
CINE VA FI PRIMUL SPORTIV ROMÂN
Ancheta ziarului nostru AL ANULU11971?
IOLANDA BALAȘ (6), AUREL VERNES CU si ILIE NĂSTASE (2), ION BACIU ți VIORICA 

VISCOPOLEANU, cîștigătorii celor 12 titluri acordate pînâ în prezent

înțelegem marele interes al 
sportivilor noștri fruntași de a 
urca pe podiumul primilor 10 per
formeri ai anului 1971 și tocmai 
de aceea .orlcît de mult timp ne-ar 
lua înregistrarea miilor de scrisori 
sosite la redacție, in care sînt in
dicate numele preferate (evident, 
mal mult de zece..privim cu 
firească simpatie întrebările ee ne 
sînt adresate do sportivi, in legă
tură cu prezenta lor printre opțiu
nile cititorilor. înțelegem, de ase
menea, interesul manifestai de ci
titori pentru acest atractiv con
curs — care solicită, deopotrivă, 
memoria st competența — dac*

avem în vedere dragostea marelui 
public pentru sport, dar și nume
roasele premii ce vor fi oferite de 
ziarul nostru celor care vor indica 
ordinea final* a clasamentului pri
milor 10 sportivi ai anului 1971.

Asemenea concursuri de sfirșit 
de an au devenit, de mai multă 
vreme, tradiționale în mișcarea 
noastră sportivă. 1959 a fost anul 
de debut, fruntașii sportului nostru 
aHîndu-se atunci într-un concurs 
Inedit, sub lupa severă a cititori
lor. Da atunci. în fiecare prag de 
An Nou, performerii au așteptat 
de fiecare dată cu emoție verdic
tul celor care il aplaudă pe sta-

1959 IOLANDA BALAȘ — atletism
1960 IOLANDA BALAȘ — atletism
1961 IOLANDA BALAȘ — atletism
1962 IOLANDA BALAȘ —• atletism
1963 AUREL VERNESCU — caiac
1964 IOLANDA BALAȘ •— atletism

Fin* la încheierea «erutinului aceea, reamintim cititorilor e* ter-
nr. 13, mal sint puține zile. De nienul de expediere a scrisorilor

dioane șl în sălile de sport. Maes
tro emerită a sportului Iolanda 
Balaș s-a situat, în acel an, în 
fruntea clasamentului ți avea s-o 
facă încă de cinci ori. Multiplul 
nostru campion, colecționar de me
dalii de aur Ia campionatele euro
pene și mondiale, caiacistal Aurel 
Vemescu. s-a bucurat de două 
ori (în 1963 și 1968) de sufragiul 
cititorilor, pentru ca, în ultimii 
doi ani, titlul să revină excelentu
lui nostru tenisman, Ilie Năstase.

Iată aci și lista celor care au 
dobîndlt, de-a lungul anilor, tro
feul acordat celui mai bun sportiv 
al țării :

BALAȘ —• atletism1965 IOLANDA
1966 AUREL VERNESCU — caiac
1967 ION BACIU — lupte
1968 VIORICA VISCOPOLEANU
1969 ILIE NĂSTASE — tenis
1970 ILIE NĂSTASE — tenis

atletism

in cadrul anchetei ziarului nostru 
este 15 decembrie 1971.

Â TI^ERETULIJI
Activitatea sportivă In discuția Secretariatului Comitetului județean Alba al P.C.R,

Județul Alba s-a făcut remarcat 
printr-o activitate sportivă de ma
să continuă, tot mai rodnică, des
fășurată la nivelul asociațiilor spor
tive din școli. întreprinderi și in
stituții, de la sate, al căror număr 
a sporit de la 115, cite erau în 
1968, la 166 în prezent în cadrul 
acestora activează în disciplinele 
sportive preferate peste 45 000 de 
membri.

în cazul școlarilor, de pildă, la 
ordinea zilei se află gimnastica 
de înviorare, practicată în cămine 
și internate, într-un procent de 
aproape 90 la sută. în același timp, 
în școlile de toate gradele sînt or
ganizate zilnic, înainte de începe
rea cursurilor sau în recreația 
mare, programe de exerciții de

gimnastică. Tineretul studios din 
județul Alba a fost prezent, de 
asemenea, la acțiuni turistice (peste 
500), la întreceri de cros (8000 de 
elevi la etapa pe asociație) și fot
bal („Cupa Cravatelor roșii" 
bucurat 
200 de 
sportive 
prilejul 
țiat în . . . .. __
(în centrele de la Abrud și Cîm- 
peni), înot (Gîrbova), culturism 
(Alba Iulia, Blaj și Cugir) etc.

Turismul de masă, care se pre
tează minunat la profilul județu
lui Alba, a angrenat numeroși oa
meni ai muncii în peste 50 de ac
țiuni organizate sub formă de ex
cursii, drumeții sau cicloturism.

s-a 
de participarea a peste 
echipe), la demonstrații 
de masă organizate cu 

unor zile festive, s-a ini- 
diferite discipline — schi

Totodată, în 32 de asociații spor
tive din întreprinderi și instituții 
au avut loc campionate de fotbal 
(cel mai reușit, la Metalurgistul 
Cugir, cu 18 echipe), popice (Soda- 
Ocna Mureș, 15 echipe), handbal 
(Textila Sebeș, 8 echipe) etc. O 
reușită deplină au reprezentat și 
competițiile pe profesii, ale chi- 
miștilor. ale minerilor, ale ferovia
rilor, 
că în 
dicale 
curat

Sportul în mediul sătesc s-a 
pus și el atenției, mai mult decit 
în anii precedenți. In afara tra
diționalei competiții „Cupa tinere
tului de la «ate“, care a angrenat

T. BRADAȚEANU

Este de semnalat și faptul 
30 de asociații sportive 
întrecerile de cros s-au 

de o atenție deosebită.

sin- 
bu-

im-

(Continuare in pag. a 3-a)

LOTUL REPREZENTATIV
DE HOCHEI ARORDEAZA
0 NOUĂ ETAPA (grea)
A PREGĂTIRII PENTRU

CAMPIONATUL MONDIAL

O secvență din turneul întreprins in R. P. Chi
neză, de la un antrenament comun al celor două 
echipe. Eduard Pană, marele maestru al anga
jamentului, arată colegilor săi chinezi acest pro

cedeu tehnic.
Foto i S1NHUA

II intilniri internaționale in luna decembrie!
întorși din turneul întreprins în 

R. P. Chineză, pe membrii lotului 
reprezentativ de hochei îi așteap
tă, în continuare, un program de 
pregătire greu, care va trebui să 
aducă echipa la forma necesară 
participării într-o întrecere atH de 
dificilă cum este grupa B a cam
pionatului mondial, programată la 
sfîrșitul 
curești.

După 
maropol 
Orientul 
în ciuda oboselii la care a fost 
supus lotul nostru (aproape 100 de 
ore pe drum!, șapte jocuri în 
nouă zile). Hocheiștii au beneficiat 
în marea țară prietenă de condi
ții excelente și au efectuat pro
gramul stabilit într-un mod conș
tiincios și serios.

Acum începe o. nouă etapă a

lunii martie 1972, în Bu-

părerea antrenorilor Fia- 
și Czaka, călătoria în 
îndepărtat a fost utilă,

Valeriu CHIOSE

(Continuare In pag. a 4-a)
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DUPĂ ETAPA A XlII-a IN DIVIZIA A LA FOTBAL

UNA SE ÎNVAȚĂ LA CURSURI,

ALTA
etapă. 
primei 
irezis- 

cnre 
care

Și uite așa, alaltăieri 
mîine etapă, campionatul 
noastre divizii demarează 
tibil spre finișul (turului), 
se va produce duminică Și
— așteptînd și consumarea restan
telor — va stabili, pînă la pri
măvară ierarhia în pasionanta 
întrecere a celor 16 formații frun
tașe ale țârii.

Pasionantă, desigur, și prin ase
menea surprize, de proporția ce
lei furnizate duminică de lanterna 
roșie, C.F.R. Cluj, care a smuls 
Stelei, în Capitală, un punct ne
așteptat, un punct al orgoliului, 
rănit atîtea etape la rînd, dar, mai 
ales, al speranței 
spre zonele mai 
clasamentului.

Să consemnăm, 
cinste, și în comentariul nostru, 
remiza obținută de ceferiștii clu
jeni, egală cu o victorie dar. de 
pe poziția noastră, de observatori 
neutri ai fenomenului fotbalistic, 
să încercăm 
de-a întregul, 
întrebîndu-ne :
Steaua ?

Știtn, este i 
petrec peste 
a fotbalului 
cineva, teribil servit de recenta 
ispravă a Mantovei. pe San Siro, 
în dauna protagonistei A. C. Mi
lan), dar cu Steaua tot se întîmplă

într-o evadare 
luminoase ale

să interpretăm, pe 
surpriză", 

întîmplă cu
„marea 

ce se

surprize seadevărat,
tot, în marea lume 
(ne-ar putea replica

, ....

. ........*
■

După primul meci de handbal România-Elveția

0 LECȚIE CARE POATE FI FOLOSITOARE
mare
ulti-

Și

Deci nu este nevoie ca un 
jucător să comită o gafă în 
mele secunde ale unui meci 
nici nu este măcar necesar ca ad 
versarul să fie selecționata iugo
slaviei — 
mai bune 
— pentru 
culină de 
piardă un 
propriu ! 1 
martorii unui surprinzător, și prin 
aceasta cu atit mai dureros, „co
laps" al handbaliștilor români, 
care au înclinat steagul cuminte, 
fără replică, modest, ca o echipă 
oarecare.

evident una dintre cele 
din lume la ora actuală 

i ca reprezentativa mas- 
handbal a României să 

i meci. Și încă pe teren 
Duminică seara am fost

Bineînțeles, există explicații. A- 
vem la îndemînă argumente care 
să justifice, măcar în parte, neaș
teptatul insucces din fața selecțio
natei helvete, care (oricîtă amabi
litate am arăta pentru oaspeții 
noștri) nu reprezintă totuși o va 
loare certă, nici măcar pe plan re 
gional, în Europa. Am putea spu
ne, de pildă, că echipa noastră a 
fost lipsită de aportul unor jucă
tori de bază (Gruia sau Licu, ul
timul din ce în ce mai bun în 
apărare), că dintre ceilalți mari 
jucători români, majoritatea au 
fost utilizați doar parțial (Penu, 
Samungi). că starea de oboseală

Unele observații pe marginea modului cum se prezintă XV le de rugby al României pentru meciul cu Franța

Radu Durbac (cu balonul), fundașul 
de la Beziers, a fost ți in meciul de 
dintre cei mai activi jucători.

XV-lui țării noastre pentru meciul 
verificare cu lotul de juniori, unul 

Foto * Vasile BAGEAC

Pentru foarte multi dintre iubitorii 
rugbyului. dornici să cunoască XV-le 
României în vederea meciului cu 
Franța — marele examen anual al 
sportului cu balonul oval de la noi, 
prelungirea neobișnuită a suitei de 
trialuri, partide de verificare și test- 
meciuri, a devenit de-a dreptul 
obsedantă. In fine, duminică, a fost 
ultima încercare a seleetionabililar.

Acum a sosit timpul să privim în 
față pe cei 15 tricolori care, nu mai 
departe de sîmbătă, vor 
Stadionul municipal din 

întrebare firească : au 
trenorii AI. Teofilovicj și 
mănescu să se hotărască 
lor mai valoroși jucători, 
ară. din rugbyul nostru ?
nu este, din păcate, prea clar. Cei

evolua pe 
Băziers.
reușit an- 
Petre Cos- 
asupra ce
la această 
Răspunsul

doi antrenori au fixat, e drept, un 
XV, dar s-au grăbit să-i aducă une
le amendamente aproape pentru fie
care compartiment.

In linia I a fost preconizată o for
mulă cu Baciu si Dinu ca stîlpi, 
jucători în care antrenorii manifes
tă. pe drept cuvînt, multă încredere, 
ambii sportivi dînd satisfacție (o 
notă în plus pentru Baciu, mai activ 
la placaje. în raport cu evoluția sa 
de la Începutul sezonului competi- 
țional). în ceea ce privește talo- 
nerul. există încă oscilații, pentru 
acest post candidînd Iorg-ulescu, a- 
preciat pentru marea lui circulație 
în teren, și Popovici, foarte sigur 
la talonaj.

In linia a Il-a. Șerban g-a impus 
de departe ca unul dintre cei mai 
tenace înaintași, astfel că, meritat, 
el apare ca titular fără contracan
didat. Alături, de el ar urma să 
joace Țuțuianu, jucătorul nr. 1 al 
rugbyștilor de la Maulăon. Este o 
soluție de ultimă oră. datorită ab
senței Iui Dărăban. care — din mo
tive obiective — nu mai poate face 
deplasarea.

