaintaș al Venusului) noi ne dă
deam peste cap de trei ori și ne tă
văleam de fericire, ca Ciacaniea, de 
Ia circul Sidoll sau ca minjil năs. 
cuți de cîteva zile”), a primelor cam- 
pioanate naționale (cu vestitele lor

Henri Oreiller (Franța) supercampionul S.O. din 194!

derbyuri. Chinezul C.A.O 
pensia — Venus, Rapid — Venus etc.) 
a primilor idoLi. Acei idoli ai copi
lăriei Iui („. . .Postescu era alt idol. 
Un portar cu tocă și statură de jo
cheu”. .. „Dar Teciu, extrema cu 
pernițe de puf... dar Onorlcă. dar 
becul Nae Secăreanu...“), ai genera
ției lui. Bogdan. Bodola, Dobai. Bin- 
dea. Baratki. David, Vogi. Ultimului 
U dedică chiar un capitol („Un as 
— „Ciogli") pe care-1 închete astfel: 
„Nu știu ce mi-a venit 1 Dar parcă 
doream să-1 aplaud din nou, de unul 
singur, in această toamnă și a vieții, 
și a stadionului I M-am ridicat Insă 
ți, tretindu-1 prin spate, l-am atins 
ca din greșeală umărul. I-am mîn- 
gîiat galoanele. Niște galoane nevă
zute. pe care le merita pentru tot 
ce a făcut pentru fotbalul nostru”. 
Se întâmplase la un joc de verificare 
a tricolorilor noștri, cu puțin timp 
înainte de „Mexic", cînd Emerich 
Vogi venise la arenă bolnav...

.. .Și uite așa. pe nesimțite. Neagu 
Rădulescu ne aduce, cu sprințaru-1 
condei, și în zilele Mundialului. mai 
precis la... nopțile („Nopți de po
mină”) petrecute și de autor în fața 
televizorului. „Pentru mine, campio
natul mondial a trăit numai prin 
performanța echipei noastre, nu prin 
grozavele vedete”.
rilor noșlri 
regăsit la 
... „Echipa 
nifică prin 
fletesc. Cu 
ru, Neagu. 
scoate un meci nul sau chiar — nu 
rîdeți — o victorie”. ...„Regi necontes- 
lați, ca Pele, Jairzinho sau Tostao 
s-au învîrtit 
titirezi — în 
brovschi sau 
mânași! ăștia

Va să zică 
fotbal vedete

Pentru că spune, undeva, 
autorul: „Sînt alte primăveri 
Sint alte stadioane azi ! Sînt 
condiții, mai prielnice parcă fotba
lului decît ieri", 
verăm pe 
tive noi 
va avea 
il putem 
numai eu
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ADEVĂRURI
Dacă vom continua să nu ne mișcăm, 

vom ajunge ca niște centauri : sus om, 
jos scaun.

• Robert Merle
Mai bine să se întrebe de ce nu există 

o statuie a lui Cato, decît să se întrebe 
de ce există una.

Cato

......Urmașii ma- 
jucâtori din trecut și-au 

Guadalajara sufletul”, 
românească a fost mag- 
accst irezistibil patos su
mai mare noroc, Tăta- 
Dinu și ceilalți puteau

uneori — neputincioși 
jurul Iui Dinu. Dem- 
Dumilru, jonglînd 
ca maeștrii.
se poate să fim

ro-

șl-n

I
I
I
I
I
I
I
I

1
I
I

Să ne iertați acastă glumă „foto
grafică”, dar ne obligă asemănarea 
izbitoare între mult comentata Sala- 
teră și frumoasa cupă de argint, cu 
care s-a întors Ion Țiriac acasă, ve
nind din Maroc.

Din același metal, cîntărind șase 
kilograme și ceva, cupa oferită în
vingătorului celei de a X-a ediții a 
turneului international de la Casa
blanca. este o reușită replică a celui 
mai faimos . trofeu al tenisului. Dona-

al II-lea, altor, însuși regele I-IaSsan 
Marocului.

Mai adăugăm că. pînă 
înscris numele în lista 
internaționali ai acestei 
meni de renume ca Manuel Santana, 
Ro J' Emerson. Nicola 
Pentru prima oară, la loc

■prezentant al sportului
Bravo Tiri !

acum, și-au 
campionilor 

țări, tenis-

Pietrangeji. 
alături un 
românesc

Foto : D. NEAGU

AGENDA TURISTICA
• După colocviul cu tema „Turis

mul — mijloo de educație patriotică" 
cu care și-a inaugurat actuala sta
giune. clubul turistic „Terra 2 060” 
ne ofieră azi (sala Dalles, ora 11) do
uă interesanta prelegeri din ticlui 
„Metamorfoze geografice românești 
în deceniul VIII”: „Chirurgia naturii” 
(lector univ. dr. I. Ion); „Industriali
zare și urbanism” (conf. univ. dr 
I. Velcea și lector univ. arh. R. Pa- 
trulius).

Viitoarea manifestare a clubului va 
avea loc miercuri 8 decembrie (sala 
din str. Biserica Amzei nr. 7. ora 
18,30) tind prof. I. lonescu-Dunăreanu 
și maestrul emerit al sportului F.m. 
Cristea iși vor prezenta lucrările re
cent apărute „Drumuri de munte" și, 
respectiv. „Piatra Craiului".

• Turiștii au din nou un loc de 
popas la poalele munților Iezer-Păpu- 
șa. în locul vechii cabane, distrusă de 
incendiu, se înalță acum un hotel tu
ristic cu o capacitate de 150 locuri 
Dat in funcțiune zilele trecute, hotelul 
va avea, credem, numeroși oaspeți s- 
In timpul iernii, deoarece împrejuri
mile sale oferă pante excelente pentru 
schiorii începători.

• în cadrul Casei de cultură a ser 
torului 4 din Capitală a luat fiir* 
un club turistic care iși propune ■ 
popularizeze frumusețile patriei și •

contribuie la educația patriotică a ti
neretului pe această cale. Zilele tre
cute. av. M. Dumitrescu a conferen
țiat, în cadrul clubului, despre unul 
din înaintașii turismului românesc, 
Mibai Haret.

tot 
azi ! 
alte I

.. .„Hai să perse- 
aceste drumuri șl perspec- 

și Măria Sa Fotbalul nu 
decit de cîștigat. Fotbalul 
mînca azi cu cozonac, nu 
pîine”...

ȘTEFAN GICU, SATUL CODREȘTT. 
1) Florea Dumitrache este născut in 
București. Cine v-a spus că orașul 
său natal este Rlmnlcu Sărat a vrut 
să vă facă o plăcere, deduc eu, des
coperind stampila poștei, care arată 
că scrisoarea este pornită de pe a- 
ceste meleaguri. Vă rog să mă scu
zați pentru decepția pe care v-am 
provocat-o. N-am nici o vină 1 Vă 
promit, însă, că o să caut — șl nu 
se poate să nu găsesc — alt fotba
list celebru, originar din Rîmnlcu 
Sărat 1 2) „Dv. cu cine ați vrea să 
cadă echipa României, în sferturile 
de finală ale Campionatului euro
pean Credeți că unii dintre ad
versari sînt mal slabi decît ceilalți ? 
Este o simplă Iluzie 1 în această 
fază a competiției, sorții nu mai au 
nici un cuvînt de spus, în afara ca
zului că adversarul desemnat ar... 
forfalta 1

B. M. BUCUREȘTI. ^Intr-o contro
versă cu un prieten, acesta a afir
mat

prieten, acesta a afir- 
Merckx a participat la

lagată de executarea loviturii de
11 metri : „Arbitrul acordă o lovi
tură de la 11 metri. Aceasta este 
executată după expirarea timpului 
regulamentar de joc. Atacantul care 
execută lovitura de pedeapsă trage 
în portar și mingea ricoșează la el. 
Șut și gol !“ Prea tîrziu și-a reglat 
tirul jucătorul respectiv. Jocul luase 
sfîrșlt, o dată 
nalty-ulul. Dacă 
direct în plasă.

I
I
Icu executarea pe- 

mlngea ar fl ajuns 
arbitrul ar fl con-

I
G. NICOLAESCU

FELICITĂRI

că Eddy

ȘlTurului României".
și al dtelea s-a clasat îI

REFLECȚII FOTBALISTICE
® Cînd un jucător driblează : 

ce-i iese în cale și nu reușește ■ 
înscrie, se... autodriblează I

® Golul marcat dintr-o mint 
primită de la adversar este juma 
țațe de... autogol!

Începînd de astăzi. Ion Poștașu 
nu va mai primi, probabil, nici 
o scrisoare de la vreo codană din-

năra economistă Dalina Buicules- 
cu, absolventă a Facultății de co
merț exterior.

-un colț îndepărtat de țară, în- 
răgostită de fotbalistul Alexan- 

iru Boc, de la Rapid. Fiindcă ele 
/or afla, din rîndurile de față, 
că jucătorul lor preferat s-a că
sătorit, săptămîna aceasta, cu tâ-

Dar, desigur, și ele, ca și noi. 
vor transmite cele mai calde urări 
de fericire tinerilor căsătoriți, care, 
privind fotografia, alcătuiesc un 
cuplu ideal.

Foto ; S. BAKS¥
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ediție a 
nu v-a spus . 
Ultimul ? Penultimul ?

MIȘU DUMITRESCU, BUCUREȘTI. 
Iată adresa statisticianulul Frederic 
Moises : strada Republicii 209, Rupea, 
județul Brașov. In afara meciurilor 
de copil, cred că are evidența exactă 
a tuturor celorlalte partide ce s-au 
disputat de la apariția fotbalului pe 
pămînt I

TEODOR NISCOV, SIBIU. Răs
punsul dat cititorului Florin Baloșes- 
cu, din Brașov, referitor la circum
stanțele în care golurile înscrise în 
deplasare. în competițiile europene, 
sînt socotite dublu, este cît se poate 
de clar și de exact. Dv., însă, l-ați 
citit în fugă. Probabil că aveați 
la teatru și vă grăbeați !

INGINER N. Z., IAȘI. Nu e 
mandabil să faceți pariuri — 
imaginare — dacă în prealabil .. .... 
avut curiozitatea să răsfoițl regula
mentul 
permis 
Unei lovituri de ia 11 metri, mingea, 
revenită din bară, poate fi reluată 
de oricare jucător, în afara celui 
care a executat pcnaltyul. Și golul 
înscris în asemenea condițlunl e 
perfect regulamentar. Urmațl-ml sfa
tul... nu mal faceți pariuri 1

N. BASTA. CRAIOVA. Șl dv. ridi
cați o problemă de regulament, le-

semnat golul. Dar nu se acordă nici 
măcar o zecime de secundă pentru 
continuare» fazei : minge revenită 
de la portar, din bară etc.