Ciobănel apare și el ca titular în 
linia a IlI-a. compartiment care va 
avea — în prima formulă — ca în
chizător pe Xftimie, iar ca a doua 
aripă, pe Aianasiu. Aceasta în even
tualitatea în care Rășcanu nu va fi 
recuperat, după o plagă la arti-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a t-a)

SE APLICĂ ÎN TEREN

Gagea, cel mai bun portar al etapei 
foarte 
se va

nepotrivit de către Năstase. 
termina la egalitate.

de vreme ce iată — argu- 
de prim ordin —■ de cinci

ceva, 
meni . .
etape, de la 24 octombrie, această 
echipă, care cuprinde un mă
nunchi de valori, nu reușește să în
scrie vreun gol. cel din partida 
disputată duminică fiind. după

de duminica apără lovitura de Ia 11 m, executată, ct-i drept, într-un loc
Era doar minutul 14 fi nimeni nu bănuia că meciul Steaua—C.F.R. Cluj 

Foto i Dragoș NEAGU

timp de 86 
cila partidă 
disputată pe

cum s« știe, opera clujeanului 
Penzeș. Da, aceeași echipă care 
în prima parte a sezonului a do
vedit omogenitate aproape la toate 
capitolele, realizînd o serie de re
marcabile evoluții (vezi jocul ei 
cu U.T.A., în deplasare, excelent

de minute, vezi difi
cil C. F. Barcelona, 
terenul acesteia, vezi.

G. NICOLAESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

RAPID A SOSIT ASEARA
Aseară, pe la ora 18, 

pid a sosit la Londra 
meciului de mîine cu 
și s-a instalat la „Grosvenor Court 
Hotel'1. Călătoria fotbaliștilor bucu- 
reșteni a durat cîteva ceasuri în 
plus, deoarece avionul care urma 
să-i -transpegte de la Frankfurt (a- 
colo unde îi adusese cursa TAROM) 
6pre Londra a prezentat o defec
țiune care a necesitat cîteva ore de 
reparații. La aeroport, Rapidul a 
fost întîmpinat de către conducă
torii clubului englez, de ziariști și 
de antrenorul Bazil Marian, plecat 
de sîmbătă ca să urmărească me
ciul de campionat dintre Totten
ham și Soutliampton. Iată ce ne-a 
declarat, într-o convorbire telefo
nică, antrenorul Marian : „Și eu și 
echipa am fost primiți și tratați cu 
multă condescendență de gazdele 
noastre. Băieții se simt cam obo
siți după o asemenea călătorie, dar 
pînă mîine dimineață (n.n. azi) sper că 
vor redeveni proaspeți. Se pare că 
Răducanu e puțin cam răcit, iar Du
mitru acuză o ușoară durere la o 
gleznă.

Sîmbătă i-am văzut jucind pe 
viitorii noștri adversari. Au cîști- 
gat cu 1—0 partida cu Southamp
ton, prin golul înscris de Gilzean 
(min. 20). în repriza întii, Totten
ham a presat masiv, și-a creat nu-

echipa Ra
in vederea 
Tottenham,

meroase ocazii, dar a ratat mult. 
După pauză, n-a mai jucat la fel 
de bine. Southampton a contraata
cat de cîteva ori periculos, dove- 
dindu-se la rindul ei o formație 
puternică, în pofida locului 17 ocu
pat în prezent. Și poate numai 
neșansa a împiedicat-o să egaleze. 
Tottenham joacă „englezește", in 
varianta 1—4—3—3. Travaliu e- 
norm, pase lungi, centrări înalte in 
fața porții, adresate In special ce
lor două vedete Chivers 
zean, mare elasticitate 
prin replieri fulgerătoare 
în atac la fel. Am Intuit 
mărturisit șî conducătorii
londonez că echipa lor poate juca

și Gil- 
dovedită 
și ieșiri 

și mi-au 
clubului

LA LONDRA
substanțial mai bine decit a ficut-e 
sîmbătă. Are clasă în general, iar 
1 inia de 3 mijlocași dovedește o forț ă 
de joc impresionantă. Sper, totuși, 
cunoscînd ascensiunea și capacita
tea Rapidului în partidele interna
ționale, să le dăm replica necesară. 
Mîine dimineață (n.n. azi) vom 
zita stadionul pe care va avea 
meciul. Apoi vom efectua un 
trenament, dar pe alt teren.

vi- 
ioe 
an-

★

Echipa arădeană U.T.A., nare__ . » 
plecai ieri, pe calea acrului, în Por
tugalia (Pe ruta Marsilia — Lisabo
na), Urm* să sosească aseară, tlrziu. 
la Setubai.

TURNEUL FINAL DE ȘAH
în finala campionatului masculin 

de șah (runda a 14-a) s-au înche
iat aseară următoarele partide i 
Ciocâltea—Vaisman 1—0, Neamțu— 
Ghinda Vi—A Partos—Drimer 1—0, 
Botez—Ghițescu Va—%. Szabo—Mi- 
titelu V»-'Ă Stoica—Adam 1—0, 
Pavlov—Sută Va—V, Stanciu—Rei- 
cher ’/»—Va. Două partide «-au 
întrerupt.

în clasament, conduce Ungurea- 
nu cu 9 p (1) din 14 partide urmat 
de Ghițescu cu 9 p din 14 partide, 
Partos 8 p din 13 partide, Mititelu 
8 p din 14 partide, Ciocâltea 7ViP 
din 11 partide (o întreruptă și o 
amînată).

Azi este zi liberă. Mîine se reia 
Ou runda a XV-a.

T. NICOARA

loc
Sînt, 
tre-

(Continuare în pag. a 4-a)

<•

— sperăm 
români se 

adevăratavor comporta la
lor valoare, lată programul 
din 7L.,
17.30 : România
tea București (feminin]; ORA 
19 : România — Elveția (mas
culin), arbitri P. Pupici și M. 
Stanoevici r— Iugoslavia

sala Floreasca: ORA
Universita-

Astăzi, cele două echipe se 
întîlnesc din nou, într-un meci 
revanșă, în care 
— nandbaliștii

Iu derbyul cu Universitatea Timișoara, maestrul emerit al sportului 
T'l'kai Albu (in imagine îl depășește pe Mănăilă) a demonstrat că rămîne 

unul dintre cei mgi bujji tyctyșri (ți fârii

nervoasă a întregului lot, în 
să dispară, se accentuează, 
desigur, argumente de care 
buie să ținem seama. Dar am co
mite o enormă greșeală dacă am 
încerca să ascundem în spatele 
fragilului paravan pe care ele îl 
alcătuiesc adevărata stare de lu
cruri din sinul acestei formații.

Realitatea este că în reconstru
irea selecționatei noastre mascu
line de handbal, acțiune — fără 
îndoială — extrem de dificilă, se 
procedează fără tact, cu o încărcă
tură nervoasă care influențează 
starea generală și așa precară a 
membrilor lotului și care generea- 

aproape fatal măsuri extreme, 
loc indicate, mai ales în sit.ua- 
handbalului nostru masculin 

nu duce de loc lipsă de clemcn- 
valoroase tinere sau mai vîrst-

ză 
de 
ția 
ce 
te
nice. Și pentru că tot am pronun
țat acest ultim cuvînt, cu alt sens 
și cu alte 
sportului, să 
pune cititorii 
handbaliști 
„vîrstnici“t Licu și Gațu — 
ani, Samungi — 29 de ani, 
nesch — 27 de ani, Penu 
de ani, Gruia — 31 de ani. Chiar 
dacă avem în vedere și gradul de 

(marile bătălii spor- 
urme Ia unii dintre 
cazul lui Li<ru sau 

pare totuși exagerat 
depășiți ca vîrstă.
însă ia măniera In

rezonanțe în lumea 
precizăm, pentru a 
în temă, etatea unor 
care sînt socotiți

• 26 de 
Gu-

■ 25

„uzură" fizică 
tive au lăsat 
ei, cum este 
Gruia) ni se 
să-i socotim

Să revenim
care se reface echipa reprezenta
tivă, precizarea vîrstei jucătorilor 
avînd la bază nu intenția de a 
pleda pentru integrala lor folosire

Călin ANTONESCU

în divizia 
de baschet

SURPRIZELE DE

Neîndoielnic, etapele (a Vl-a la 
băieți, a IX-a, ultima a primului 
tur, la fete) desfășurate sîmbătă 
și duminică în cadrul campionate
lor republicane de baschet au fur
nizat cele mai mari surprize ale 
acestui sezon. Intr-adevăr, nici cei 
mal optimiști suporteri ai echipe
lor Crlșul (fete), Politehnica Cluj 
și Voința București (băieți) nu ar 
fi sperat în victoria favoritelor 
lor în fața unor adversare cum 
sînt I.E.F.S., I.C.H.F. și Politehnica 
Galați, formații cu cote valorice 
evident mai ridicate și care. în 
mod normal, ar fi trebuit să cîs- 
tige meciurile respective la dife
rențe apreciabile. Și, totuși, sur
prizele s-au produs, spre uimirea, 
putem spune în egală măsură, a 
Învinșilor și a învingătorilor.

Pe de o parte, rezultatele neaș
teptate au avut darul de a spori 
interesul pentru întrecerile divi
ziei A care, în această ediție, se 
dovedesc mult mai atractive decit 
in alți ani. în definitiv, surprizele 
sînt sarea și piperul într-o compe
tiție. Pe de altă parte, însă, el’ 
ridică serioase probleme asupra 
seriozității cu care sînt tratate 
unele partide așa zise „disputate 
dinainte". Prin cele ce vom afirma 
nu vrem să scădem cu nimic din 
meritele câștigătoarelor, team-Uri 
mai modeste, dar care acum au 
demonstrat că știu să lupte din 
răsputeri, chiar și atunci cînd au 
In față echipe mai bune (de ce nu 
fao acest lucru întotdeauna ?). Cri- 
șul Oradea, Politehnica Cluj și 
Voința București au merite incon-

D. STANCU1ESCU

i (Continuare în pag. a t-a)
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activității sale gene-

context vom discuta 
hotărârile clubului
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Aspect dintr-una din pasionantele întîlniri care au avut loc fn Sala Spor
turilor din Gala(i, in cadrul campionatului național sătesc de trîntă. 

Foto i Nicolae SBURLAN-Galați

TRÎNTĂ CÎȘTIGĂ NOI POZIȚII

IN SPORTUL RURAL
De la început trebuie subliniat că a 

doua ediție a campionatului național 
sătesc de trîntă s-a bucurat de un de
plin succes. Organizată și de această 
dată sub conducerea directă a Secției 
Sport-turism a Comitetului Central al 
U.T.C. actuala ediție (pe deplin repre
zentativă de altfel pentru sportul nostru 
sătesc) a întrunit elemente pozitive 
mult mal mari decît cele din ediția 
anului trecut.

In primul rînd. salturile s-au înregis
trat sub aspectul cantitativ. S-a reușit 
ca în actualele întreceri să fie angrenați 
reprezentanți ai tuturor Județelor țării. 
Așadar, în fazele inițiale ale Întreceri
lor s-a realizat un echilibru geografic, 
fapt care nu se petrecuse anul trecut. 
Reamintind că la fazele pe comună și 
centre de comună au participat 25—30 000 
de luptători, "ar la cele județene apro
ximativ 2 ooo, consemnăm o realitate îm
bucurătoare în ceea ce privește practi
carea acestui al doilea sport național — 
după oină — care este trîntă.

Progrese s-au realizat și sub aspect 
calitativ. Partlcipanțlt Ia finale au În
trunit aprecierile celor prezențl, dove- 
dindu-se a fi mult mai bine pregătiți. 
S-a pus în mai mare măsură accent pe 
execuțiile tehnice. Intr-adevăr, anul a- 
cesta n-au mal cîștigat cel care s-au 
bazat doar pe forța fizică. în atari con
diții au apărut atit procedee care pot 
fi considerate specifice trîntel, cît șl va
riante acceptabile din sportul consacrat 
luptelor.

La obținerea tuturor acestor rezultate 
un rol însemnat a avut, în primul rînd, 
atenția mărită cu care organizația U.T.C. 
a urmărit înzestrarea localităților rurale 
cu materialul sportiv necesar. S-a ajuns, 
astfel, ca fiecare comună mai dezvoltată 
să posede 
caii să-și . _
ceasta se adaugă ș! interesul sporit al 
organelor ' ' **
semnăm aici faptul că. deși nu aveau 
nici un reprezentant al comunei la aceste 
finale Mihai Chițiga, primarul comunei 
Ghidigenl, Ton Totna, președintele aso
ciației sportive din aceasta comună și 
Nicolae Stoian, președintele asociației 
sportive de la fabrica de spirt din Ghidi
genl au venit să asiste Și au oferit, d:n 
proprie Inițiativă, premii ciștigătorllor. 
O acțiune grăitoare asupra mentalității 
noi ce domnește în mișcarea sportivă 
rurală.

Ar mai fi cazul să subliniem apariția 
unor comune — puternice centre ale 
practicării trîntel. Comunele Conțeștl 
(Teleorman), Boriești (Neamț) șl Bră- 
neștl (Ilfov) au cîștigat toate cele șase 
titluri Județene și au primit astfel drep
tul de a fi prezente la Galați.

In fine, aspectul depistării șl selecției 
de elemente pentru sportul de perfor
manță a fost intr-o oarecare măsură 
atins. S-ar fi putut face insă mai mult. 
Numărul antrenorilor calificați prezențl 
la aceste finale a fost însă destul de 
redus...