DRAGO? VACARIUC, SIBIU. ?-» 
rezolvat I — "
rare, nu 
loroasă ?

VLADA
Nu vă . _____ _____
cunde. sub pseudonimul de „Belphe
gor". Dar, vă pot spune, cine... nu 
se ascunde. Eugen Barbu, cum pre
supuneți dv. — nu 1

NELU HULUBAN, AGHIRES. Du- 
r‘ -I ..................
mine fotbal =■ 1______
că golul pe care 1-a înscris 
Nunweiller, ‘

Pe dnd. o nouă eolatio
ns Îndoim, " - - -la fel de va-

I
I

bilete

reco- 
chiar 
n-ați

de fotbal. Aceasta v-ar fi 
să aflați că la executarea

tepelus, 
pot spune

BUCURE? TL 
dne se as- I

I
Ip5 ce ne^puneți în vedere că „pentru 

—™C f.= Dinamo", ne spuneți 
c. 13 Radu
Steaua, v-aîn meciul cu

D®

pe noi. 
același

Păcat 
lucru 

l-ați i
: că nu pu- 
i și despre 
compus

fascinat. Și 
tem spune 
catrenul pe care 
această temă.

TRAIAN CÎMPEANU. Fiindcă dv 
folosiți formula „dragii mei", o 
să-ml permit și eu să mă adresez 
la fel : „dragul meu, pionul ajuns 
pe ultima linie, poate tj transfor
mat în orice piesă aflătoare sau nu 
pe tablă în momentul acela. în afară 
de rege.

Ilustrații : N, CLAUDIU

Fiindcă dv I
I
I
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SCORURI MARI

XICAS4 IA A. S. A
I-am găsit în seara aceea, după 

victoria asupra echipei argeșene, 
la restaurantul „Cramă". Erau la 
masă — împreună cu soțiile — toți 
jucătorii, precum și antrenorul 
Bone. O ocazie bună pentru a 
cuta cu ei și a pune, apoi, la 
poziția cititorilor, cîte ceva 
„viața echipei A.S.A. Tg. Mureș". 
Jucătorii, mulți tineri, mi s-au pă
rut tare „limbuți", simpatici, a- 
propiați. Nu sosisem bine printre 
ei și am aflat că portarul Nagel 
nu a primit încă nici un gol la 
Tg. Mureș, că „bătrînul" Naghi dă 
totul pentru a nu rămîne în urmă 
și a ajuta echipa. Hajnal, în fața 
căruia era un „șpriț" ce avea cu
loarea borvisului, la 20 de ani, 
are un copil de un an și jumătate. 
Fiecare, ca la o comandă, îți vor
bea — indiferent de unde începea 
discuția — despre atmosfera de 
prietenie ce domnește între jucători 
(chiar dacă între unii există o di
ferență de peste 10 ani). între ju
cători și antrenorul Bone, pe care 
unii îl socot... prea bun... „E prie
tenul nostru mai mare, spunea Haj
nal. îți este rușine să-l superi cu 
ceva, ai senzația că faci un lucru 
rău. foarte rău". Nagel, Toth, Mu- 
reșan, Fazecaș — toți căutau să 
ne convingă că la Tg. Mureș, între 
sportivii acestui club, există afini
tăți sufletești, multă prietenie. Ma
joritatea au activat împreună în 
divizia A, apoi în B și iarăși în 
A. L-am abordat pe Tibi Bone.

— E adevărat, vreau să fiu prie
tenul lor — ne-a spus. îi fac să 
înțeleagă că „totul" este numai 
spre binele lor.

— Pe ce bază a renăscut. Ca să

TIBERIU BONE

spuft așa, A.S.A. și de unde ten
dința de a juca atît de... italian în 
apărare 7

— Simplu. In divizia B am pri
mit multe goluri și atunci am în
țeles că sintem slabi în apărare. 
Am căutat s-o întărim mult și 
probabil o facem în detrimentul 
înaintării. Marcăm destul de pu
țin. în pius, e păcat că, uneori, ne 
pierdem. Noi în două jocuri am 
primit opt goluri in timp ce în 
alte zece ni s-au marcat doar două.

Mă uit, îi văd pe toți la masă 
și întreb :

— Le place la restaurant 7
— N-am nici o grijă cu ei. Da- 

că-mi spune cineva că un jucător

este în restaurant nu Intru în pa
nică. Sînt sigur că bea cafea, sau 
suc. Și dacă unul vine cîteodată 
și zice că vrea să bea o sticlă de 
bere, eu îi spun simplu : bea. Poate 
ii este necesară. Știu ei, bine, ce au 
de făcut. De multe ori îi Controlez 
acasă, seara, și întotdeauna îi gă
sesc. Sint foarte serioși,

— Ce ne spuneți de Boloni ?
— Este un talent cert. Are clar

viziune în joc, putere de muncă, 
se angajează în efort, are tehnică. 
Totul la 18 ani !

— Dar de capacitatea echipei 7
— Poate da mai mult. Jocul de 

astăzi, avintat și tehnic, este o 
dovadă. Mai avem însă de muncit.

La ora 21,30, în jurul nostru nu 
mai era nici un jucător. Plecaseră 
Pe rînd, neîndemnați de nimeni, 
acasă. Pe masă un litru și jumă
tate de vin... din două și jumă
tate comandate. L-am lăsat pe Bo
ne fumînd, gînditor. Priceperea, o- 
menia și firea lui blinda — iată o 
temelie trainică pentru succesele 
viitoare ale mureșenilor.

Modesto FERRARINI

la handbal feminin

Ieri după amiază In sala Progre
sul din Capitală au debutat întrece
rile din cadrul „Cupei Progresul” ’a 
handbal feminin, competiție la star
tul căreia s-au aliniat divizionare A 
Si B din București.

în.tr-o organizare demnă de toată 
lauda s-au consumat cele dinții par
tide dintre care vi le prezentăm pe 
primele două :

I.E.F.S. — I.S.E.M. 20—4 (9—3).
Joc fără istoric în care studentele 
deși cu o garnitură incompletă, și-au 
dominat copios modestele lor ad
versare. Scorul final ne scutește de 
alte comentarii, proporțiile rezulta
tului fiind edificatoare asupra situa
ției din teren. Din rindurile formației 
cîștigătoare am remarcat evoluția 
handbalistelor Mihoc, Costandache și 
Bunea.

UNIVERSITATEA — VOINȚA 
33—7 (14—3)1 Filmul partidei a fost 
identic cu cel al jocului anterior, 
campioanele intrînd pe teren decise 
să obțină o victorie concludentă 
Ele au prestat un joc excelent, 
spectaculos și eficient, cu multe faze 
aplaudate de public, obtinînd cîștig 
de cauză la capătul unui meci în 
care n-au avut. practic adversar 
S-au remarcat Niculina Iordache (a 
înscris 10 goluri!). Elena Dobîrceanu 
și Steliana Diăconescu.

Următoarea etapă a turneului se 
va disputa în ziua de 11 decembrie, 
în aceeași sală cu începere de la 
ora 16,30.

ÎN PRIMA ETAPĂ

Cupa Progresul

Echipajul Eugen Ionescu Cristca — Petre Vezeanu pe drumurile Greciei

RALIUL BALCANIC, O CURSĂ 
DE O DURITATE EXCEPȚIONALĂ

Rezultatele echipajelor

— h. —

In vederea turneului de la Havana

BOXERII SE PREGĂTESC DE ZOR

CU RÎNDURILE RĂRITE,
C.F.R. CLUJ TOT MAI LUPTA!

Șl SPERA!
Feroviarii clujeni — o știe toată 

lumea! — nu stau pe roze... Locul 
ultim pe care l-au preluat încă de 
la început, dar mai ales ghinioa
nele care s-au tinut ca scaiul da 
ei (vezi meciurile cu Rapid șl Cri
șul pierdute în ultimele minute) 
•u creat, cum era și de așteptat, 
o atmosferă destul de încărcată și 
numai calmul șl energia d-rului C. 
Rădulescu — netulburat și încă op
timist — au fost în stare să mai 
țină formația pe linia de plutire o 
bună bucată de vreme...

Iată, însă,' că în ultima săptămî- 
nâ, „dizidenții" au început să iasă 
la lumină rînd pe rînd... Mai întîi. 
a dispărut din lot Straț. A spus că 
tare un caz de boală la București, 
•e plecat și dus a fost... Niță, alt 
irapidist, care nu reușise să „prin
dă" echipa primă, l-a urmat si 
ți...

Apoi, portarul Totoianu a început 
Să se plîngă de niște dureri, dar 
dr. Rădulescu e gata să jure cu 
nîna pe inimă, fiind și specialist 

tn materie, că este mai mult... 
„bolnavul închipuit" al lui Molltere. 
Cojocaru, unul dintre stîlpii echipei, 
a părăsit și el „tranșeele", pretex- 
tînd, înaintea partidei de la Ba
cău, că „are examene și nu se simtă

orea bine"... Szoke, este, într-ade
văr accidentat Petrescu, unul din
tre înaintașii cei mai periculoși, 
stă imobilizat pe tușă de luni de 
zile, datorită unei deplasări muș- 
culare, iar Petre Gheorghe, unul 
din vîrfurile de atac cele mai per
cutante, în care se „învesteau mari 
speranțe, traversează o perioadă 
mai „dificilă", dovedindu-se super
ficial și blazat în pregătire...

...Dacă facem, deci, o socoteală, 
observăm că, la ora aceasta, CFR 
Cluj luptă numai cu jumătate din 
efectivul inițial și, din această ca
uză, nu trebuie să ne mire nimic... 
Dr. C. Rădulescu ne spunea dumi
nică Ia Cluj... „Adevărul e că unii 
cred că ambarcația noastră se scu
fundă... Și cam știți ce se întîm- 
nlă în astfel de cazuri: șobolanii 
sînt primii care părăsesc corabia. 
Căpitanul trebuie să rămînă însă 
pînă la urmă. Și voi rămîne, vă 
asigur, luptînd, chiar cu riscul de 
a fi considerat un visător, pentru 
redresarea echipei și salvarea ei de 
Ia retrogradare. Azi am cîștigat 
fără cinci jucători de bază. Să ve
dem ce-o fi mai tîrziu... Păcat că-1 
pierdem pentru o vreme pe Soo, 
care trebuie să suporte consecințe
le incidentului cu Nae Ionescu... 
Dar, ce să facem? Mergem mai de
parte... Cîtă vreme mai există SPE
RANȚA, de ce să nu credem în ea? 
(g.m.)