Radu TIMOFTE

o saltea pe care trîntașil lo- 
efectucze pregătirea. La a- . . . ..----- _ ... ]
administrative locale. Con-

Pornim. în judecarea lucrurilor, 
de la faptul cunoscut că un club 
sportiv este o personalitate com
plexă care are dreptul și datoria 
să ia hotărîri menite să contribuie 
la progresul 
rale.

In acest 
cîteva dintre 
sportiv Steaua, privind secția sa 
de ciclism. Precizăm de la bun în
ceput că Steaua a reprezentat și 
reprezintă unul dintre punctele 
forte ale sportului nostru cu pe
dale, că acest club își aduce con
tribuția de mai bine de două de
cenii la dezvoltarea ciclismului ro
mânesc. Ni s-a părut însă bizar 
faptul că în 
scoși din 
se aflau 
sportive, 
federația 
naționale, o serie de sportivi va
loroși. Așa a fost cazul cu Ion 
Ardeleanu, apoi cu Ion Stoica și 
— recent — cu Vasile Burlacu, toți 
trei maeștri ai sportului. La tim
pul lor, fiecare dintre cei trei se 
situa printre cei mai buni dîn sec
ție, printre valorile ciclismului 
nostru. La fel de curios s-au pe
trecut lucrurile și cu Constantin 
Gonțea. Acesta a fost scos din sec
ție, apoi rechemat, pentru ca în 
cele din urmă să fie — din nou — 
scos...

Și, poate, n-am fi scris aceste 
rînduri dacă numai cu cîteva zile 
în urmă nu s-ar fi petrecut, tot 
la secția de 
sportiv Steaua, un fapt de neînțe
les. Prîntr-o hotărîre a conducerii 
clubului, antrenorul Ion Vasile a

fost trecut la grupa de f miori, 
iar Constantin Voicu a fost desem
nat să pregătească rutierii seniori. 
Așadar, antrenorul Ion Vasile. cel 
care a condus de 
pregătirile loturilor național® (pen
tru „Cursa Păcii", pentru „Turul 
Turciei** — pe care sportivii noș
tri l-au ș! cîștigat etc) este 
cut în... rezervă, socotit fiind, 
babil, 
poate deduce de aici că federația 
(care n-a fost de acord cu acea
stă schimbare) nu prea își cunoaș
te tehnicienii 7 Nu, nu F.R.C. este 
cea care nu cunoaște valoarea an-

mai multe ori

ca necorespunzător.

tre- 
pro- 

Se

ultimii ani au fost 
secție, tocmai atunci eînd 
la apogeul carierei lor 

tocmai atunci cînd 
îi selecționa în loturile

ciclism a clubului

trenorilor... Promovarea lui Con
stantin Voicu este la fel de bi- 

După cum se știe, acesta a 
specialist în probele de 
iar încercările sale cu Ju- 
nu pot fi socotite edifica- 

După cum se vede, nimic 
o astfel de mă-

zară. 
fost 
pistă, 
niorii 
toare. 
nu îndreptățea 
sură. Ea a fost, totuși, luată. De 
ce 7 Nu așteptăm răspuns de la 
clubul Steaua, dar am dori să 
și-l dea 6ingur — după o matură 
și profundă analiză —, să încerce 
a descoperi dacă în spatele aces
tor măsuri paradoxale nu se află 
cumva interese neconforme cu 
cele aie clubului.

Hristaehe NAUM

NICOLAE MARTINESCU

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE 
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon : 
21 66 85, angajeozâ de urgență :

® lăcătuși ® zidari
® tîmplari manuali ® muncitori necalificați
© zugravi-vopsitori ® paznic.

„OLIMPICII" AU LUAT STARTUL!
Cicliștii care se pregătesc pen

tru proba olimpică de 100 km con
tratimp, pe echipe, au fost reu
niți pentru cîteva zile la Predeal 
de antrenorii Nicolae Voicu și Ște
fan Lemîndrolu. Din lot fac parte 
Vasile Teodor, Const. Grigore. Th. 
Puterity, Ion Cosma, Cr. Camer. 
Teodor Drăgan, Iosif Biro, V. 
Murineanu, V. Miu, Z. Elekeș, Tr. 
Repede și V. Budea. Cei 12 aler
gători vor participa la antrena
mente și teste pentru determina- 

. rea stadiului de pregătire.
Ni se pare însă curios că prin

tre cei 
lizarea 
află și 
pentru 
probele 
Sofronie și
Ce părere au antrenorii Nicolae 
Voicu și Ștefan Lemîndroiu ? Dar 
federația ?

aleși pentru a încerca rea- 
baremului olimpic nu se 
doi alergători consacrați 

forța și înclinația lor spre 
contratimp: Alexandru

Cristian Tudoran.

(Urmare din pag. f,‘

NU NUMAI INGIMFAREA

A PRODUS SURPRIZELE DE DUMINICĂ!

testabile și sperăm că succesele 
de duminică vor constitui un sti
mulent îți viitoarea lor activitate 
de pregătire și competițională. 
Dar nici nu putem omite că vic
toriile au fost realizate datorită 
evoluției submediocre a învinselor.

Explicații pentru insuccesele 
I.E.F.S.-ului, I.C.H.F.-ului și Poli
tehnicii Galați 7 Componenții e- 
chipelor respective au intrat pe 
teren cu convingerea că vor face 
un simplu galop de sănătate, și-au 
supraapreciat posibilitățile, și-au

desconsiderat adversarii. Dar lucru
rile sînt ceva mal grave. Este clar, 
favoritele-învinse au abordat meciu
rile cu o doză exagerată de auto- 
încredere, de care „victimele" au 
profitat prompt, ripostînd dîrz și 
eficace. " ‘ 
„marile 
în cele 
un joc de baschet să „pună lucru
rile la punct", să restabilească e- 
chilibrul partidelor. în toate cele 
trei dispute, timpul regulamentar 
s-a scurs fără să se petreacă ni
mic deosebit. Crișul, Politehnica 
Cluj și Voința au dominat pînă la

Exista însă posibilitatea ca 
favorite** să-și revină și, 
40 de minute cît durează

în divizia B: METALUL SALONTA
ÎNVINSĂ DE CRIȘUL II ORADEA!

în etapa a IX-a a diviziei B, echi
pa feminină Progresul București a 
cîștigat cu ușurință meciul cu 
Medicina București, deși inițial se 
părea că studentele vor opune o 
rezistență dîrză fostelor diviziona
re A. Acestea, însă, cu 
remaniată, au forțat în 
cundă și au cîștigat la 
clară î 54—40 (24—22). 
listele de la Medicina 
mult pentru victorie, au 
destul de bine la coș, dar superio
ritatea de talie a sportivelor de la 
Progresul a fost hotărâtoare. Au în
scris Marin 13, Anmacof 10, Rădi- 
ța 9, Degeratu 6, Popescu 5, Neagu 
6, Avramescu 2, Sereciu 2, Gorgan 1 
pentru Progresul, respectiv Boldog 
20, Andreescu 10, Georgescu 4, Kiss 
2, Belu 2. Grigorescu 2. Au arbitrat 
foarte bine Gh. Ilie și I. Antones
cu (Daniel DIACONESCU — 
coresp.).

In rest, vom sublinia surprinză
toarea victorie a junioarelor de la 
Crișul TI Oradea asupra echipei Me
talul Salonta, aceasta din 
fiind una din candidatele 
ficarea în turneul final.

Rezultate. MASCULIN: 
Oradea — Sănătatea Aiud 2—0, ne- 
prezentară (Sănătatea a trimis In 
ultimul moment o telegramă prin

o formație 
repriza se- 
o diferență 
Baschetba- 
au luptat 

aruncat

urmă 
la cali-

Crișul

care anunță îmbolnăvirea de gripă 
a jucătorilor), Sănătatea Satu Mare 
— Voința Zalău 82—50 (37—21), 
Politehnica Brașov — Voința Tg. 
Mureș. 86—74 (42—34), Constructo
rul Arad — Voința Timișoara 
63—64 (28—31), Universitatea Cra
iova — 
(38—34), 
tehnica 
lași — 
(34-24),
București 53—75 (27—36), Academia 
Militară — Voința Ploiești 69—50 
(37—30), Comerțul Tîrgoviște — 
Progresul Buc. 66—81 (36—37) ; FE
MININ : Voința Tg. Mureș — Ra
pid Deva 68—45 (44—17), 
sitatea Cluj — Știința Sf. 
ghe 58—43 (31—14),_ Crișul 
clea — Metalul 
(32—23), Voința 
structorul Arad 45—52 (21—18), Me
dicina Timișoara — Universitatea 
Craiova 53—62 (32—27), Voința 
Constanța — Universitatea II Iași 
55—42 (27—14), Inst. Pedagogic 
Galați — Confecția Dorohoi 101—11 
(55—3).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții I. Ghișa, M. Radu, 
A. Verba, C. Gruia, V. Popovici, D. 
Diaconescu, C. Popa, I. Ene, I. Ian- 
cu, I. Ioana, C. Albu, M. Petrescu, 
M. Avanu.

Știința Mediaș 91—74
A.S.A. Bacău — Poli- 

Iași 82—84 (34—45), C.S.M. 
Rapid C.F.R. Galați 58—49

P.T.T. — Universitatea

sfîrșit, au cîștigat fără drept de 
apel, deși teoretic valoarea tehni
că a învinselor era superioară. Și, 
în această situație, ajungem să ne 
întrebăm t surprizele de duminică 
se datorează numai îngîmfării sau 
și șubrezeniei bazei de pregătire 
a învinselor ? Cele petrecute du
minică în sălile din București și 
din Galați demonstrează, din pă
cate, că al doilea argument este 
adevărat. Alminteri, momentele de 
dificultate create la începutul me
ciurilor ar fi fost lesne depășite 
prin mobilizarea capacității teh
nice, tactice și fizice, dacă aceasta 
ar fi avut o temelie solidă. Așa, 
însă, deruta și-a pus permanent 
amprenta și nu a mai putut fi 
eliminată, ducînd la acele rezulta
te surprinzătoare. Concluzia se im
pune de la sine și solicită tuturor 
echipelor nu numai acordarea în
tregii atenții oricărei întîlniri, ci 
și o mai solidă pregătire (inclu
siv cea de voință), prin care să 
fie depășite momentele de difi
cultate, chiar și atunci cînd aces
tea se prelungesc.

în sfîrșit, un fapt pozitiv scos 
fn evidență tot de aceste surpri
ze, este acela că, spre deosebire 
de anii trecuți, în nici unul din 
jocurile respective nu a fost scos 
„țap ispășitor** arbitrul. Este un 
semn îmbucurător care atestă co
rectitudinea arbitrilor, dar mai cu 
seamă a antrenorilor formațiilor 
învinse. *

Salonta 
Oradea

Univer- 
Gheor- 

II Ora- 
63—59 

— Con-

PE
Cea mal interesantă cursă a ul

timului concurs desfășurat în. ba
zinul „23 August** din Capitală 
(50 m) ne-au oferit-o protagonis
tele probei de 100 m delfin. In mod 
surprinzător, victoria a revenit 
Agnetei Șterner, care a atins pe
retele de la sosire cu o fracțiune

(Urmare din pag. I)

TEMERI JUSTIFICATE

A fost alcătuit lotul
F. R. Ciclism a alcătuit lotul de 

alergători pentru cea de a 25-a 
ediție a „Cursei Păcii". Berlin — 
Fraga — Varșovia. Tricolorii vor 
fi selecționați — la capătul stagiu
lui de pregătire și al întrecerilor 
de verificare — din rîndurile ur
mătorilor rutieri : Cristian Tudo
ran (Steaua). Andrei Suciu (Dez
robirea 
(Dezrobirea 
kely (C.S.M.

Brașov), Ștefan Siic-iu
Brașov), Ștefan Sze- 
Cluj), Nicolae An-

pentru „CURSA PĂCII“
dronache (Metalul Plopeni)._ 
hai Hrisoveni 
Tănase (C. S.
vrilă (Steaua),
Mircea Virgil . ..
Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj), Ilie 
Valentin (C.S. Brăila), Dumitru 
Stanca (Voința), Valentin Hoța 
(Mureșul Tg. Mureș), Vasile Bur- 
lacu (Olimpia), Const. Ciocan (Di
namo) și Sorin Suditu (Olimpia). 
Antrenor: Martie Ștefănescu.

Mi-
(C.S. Brăila). Const 
Brăila), Nicolae Ga
lon Cernea (Steaua), 

(Metalul Plopeni),

S-a născut la H 
februarie 1940, tn 
comuna Vișan, ju
dețul Brăila. ' Are 
185 cm înălțime și 
100 kg greutate. 
Este căsătorit. Face 
parte din clubul 
sportiv Dlnamo
București.

Din bogatul pal
mares al lui Nico
lae Martinescu, 
minttm : un 
de campion 
pean (1966, 
R.F.G.), două 
dalii de argint 
CM. (1963, 
singborg, 
1911, Sofia), o 
dalie de bronz 
J.O. (1968—Mexic) și 
trei medalii 
bronz la CM. 

1967 și 1970). in 
Martinescu a 
de patru ori 
pion balcanic . 
tl ori campion 
Romdniet la , 
gorla 
lupte greco-romane. 
Martinescu este
maestru emerit al 
sportului, distincție 
primită tn 1968.

a- 
titlu 

euro- 
Essen, 

me
ta 

Hel- 
Suedia;

me- 
la

<ie
(1968, 
plus.

■fost 
cam- 
și de 
, al 
cate- 

semigrea —

analiza activității
zile se desfășoară inTn aceste 

întreaga țară ședințele de analiză 
a activității comisiilor județene și 
a secțiilor de ciclism din cluburi 
și asociații sportive. Pînă acum 
s-au ținut ședințele secțiilor 
Steaua, Dinamo, Olimpia, C, S. 
Brăila și Portul Constanța, precum 
și a comisiei județene Prahova. Tn 
această săptămînă se desfășoară

în secțiile Voința București șl 
C.S.M. Cluj, ia comisiile județene 
Maramureș si Cluj. In prezența 
activului federației, sportivii, an
trenorii și 
cluburilor 
pecte ale 
sportiv 1971 
tele pentru

activiștii secțiilor și 
dezbat diferitele as- 
activității din sezonul 
și stabilesc coordona- 
anul 1972.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Duminică s-au disputat partidele 

etapei a VIII-a din campionatul 
diviziei B. Iată rezultatele:

MASCULIN i Relonul Săvinești 
— Politehnica Iași 1-—3, Oțelul Ga
lați— Petrolul Ploiești 0—3, Medi
cina București — Electra Bucu
rești 2—3, Voința Buc. — Locomo
tiva Buc. 0—3, Farul Constanța — 
Aurora Buc. 3—1, Politehnica II 
Timișoara — Corvinul Hunedoara 
3—0, Electroputere Craiova—A.S.A. 
Sibiu 3—0, Voința Arad — Con
structorul Caransebeș 3—0, Politeh
nica Brașov — Explorări B. Mare 
3—0, Silvania Șimleul S. — In
dustria sîrmei C. Turzii 3—0.

FEMININ i I.T.B. Informația

Buc. — Viitorul Buc. 3—0, Univer
sitatea Iași — A.S.E. București 3—0, 
Spartac Buc. — Orizontul Bacău 
3—0. Progresul Buc. — Flacăra ro
șie Buc. 3—0, Universitatea Buc. — 
Politehnica Galați 3—0, Drapelul 
roșu Sibiu — Corvinul Deva 1—3, 
Sănătatea Tîrgoviște — Voința Bra
șov 0—3, Voința Sinaia — Univer
sitatea Craiova 0—3, Voința Zalău 
— Medicina Tg. Mureș 3—1.

în urmă cu 12 ani, la o mare 
competiție de trîntă. „Cupa Mol
dovei”, pe primul loc la categoria 
grea s-a clasat un băiat voinic de 
prin părțile Brăilei — Nicolae Mar- 
tinescu. Aici a început cariera 
sportivă a redutabilului nostru 
atlet care, de peste 10 ani. este 
nelipsit din lotul național de lupte 
greco-romane si nu are adversar 
pe măsura Iui la finalele campio
natelor naționale la categoria semi
grea. clasîndu-se mereu pe primul 
loc din 1961 încoace.

Nicolae Martinescu a făcut cu
noștință cu abecedarul tehnic al 
sportului luptelor la A.S. Dinamo 
Galați, fiind elevul antrenorului 
Ștefan Babin. Apoi. în 1961. s-a 
transferat la clubul Dinamo Bucu
rești. unde și-a desăvîrșit măiestria 
sportivă. Aici activează și azi, 
avîndu-i ca antrenori pe Dumitru 
Cuc și Ion Cernea.

Deși Martinescu nu prea mai 
are secrete în tehnica sportului 
in care s-a consacrat, cine asistă 
Ia un antrenament al grupei de 
greco-romane de la Dinamo îl poa
te vedea Pe campionul nostru 
executînd toate procedeele cu mul
tă migală, cu ambiția unul tînăr 
începător dornic să se afirme. Ion 
Cosmeanu, antrenorul lotului națio-

nal. ca și tehnicienii clubului. îl 
consideră pe Martinescu. din punct 
de vedere al conștiinciozității cu 
care lucrează Ia orele de pregătire, 
ca un exemplu demn de urmat.

Pentru meritele sale din acest 
an — a cucerit locul II la mondia
lele de greco-romane de la Sofia, 
a devenit campion al tării pentru 
a 11-a oară, iar echipa sa a cîști
gat campionatul de greco-romane 
pentru a 21-a oară — Nicolae 
Martinescu a fost trecut în frun
tea tabelului de onoare ’71 al Fe
derației române de lupte.

Stînd de vorbă cu valorosul nos
tru luptător, aflăm că în puținele 
sale ore libere practică și pescui
tul. este nelipsit de la meciurile 
de „A** de fotbal din Capitală, 
iar ca baschetbalist este considerat 
pivotul cel mai eficace al echipei 
lotului de greco-romane (baschetul 
datorită vitezei cu care se joacă, 
este sportul ajutător nr. 1 al lup
tătorilor).

Din planurile sportive de viitor 
ale lui N. Martinescu am reținut 
doar unul — o cît mal bună com
portare la cea de a treia ediție a 
Jocurilor Olimpice la care parti
cipă — MOnchen 1972. îi dorim 
succes.

Tn divizia A

REPREZENTANȚII NOȘTRI VICTORIOȘI IN „CUPA DONĂRII" LA TELEGRAFIE

culația genunchiului. Dacă, totuși, 
excelentul jucător al Universității 
Timișoara va fi valid, atunci el va 
lua locul lui Atanasiu. care va trece 
în linia a Il-a. alături de Șerban, 
în timp ce Țuțuianu va fi preferat 
lui Iftimie. ca închizător. Deci, o a 
doua formulă.

Prin accidentarea lui Tlorescu (pla
gă și infecție la genunchi) și nere- 
stabilirea lui Bărgăunaș, Țața a ră
mas drept titular pe postul de mij
locaș la grămadă. El va face pere
che cu Nicolescu, ca „uvertură**. în 
linia de treisferturi se contează pe 
Suciu ca aripă, pe Irimescu șl Niea 
(restabilit după accidentul de marți), 
dar există semne de întrebare în 
ceea ce privește a doua aripă. Titu
lar apare Constantin, 
nerestabilit după o 
discuție, se impune 
echipă a fundașului 
Șerban jucătorul cu 
stantă evoluție în lot.

Unele incertitudini există $1 m 
ceea ce privește jucătorii de rezervă, 
pe lingă Rășcanu fiind încă neresta- 
biliți I. Fon (Plagă la cap), și Bucos 
(entorsă). Rămîn valizi doar Popovici, 
Al. Pop. R. Ionescu și Marinescu.

Așadar, cu 4 zile înaintea confrun
tării cu XV-le cocoșului yaye, exis-

dar și el este 
entorsă. Fără 

prezența fn 
Durbao, după 
cea mai con-

tâ încă dificultăți în cristalizarea e- 
chipei noastre reprezentative. Meciul 
de la Beziers se anunță a fi mai 
greu decît toate întîlnirile din ulti
mul deceniu cu rugbyul francez, da- 

formei excepționale ce o 
prezent, apropiații noștri 

(fapt confirmat și de me- 
Australia). dar șl „necu-

torită și 
dețin, în 
adversari 
ciurlle cu _______ _ __ _
noscutelor" apărute în tabăra noastră.

De ce s-a ajuns aici ? De 
s-au prevăzut, tn timp util, 
greutăți în alcătuirea echipei 
nale ?

Sînt întrebări dificile pentru 
nori, pentru Biroul federal 
Fiindcă n-au fost asigurate i 
pentru toate posturile, pentru cele 
cheie mai ales. Este cazul mijlocașului 
la grămadă, unde, de fapt, s-a accep
tat un jucător. Florescu, care n-a dat 
satisfacție Ia nici unul din meciurile 
cu Franța. O hotărîre a Biroului fe
deral stabilise, încă din decembrie 
1970, ca acesta să nu mai fie inclus 
tn Iot. Dar, iată, s-a revenit; mai 
mult, s-a mizat pe prezența lui Flo
rescu ca titular, după accidentarea 
lui Bărgăunaș. Și acum, accidentin- 
du-se și Florescu, antrenorii sînt ne- 
voiți să se oprească la Țața, care, c 
drept, a avut o evoluție satisfăcătoare 
în lot. Rămîne însă de văzut dacă ex
periența de a titulariza un debutant 
intr-un post de mare răspundere și 
intr-un meci eu Franța — in depla
sat» —• va da roade. o^—u—saa_.„_.-A

ce nu 
unele 

națio-
. antre- 

chiar. 
rezerve

A fost Ignorată șl o altă hotărîre, 
aceea de a nu se apela decît In caz 
extrem la jucătorii care activează Ia 
echipele de club din Franța, conside- 
rîndu-so nereușită experiența anului 
trecut. Iată. însă, că s-a ajuns la o 
situație in extremis și povestea se re
petă.

Ceea ce a complicat munca antre
norilor a fost și turneul Griviței Roșii 
în Franța, Ia o dată cu totul inopor
tună. Există convingerea că dacă acest 
turneu ar fi avut loc după 15 decem
brie (ca în alți ani), mulți dintre 
jucătorii de la Grivița Roșie ar fi 
fost în XV-le reprezentativ și nu ca 
acum, un singur titular (Atanasiu) 
și o rezervă (Al. Pop).

Prin urmare, s-au ivit atîtea im
plicații care dau justificate temeri în 
fața unor adversari redutabili, pentru 
care meciul cu România înseamnă un 
prilej prețios de verificare pentru ră- 
mînerea în lotul Franței la Turneul 
celor 5 națiuni, Nu încape nici o în
doială că reprezentanții noștri vor 
arunca în luptă toate puterile lor. în
treaga lor capacitate, vor apăra calm 
și lucid șl vor contraataca cu întrea
ga echipă. Le cunoaștem bine spiri
tul de dăruire, dovedit și în alte o- 
cazii. la Bayonne și Toulouse, unde 
ei au scos două egalurl incredibile. 
Dar va fi, oare, decisiv acest atu 7 
Răspunsul Si vom afla sîmbătă după- 
tapiajia. / ~....

de Tomas Mikeska, Maria Farbia* 
kova și Iaroslav Sykora din echi
pa Cehoslovaciei.

In proba a doua ..recepție-viteză** 
a fost rîndul lui Mikeska șl ai 
Farbiakovei să-și demonstreze mă
iestria, recepționînd, ambii, cîte 
180 litere și 300 cifre pe minut, 
urmați de Sykora (170 litere, 280 
cifre, Cîmpeanu (160'250). Bratu 
(1507260), Giurgiu (140'240).

Proba a treia, „transmitere-vite- 
ză“ a fost hotărîtoare pentru stabi
lirea echipei cîștigătoare. Dînd do
vadă de o excelentă pregătire, 
Gheorghe Cîmpeanu și-a adjudecat 
victoria, transmițînd în trei minute 
487 litere și, respectiv, 545 cifre. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Sykora (457/511) șl Giurgiu (472' 
473).

Nu putem încheia această rela
tare fără să menționăm modul 
competent în care au fost rezol
vate de către Radioclubul Central 
toate problemele tehnico-organlza- 
torice ale acestei inedite comr«- 
tițil, precum și aportul deosebit a- 
dus la buna desfășurare a competi
ției, de către corpul de arbitri, din 
rîndul cărora trebuie evidențiat! 
vechii radioamatori Gh. Craiu, 
L. Kovanda, N. Murărescu și Gh. 
Drăgulescu.

Iat4 o sumară descriere a modu
lui th care s-a desfășurat con
cursul i

Prima probă, denumită de regu
laritate, care constă în recepționa- 
rea șl transmiterea unor texte la '

A doua ediție a concursului in
ternațional de telegrafie pentru 
„Cupa Dunării* care a avut loc la 
Radioclubul Central din București 
s-a încheiat cu o frumoasă victo
rie a echipei noastre formată din 
Gheorghe Cîmpeanu. Radu Bratu 
și Vasile Giurgiu. După o dispută 
foarte strînsă cu echipa Cehoslo
vaciei (reprezentanții Iugoslaviei șl 
Ungariei fiind de o valoare mai 
modestă nu au contat în lupta pen
tru primele locuri) ei au cîștigat 
două din cele trei probe ale com
petiției, reușind astfel să-și adju
dece trofeul oferit de Federația 
Română de Radioamatorism.

COMPETIȚII ALE ANULUIULTIMELE
GH. CÎMPEANU

DINAMO—C.S.M. SIBIU 3—1
Aseară, tn sala Dinamo, a avut loc 

intllnlrea dintre echipele feminine Di
namo șl C.S.M. Sibiu, contind pentru 
etapa a Xl-a a campionatului primei 
divizii. După un Joc de luptă, victoria 
a revenit formației bucureștene cu 3—1 
(—13, 10, 10. 10). Slbienceie au pus la 
grea încercare pe dlnamovlste care se 
mențin tn oontlnuare sub nivelul valoric 
al anului trecut. De la Învingătoare s-au 
remarcat Mariana Popescu, Margareta 
Șorban, Marilena Nicolescu, iar de la 
învinse Margareta Vasiu, Heidrun 
Schunn șl Mariana Cloțean. Bun arbi
trajul cuplului Gr. Nedelcu — N. Ma- 
teescu.