Complexul sportiv de la Snagov e 
învăluit de o liniște deplină. Cano
torii s-au retras de pe lac. fotba
liștii și-au încheiat confruntările 
pentru „Cupa Europei” și. o dată cu 
ele. și pregătirile. Dar, în această 
liniște răzbat, totuși, dinspre sala de 
sport, lovituri înfundate. La locul 
cu pricina, lucrează de zor. sub 
conducerea antrenorului Dumitru Ion, 
doi boxeri. Profesorul Dumitru ne 
lămurește: „Sint boxerii cu care voi 
pleca la Havana pentru a participa 
la „Turneul Prieteniei”. Pentru ul
timele antrenamente ne-am retras 
aci la Snagov și nu avem ce re
greta. Sintem singuri în tot comple
xul. avem condiții excelente de Pre
gătire, iar băieții manifestă multă 
poftă de lucru. La Havana vor fi 
prezenți unii dintre cei mai valoroși 
pugiliști din țările Socialiste și mi
siunea noastră va fi destul de difi
cilă, dar sper să facem o figură 
onorabilă la această confruntare de 
prestigiu organizată tn Cuba, 
gret

Azi, la Munchen

ÎNTÎLNIREA DE BOX

ROMÂNIA

că nu mal poate efectua

CORNEL DUMITRESCU

R. F. a GERMANIEI
Astăzi, la Milnchen, orașul viitoarelor 

Jocuri Olimpice. se va disputa întîlnirea 
amicală de box dintre echipele repre
zentative ale R.F. a Germaniei și Ro
mâniei. Iată pe cei 22 de pugiliști ce se 
vor-înfrunta pe ringul instalat la circul 
„Krone" : semimuscă : Aurel. Mihai — 
Kurt Plchl, muscă : Constantin Gruies- 
ou — Kurt Schubert, cocoș : Vaslle
Ivan — Werner Schfifer, pană : Gabriel 
Pometcu — Peter Prause, semittșoară: 
Antoniu Vasile — Peter Hesse, ușoară : 
Paul Dobrescu — GUnter Harner, semi- 
mljlocie : Ion Hodoșan — Gunnar 

Milnchow ; mijlocie mică : Alexandru 
Popa — Dieter Kottysch, mijlocie: Ion 
Petrea — Willi Hoffman, semigrea : 
Horst Stump — Otto Stelgenberger, 
grea : Ion Alexe — Peter Husslng.

plasarea Sandu Mihalcea care 
accidentat și este indisponibil o 

insă semi- 
și semiușo- 
deși foarte 
face tot ce 
înregistrarea 
altfel, ambii 

in

s-a 
pe-

rioadă mai îndelungată, 
musca Alexandru Turei 
rul Cornel Dumitrescu, 
tineri, sînt sigur că vor 
le stă în puteri pentru 
unor rezultate bune. De 
manifestă un interes, deosebit 
pregătire, care, completată cu dorin
ța lor de afirmare, nu se poate să 
nu dea roade. Data începerii turneu
lui (16 decembrie) îi va găsi in for
ma cea mai bună”.

Am plecat de la Snagov cu con
vingerea că boxerii ce vor repre
zenta România la competiția de la 
Havana muncesc mult, bine și. așa 
cum spunea antrenorul lor. trebuie 
sa realizeze și rezultate pe măsura 
strădaniilor depuse la antrenamente.

P. OLTEANU

S-au întors automobiliștii noștri de 
la RALIUL BALCANIC, acea com
petiție pe care o consideram dură, 
dar care a întrecut toate așteptările- 
l-am intilnit pe toți La A.C.R.. încă 
marcați de oboseala raliului. încă 
sub impresia numeroasele întâmplări 
culese parcă dinte-o carte de aven
turi cu automobile si urcușuri de 
munte.

„A fost cel mai greu, cel mai fru
mos, cel mai interesant și cel mai 
sportiv raliu ia care am participat 
— își începe Florin Popescu relata
rea. Și continuă: drumurile Sebeș — 
Novaci sau obîrșia Lotrului — 
troșani pot fi considerate... 
străzi față de cele pe care am 
în Grecia. în aceste condiții, 
mașini în perfectă stare, cu o 
tență proprie și un pilot cu 
experiență puteau să izbîndească”.

Petre Vezeanu ține să adauge: 
„De altfel, organizatorii ne-au re
comandat înainte de a pleca la an
trenament și recunoaștere: nu faceți 
antrenament, ei numai recunoaștere. 
Raliul este astfel dimensionat ca la 
terminarea lui să arunoați mașinile. 
Și au avut dreptate!"

Eugen Ionescu-Cristea 
comunice părerea 
„Siroco” (T. Livieraios) 
ticipat. si la raliul Acropolei : „Si
roco mi-a spus clar că raliul bal
canic a fost mai greu ea celebrul

- Pe- 
auto- 
mers 
doar 
asis- 
mare

ține să ne 
cîștigătorului 
care a par-

noastre, un succes —
Acropole, avind aceeași medie, cam 
pe aceleași drumuri, dar cu diferen
ța că acum, în plină toamnă, orele 
de întuneric au fost mai multe, lor 
adăugîndu-li-se ceața si ploaia". Iată 
deci, pentru început, o imagine des
pre a Vil-a ediție a raliului balca
nic. Cum au făcut fată acestor pro
bleme, neobișnuite pentru ei, aler
gătorii noștri, am aflat tot de la ei. 
Echipajul Florin Popescu—Dan Ră- 
dulescu a „terminat” mașina încă de 
la recunoaștere, la un moment dat 
pilotul rămînînd cu volanul în brațe. 
După trei zile de muncă, mașina a 
fost reparată, dar în cursă defecțiu
nile s-au ținut lanț: o roată (stin
sa spate) smulsă cu piuliță cu tot 
în a doua probă specială, un fur
tun de frină spart în plină coborîre, 
un rulment față spart urmat de des
chiderea direcției cu 15 cm și — în 
final — ruperea cremalierei direc
ției care a dus la abandon In a 6-a 
probă specială. Echipajul Graef-Bor- 
cea a fost nevoit să abandoneze du
pă a 11-a probă specială, datorită 
spargerii carterului diferențialului 
(lovit de o piatră). Celelalte două 
echipaje au terminat cursa, dar Eu
gen Ionescu-Cristea — P. Vezeanu la 
limita penalizărilor, avind și el ne
numărate neplăceri. Amintim doar 
6 pane de cauciuc, două schimbări 
de alternator și parcurgerea a lz2 din 
traseu pe baterie. Mai puțin încer

cat a fost echipajul Șt. Ianoovict —i 
I. Gîrjoabă. mașina lui făctod față 
în mal bune condlțiuni cursei. Mai 
merită amintit faptul că echipajul 
fraților Ciubrikov (ciștigătorul edi
ției de anul trecut) a fost nevoit 
și el să abandoneze în ultima etapă 
(din cauza unei fuzete rupte), deși 
a dispus de un Alpine-Renault 1600 
șl că pilotul iugoslav Paiicovicî, du
pă recunoaștere, a renunțat să ia 
startul, spunind că nu își poate per
mite luxul să-șl distrugă mașina 
nouă, primită pentru sezonul 1972.

Sperînd că cititorii noștri își pot 
imagina acum condițiile în care s-a 
disputat raliul balcanic, nu ne ră
mîne decît să dăm prima parte a 
clasamentului general. în care figu
rează doar 12 concurenți din cei 49 
care au luat startul :

1. „Slroco” — M. Andriapoulos — 
Grecia (Alpine-Renault) 3h 40:25

2. S. Sipahl—S. Sipahi — Turcia 
(B.M.W. 2002 TI) 3h 46:32

3. J. Pesmazoglou—E. Hamalis -" 
Grecia (Opel Kadet R) 3h 47:45

4. ȘT. IANCOVICI—I.GIRJOABA— 
România (Renault 8 Gordini) 4h 14:49

5. N. Panagiotopoulos—N. Tsaporas 
— Grecia (DAF) 4h 25:14

6. N. Velev—P. lord ano v — Bulga
ria (Porsche 911 T) 4h 29:13

7. E. IONESCU—CRISTEA—P. 
ZEANU — România (Renault 8 
dini) 4 h 29:51.

Fără îndoială, clasamentul
două echipaje românești este foarte 
bun. ținînd seama și de mașinile de 
care au dispus. De altfel. în clasa 
mașinilor pină Ia 1300 cmc (grupa a 
doua) echipajele noastre au ocupat lo
cul 1 șl 2. Or, această clasă a fost 
cea mai numeroasă (13 echipaje). Din 
nou automobillștii noștri au dat. deci, 
dovadă că sînt piloți foarte buni și 
că doar mașinile îi împiedică să 
lupte direct pentru primele locuri 
și în clasamentul general. Aceasta 
este de altfel și concluzia ingineru
lui Paul Alexandrescu care i-a în
soțit în Grecia și care a ținut să 
precizeze că din toate echipele na
ționale prezentate la start, aceea a 
A.C.R. a obținut cel mai bun pro
centaj: 4 echipe la start, 2 la sosi
re (față de 5—2. Bulgaria și Turcia, 
2—0 Iugoslavia și 20—6 echipa gaz
dă).

Ceea ce spune mult..;

VE-
Gor-

celor

DISPUTELE TR5NTAȘIL0R CONTINUA...
GALAȚI, 4 (priu telefon, de la trimi

sul nostru). Ziua a II-a a campionatului 
național sătesc de trîntă a continuat eu 
întrecerile din tururile 2 și 3. astfel că 
din cel 240 de concurenți, care s-au 
prezentat la start, au mai rămas în 
competiție circa 60 de trîntași. El vor 
luptă pentru cele 6 titluri dc campioni 
al țării la tot atîtea categorii de greu
tate. Neînvinșii vor fi cunoscuți dumi
nică, după desfășurarea semifinalelor 
și finalelor. Se apieciază că Intilnlrlle 
decisive vor fi viu disputate. Pentru 
oricine asistă la aceste întreceri devin» 
foarte clăr un lucru : lipsa unei game 
variate de procedee tehnice (datorita 
atît faptului că concurenții practică oca
zional acest sport cit șl regulamentului 
foarte strict) este pe deplin suplinită de 
ardoarea disputelor, de dorința celor 
pr.ezenți de a obține victoria, ca șl de 
o disciplină de concurs Ireproșabilă. 
Poate că uneori o decizie de arbitraj a 

concu- 
auzite 
oflcia-

— în comuna noastră, trtnta are o 
tradiție. Ea se practică de toți tinerii. 
In faza pe localitate au participat peste 
50 de luptători.