în timp ce trăgătorii 
divizia A trăiesc, acum, 
ței competlționale (ce-i 
ori. întreruptă de turnee locale sau 
de întîlniri internaționale amicale), 
ceilalți scrimeri — îndeosebi, cei ti
neri — au în față un program foar
te bogat.

La sfîrșitul acestei sâptămîni (sîm
bătă și duminică incepînd de la ora 
8,30), sala Floreasca II din Capitală 
va găzdui cea de a IV-a etapă a 
campionatului diviziei B. episod fi
nal al competiției, însoțit de obișnui
tele promovări și retrogradări.

Incepînd cu data de 20 decem
brie. sala Floreasca II va vedea o 
amplă defilare a elementelor de 
perspectivă din scrima noastră. între 
20 șl 22 decembrie va avea loc tra

echipelor de 
tihna vacan- 
drept. une-

diționala competiție „Cupa Speran
țelor” după următorul program : luni, 
20.XII (de la ora 9) : floretă băieți 
și sabie ; marți. 21.XII — spadă și 
sabie ; miercuri, 22.XII — floretă 
fete.

în continuare, de la 23 la 26 de
cembrie. aceeași sală va găzdui ulti
mul campionat republican al anului, 
cel ce reunește pe cei mai buni 
juniori mari din întreaga țară. Pro
gramul competiției se prezintă astfel : 
joi. 23.XII (de la ora 8,80) — flo
retă băieți : vineri. 24.XII — sabie ; 
sîmbătă. 25.XII — spadă ; duminică, 
26.XII — floretă fete.

Amintim, totodată, că întreaga lună 
decembrie constituie perioada de 
transferări, federația lutnd in consi
derare numai cererile oe îi vor par
veni pînă la 30 decembrie.

anumite viteze și cu cit mai puține 
greșeli, a revenit reprezentanților 
noștri. Ei au ocupat primele locuri 
în următoarea ordine: R. Bratu. 
G. Cîmpeanu, V. Giurgiu, urmați

MARI REDUCERI
DE PRETURI

LA TELEVIZOARE

E. RIV

AGNETA ȘTERNER A INVINS-O

ANCA GROZA LA 100 m DELFIN
de secundă înaintea campioanei 
țării, Anca Groza. La fel de neaș
teptat a fost și succesul Lilianei 
Bancu la 100 m bras în fața dina- 
movistei Liliana Burlacu.

Alte elemente care au mai 
viorat întrecerile i verva lui 
Adam, cel mai bun sprinter 
concursului, care a înregistrat 
record personal (57,4) la 100 m
ber, cursă unde pe locul doi s-a 
clasat fostul campion și record
man al țării. Vladimir Moraru, ca 
și succesele lui Mielăuș și Șopte- 
reanu. Fără să forțeze. Gh. Lupu 
a încheiat distanța de 100 m spate 
după 64,0, timp mulțumitor pentru' 
actuala sa pregătire. Rezultate teh
nice i

în- 
A. 
al 

un 
II-

MASCULIN ; 100 m liber i 
Adam 57,4, VI. Moraru 58,8, 
Kokay 59,3: 100 m spate i 
Lupu 64,0; 200 m spate 1 C. Coatu 
2:30,8 ; 100 m bras : A. Soptereanu 
1:12,2; 200 m bras: G. Săruleanu 
2:42,8 (E. Hempel a fost descali
ficat — a doua oară în acest an — 
pentru întoarcere neregulamenta
ră) ; 100 m delfin i I. Mielăuș 63,8 ;

FEMININ! 100 m liberi G. Cer- 
beanu 68,8 ; 800 m liber I A. Groza 
10:45,3. E. Cristescu 10:45,4; 100 
m bras : L. Bancu' 1:25,1 (r.p.), L. 
Burlacu 1:25,2; 200 m bras i A.
Georgescu 2:59,9, b. Bancu 3:10,3; 
100 m delfin i A. Sterner 1:12,2, 
A. Groza 1:12,2, C. Vîjeu 1:13,5.

A.
C. 

Gh.

Șl APARATE
RADIO

Cu începere de la 1 decembrie a.c. preturile televizoarelor și apa
ratelor de radio din producție internâ au fost reduse astfel i

APARATE DE RADIO

E. ALMER 4:14,4 (400
La tradiționala competiție de 

înot, dotată cu „Cupa Muni
cipiului Reșița** au fost prezenți 
în acest an și sportivi din Sibiu și 
Timișoara. Concursul a fost mar
cat de cîteva performanțe meri
torii. care atestă buna pregătire a 
sportivilor reșițeni în această pe
rioadă.

Eugen Aimer a făcut o fru
moasă cursă de 400 m liber. în 
care a stopat cronometrele la 
4:14,4. Ușurința cu care recordma
nul țării a parcurs cele 16 lungimi 
(25 m) ne dă posibilitatea să In
tuim de pe acum o apropiată per
formanță în jurul a 4:10,0.

O formă bună au manifestat și 
spatiștii din localitate, 
absență de o 
M. Hohoiu a 
62,3 (o singură 
țit de cea mai 
românească în,

După o 
săptămînă (gripă), 
„mers** la 100 m 

zecime l-a despăr- 
bună performanță 
bazin scurt), la»

m liber), LA REȘIȚA
Lavinia Donea și-a mal îmbunătă
țit cu două zecimi (1:12,5) recor
dul personaj al „sutei**. Rezultate 
tehnice :

100 m liber
Gherban 58,6 ;
Aimer 4:14,4 ;
Hohoiu 62,3;

Mangalia 2
Aida
Eforia
Traviata
Traviata combină

PreJ nou

965
690

1300
1900
2380

Preț vechi

1240
820 

1720 
2260 
2820

RADIO RECEPTOARE CU TRANZISTORI

Cora 420 365
Zefir 750 500Albatros 1200 800Mamaia 1440 1000Neptun 1498 1150

TELEVIZOARE

2870 
3050 
3460 
3530 
3500 
3960 
4120

3400 
3560 
4335 
4525
4335 
4950 
5150

Venus E 47
Modern E 47
Miraj E 59
Clasic E 59
Opera E 59
Lux fără stativ E 65 
Lux cu stativ E 65

57,2, 
(b) l 
(b) t 
(b) i

Aimer 
m liber 
m spate 
m bras 

Wetterneck 1:15,6 100 m delfin
(b): Aimer 61,2 ; 100 m spate
copii B i Habetler 1:16,I; 100 m 
liber (f): Julieta Mirosu 67,2, La- 
vinia Donea 67,4 ; 100 m spate (f) i 
L. Donea 1:12,5; 100 m delfin (f) i 
L. Donea 1:16,9; 100 m bras fete 
B i Ana Georgia 1:29,3; 100 m
spate fete C i Judit Huniady 
1:27,9; 100 m bras fete Ci J. Hu
niady 
Innes 
delfin 
1:32,2.

1:34,9; 100 m liber fete d
Hei lebrând t 1:23,2; 100 m

fete C i I. Hellebrandt

D. GlAvan osreșț»< județean

. .Pe 'a jnaflc^inele specializate ale cooperativelor de consum, sala- 
riațir, pensionarii, membrii CAP și țăranii cu gospodării individuale pot 
cumpăra televizoare și aparate de radio și cu plata în rate. Pentru 
membru CAP și țăranii cu gospodării individuale, avansul minim este 
de 15 la sută, restul sumei datorate pulîndu-se achita în 24 de 
rate lunare.
. i nunla' 460 lei, puteți cumpăra, de exemplu un
televizor MODERN, spre bucuria întregii dumneavoastră familii.

Intrați chiar acum în magazinul eoopeiaftei de consum din comuna 
dumneavoastră, care este aprovizionat cu un sortiment bogat de tele
vizoare și aparate de radio,
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„ROMÂNIA POATE AJUNGE
IN SEMIFINALELE C.E.“

este de părere ȘANDOR BARCS, vicepreședinte al U. E. F. A<
înaintea ultimelor

I

două etape in divizia A
J • ••

A început să se zărească „linia 
albă“ de la sosire. Mai sînt doar 
două etape (plus cîteva partide re
stanțe) și peste activitatea fotba
listică oficială de toamnă va cădea 
cortina.

Se încheie un sezon bogat. După 
ce echipa națională a terminat cu 
succes partidele din toamna lui 
1971, acum, atenția iubitorilor de 
fotbal este îndreptată, pe bună drep
tate, spre principala competiție in
ternă, campionatul diviziei A.

Desigur, nu e încă momentul 
concluziilor n-a venit încă ziua (dar 
nici nu e departe) în care vom tra-

ge linie și vom face bilanțul, dar, 
de pe acum, privind clasamentul, și 
amintindu-ne unele rezultate, nu 
putem să nu evidențiem regularita
tea U.T.A.-ei, lideră chiar și cu un 
meci mai puțin, excelenta compor
tare a echipelor Sport Club Bacău 
și Universitatea Cluj, în prezent 
pe locurile 2 și, respectiv, 3, precum 
și talonarea lor de către plutonul 
echipelor cu 14 puncte (Steagul 
roșu, F. C. Argeș, A. S. Armata și 
Steaua, In ordinea clasamentului), 
Pluton ce are în față pe Dinamo (lo
cul 4 — 15 puncte).

Ce modificări pot aduce etapele

de miercuri și de duminică, precum 
și restanțele Rapid — A.S.A., Pe
trolul — U.T.A., U.T.A. — Poli
tehnica șl Steagul roșu — Rapid ? 
Un prim răspuns va fi dat miercuri, 
la Tg. Mureș, unde S. C. Bacău are 
de trecut un greu examen. Alt „co
locviu** are loc la Cluj, și la fel 
de important: Universitatea — 
Steaua. „Sport Club", cu un „egal" 
în orașul de pe Mureș ar rămîne 
în „coasta** liderului iar jocul ur
mător, de la Bacău, (chiar cu 
U.T.A.), poate aduce la egalitate de 
puncte pe primele două clasate. 
Studenții clujeni, practic, pot face

Cu toată opozi(ia apărării Petrolului, mingea a poposit în plasa porții lui Mihai Ionescu 
Fază din partida Dinamo—Petrolul desfășurată in returul campionatului trecut.

CAMPIONII Șl PROBLEMELE LOR...
Transmis pe micile ecrane, co

mentat pe spațiul restrîns consa
crat unei cronici de meci, derbyul 
de la Bacău i-a oferit reporterului 
cîteva teme (nedezbătute ieri) dem
ne de pus în discuție. Iată-le :

• DINAMO SUFERĂ DE A- 
TAC. Duminică s-a văzut limpede că 
echipa noastră campioană duce o 
acută lipsă de înaintare. Lucescu 
— singurul solist permanent — 
luptă, ...lucește din cînd în cînd, 
are cîte o zi de grație, dar are și 
meciuri de semieclipsa, Radu Nun- 
weilier caută să-și ajute colegii 
din față, urcă din linia mediană, 
se zbate eroic și surprinzător pen
tru cei care l-au considerat inca
pabil de eforturi mari și repetate, 
Doru Popescu se aruncă precum 
un... tăuraș în dreapta și în stin
gă, dar 
chipa nu 
mitrache 
mult cu 
deocamdată, în afara rolului hă
răzit, iar Dumitriu II, „înaintașul 
de farmec**, ținut pe tușă de o 
gripă rebelă și de accidentări, n-a 
putut pînă 
coechipierii 
înzestrări.

• DINU SE APĂRĂ. înaintea 
meciului de duminică, Cornel Di
nu, profund afectat de asprimea 
cu care presa i-a judecat evoluția 
în partida cu Steaua, ne mărturi
sea : „Faulturile mele asupra Iui 
lordănescu n-au avut intențiile rele 
care mi-au fost atribuite. De alt
fel, țin foarte mult la Puiu. Mi-am 
făcut jocul meu, mai puțin tare de- 
cît in meciurile cu Universitatea 
Cluj sau cu Țara Galilor, de exem
plu, dar lordănescu, jucător foarte 
delicat, cade aproape la orice atin
gere."

Deși sîntem gata să-1 credem pe 
Dinu în privința... absenței intenții-

lor, ne permitem să-i spunem că jo
cul său este îndeobște prea tare. Fără 
a-i da exemple de mari apărători 
foarte eficienți în pofida faptului 
că... jucau foarte fair, credem că 
este cazul ca Dinu să fie odată 
convins (de club, de antrenori) că 
are destule atuuri pur fotbalistice 
cu care să se impună pe teren.

— Te-al întrebat, vreodată, Di- 
nule, de ce nu faultează (sau faul
tează foarte rar) un Beckenbauer, 
de pildă ? Nu crezi că la această 
întrebare răspunsul complet este: 
valoare, respectul adversarului și 
respectul de sine ? (M.P.)