Ar fi multe de spus despre acești ti
neri pe care sportul i-a cucerit definitiv 
sau poate despre comunele Conțești 
(Teleorman), Budești (Neamț). Brănești 
(Ilfov) ale căror echipe au fost in cor- 
pere prezente aici. Poate șl despre alții. 
Mulțl vor rămîne însă necunoscuțl locui
tori ai vreunei comune situată undeva 
în cuprinsul țării. Dar toți la un loc sînt 
purtătorii unei pasiuni nestinse de se
cole șl păstrată în legende și balade 
populare : „lupta dreaptă". Sînt luptă
tori care, excluzînd viclenia și înșelă
ciunea, desemnează Pe cel mai puternic.

Radu TIMOFTE gh. e.

dezavantajat pe vreunul dintre 
rențl. Dar niciodată n-au fost 
vociferări sau riDoste la adresa 
Iilor...

Am dorit să-i cunoaștem mai 
proape pe acești tineri. Ne 
unuia care tocmai a părăsit salteaua.

— Numele meu este Arpad Benczer si 
sînt din Singiorgiul de Mureș. Am 20 de 
ani șl slnt elev în clasa a XH-a. In 
afară de trîntă, îmi place atletismul. 
Sint sigur că voi ocupa un Ioc de 
frunte pe măsura așteptării consătenilor 
și colegilor mei...

Facem apoi cunoștință cu Marin Car- 
nat din corn. Mihalț, județul Alba. Se 
ocupă în același timp de pregătirea e- 
chipei de oină, prezentă la mal multe 
ediții ale finalelor pe țară.

înclea- 
adresăm

Biroul federal a stabilit

LOTUL NAȚIONAL DE RUGBY JUNIORI
PENTRU „CUPA NAȚIUNILOR - F. I. R. A “

Republicii,

Turturele), 
„Cupei O-

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 la 
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 
la 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 
de la ora 10: finala 
limpia".

FOTBAL. Stadionul
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 19i România— 
Elveția (mase.).

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

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

RUGBY. Teren Parcul copilu
lui, de la ora 10 : Lotul A 
Lotul de juniori.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
ora 9: Medicina—Penicilina Iași 
(f.A); sala Ciulești, de Ia 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).

PĂLTINIȘUL - 0 gură de rai, pe-un picior de plai
(Urmare din pag. 1)

de două instalații mecanice care vor 
funcționa o dată cu căderea 
un telescaun cu o capacitate 
persoane pe oră în porțiunea 
oară a pîrtiei, recomandabilă 
categoriilor de schiori, și un 
cu o capacitate de 250 persoane 
oră, în zona inferioară a pirtiei, mai 
înclinată și specifică probei de slalom 
special. Dacă adaugăm și cele două 
babylifturi. existente în stațiune încă 
din sezonul trecut, putem afirma că 
după Poiana. Predeal și Sinaia, 
Păltinișului i-au fost create cele mai 
frumoase condiții pentru practica tu
ristică și competițională a schiului. 
Mai mult chiar, prin lipsa de aglo
merare a pîrtiilor și instalațiilor. 
Păltinișul ar putea oferi con
diții de agrement sportiv superioare 
stațiunilor amintite. Prin pîrtiile a- 
mintite. n-au fost epuizate posibili
tățile stațiunii ; o excelentă pîrtie 
(700 m diferență de nivel) din Vîrful 
Bătrîna. prin poenița Găojoara. ur
mează a fi lărgită, amenajată, deși 
este parțial practicabilă încă de pe 
acum. Două trambuline (70 și 40 m) 
aflate in fază de proiect își caută 
formele și amplasamentele ideale 
spre a nu răpi din teritoriul esențial 
al schiului alpin. Dar. mai presus de 
orice. Păltinișul este (prin configura
ție) și poate deveni, prin aflux,

zăpezii: 
de 30# 
superi- 
tuturor 

teleschi 
pe

raiul fondiștilor și al amatorilor da 
mici excursii, de plimbări pe schi. 
Un domeniu vast, deschis, fără dife
rențe mari de nivel, cu zăpadă bună 
și multă, așteaptă semnele care, in
crustate în albul strălucitor, alcă
tuiesc caligrafia schiului nordic. Păl
tinișul și-a ameliorat și condițiile hote
liere și de alimentație. Importante 
amenajări sînt terminate la capacită
țile existente. Altele, proiectate, vor 
prinde contur și forme. începînd din 
anul viitor. Un hotel nou de 200 de 
locuri, cu restaurant, un nou centru 
al stațiunii, cu complex comercial 
etc. Deocamdată, prospectîndu-se vii
toarea clientelă, s-au creat cîteva 
spatii de parcare auto izolate, cu tra
versare pe sub pîrtia de schi, pen
tru a stimula clientela de tranzit, 
pasageră, în special sibiană. de sfîr- 
șit de săptămînă. De altfel și linia 
zilnică de autobuze — cu plecare la 
orele 7. 11 și 15 din Sibiu — poate 
asigura legătura cil Păltinișul. Stațiu
nea este într-o reală dezvoltare, dar 
adevărata sa explozie turistică o va 
cunoaște o dată cu terminarea lucră
rilor de asfaltare a drumului Sibiu- 
Păltiniș.

NU NUMAI BAZA MATERIALA...

Păltinișul a devenit o excelentă și 
modernă bază turistică și sportivă a 
schiului. In mod corespunzător. Si
biului i s-ar cuveni o organizare, o

■ ■■

structură și un calendar sportiv, pe 
măsura realizărilor semnalate. Altfel, 
discrepanta ar acuza persoanele și 
organismele care se ocupă de viito
rul schiului la Sibiu.

Din păcate realitățile constatate la 
C.J.E.F.S. Sibiu și cluburile județene 
dovedesc nevoia de substanțiale im
pulsionări organizatorice și financiare. 
Patru structuri (asociațiile sportive 
Voința și Metalurgica Sibiu, Mătasea 
roșie Cisnădie si Școala sportivă Șoi
mii Sibiu) grupează toate forțele po
tențiale ale schiului de performanță 
sibian. Dintre ele, numai ultima dis
pune de inventarul și fondurile ne
cesare. Celelalte... încearcă să convin
gă forurile superioare ierarhice șl 
C.J.E.F.S. despre necesitatea unui bu
get mai echilibrat și pentru schi. Și, 
într-adevăr. este nevoie să fie ajuta
te. căci altfel vor deveni doar secții 
decorative pentru analizele de bilanț. 
Secțiile de juniori trebuie să aibă 
continuitate și la seniori. Absolvenții 
școlii 
niori. 
secții 
gorie.
de fondișți) se face fără perspectivă. 
Și. în sfîrșit semnalăm atenția ce va 
trebui acordată în viitor calendarului 
sportiv de iarnă, conceput atît ca 
propaganda turistică a Păltinișului, 
cit și ca mijloc de formare și creștere 
a măiestriei sportive sibiene. Realită
țile Păltinișului obligă !

în ultima ședință a Biroului fede
ral a fost fixat un prim lot de ju
niori pentru „Cupa națiunilor 
F.I.R.A.”. ediția 1972. Din el fac par
te următorii jucători:

Linia I: Ioniță (C.S.M. Sibiu), 
Druziuc, Mesaros (Gr. Roșie), Scar- 
lat (CI. sp. șc.). Dumitrașcu (Șc. sp. 
2), Ciurea (Progr. Buc.) șl Ionescu 
St. (R.C. Sv.).

Linia a II-a : Ionescu M. (Gr. Ro
șie). Ștefan (Ci. sp. șc.), Moldovan 
(Constr. Buc.) șl Boroi (Farul C-ța).

Linia a III-a : Corneliu, Zahlescu, 
Ghiță (CI. sp. șc.). Varga (Farul), 
Suitaru (Gr. Roșie) și Pena (Șc. sp. 
2).

Mijlocași : Moraru (CI. sp. șc.),

Păduraru (Gr. Roșie). Paraschivescu 
(Rapid) și Alexandru

Centri : Stoica (Gr. 
direl (Șc. sp. 2).

Aripi : Nilcă. Popa
Costenco (Farul).

Fundaș : Martin (CI. sp. șc).
Pregătirea latului a fost încredin

țată unui oolectlv de antrenori, alcă
tuit din prof. Nicolae Pădureanu 
(coordonator), prof. Nicolae Vizitiu 
și prof. Sergiu Weisselberg.

Lotul susamintit. la care se vor 
adăuga cîteva elemente de perspecti
vă din Brașov (Stelian. Matache, 
Fekete). Suceava și Sibiu, va evo
lua duminică dimineața, pe stadionul 
Tineretului (ora 10). în compania lo
tului național de seniori.

(Șc. sp. .2).
Roșie) și Bi-

(CL sp. se.) șl

r- v A V

MARI REDUCERI
DE PREȚURI

LA TELEVIZOARE
sportive Șoimii, devenind se- 
vor avea nevoie să găsească 
de fond și pentru această cate-
Altfel toată munca (3 grupe

SI APARATE
RADIO

Cu începere de la 1 decembrie a.e. prețurile televizoarelor si apa
ratelor de radio din producție internă au lost reduse astfel:

w

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
(Urmare din pag. 1)

fost gratulată de către specialiști 
cu termeni deosebit de elogioși, 
din care mai grăitoare ni se pare 
comparația cu echipele de aur 
din anii ’60, Rapid și Dinamo, 
care au dominat voleiul continen
tal, dobîndind ani la rînd (și cu 
schimbul I) „Cupa campionilor eu
ropeni". lată, deci, că după ce o 
bună perioadă de timp voleiul 
nostru masculin a trecut printr-o 
eclipsă, între generația de mare 
talent și dăruire a lui Drăgan, 
Derzsi, Nicolau, Ganciu și alta de 
epigonism, a apărut acum din nou 
la orizont o echipă de valoare 
internațională omogenă, la o cotă 
înaltă de randament și spectacol : 
Dinamo.