18 puncte, dacă nil mai mult. De
pinde de meciul cu Rapid, de la 
București. Iar Dinamo ? Campionii, 
ținuți în loc la Bacău, pot acumula 
tot după calculele hîrtiei, 17 puncte 
(miercuri joacă acasă cu Petrolul)

Dar iată programul primelor opt 
echipe jpXnă la încheierea turului, 
pentru a vedea cine cu cine mai 
are de jucat i U.T.A,, cu Petrolul 
(în deplasare), cu Politehnica (a- 
casâ) și cu S.C. Bacău (d); S. C. 
BACĂU : cu A.S.A. (d), U.T.A. (a); 
„U“ CLUJ: Steaua (a) cu Rapid 
(d); DINAMO: cu Petrolul (a), F.C. 
Argeș (d); STEAGUL ROȘU: cu 
C.F.R. (d), Rapid (a) ; F. C. Argeș : 
cu Crișul (d), Dinamo (a); A. S. AR
MATA: cu Rapid (d), S.C. Bacău (a), 
Politehnica (d), STEAUA: cu „U“ 
Cluj (ci), Crișul (a).

Interesant este faptul că toate 
cele opt echipe (exceptînd partide
le restanță), mai au de jucat (în ulti
mele două etape), cîte un meci aca
să și Cîte unul în deplasare. Așa 
stînd lucrurile, ar fi ușor de calcu
lat (ținînd seama de avantajul te
renului) i 2 puncte pentru fiecare. 
Dar nu vor fi șl surprize 7 Greu de 
crezut Că ele vor lipsi. Iată, C.F.R. 
Cluj a smuls un punct Stelei, la 
București. Și fiindcă ara amintit de 
feroviari, să ne oprim puțin și la 
subsolul clasamentului. Aici, deo
camdată, apele sînt mai limpezi. In
diferent de rezultatele viitoare, 
C.F.R. Cluj rămîne, cei puțin pînă 
la primăvară, în posesia... lanternei 
roșii. Crișul, ca să scape de locul 
15, trebuie să cîștige ambele jocuri i 
cu F. C. Argeș (a) și cu Steaua (d), 
iar Petrolul (care are șl o restan
ță, cu U.T.A. la Ploiești), Jiul, Fa
rul sau Politehnica — toate cu 11 
puncte — să piardă ambele jocuri 
(cîte unul pe teren propriu). Greu 
de crezut. Două echipe sînt, deo
camdată, în „zona neutră**: Rapid 
și Universitatea Craiova (locurile 9 
și 10). Teoretic, giuleștenii pot face 
18 puncte, dar au meciuri grele : 
cu „U" Cluj (a), cu A.S.A, (a) și cu 
Steagul roșu (d).

Acum, nu ne rămîne decît să 
așteptăm etapa de miercuri. Deși 
fără jocurile U.T.A.-ei și Rapidului, 
totuși ea poate aduce multe schim
bări de poziții, liderul (cu un 
golaveraj excelent i 25—9) nu poate 
fi urnit însă de pe locul său decît 
în uma unei victorii a băcăuani
lor la Tg. Mureș.

Constantin ALEXE

Săndor Bares, vicepreședinte al 
U.E.F.A., a fost prezent la meciul 
U.T.A. — Vitoria Setubal, desfășu
rat în cadrul „Cupei U.E.F.A.". El 
se afla în calitate oficială, ca ob
servator al forului fotbalistic con
tinental. Cu această ocazie, am pur
tat cu dînsul discuții despre pro
blemele curente ale fotbalului, des
pre meciul vizionat împreună și 
despre fotbalul românesc în gene
ral. Acest apreciat cunoscător al 
fotbalului, în vîrstă de 59 de ani, 
a răspuns la întrebările noastre cu 
amabilitate colegială. (Săndor Bares 
este directorul general al agenției 
M.T.I., președintele Uniunii Ziariș
tilor din Ungaria, și un apreciat 
condeier).

— încotro se îndreaptă fotbalul ? 
a fost prima întrebare pe care i-am 
adresat-o.

— Fotbalul a fost și rămîne un 
joc, iar noi, cei care-1 îndrăgim, a- 
vem datoria să veghem asupra a- 
eestei caracteristici. Jocul bărbă
tesc și jucat în forță nu poate fi 
confundat cu brutalitatea, spiritul 
sportiv trebuie păstrat — indife
rent de miza meciului — atît pe 
teren, cît și în tribună. F.l.F.A. și 
U.E.F.A. sînt hotărîte să acționeze 
energic în această direcție și spe
ră că vor fi sprijinite de către 
derațiile naționale.

— După cîte știm, U.E.F.A. 
însărcinat pe dumneavoastră 
elaborarea statutului și regulilor fot
balului feminin.

— Da, în zilele trecute, la Roma, 
o comisie specială, condusă de 
mine, a definitivat regulile de joc. 
Viabilitatea fotbalului practicat de 
sexul slab nu mai este astăzi con
testată. în Danemarca sînt 12 mii 
de jucătoare legitimate, în Suedia 
funcționează 120 de arbitre, în 11 
țări europene femeile joacă în mod 
organizat, și în alte zece state (prin
tre care România, Ungaria, Iugosla
via) se organizează acum campio
natul național feminin. La Roma, 
ara stabilit ca timpul de joc să 
de 2x35 de minute, hențul să 
sancționeze exact ca la bărbați 
propunerea privind autoapărarea 
a fost aprobată —, iar femeile 
au dreptul să joace în echipe 
bărbați, sau contra echipelor mas
culine.

— Ce impresie v-a lăsat meciul 
U.T.A. — Vitoria Setubal?

— U.T.A. a demonstrat în prima 
repriză că este o echipă valoroasă, 
a jucat simplu și eficace, angaja
mentul fizic a fost completat de o 
tehnicitate ridicată. U.T.A., după 
părerea mea, este eu o clasă mai 
bună decît Vitoria, și dacă va re-

fe-

v-a 
cu

fie
se

nu 
nu 
de

DINU (Diliamo)-SUSPENDAT Pf TREI LTAPE

forță de atac reală e- 
prea are. Lipsa lui Du- 
atîrnă greu, cu atît mai 
cit Fl. Dumitrescu este,

acum să-și fericească 
cu admirabilele sale

cine a văzut meciul,• Pentru 
incontestabil a fost APORTUL DE
CISIV AL LUI DEMBROVSCHI în 
construirea victoriei gazdelor. Cine 
a urmărit, însă, cu toată atenția 
evoluția internaționalului băcăuan 
a putut remarca faptul că din mi
nutul 22, cînd Dinu a fost scos 
din joc de către Hrițcu, conducă
torul de joc al Sport Clubului ă 
zburdat cum a vrut pe tot tere
nul, apărătorul dinamovist introdus 
să-l marcheze, Mustățea, fiind mai 
mult un spectator al reușitelor ad
versarului său.

4 APARIȚII ALE CARTONAȘULUI GALBEN

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a F.R. Fotbal, în ședința 
ținută aseară, a analizat, în urma 
sosirii raportului arbitrului O. An- 
deroo, comportarea jucătorului 

Dinu (Dinamo) în partida Dinamo 
— Steaua. Comisia a ajuns la con
cluzia că Dinu a prestat un joc 
periculos, dur, și pentru aceasta, 
conform regulamentului, l-a sus
pendat pe trei etape.

Comisia a discutat și cererea de 
revizuire a suspendării jucătorului

Soo (C.F.R. Cluj), pe care a res
pins-o, ca nefondată.

★
în timpul meciului Sport Club 

Bacău—Dinamo, jucătorul Dinu a 
părăsit terenul ca urmare a lovi
turii primite de la băcăuanul 
Hrițcu. Ieri dimineață, în urma 
consultului medical, care a constatat o 
contuzie forte la genunchiul pi
ciorului drept, lui Dinu 1 s-a pus 
piciorul în ghips.

ÎN PARTIDA DE LA IAȘI
generai, meciul dintre Po-în 

litehnica Iași și Steagul roșu n-a 
pus probleme deosebite din punct 
de vedere disciplinar. Cu toate a- 
cestea, arbitrul Constantin Petrea 
— pentru a nu lăsa ca pe alocuri 
jocul să ia o turnură de duritate — 
a fost nevoit să arate cartonașul 
galben la nu mai puțin de... patru 
jucători (cîte doi de fiecare echipă).

Iată ce a determinat intervenția 
arbitrului. Primul avertizat a fost 
fundașul Rusu (St. roșu), care intra 
dur, de multe ori foarte pericu
los, ori de cîte ori avea prile
jul. Pînă a văzut... galben că pe 
urmă a putut juca și corect. Jenei 
(St. roșu) a găsit o cale curioasă de 
a se răzbuna, fiindcă fusese sancțio
nat pentru fault. L-a ...ciupit puter
nic pe Simionaș de burtă I Celelalte 
avertismente au fost date jucători

lor ieșeni, porniți să rezolve sin
guri, sau să răzbune intervențiile 
dure ale fundașului amintit mai 
sus. Astfel, Moldoveanu, la un duel 
cu Rusu, sesizînd că în cădere bra
șoveanul va fi sub el, s-a trîntit 
fără milă, ca pe o saltea. Urît și 
procedeul lui Lupulescu. A sărit 
la o minge înaltă — lîngă tușă. Cînd 
l-a simțit lîngă el, în aer, pe Rusu, 
l-a împins violent. Și astfel, brașo
veanul a fost catapultat la vreo 2 m, 
pe zgura pistei, unde a rămas ghem 
nemișcat. S-au dus Ia el pentru a 
vedea ce s-a întîmplat, după un 
astfel de șoc, jucători, arbitru, me
dic. Toți, afară de Lupulescu care 
nu înțelegem, de ce, umbla țanțoș 
prin teren, parcă mîndru de is
prava sa. Ne-a impresionat neplă
cut, Lupulescule, atitudinea ta I

M. FR.

C.F.R. CLUJ NU SE JOACĂ CU DISCIPLINA
Trecînd peste euforia provocată 

de rezultatul de egalitate obținut 
cu Steaua, conducerea tehnică a

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. DINAMO 13 10 12 32—10 31
2—3, Petrolul 13 3 SI 26—11 19
2—3. „U“ Cluj 13 8 3 2 28—13 19

4. Crișul 13 8 1 4 20—14 17
5. Jiul 13 6 2 4 18—19 13
6. Steaua 13 7 0 6 32—18 14
7. Rapid 12 5 4 3 21—14 14
8. Univ. Craiova 13 3 3 5 15—11 13
9. F.C. Argeș 13 3 3 5 19—20 13

10. U.T.A. 12 4 3 S 16—21 11
11. Fârul 13 4 2 7 15—20 10
12. Politehnica 13 2 3 7 12—22 0
13. Steagul roșu 13 4 0 9 21—24 8
14. A.s. Armata 13 3 1 8 10—23 7
15. Sport Club Bc. 13 3 1 9 11—30 7
16. C.F.R. Cluj 13 2 3 8 9—35 7

EXERCIȚIUL FIZIC LA INDEM1NA OAMENILOR MUNCII, A TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

nu mai puțin de 10 000 de partici
pant! — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — în 
67 de asociații sportive au avut loc 
întreceri la cîte 2—3 discipline, 
activități turistice (76 de acțiuni 
cu peste 3 500 de amatori). Inte
resantă a fost Și inițiativa cadrelor 
didactice de a organiza și participa 
la întrecerile „Cupei învățătorului** 
(tenis de masă și tir), competiții 
stimulatorii mai ales pentru tine
retul din satele și comunele ju
dețului.

N-am punctat, desigur, decît 
principalele elemente de referință 
din sportul de masă, așa cum au 
fost ele prezentate și analizate re
cent in ședința Secretariatului Co
mitetului județean Alba al P.C-R. 
S-a apreciat, cu acest prilej, fap
tul că activul C.J.E.F.S. a desfă
șurat o muncă bine orientată, rod 
al colaborării cu celelalte organe 
și organizații cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportu
lui. Prin această colaborare s-a 
îmbunătățit simțitor nu numai sis
temul competlțional. cl și baza ma
terială a sportului, mai ales în 
școli, peste 60 de școli generale și 
licee avînd asigurate condiții bune 
de desfășurare a orelor de clasă, 
a activităților extrașcolare așa cum 
sublinia Traian Colțan, președintele 
Consiliului județean al Organizației 
Pionierilor.

S-a subliniat, totodată, că în a- 
sociațiile sportive din întreprinderi 
și instituții se simte nevoia ca 
activul C.J.E.F.S. să fie mai mult 
prezent, printr-o îndrumare cali
ficată Si competentă, In aceeași

măsură, trebuie să existe preocu
pări și pentru o folosire cît mai 
justă a bazelor sportive existente 
(Ion Laslău, președintele Consiliu
lui județean al sindicatelor).

Ceea ce determină o scădere a 
eficienței muncii sportive în aso
ciațiile din județ este o slabă în
drumare de ordin educativ. Există 
încă deficiențe în ceea ce privește 
încadrarea sportivilor la formele 
de învățămînt de partid sau par
ticiparea lor la unele dezbateri pri
vind politica partidului nostru. Se 
impune tot astfel, să se acorde o 
mai mare grijă încadrării sportivilor 
In producție, să nu mai fie tolerate 
absențele de la locul de muncă. 
Antrenorii au datoria să asigure, 
în procesul de pregătire a echi
pelor, un climat de seriozitate și 
exigență. Publicul sportiv, de ase
menea. trebuie educat în așa fel 
îneît să aibă o atitudine civilizată, 
cum bine remarca tov. Ion Mo- 
cianu, șeful secției de propagandă 
a Comitetului județean de partid.

Participanții la ședință au scos 
în evidență faptul că sportul la 
sate înregistrează încă o rămînere 
în urmă. Conducerile cooperative
lor agricole de producție trebuie 
să aibă în vedere și acest aspect, 
sprijinind mai mult și mai concret 
organizațiile UTC, care organizea
ză și coordonează activitatea spor
tivă de masă la sate (Dominic 
Heljoni, prim-secretar al Comitetu
lui județean UTC).

Există, desigur, multe realizări 
pe plan sportiv, alteori însă unele 
proiecte rămîn doar simple inten
ții. în planurile de muncă apar 
obiective mai vechi reluate. Ce 
garanții există că ele vor fi în
deplinite ? Nu s-a ajuns încă la o

colaborare multilaterală, concretă, 
între toți factorii cu responsabili
tăți în domeniul sportului, al e- 
ducației fizice a maselor. Se pune 
accent prea mult pe fotbal, ne- 
glijîndu-se alte discipline. Hand
balul și voleiul, de pildă, în care 
nota de anonimat este evidentă. 
Nu se valorifică forțele care e- 
xistă în școlile profesionale, capa
bile să contribuie la aducerea în 
prim plan a unor discipline ca 
boxul, luptele, popicele, halterele. 
Se simte nevoia ca paralel cu dez
voltarea sportului de masă să se 
realizeze pași înainte către spor
tul de performanță. De la canti
tate la calitate. (Sîrbu Băiuț, se
cretar" cu problemele organizato
rice al Comitetului județean de 
partid).

Succesele pe plan sportiv ar pu
tea fl mai convingătoare, dacă 
competițiile ce se organizează _ar 
avea un caracter 
neretul, oamenii 
iubesc exercițiul 
practice. Trebuie 
de, mijloace de a-i apropia de a- 
ceastă preocupare destinată să le 
asigure sănătatea fizică și morală, 
în același timp, trebuie muncit 
mai mult pentru îmbunătățirea at
mosferei de pe unele stadioane. Și 
aceasta se poate înfăptui numai 
printr-o muncă educativă eficien
tă, care să angreneze nu numai 
C.J.E.F.S.-uI, ci pe toți factorii cu 
atribuții, cu responsabilități în do
meniul educației fizice si sportu
lui. (Ion Stoica, secretar cu pro
blemele de propagandă în cadrul 
Comitetului județean de partid).

în cuvîntul său, tovarășul Geor
ge Homoștean, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secrștar al Comite;

mai atractiv, Ti- 
muncii din județ 
fizic, doresc să-l 
să găsim meto-

tulul județean Alba al P.C.R., a 
relevat faptul că în activitatea 
sportivă din județ sînt de men
ționat plusuri, dar și minusuri. 
Cele din urmă pot fi eliminate 
numai printr-o muncă mai califi
cată, mai pasionată, mai conștientă, 
așa cum ne recomandă ultimele 
documente de partid, expunerile 
pline de înțelepciune ale secreta
rului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. Se 
face simțită, 
zența mai 
didactice de 
ganizarea și 
vității sportive de masă șl de per
formanță. Profesorii. învățătorii, nu 
trebuie să se rezume te o muncă 
teoretică ; ei sînt totodată peda
gogi, educatori, activitatea lor tre
buie să fie orientată pe criterii 
practice. Cadrele didactice sînt, de 
fapt, niște activiști politici. Numai 
așa trebuie înțeleasă prezența lor 
în școală, în viața socială. Ei pot 
ajuta mai mult tineretul, oamenii 
muncii, să înțeleagă și să prețu- 
iască foloasele exercițiului fizic, 
ale mișcării, acum în această epo-

' “ " care amenință

de asemenea, pre- 
activă a cadrelor 
specialitate în or- 

îndrumarea acti-

că a automatizării, 
cu sedentarismul.

„Se impune să se 
ție mult mal mare 
tlve cu copiii, eu tineretul, a sub
liniat tovarășul George Homoștean 
în încheierea cuvîntului său, pen
tru a crește ți cultiva oameni de 
nădejde, personalități 
tățenl atașați cauzei 
muncim, construcția 
cialiste multilateral 
eomunism«lui‘,«.%

acorde o aten- 
muncii educa-

distincte, ce- 
pentru care 

societății 8o- 
dezvoltate, a

echipei 
tat să

feroviare din Cluj n-a ezi
te o măsură disciplinară 

chiar după terminarea partidei de 
La București.

Jucătorul Donicl, care a întârziat 
o oră de la program, a fost scos 
din lot și trimis imediat la Cluj.

Iată programul transmisiilor ra
diofonice de miercuri, de Ia Sc- 
tubal și Londra : partida VITO
RIA SETUBAL — U.T.A., de la 
ora 16.10 (jocul începe la ora 16) 
— crainic Grlgore Illsel ; partida 
TOTTENHAM HOTSPUR — RA
PID de la ora 21.30 — crainic 
Nfeolae Soare.

MĂSURI ORGANIZATORICE

LA CLUBUL SPORTIV
CRIȘUL ORADEA

Luni după-amlază a avut loc, la 
sediul clubului sportiv Crișul din 
Oradea, plenara extraordinară a 
Consiliului clubului. Cu acest pri
lej, au fost luate o serie de măsuri 
organizatorice. în urma cererii to
varășului Bujor Mera, acesta a fost 
eliberat din funcția de președinte 
al clubului. Plenara a mai aprobat 
eliberarea din Consiliul clubului 
a următorilor tovarăși : prof. I. 
Puia, prof. N. Ciupa, ing. H. Coa
ma și antrenorul Tr. Constantines- 
cu. Totodată au fost cooptați în 
consiliul clubului următorii tova
răși ; Gh. Bodor, ing. I. Oros, V. 
Năuc, ing. Gh. Moț și D. Gligor. 
Ca președinte al clubului a fost 
ales Gh. Bodor, iar ca vicepreșe
dinte Alex, Torjoc.

Hie GHISA — coresp. județean

zista fizic la Setubal, nu poate 
pierde calificarea. Ajunsă în pri
mele opt echipe ale „Cupei U.E.F.A." 
U.T.A. ar demonstra încă o dată 
valoarea fotbalului din România.

— Cunoașteți bine fotbalul ro
mânesc ?

— Ca vicepreședinte al forului 
european sîrit obligat să urmăresc 
cu atenție evoluția fotbalului de pe 
continentul nostru. Jocul cu balo
nul rotund s-a dezvoltat foarte 
mult în România prietenă. Dovedeso 
acest lucru nu numai rezultatele 
naționalei — am fost sigur că va 
cîștiga grupa preliminară — ți per
formanțele de răsunet ale unor e- 
chipe de club angajate în diferi
tele cupe internaționale (elimina
rea Feijenoordului de către U.T.A. 
a făcut ocolul lumii), ci șl calitatea 
jocului prestat de către echipele 
românești.

— Ce șanse acordați selecționa
tei României in sferturile de fi
nală?

— România va produce — cred 
— o mare surpriză (de fapt pentru 
mine nu va fi surpriză): ea poate 
lunge 
chipe 
jucători 
chide 
mijlocul 
cut acest Nunweiller VI în meciul 
cu Cehoslovacia) cunosc mult fot
bal, iar la înaintare Dobrin și Ior- 
dănescu pot desface orice apărare. 
Trebuie, însă, îmbunătățită, fina
lizarea.

In încheiereea discuției noastre, 
Săndor Bares m-a rugat să trans
mit din partea sa un salut tuturor 
iubitorilor jocului cu balonul rotund 
din România.

a- 
e-

Are 
în-

între iprimele patru 
ale continentului.

buni, 
ermetic, 
terenului (teribil mi-a plă-

apărarea 
jucătorii de la

Carol OROSZHEGYI

UNA
A V
INVAȚA

(Urmare din pag. 1)

îndeosebi, repriza a doua a me
ciului cu Rapid) ne apare astăzi 
lipsită de coeziune.

Departe de atmosfera intimă a 
echipei ne este, firește, greu să 
pătrundem, acum, pînă la cauzele 
care-i generează comportarea ne
satisfăcătoare și care, desigur. în 
beneficiul acestui 
vor fi — probabil 
și analizate imediat 
ierea primei părți 
tului.

Lansînd de pe acum întrebarea 
„ce se întîmplă cu Steaua ?**, 
am făcut-o numai în dorința de a 
semnala un fapt anormal (ce se 
petrece cu o echipă aflată în cir
cuitul fotbalului continental și cu 
datorii de a reprezenta, în conti
nuare, cu cinste, soccerul româ
nesc), după cum nefiresc este oa
recum și ceea ce se întîmplă la 
Dinamo, ale cărei victorii și în- 
frîngeri, în actualul campionat, 
alternează îngrijorător. demon- 
strind o inconstanță supărătoare. 
Ce se întîmplă, așadar, și cu for
mația din șos. Ștefan cel Mare ? 
Sînt justificate asemenea compor
tări contradictorii, la o echipă al
cătuită și ea din 
ternaționali ?

Firește că nu, 
arătat duminică 
cu camerele de luat vederi îndrep
tate aproape numai spre poarta 
dinamovistă — nu onorează o for
mație campioană.

★
Și cînd campioana dă tonul jo

cului defensiv lipsit de personali
tate. iată că și rezultatele, pe an
samblu. ale etapei, sînt elocvente : 
cu excepția punctului reușit de 
C.F.R. Cluj, în rest numai victorii 
ale gazdelor (cît de mult ne-am 
înșelat la început, cînd o serie 
de succese ale formațiilor vizita
toare promiteau' o 
ților"), în marea 
obținute la... zero.

Citim cifrele din 
cilor, cele care însumează numă- 

șuturilor expediate spre poar- 
precum și pe cele care au țln- 
cadrul ei, și parcă nu ne vine 
credem : în 90 de minute, la 

Iași. Steagul roșu nu l-a deranjat 
pe Costaș decît de două ori, din- 
tr-un total de 4 șuturi ; tot de 
atîtea ori a încercat Farul vigi
lența portarilor lui „U“, Ștefan 
și Moldovan (totalul șuturilor > 5), 
ca să nu mai vorbim șl de „per
formanța" realizată, la acest ca-

club fruntaș, 
— cunoscute 
după înche- 

a campiona-

atîția jucători in-

și ceea ce ne-a 
micul ecran —

„eră a oaspe- 
lor majoritate

casetele croni-

CURSURI
pitol, de Jiul la Pitești, unde fot
baliștii petroșeneni, acceptînd cu 
dezinvoltură asediul, au trimis în 
replică un singur șut (!) spre 
poarta lui Stan, și acesta... fără 
adresă. Șomînd între buturi, por
tarul argeșenilor n-a putut primi 
notă din partea cronicarului nos
tru. Da, acesta este sugestivul bi
lanț, obținut, în genere, etapă de 
etapă, de formațiile vizitatoare.

Este de-a dreptul de neînțeles 
ca o echipă care, la domiciliu (vezi 
Steagul roșu în meciurile dispu
tate acasă. i-ecent. cu A.S.A. Tg. 
Mureș și S. C. Bacău, vezi Jiul cu 
toți adversarii pe care îi întll- 
nește pe propriul teren etc., etc.), 
este atît de conștientă de superio
ritatea ei — îneît se decide să 
atace în permanență — la numai 
trei zile distanță să se simtă ații 
de slabă, de neputincioasă, propu- 
nîndu-și doar o defensivă dusă — 
uneori — pînă 
tru ce această optică greșită la 
multe dintre ______
de a aborda meciurile în depla
sare ? Pentru ce această predilec
ție pentru o manieră care, pe 
lingă că deformează Jocul echipe
lor respective, lmpiedicindu-1 să 
devină constant valoros, văduvește 
pe omul din tribună de spectaco
lul pentru care a plătit?

Pentru că antrenorii, obsedați 
de „marele punct" obținut pe te
renuri străine, prescriu aceste 
stranii rețete elevilor lor. Ei. an
trenorii, una învață la cursuri, 
care preced sau încheia toate edi
țiile de campionat (ca. de pildă, 
faptul că ECHIPA AFLATĂ ÎN 
POSESIA MINGII TREBUIE SĂ 
SE CONSIDERE ÎN OFENSIVA) 
și alta aplică.