N-am fost niciodată adepții ce
lor ce acreditează în sport teoria 
generațiilor spontanee, punînd, ast
fel, sub semnul hazardului apari
ția și formarea valorilor. De a- 
ceea, vom sublinia și aci, că ac
tualul sextet dinamovist este rolul 
unei selecții Judicioase, al promo
vării cu încredere a tineretului 
(Codoi, Oros, Dumănoiu) si, în 
sfîrșit,— dar nu în ultimul rînd I —

ol pregătirii temeinice (a se citi : 
efort nedrâmuit — entuziasm) la 
care un bun exemplu îl dau jucă
torii experimentați : Schreiber, U- 
disteanu, Vraniță, Stoian, Tîrlici.

Și nu îritîmplător — credem noi 
— se corelează apariția acestei 
noi formații valoroase cu speran
țele unei reprezentări corespunză
toare a voleiului nostru în arena 
internațională. Pentru că „nucleul*, 
la care se referă specialiștii ace«- 
tei discipline cu palmares presti
gios în sportul românesc, cuprin
de nu numai talent, ci și pasiune, 
voință de autodepășire, disciplină 
a muncii.

EXISTĂ Șl „B" ÎN FOTBAL...

Nu vrem să creștem în mod ar 
tificial prestigiul diviziei secunde 
fotbalstice, dar credem sincer că 
încheierea primei părți a campio 
natului merită o consemnare în 
rubrica noastră săptămînală, chiar 
dacă pe unii amatori de fotbal 
„B"—ul îi interesează numai prin 
prisma candidafilor la „A*... In 
multe centre din țară, în care vîl- 
toarea pasiunilor primei diwzii 
este departe (și televiziunea n-o

poate face palpabilă, oricît s-ar 
strădui !), inimile bat numai pen
tru eșalonul doi. Adeseori, aci lup
ta este mai aspră, mijloacele de 
exprimare mai fruste, publicitatea 
mai mică, la scară locală. Să nu 
considerăm, însă, divizia „B" 
drept un purgatoriu, pentru că 
aci evoluează și echipe cu peisn- 
nalitate, animate de antrenori ce-și 
cunosc meseria, de jucători 
care pot evolua pe prima scenă.

Nu vrem să comentăm clasa
mentele turului, acesta este apa
najul paginii de fotbal. Trebuie 
însă să subliniem că dacă lidera 
primei serii, Sportul studențesc — 
veche combatantă per.iru promo
vare — nu constituie o surpriză 
în finalul acestui sezon, chiar 
dacă este neînvinsă, poziția frun
tașă a echipei C.S.M. Reșița în 
seria a doua n-a fost de loc pre
văzută înaintea actualei ediții. Nu 
întotdeauna previziunea se cal- 
chiază pe realitate. Două coinci
dențe grăitoare : ambele echipe 
conduc cu 5 puncte avans, în timp 
ce fostele divizionare A, Progre
sul si C.F.R. Timișoara, se află pe 
locul III. Campionatul se află, însă, 
la jumătate...
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De la magazinele specializate ale cooperativelor de consum, sala
mțn, pensionarii, membru CAP și țaranii cu gospodării individuale pot 

cumpără televizoare și aparate de radio și cu plata în rate. Pentru 
membru CAP și țaranii cu gospodării individuale, avansul minim esle 
de 15 la suta, restul sumei datorate putîndu-se achita în 24 de 
rate lunare.
. i C'J rfe nuLmai -460- ,ei’ .Pu!e-' eumpâra, de exemplu un
televizor MODERN, spre bucuria întregii dumneavoastră familii

Intrați chiar acum în magazinul cooperației de consum din comuna 
dumneavoastră, care este aprovizionat cu un sortiment bogat de tele
vizoare și aparate de radio.



CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL**

UN ANTRENOR ROMÂN PREGĂTEȘTE 
„NAȚIONALA" DE FOTBAL A TURCIEI
îngrijorată de seria de înfrîngeri 

suferite de echipa reprezentativă 
(1—5 cu Polonia. 0—4 cu Elveția 
și 0—3 cu Albania), Federația de 
fotbal a Turciei a solicitat spriji
nul forului similar din România 
în sensul de a-i oferi un antrenor

capabil să repună pe picioare 11-Ie 
acestei țări, în special în vederea 
meciului-retur cu echipa Poloniei 
care are loc Ia 5 decembrie (n.r. 
azi) pe marele stadion de la Izmir. 
Ajutorul solicitat nu a întîrziat 
să vină. Este vorba de profesorul

N. Petrescu în timpul unei lecții teoretice cu componența echipei repre
zentative a Turciei

Foto 1 SON HAVADIS — Istanbul

în această ramură sportivă, Nico- 
lae Petrescu.

L-am rugat pe președintele Fe
derației turce de fotbal, Hasan 
Polat, să ne comunice opinia sa 
în legătură cu ..munca depusă de 
antrenorul român. „N. Petrescu 
ne-a refăcut moralul și ne-a dat 
încredere pentru viitor, a spus H. 
Polat. Sîntem foarte mulțumiți de 
munca pe care a depus-o în ulti
ma vreme, el a creat o echipă de 
speranțe a Turciei. Prezența lui 
ne face să așteptăm cu optimism 
și întîlnirea cu fotbaliștii polonezi".

Toată lumea este de acord că o 
echipă nu poate fi pregătită nu
mai în 20 de zile pentru un meci 
extrem de important. Dar. după 
ce fostul antrenor al „naționalei", 
Cihat Arman, și-a dat demisia, 
nimeni nu a cutezat să-și asume 
răspunderea pregătirii lotului na
țional în vederea meciului de la 
5 decembrie. Desigur, sarcina lui 
N. Petrescu a fost foarte dificilă 
dar, după cum ne-a declarat an
trenorul român, el nu s-a 
copleșit de 
mi-am luat o 
sper că totul 
bali.știi turci

NĂSTASE A DEBUTAT
CU O VICTORIE

(Urmare din pag. 1)

treaga sală a apreciat acest schimb 
de glume, care a reamintit tuturor 
că tenisul e un joc. Doar Cliff Ri
chey s-a întunecat, trăgîndu-și și 
mai mult capul între umeri.

Furat de aceste „schimburi" am 
uitat pentru o clipă că numărul 2 
al Marelui Premiu este, totuși, con
dus cu 4—0. Dar. buna dispoziție a 
sălii ne-a amintit că în 1970. în 
finala indoor-ului american. Richey 
îl conducea pe Năstase tot cu 4—0. în 
setul patru, care i-ar fi adus victo
ria. Și mi-am adus aminte și de vor
bele Iui Ion Tiriac : „Ilie joacă mult 
mai bine cînd este condus”. Așa a 
si început formidabila replică a lui 
Ilie Năstase de La 0—4 
pentru Richey.

.. .Năstase a 
nou la texanul 
să-mi închipui, 
tea unui rezultat invers, deși am 
asistat, de fapt, nu atît la o victorie, 
cit la salvarea unui meci.

Năstase are o clasă, incomparabil, 
mai mare decit Richey. Și totuși, 
acesta a fost la un 
Prietenii francezi ai 
niți în număr mare 
reproșat momentele 
ar fi putut proveni 
sa în micile dueluri psihologice cu 
Cliff, la schimbarea terenului. Tu-

turor acestora. Ilie le-a răspuns stu
pefiant, ca un „revers11 din pi
ruetă : „Dragii mei. astăzi, dacă nu 
mă enervam, n-aș: fi putut cîștiga”.

Poate că Năstasj are dreptate.,.
P.S. în acest moment, Zeliko Fra- 

nulovici a pierdut primul set. Cum ? 
A comis o dublă greșeală la serviciu, 
la 4—5 și 30—40. Handicapul... fan
teziei. Și. totuși. Zeliko este aplau
dat mai mult decît Smith, la anun
țarea acestui 4—6. Asistăm. în fond, 
la o transpunere a „fanteziei Dobrin" 
în tenis.

lăsat 
greutăți: „Știu că 
mare răspundere, dar 
va merge bine. Fot- 
s-au dovedit ascul

tători și foarte receptivi. Cred 
am reușit să Ie insuflu spiritul 
joc colectiv, capitol ]a care 
erau, în special, deficitari".

că 
de
ei

ORHAN VEDAT SEVINtH
Son Havadis — Istanbul

TURNEUL DE BOX
LENINGRAD, 4 (Agerpres). — 

în cea de a treia zi a turneului 
internațional de box de la Lenin
grad s-au disputat meciurile din 
sferturile de finală. La categoria 
semimijlocie, Vladimir Kobkov 
(URSS) l-a învins prin k.o. pe 
Dumitru Morarii (România), iar 
Vladimir Valuev (URSS) a dispus 
la puncte de Zimermann (R.D. Ger
mană). O partidă echilibrată s-a 
disputat în limitele categoriei pa
nă, în care pugilistul sovietic Bo-

ECHIPA SECUNDĂ
DE HANDBAL A ROMÂNIEI

INVINGÂIOSRE
LA TBILISI

Handbaliștii naționalei secunde a 
României au debutat cu o frumoa
să victorie. în turneul internațional 
de la Tbilisi. Echipa României B 
a dispus cu 17—6 (10—1) de pri
ma reprezentativă a R. D. Germa
ne. Iată celelalte rezultate din pri
ma zi
Olanda 19—14 (10—9), R.S.S. Ucrai
neană
(13—12).

a turneu] ui : U.R.S.S.

Iugoslavia B 23—15

Ieri, la Sofia
BULGARIA ERANȚA

2-1 (O-O)

Ieri, la Sofia a avut loc ultimul med 
din grupa a II-a a preliminariilor cam
pionatului european de fotbal. întîlni
rea dintre echipele Bulgariei și Franței 
s-a încheiat cu rezultatul de 2—1 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor bulgari. Au 
marcat Jekov (min. 47) și Mihailov 
(mln. 82) pentru gazde, iar pentru oas
peți Blanchet (min. 84). In urma acestui 
rezultat echipa Ungariei s-a calificat în 
sferturile de finală.

Alte amănunte, în ziarul de mîine.

DE LA LENINGRAD
ris Kuznețov l-a întrecut la puncte 
pe mexicanul Savera Rodriguez. 
La aceeași categorie, cubanezul 
Sanchez Perez a cîștigat la puncte 
în fața lui Aleksei Andreev (URSS) 
Boxerul sovietic Olcg 
tegoria semigrea) a 
k.o. tehnic ■ partida 
românul Ion Siliște.

Korateev (ca- 
cîștigat prin 
susținută

VEȘTI DIIM ȚĂRILE SOCIALISTE
I rMAGNA CUM LAUDE"

PENTRU HELMUTH RECKNAGEL
Vă mai aduceți aminte de Helmuth 

Recknagel? „Schiorul zburător1' a fost 
de două ori campion mondial și a 
cucerit medalia de aur la J.O. de 
iarnă de la Squaw Valley, din 1960, 
la săriturile de pe trambulină. Ce 
face Recknagel în prezent ? Zilele 
trecute, fostul campion olimpic și 
mondial și-a luat doctoratul în me
dicină veterinară 
Humboldt din 
primit este ieșit 
cum laude”. Ca

la Universitatea 
Berlin. Calificativul 
din comun: „Magna 
și in sport, șl la

DISCOBOLII
PRINTRE CEI MAI

Puțini iubitori ai atletismului știu 
probabil că Ungaria este singura ta
ră din lume care posedă la ora ac
tuală trei aruncători de disc cu per
formanțe de peste 63 de metri.

O frumoasă rivalitate sportivă in
ternă, începută’ acum 5—6 an\ (cind 
performerii de azi se aflau la vîrsta 
junioratului) între Geza Feher, Fe
renc Tegla și Janos Farago. a stat 
la baza progresului continuu care 
i-a adus pe discobolii maghiari în 
primele rînduri ale ierarhiei mon
diale.

Cel mai cunoscut — și deocamdată, 
se pare, cel mai valoros dintre ei, 
Gcza Feher. i-a învins în acest an 
in întrecere directă pe Jay Silvester; 
recordmanul mondial și pe Ricky

Shane GOL'LL)

TRIUMFUL
PERSEVERENȚEI

învățătură. Helmut Recknagel a fos» 
foarte bine pregătit.

O scurtă biografie a fostului spor
tiv și a actualului medic veterinar 
este edificatoare, o pildă pentru ti
nerele generații: la 14 ani prima vic
torie. la 19 — învingător la Holmen- 
kollen și Planica; la 23 — campion 
olimpic și mondial, la 29 — primul 
an de studiu la Universitatea Hum
boldt, la 34 — posesor al unei di
plome de medic.

El primește, astăzi, felicitări de 
la toți foștii săi colegi de întreceri 
pe pistele de zăpadă.

MAGHIARI,
BUNI DIN LUME

european al pro- 
care au reușit

Bruch, recordmanul 
bei. singurii atleți 
depășirea barierei de 70 de metri. 
Cu puțin timp înaintea campionate
lor europene de la Helsinki. Feher 
a îmbunătățit substanțial recordul 
maghiar, ducîndu-1 la 66,92 m (a 5-a 
performanță mondială a tuturor 
timpurilor).

Acest rezultat i-a stimulat pe ur
măritorii săi — în fruntea cărora a 
irupt un sportiv considerat plafonat, 
Jozef Murany — care și-au îmbună
tățit in oorpore recordurile perso
nale. rezultatele lui Tegla (65,44 m) 
și mai ales Murany (66,34 m) fiind 
cotate la cel mai ridicat nivel 
atletismul internațional.

Printre cel mal recent! învingă? 
tori ai Canalului Minerii se află 
înotătorul cehoslovac FrantiseW 
Venclovskl, care a reușit să stră-» 
bată distanța dintre țărmul Iran* 
cez și cel englez în 15 ere și 21? 
de minute cu toate că. ta ziua in-i 
cercării sale, marea a fost destul 
de agitată.

Succesul Iui Venclovskl merita 
a fi subliniat din mai multe con4 
siderente. în .primul rînd, el est* 
primul cetățean al unei țări fără 
litoral marin care reușește o a-, 
semenea performanță. In al doi-, 
lea rînd, înotătorul cehoslovac est* 
handicapat fizic. Dacă ar fi luai 
în seamă previziunile medicilor» 
el ar fi trebuit să se deplasez* 
— în urma unui grav accident da 
circulație — numai pe scaunul cui 
rotile. Deși considerat inapt peru 
tru orice activitate fizică, Ven-, 
clovski s-a consacrat cu pasiun* 
natației, devenind un excelent îno-« 
tător pe distanțe lungi.

El a mai făcui o încercare de * 
traversa Canalul Mînecii — Ini 
1970 — dar a abandonat la 6 krrt 
de țintă, orbit de apa sărată a 
mării, deoarece ochelarii nu aveau 
etanșeitatea corespunzătoare. La • 
doua încercare perseverentul spor
tiv cehoslovac a reușit. Toată ad
mirația noastră !
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CONCURSURILE
DE ÎNOT

DIN LUNA INTERNAȚIONAL

DECEMBRIE DE SCHI

zi

r-

cîștigat. 
roșcovan, 
de altfel,

Năstase, ve- 
cabină, i-au 
cădere, care 
la angajarea

for
ate

deci, din 
Mi-e greu 
posibilita-

pas de victorie, 
lui 
la 

de 
de

a avut loc întîlnirea interna- 
de tenis de masă dintre 
de juniori și junioare 

si Lokomotiv Bratislava

îno- 
nol 
In- 

lunll, 
din Capitală se

cu Lokomotiv Bratislava

in LIBER800

DIN NOU KAREL DOBIAS

CAMPIONATUL DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

este

de

77 — 67 la baschet

Acuzat că 
regulamen-

împotriva...
pe terenul

fa car» Turtugian, Cr. 
Fopovfcl, Predule» ți 

principalul meri» pentru 
spectacol creai.

da- 
lon

pe... locurile
____  turneu, jucătorii 
echipe au organizat o

originar din Pescara, 
petrecut cu ocazia dis- 
locurile 3—4 din cadrul 
disputat în nocturnă, 
din Spinetolli, dintre

în ri 
întrecut

RAPID —I.E.F.S

pentru a refacă handicapul 
torat absențd celor doi colegi al

Tn luna decembrie, cel mal buni 
tători ai țării vor fi angajați în 
concursuri cu caracter intern șt 
ternațional. între 20 și 23 ale ” 
în piscina „23 August1’ " '__ .
vor desfășura campionatele naționale 
ale juniorilor, competiție care va aduce 
la start numeroși recordmeni al țării. 
Tn săptămîna următoare (27—29 decem
brie). la Cluj, vom putea urmări între
cerile tradiționalei „Cupa speranțelor”. 
In care vor fl angrenați cei mal buni 
eapii din țară. Pe plan extern, înotă
torii dlnamovlștl, printre care Anca 
Groza, Anca Georgescu, Angel Șopte- 
reanu șl Ion Mlclăuș vor fl prezențl la 
un concurs Internațional ce se va des
fășura în bazinul de 25 m din Got- 
svaldow.

ÎNCEPUT SEZONUL

Sezonul internațional de schi 
pin s-a deschis la Saint Moritz 
desfășurarea probei feminine de 
borire pentru trofeul „Panglica 
bă“. Conform pronosticurilor, victo
ria a revenit campioanei austriece 
Annemarie Proell deținătoarea „Cupei 
Mondiale11. Concursul s-a desfășurat pe 
o pîrtie foarte rapidă și dificilă tn 
lungime de 2 400 m cu o diferență 
de nivel, de 605 m. învingătoarea a 
fost cronometrată cu timpul de 
1:46,60. fiind urmată de schioareie 
franceze Franțoise Macchl — 1:47,69, 
Jacqueline Rouvier — 1:48,13 și Isa
belle Mir — 1:48,24.

în foto: Annemarie Proell. ta tim
pul coborfrii de la St. Morita.

Echipele de tenis de masă C. S. M. Cluj 
au ciștigat intilnirea
CLUJ. 4 (prin telefon). în orașul 

nostru 
tională 
mafiile 
C.S.M. „ ________ ________
Raca (Cehoslovacia). în prima 
s-au desfășurat meciurile pe echipe 
(garnituri alcătuite din cite 5 jucă
tori și. respectiv. 4 jucătoare) câști
gate de sportivii români cu 15—10 
la băieți și 14—2 La fete. Apoi, s-a

dsputat un turneu individual. La bă
ieți s-a detașat cehoslovacul A. Mucka, 
învingător în toate cele nouă partide 
susținute. în urma lui s-au clasat 
clujenii D. Barbu 7 v. A. Demeny 
6 v, A. Griger 6 v. etc. La fete, pri
mul loc s-a decis la setaveraj: 1. Li- 
gia Lupu 8 v. (16—-5). 2. Irina 
Tothfaluși 8 v (16—6). 3. Maria Sin- 
teoan 7 v. 4. Ana Cikova 6 v.

Paul ILADVANY — coresp.

fun«r« ț _■ ;______ _____ ___ _ _ _
I. Gheorghe (cat. a kg) l-a întrecut 
spectaculos la puncte pe M. Șandru, Ia 
capătul unul duel deosebit de disputat. 
B. Pătrațcu (cat. T4 kg) a terminat la 
egalitate partida aa cu L. Buba după » 
minute de lupta epuizantă. In conti
nuare însă, T. Ignătescu (cat. «î kg) a 
fort învins la puncte de I. Flscuteanu, 
iar V. Răduleseu (cat. 90 kg) a pierdut 
înainte de limită partida sa cu C. Pen
cil. In acel moment Insă, metalurgiștil 
Iți asiguraseră victoria. Cu toate acestea 
4* ultimele două categorii au ieșit în
vingători tot giuleștenii prin tușul ob
ținut de V. Molsil (cat. 100 kg) în fața 
lui AI. Brtnzaru șl prin victoria Ia punc
te a lui Gh. Dolipschi (cat. + 100 kg) 
asupra luptătorului metalurgist I. Far-

întîlnirea dintre echipele Rapid 
și I.E.F.S., desfășurată ieri seara în 
sala Dinamo în cadrul diviziei A 
•ța baschet masculin, a fost cîști- 
gată de prima formație cu scorul 
ele 77—61 (34—33). Meciul a fost 
echilibrat în prima repriză, dar ta 
n doua feroviarii au făcut demon- 
jștrație de combinații tactice și 
*-au distanțat, dștiglnd merituos e 
întrecere
Popescu, 
Ivan au 
frumosul

Au arbitrat bine dr. Dan Chîrlac 
pi N. Iliescu.

cău. Rezultat final: 30—14 în favoarea 
Metalului.

DINAMO n-a avut probleme cu PRO
GRESUL. Cu excepția luptătorului lor 
de Ia cat 52 kg, V. Rădulescu, care a 
pierdut la puncte confruntarea ea cu 
M. Tofan, ți a rezultatului de egalitate 
Înregistrat de I. Enache (cat. 74 kg) In 
meciul cu V. Dinu, celelalte au revenit 
dlnamovlștllor prin victorii la tuș (In 
șase din cele zece partide) și la puncte 
(două). în final, Dinamo a obținut vic
toria cu categoricul scor de 31—7.

In continuare, DINAMO a Intflnlt pa 
RAPID. Șl tn această partidă, dlnamo- 
vlștll s-au detașat net ieșind învingători 
la un scor care ne scutește de comen
tarii : 30—2. Poate că ar trebui, totuși, 
să subliniem că la categoria grea 
asistat la un meci In familie. Victor 
lipschi (Dinamo) a primit replica 
telul său, Gheorglie (Rapid). Cum 
șf firesc, Victor, titular al lotului 
țlonal șl campionul categoriei, și-a fixat 

’ „adversarul" (în paranteză fie spus 
Gheorghe Dolipschi este încă junior) cu 
umerii pe saltea, In min. 4.

Ne așteptam ca meciul STEAUA — 
METALUL, care se disputa concomitent 
pe cealaltă saltea, să fie mult mai echi
librat. Dar, luptătorii clubului din cal. 
Plevnei și-au impus superioritatea la 
toate categoriile, meciul Iuînd sfîrșit cu 
rezultatul de 22—6. Gh. Berceanu, cu 
toate că a evoluat la o categorie supe
rioară de greutate, a finalizat clteva 
procedee tehnice de mare spectacol în 
partida cu J. Prisada. fiind aplaudat la 
scenă deschisă.

Ultimele două partide ale zilei, DI
NAMO — METALUL și STEAUA — 
PROGRESUL, s-au disputat eub sem
nul superiorității evidente a primelor 
formații. Dinamo a cedat doar 4 puncte 
Metalului, șl acelea datorate accidentă
rii luptătorului I. Păun (cat. 57 kg), a- 
tribulndu-șl auccesul cu rezultatul de 
13—4. Steaua a încheiat medul cu Pro
gresul in mal puțin de o oră. ou 30,5— 
11,8.

Astăzi, de la ora 9.M, tot la sala FIo- 
reasca, va avea loc medul derby al 
turneului, fl totodată cei oare va de
semna noua campioană : Dinamo — 
Steaua. Cu mult Interes este așteptat 

șl duelul dintre Metalul fi Progresul 
pentru locul m. .4, Kfs

............................... . ■■

ANTRENORII AU CUVINTUL
După medul tur al dublei Intîlniri 

Tottenham — Nantes, din Cupa 
U.E.F.A., Bill Nicholson, managerul 
echipei engleze, l-a caracterizat tn 
felul următor Pe trei dintre cei mal 
buni jucători ai săi : „Martin Chivers 
— prea vanitos, crede că mingile 11 
pot veni singure fără să facă nici 
un efort ; Martin Peters — încearcă 
mereu imposibilul ; cînd e Ia pă- 
mînt, ar vrea să lovească balonul 
cu capul ; Alan Mul Iery — joacă 
bine șase meciuri pe an cu echipa 
Angliei ți 50 cu Tottenham, rău..."

Clteva declarații după meciul In- 
temazionale Milano — Borussia M6n- 
chengladbach (0—0), care a asigurat 
calificarea formație! milaneze in 
„sferturile" C.C.E. Helmut Schrtn (se
lecționerul reprezentativei R. F. a 
Germanie!) : „Borussia a fost urmă
rită de ghinion. Meciul ar fi luat o 
altă întorsătură dacă Sieloff nu ar Ii 
ratat penaltyul în min. 16. Este greu 
să joci Și să înscrii goluri Împotriva 
unui adversar care nu-și păstrează 
decit un jucător in atac. Trebuie să 
recunosc, însă, că portarul Bordon 
a fost excelent11. Invernizzi (antreno
rul echipei Internazionalc) : „Meciul 
acesta ar fi putut fi chiar finala „Cu
pei campionilor europeni". Bor
don și Mazzola au salvat jocul 
prin ardoarea cu care au luptat, 
Borussia a dominat., dar a avut ne
șansa să intilnească pe „Inter" in 
mare formă. Regret profund acciden
tarea fundașului Muller" (n.r. : frac
tură la tibie).
MINGEA LUI „BOMBA BOBO"
Numele Iul Roberto Boninsegna a 

circulat mult în coloanele presei 
sportive după Incidentele petrecute 
In primul meci dintre Internazlonale 
șl Borussia MOnchengladbach. Acest 
tînăr jucător (26 de ani) se bucură 
In Italia de faima celui mal eficace 
realizator. Anul trecut a marcat 24 
de goluri în campionat ți a contri
buit substanțial la înscrierea altora. 
Milanezii fac din suocesele iul „Bom-

n recunoașteți t Bate Jsan-Paul 
BELMONDO, cunoscutul actor fran
ca, aid trud, Intr-o posturi mai pu
țin cunoscută, ea portar al teribilei 
echipe a „PoIi-mueculojUor", team 
din care fac parte mari vedete ale 
scenei si ecranului din Franța.

z».

IN
MELBOURNE, 4 (Agerpres).

C11 prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Sydney, cunoscuta 
campioană australiană’ Shane Gould 
(în vîrstă de 15 ani) a stabilit cea 
mai bună perfoi mantă mondială în 
proba de 80J m liber eu timpul de 
8:51,2. Recordul mondial oficial al 
probei aparține compatrioatei sale 
Karen Moras cu 9:02.5. Reamintim 
că în luna septembrie a acestui ar., 
în cadrul unui concurs care a avut 
loc la Kiev, înotătoarea americană 
Ann Simmons a parcurs această 
distanță în 8:59,4, rezultat ce nu a 
fost încă omologat ca record al 
lumii.

ba Bobo” — cum l-au poreclit — un 
prilej de ironie față de cel de la 
Cagliari, care l-au transferat, cre- 
zlnd că trebuia să-l scape pe Rlva 
de concurența Iui Bobo.

Primul antrenor al lui Bonlnșegna 
a fost... mama sa, mare iubitoare 
de fotbal. Ea a dorit mult să facă 
din băiatul el un jucător de renu
me. La vîrsta de 4 ani, l-a dăruit 
prima minge șl de atunci pînă în 
ziua dnd a împUnit 15 ani, perseve
renta mamă a celebrat onomasticele 
fiului cu același dar — o minge de 
fotbal. Cînd l-a predat unui antrenor 
adevărat, mama a plîns, Iar specia
listul a rămas uimit, văzînd că la 
capitolul tehnicii individuale, Bonln- 
segna nu avea mare lucru de învă
țat. Peste doi ani. el era selecționai 
în echipa de juniori a Italiei.

Drumul afirmării era desofii».

LAW — GRAȚIAT
Cu Comisia de disciplină a Fede

rației engleze de. fotbal — jucătorii 
britanici o știu destul de bine — nu 
prea se poate glumi ! Suspendările 
se țin lanț. Există chiar și o statis
tică foarte precisă a avertismentelor 
primite de fiecare jucător (cînd a- 
cestea ajung la numărul 5. suspen
darea survine automat), mai ales 
acum cînd diriguitorii fotbalului en
glez au pornit ofensiva 
oricăror neregularități de 
de joc.

iată o mostră recentă, 
nu ar fi respectat distanță___
tară în timpul. executării unei lovi
turi libere contra echipei sale (Man
chester United), celebrul Denis Law 
a izbutit să... facă excepție de la re
gulă. Peste asta, el a adus — ca 
mărturie a nevinovăției sale — fil
mul de televiziune al meciului, care 
lasă să se vadă destul de clar dis
tanța păstrată de jucătorul scoțian.

FRUMOASELE AMINTIRI
Primarul unei mid localități din 

Franța, Saint Maurice sur Moselle, 
este un mare pasionat al fotbalului, 
fapt care l-a determinat să Însoțeas
că echipa națională Intr-o serie de 
deplasări. Din cursul acestor călă
torii, In compania fruntașilor fotba
lului, el trimite acasă ilustrate pe 
care stau scrise autografele acestora. 
Numai că ilustratele nu rămîn in al
bumul său. ci iau drumul școlii din 
localitate, unde sînt împărțite, ca o 
amintire de mare preț școlarilor — 
șl ei pasionați al sportului cu balo
nul rotund. Pentru a obține o ase
menea colecție de autografe ei tre
buie să posede — însă — titlul ’ ’ 

mai bun elev al lunii".
ARBITRUL ELIMINĂ 

TOȚI JUCĂTORII !
asemenea Intîmplare s-a pelre- 
în Italia, iar . eroul ei este arbi

trul Panici, "
Faptele s-au 
putei pentru 
unul turneu 
pe stadionul 
echipele Monsampolo și Appignano, 
din divizia C. Supăraț: ’ 
ocupate în acest 
celor două 
parodie de fotbal, Ireverențioasă la 
adresa arbitrului șl publiaului. Por
tarii îi invitau pe adversari să le 
marcheze goluri, aceștia se tăvăleau 
pe jos simulînd faulturi, iar ceilalți 
jucători trimiteau mingea afară de 
dte ori o Intîlneau.

Cind lucrurile întrecuseră orice li
mită, arbitrul a fluierat tnoetarea 
partidei, ellmlnîndu-l pe toți cei 22 
de participant la această farsă de 
prost gust, să părăsească terenul. 
Jucătorii eelor două echipe șl susți
nătorii lor au intervenit spre a-1 
convinge pe arbitru să revină asupra 
dedzlel. dar acesta s-a arătat infle
xibil, eolîcittnd ajutorul poliției pen
tru a evacua terenul.

CASA SPORTULUI DIN AȘHABAD
în centrul capitalei R.S.S. Turc- 

mene. orașul Ashabad, s-a înălțat

Așadar, Dobias este declarat pen
tru a doua oară consecutiv , cel mal 
bun fotbalist cehoslovac al anului. 
Ancheta reviste} „STADION11, la car» 
au participat, antrenori șl cronicari 
de fotbal, a dirijat majoritatea su
fragiilor spre excelentul fundaș late
ral al lui Spartak Trnava șl al echi
pei naționale. El a ocupat primul loc 
într-un pluton din care au tăcut 
parte — In ordinea în care au obți
nut voturi — Pavel Stratll (SKLO U- 
nion Tepllce), Jaroslav Pollak (VSS 
Kosice), L. Kuna (Spartak Trnava), 
Karol Jokl (Slovan Bratislava), Ala- 
Xander Vencel (Slovan Bratislava),
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Vladimir Hrivnak (Slovan Bratisla
va), Zdcnek Nehoda (Dukla Praga) 
și Jan Mareș (Slavia Praga).

Născut la 18 decembrie 1947. Karel 
Dobias s-a format ca jucător la 
Spartak Trnava. unde a cunoscut 
multe satisfacții, mai ales pe plan 
Internațional. Tip de fundaș modern, 
înzestrat cu o alură atletică, viteză, 
simt al jocului, plasament, prompt 
în apărare și extrem de activ în 
atac. Dobias a devenit titular de 
bază al reprezentativei Cehoslovaciei. 
El a îmbrăcat de 20 de ori tricoul 
naționalei, contribuind de nenumă
rate ori la succesul echipei ți fiind 
apreciat drept unul din cel mal buni 
fundași din Europa șl chiar din 
lume. La capătul acestei ascensiuni, 
Dobias a primit recent o răsplată, 
numele iul fiind înscrie pentru a 
doua oară pe lista „fotbaliștilor anu
lui”, alături de Popluhar, Maaopust, 
Geleta, Viktor ji colegul său de club 
Kuna.

Și o ultimă remarcă. în meciul 
România — Cehoslovacia, de la Bucu
rești, spre mîndria noastră, lordă- 
nescu l-a driblat de nenumărate ori 
pe Dobias, A fost Dobias 
proastă sau lordănescu s-a 
pe sine 7 Probabil, valabilă 
doua variantă.

DE ICI, DE COLO
• „Tip" și „Tap", sînt numele• „Tip11 șl „Tap", sînt numele « 

doi nostimi băieți confecționați din 
plastic, care au fost aleși dintre sute 
de modele spre a serv} ca mascotă 
a campionatului mondial de fotbal, 
ce se va desfășura în R.F. a Germa
niei în 1974. După „Willie11 și „Jua- 
nito". iată pe „Tip11 și „Tap" intrațl 
în lumea simbolurilor. Să sperăm că 
vor purta noroc viitorului C.M. I
• Finala Cupei Balcanice inter- 

cluburi a opus echipele Panionios A- 
tena și Besa. Kavaja (Albania). Me
ciul prim s-a disputat la Atena șl 
s-a încheiat cu victoria la limită a 
formației elene : 2—1 (1—1). Returul 
va avea loc la 15 decembrie la Tl-
• Suedezul Kurt Hamrin, fostul 

— pînă nu de mult — atacant al 
echipei A. C. Milan, a devenit antre
nor, imitlndu-1 pe compatriotul său, 
Lledholm. La 37 de ani, Iuînd hotă- 
rirea de «-șl încheia activitatea de 
jucător, el a preluat conducerea 
echipei unul club modest, din a treia 
ligă italiană, VeroeUl. Hamrin eperă 
Insă să obțină, atunci dnd îți va 
termina stagiul obligatoriu necesar 
antrenorilor din Liga I, „frlnele’ 
unei echipa de primă valoare.
• Ediția 1970—1971 a .Cupei cam

pionilor Africii” (lnter-cluburi) va fl 
disputată de Kumasl (Ghana) fl 
Cannon dub (Camerun).
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în ultimele luni moderna construc
ție „Casa sportului", realizată de 
asociația sindicală „Trud". Clădirea 
cuprinde nu mai puțin de patru 
săli de sp-ort i una pentru compe
tiții de mare anvergură, una pen
tru reuniuni de lupte, una pentru 
gale de box și o ultimă sală, pen
tru practicarea tenisului. Bineîn
țeles, Casa sportului dispune de 
toate celelalte anexe necesare 1 săli 
de antrenament, vestiare, dușuri, 
cabinet medical etc.

Cu această realizare, numărul 
eălilor de «port din R.S.S. Turc-

menă a ajuns Ia 352. Acestor* 
se adaugă 26 bazine acoperite pens 
tru natație, 18 stadioane mari, 
5 600 terenuri de sport simple, ți 
760 terenuri de fotbal. Această 
bază materială este folosită de a* 
proaț-e o Jumătate de milion d« 
oameni, dintre care 362 000 legi
timați în cele 2 078 cluburi ți aso^ 
ciații sportive din republica gitua4 
tă în sudul Uniunii Sovietice,

în fotografie 1 Un aspect exte4 
rior al Casei sportulwi din Ațha-< 
bad.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• Dupd o zi de repau», turneul in

ternațional de șah de la Moscova 
„Memorialul Alehin’1 a tost reluat 
cu partidele cuprinse în runda a 
7-a. în toate 
(Spasski—Tal, 
Gheorghiu—Bronstein, 
Stein, Balașov—Hort și Byme — 
Tukmakov) încheiate în cele cinci 
ore de joc arbitrii au consemnat 
remiza. Mai interesantă se pare că 
a fost partida dintre Spasski șl Tal, 
în care campionul mondial a forțat 
egalitatea prin șah etern.

în partidele întrerupte, 
are un pion în plus la 
Uhlman deține inițiativa 
lui Karpov, în timp ce 
profitînd de criza de timp 
intrase Petrosian, a reușit să echi
libreze o poziție ce părea la ta 
moment dat pierdută.

cele șase partide 
Lengyel—Korcinoi, 

Olaffson —

Smîslov 
Parma, 

în fata 
Savon, 

în care

'9 în mnda 3-a a „Gupei cam
pioanelor europene* Ia șah, care se 
desfășoară Ia Vrnjaka Banja (I«- 
goslavia), maestra româncă Elisa- 
beta Polihroniade (cu piesele ne
gre) a pierdut partida susținută cn 
jucătoarea maghiară Ivanka. Ve- 
roezi a cîștigat Ia Timmer, iar 
Erenska a învins-o pe Eigenman. 
Partida dintre Gordana Iovane- 
vici și Gheorghîeva s-a încheiat 
remiză. Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili a întrerupt din nou, 
de data aceasta cu Vokralova.

In clasament, pe primul Isc a 
trecut Maria Ivanka (Ungaria) cu 
2 p și o partidă întreruptă, urmată 
de Veroczi (Ungaria) — 2 p, Vok
ralova (Cehoslovacia) IV2 (1) pț Po
lihroniade (România), Gheorghîeva 
(Bulgaria) — cu cîte 17» P etc.

In localitatea Iugoslavă Hvar au început 
întrecerile turneului final al „Cupei 
campionilor europeni* la polo pe apă. 
In partida derby a primei zile de con
curs echipa Mladost Zagreb a Învins 
la limită cu scorul de 6—5 (1—9, 1—2,
2—3, 2—0) formația Marinei din Mos
cova. într-un alt joc, Pro Recco Genova 
(Italia) a dispus cu 4—3 (1—0, 1—1, 1—2i 
1—0) de echipa olandeză Robben Hllver- 
sum.

ale competiției europene de tenis pe •” 
chips. Tenlsmenli cehoslovaci au ebțl* 
nut victoria la limită cu 3—1 șl s-au 
calificat pentru semifinalele competiției, 
în care vor înttlnl reprezentativa Italiei. 
In partida decisivă, cuplul cehoslovaa 
Vladimir Zednlk — Jlrl Hrebeo a înving 
cu 11—9, 6—0, 6—4 perechea Gerald Bate 
trick — John Palsb. ,

Peste I MO de spectatori au urmărit ta 
Hamburg medul de box dintre selec
ționata acestui oraș șl reprezentativa 
Leningradului. Puglllștll sovietici au 
terminat Învingători cu scorul de 12—6.

Intre 11 ți M decembrie la Wroclav se 
va desfășura competiția Internațională 
de box „Dlnamovlada". România, va fl 
reprezentată de puglllștll clubului Dina
mo București.

Selecționatele de tenis de masă Laeake 
ale R.P. Chineze, aflate tn turneu in 
Suedia, au susținut la Soelvesberg o du
blă întilnire cu reprezentativele țării 
gazdă. La feminin, victoria a revenit ju
cătoarelor din R.P. Chineză, cu scorul 
de 3—1, iar la masculin gazdele au ter
minat Învingătoare cu 5—2.
■
In cadrul unul concurs atletic Interna
țional, desfășurat pe teren acoperit la 
Kdln, cunoscuta recordmană vest-ger- 
mană Heide Rosendahl a ciștigat proba 
de săritură tn lungime cu performanța 
de 6,45 m. în proba similară masculină 
victoria a revenit compatriotului său 
Baumgartner cu 7,75 m. urmat d« engle
zul Lynn Davies — 7,65 m.

La Helsinki <-a disputat medul Interna
țional masculin de handbal dintre echi
pele Finlandei șl Danemarcei. Oaspeții 
au obținut Victoria cu scorul de 30—12.

După trei sile de Întreceri viu disputate, 
la Basslngstoke a luat sfîrțlt meciul 
dintre selecționatele Angliei fi Ceho
slovaciei din cadrul sferturilor de finală

*
In torul m al probai da simpla din eai 
drul concursului internațional feminini 
de tenis de Ia Cristchuren (Noua Xe- 
elandă). jucătoare» americană Blllla Jeart 
King a învins-o cu 0—1, 0—4 pe compa
trioata sa Kristiern Kemmer, iar Fran- 
coise Durr (Franța) a dispus eu 7—4, 
6—4 de Lesley Hunt (Australia). Alte 
rezultate: Kerry Melville (Australia) — 
Judy Dalton (Australia) 8—1, 8—1; Ro
semary Casals (S.U.A.) — Valerie Zele-, 
genfuss (S.U.A.) 5—7, 6—3, 6—2,
■
Cunoscutul automobilist Jackie Stewart 
a fost desemnat, ca urmare a unei an
chete la care au participat 24 000 de per
soane, cel mal bun pilot al anului 1971. 
El a întrunit 66 la sută din totalul vo
turilor cititorilor ziarului de specialitate 
vest-german „Auto Zeltung". Scoțianul 
Jackie Stewart este in vîrstă de 32 de 
ani șl a ciștigat In 1971 pentru a 2-a 
oară campionatul mondial al conducă
torilor.

La 13 Ianuarie, In sala de festivități a 
hotelului Atlantis din ZOrich, va avea 
Ioc tragerea la sorți a sferturilor de fi
nală din „Cupa campionilor europeni” 
și „Cupa cupelor" la fotbal. în aceeași 
zi, «» va stabili programul sferturilor ' 
finală ale campionatului european.

Cuplul veot-german Taacban-Beu 
preluat oonduoerea In Cursa eicllată k 
______ _________ __ ______ _______de 
șue zile care «• deefășoarl pe velodro
mul acoperit din Grenoble. B urmeaz* 
la un tur perechile Fritz Pfennlnger (El
veția) — Grosskot (Franța), Poet (Olan
da) — Guimard (Franța) șl Sercu — 
Bracke (Belgia) Pînă în prezent au fost 
parcurși 1 224 km.
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