De aici, de la această discre
panță, supărător de evidentă, între 
teorie și practică provine ți bi
lanțul înregistrat Ia sfîrșîtul ul
timei etape...-

defensivă dusă — 
la disperare. Pen-

echipele noastre

Miercuri, pe stadionul Dinamo

rul 
tă, 
tit 
să

DINAMO-PETROLUL
Partida Dinamo — Petrolul, din 

cadrul etapei a XlV-a a campio
natului diviziei A, se va disputa 
miercuri pe stadionul Dinamo din 
Capitală, cu începere de la ora
13.30. In deschidere, de la ora
11.30, va avea loc întîlnirea dintre 
echipele de tineret-rezerve ale ce» 
lor două cluburi.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XlV-a 
A DIVIZIEI A

A. S. Armata Tg. Mureș — Sport Club Bacău: P. SOT1R, ajutat 
linie de R. Buzdun și N. Gheorghe (toți din București);

„U" Cluj — Steaua: N. RAINEA (Bîrlad), ajutat de I. Radu (Bîrlad) 
Em. Păunescu (Vaslui))

Jiul — Univ. Craiova: V. PĂDURE ANU, ajutat de C. Dragotescu și
Al. Grigorescu (toți din București);

Dinamo — Petrolul: M. ROTARU, ajutat de I. 
din Iași);
Crișul — F. C. Argeș: A. BENTU, ajutat de I.

din București) ;
Farul — C.F.R. Cluj 1

Răileanu (toți din Pitești);
U.T.A. — Politehnica: 

stantin (toți din București);
Steagul roșu — Rapid : V. LIGA, ajutat de Gr. Birsan și T. Trofin 

(toți din Galați); se dispută la 22 decembrie.

la

Și

(toți

(toți

Ciolan și T. Gniga

Dancu și Șt. Lazăr

I. CHILIBAR, ajutat de î. Constantin și T.

G. LIMONA, ajutat de M. Cîțu și C. Coa
se dispută la 15 decembrie.

ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR DE

EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 5
• Biletele considerate cîștigătoare 

se vor depune pînă joi 9 decem
brie 1971, Ia ora 13,00 în orașele 
reședință de județ iar în celelalte 
localități pînă miercuri 8 decem
brie 1971, la ora 13.00

• Omologarea cîștigurilor se va 
efectua sîmbătă 11 decembrie 1971.

• Plata cîștigurilor se va face 
astfel: în Capitală, începînd de 
marți 14 decembrie 1971, pînă la 
19 ianuarie 1972, inclusiv; în țară 
începînd aproximativ de sîmbătă 
18 decembrie 1971, pînă 1a 19 ia
nuarie 1972, inclusiv.
• Cîștigătorii autoturismelor vor 

fi înștiințați asupra datei cînd se 
vor prezenta în vederea ridicării 
autoturismelor cîștigatț.

• Cîștigătorli excursiilor vor fi 
anunțați în scris asupra datei cînd 
va avea loc excursia.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura biletele 
pentru tragerea Pronoexpres de 
miercuri 8 decembrie 1971, tragere 
1a care puteți cîștiga numeroase 
premii în bani, autoturisme și ex
cursii la JOCURILE OLIMPICE 
DE VARA MONCHEN ’72.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES nr. 48 

DIN 1 DECEMBRIE 1971

Extragerea I: Cat. X: X variantă 
23% A XOOOOJ iei} ft 2-a 1,45 jal

LA TRAGEREA

DECEMBRIE 1971
51 089 lei; a 3-a : 9,95 a 7 445 |e[ ; 
a 4-a: 52,43 a 1414 lei : a 5-a : 
149,45 a 496 lei ; a 6-a : 4 900,65 a 
40 Iei.

REPORT CATEG. I : 630 122 lei.
Extragerea a II-a : Cat. B : 7,65 va

riante a 11 768 lei ; C : 33,70 a 2 671 
lei ; D : 1 872,80 a 60 lei ; E : 132,65 
a 200 lei ; F : 2 962,90 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 90 026 lei.
Ciștigul de 100 000 lei a revenit 

participantului NEGOIȚA ION din 
comuna Rîdreni-Vflcea Iar ce! de 
51 089 lei, participantului BODO SAN
DOR, din Cluj.

Rubrică redactată de LOTO-
PSSHSSfiRX ...



Corespondență telefonică din Paris, de la „Turneul campionilor1*

DE LA VERSAILLES LA HILTON
Duminică seara, după consuma

rea ultimei mingi a acestui veri
tabil „turnir" Smith-Richey, sus
ținut cu archebuza, nu cu racheta 
de tenis, am avut un moment de 
tristețe. Și nu atît pentru că 
Richey — dacă nu rata cele trei 
mecibaluri — ar fi înlesnit „dru
mul Iui Năstase". Nu ! Această 
victorie a lu Smith accentuează

Pe „fie ce-o fi“... O minge care 
trece furioasă fileul sau este inter
ceptată de un void de cele mai 
multe ori imparabil... Tenisul se 
grăbește !

Desigur, Sini th șl Graebner nu 
pot fi învinuiți de această precipi
tare a celui mai elegant dintre spor
turi. Stan are 1,93 m, iar Clark 
doar cu ceva mai puțin. Ei au făcut

, două
Francezul Pierre Barthes, surprinzătorul lider al turneului, după primele 

zile. Foto 1 A.F.P.i
graba tenisului în direcția sim
plificării. Pe vremea lui Cochet 
și Borotra •— spun francezii — 
tenisul era frumos ca palatul Ver
sailles. Azi, el seamănă tot mai 
mult cu hotelul Hilton... Francezii 
au dreptate.

în sala Coubertin, cînd joacă 
Smith sau Graebner. faza e de un 
simplism de-a dreptul dezolant. Un 
serviciu puternic... Un retur bazat

La 17 martie 1972

MECI ATLETIC DE SALA

S, U. A. - U. R. S. S,
A fost perfectau prima înttlnire de 

atletism în sală dintre selecționatele 
masculine ți feminine ala Uniunii So
vietice șf Statelor Unite. întrecerea 
urmează sâ aibă loc la data de 1T mar
tie, în orașul Richmond din «tatul 
Virginia.

După cum se 
echipele B.U.A, 
campionatele 
„Indoor* ce vor avea loc la M fi ÎS 
februarie la New Yor®,

anunță din New York, 
vor fi formate după 

naționale de atletism

BREVIAR oumpic

foarte repede un calcul în stil &- 
merican și au investit totul la ca
pitolul forței. Această investiție ca
pitală a determinat fatalmente re
nunțarea Ia aproape tot ce ține de 
șlefuirea tehnicii. De altfel, ori de 
cite ori adversarul reușește să re
pună mingea în joc, izbutind să de
pășească aria stereotipului servi- 
ciu-retur-vole, Smith și Graebner 
manifestă o dezorientare similară, 
dacă vreți, cu aceea a 
talie", care a pierdut 
centrul de comandă.

Uneori, stereotipul 
este însoțit de gesturi 
ză, în fapt, imensa muncă depusă 
ipentru automatizarea fazei. Clark 
Graebner, de pildă, înainte de a 
servi, bate invariabil mingea de 
trei ori cu racheta, apoi face o 
pauză — întotdeauna de aceeași 
durată — pentru a lovi din nou 
mingea de covor, de astă dată cu 
mina. Dacă intrarea în ritm a fost 
„dublată" de un zgomot sau de 
mișcarea unui spectator, totul se 
reia de la capăt. Am asistat la pa
tru asemenea reluări în această 
seară. Bineînțeles, adversarii au 
două soluții: să-și iasă din fire sau 
să se resemneze. în ambele cazuri,

avantajul e d« partea celui care 
servește.

Al doilea cuplu de stil. Kodes- 
Richey, mizează pe perfecțiunea 
tehnicii elementare. Aid a decis 
lipsa de înălțime. Avînd complexul 
uriașilor, amîndoi și-au dat Seama 
că singura posibilitate este de a 
replica totdeauna corect din punct 
de vedere tehnic și de a încerca re
cuperarea aceleiași mingi pînă în 
pînzele albe. Așe se explică marile 
succese ale acestor doi jucători, că
rora este imposibil să le acorzi gi
rul la o privire superficială. Nu 
e întâmplător faptul că Richey este, 
pînă acum, cel mai glorios învins 
al „Turneului campionilor". A pier
dut de la 4—0 cu Năstase și după 
trei mecibaluri la favoritul nr. 1.

Și acum despre Năstase și Fra
nulovici. Ei sînt favoriții tribune
lor, pentru că au readus Versailles-ul 
în sala Coubertin. Aș vrea să vă 
spun că în aceste două prime zile 
singurele „stopuri" și „topspinuri" 
au fost semnate — Năstase. Ura- 
lele sălii Coubertin, adresate aces
tor ornamente neobișnuite azi, do
vedesc că dinamismul tenisului ’71 
n-a izbutit să compenseze abando
narea „școlii vechilor maeștri".

în jocul cu Richey, la ultima 
minge, Năstase a avut curajul de 
a încheia cu un stop. Mingea a 
plecat ușor din rachetă, Richey a 
rămas pironit pe linia de fund. 
Apoi, mingea a lovit banda... Toate 
inimile s-au oprit, dar ghemotocul 
alb. cuminte, a căzut în terenul, jui 
Cliff.

Fileul celebrei săli Coubertin tre
cea simbolic de partea lui Năstase.

loan CHIRILĂ

au pierdut, cu 
joc din prelu
de tineret a 
români au o- 
grupa respec-

MLADOST ZAGREB

A CiȘTIGAT C.C.E

LA POLO PE APĂ

La Tbilisi

HANDBALIȘTII ItOntM 
JOACĂ IN SINIHNUl

TBILISI, 6 (Agcrpres)—în semi
finalele turneului internațional 
masculin dc handbal de la Tbilisi, 
selecționata secundă a României va 
întîlni echipa R.S.S. Gruzine, iar 
reprezentativa Iugoslaviei pe cea a 
R. D. Germane. Deși 
10—11 (7—7) ultimul 
minării, cu echipa 
U.R.S.S., handbaliștii 
cupat primul loc în
tivă, obținînd calificarea.

Alte rezultate : R.S.S. Gruzină — 
Iugoslavia 18—18; R. D. Germană 
—Olanda 25—13 ; R.S.S. Ucraineană 
— Bulgaria 17—

omului me- 
legătura cu

propriu-zis 
care trădea-

P. S. Tot duminică seara, tîrziu, 
am asistat la primul meci (semifi
nală) al mini-turneului de dublu. 
Un cuplu inedit, Năstase-Graebner, 
a dispus cu 6—2, 7—6 de perechea 
franceză Pierre Barthes-Patrick 
Proisy. Aci, următorul meci (Smith, 
Richey-Kodes, Franulovici) este 
programat tocmai sîmbătă. Finala, 
duminică. Deocamdată, pauză pen
tru toată lumea pînă miercuri,

BELGRAD. 6 (Agerpres), - 
localitatea iugoslavă Hvar au 
sftrșit întrecerile turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă. Trofeul a revenit. în acest 
an, cunoscutei formații . Mladost Za
greb care. în ultimul meci, a învins 
cu 4—1 (2-0. 1-1, 0-0. 1-0), echipa
olandeză Robben Hilversum. într-un 
alt joc. Pro Recco Genova a dispus, 
eu 7—5 (2-0. 2-1. 2-3. 1-1) de CVSK 
Moscova.

Clasamentul final
1. Mladost Zagreb - 
Recco Genova —1 4 . . 
(Marina) Moscova — 2 p ; 4. Robben 
Hilversum — Op.

al turneului :
6 p ; 2. Pro 
p ; 3. CVSK

TURNEUL PREOLIMPiC DE FOTBAL DIN AMERICA
DE

BOGOTA. 8 (Agerpres). — Selec
ționatele Braziliei, Argentinei, Peru- 
ulul și Columbiei s-au calificat pen
tru faza finală a turneului preolim- 
pic de fotbal — zona sud-americană. 
Cele patru echipe își vor disputa 
calificarea pentru turneul de la Mun
chen în cadrul unei competiții cs

SUD
se va desfășura In această săptămină 
la Bogota,

In ultimele meciuri desfășurate ta 
cele două grupe preliminarii s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Medelin (grupa I) : Brazilia — Chile 
1—0 ; Argentina — Bolivia 1—1 ; 
Bogota (grupa a Xl-a) : Uruguay — 
Venezuela 2—0 ; Columbia — Para
guay 0—0.

!n noua generație de hocheiști din Cehoslovacia s-a impus tn postul de portar unul din componența 
echipei Tesla Pardubice, Crha. Fotografia de mai sus ni-l arată într-o situație insolită 1 pare că face față 
unui atac masiv dar. de fapt, cei trei jucători orientați spre poarta sa stnt coechipieri, in timp ce adversarul 
propriu-zis caută să se strecoare, in urmărirea pucului, printre aceștia fi atentul Crha care a blocat colțul 
periclitat al „cuștii". , Foto 1 6TADION-PRAGA ,

PE GHEAȚĂ $/ PE ZĂPADA...
DE PATINAJ 
INZELL
de 500 m din ca- 
internațional de

CONCURSUL 
DE LA

Proba feminină 
drul concursului 
patinaj viteză de la Inzell a fost 
cîștigată de sportiva finlandeză Aria 
Kantola cu timpul de 44,7. Pe lo
cul secund s-a clasat canadiana 
Sylvia Burka — 44,8. în proba si-

SUCCESUL SCRIMERILOR DE LA
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

milară masculină victoria a revenit 
lui Seppo Haenninen, cronometrat 
în 39,3. Patinatorul finlandez Leo 
Linkovesi 
cursa de
1:20,l.

MECI

a terminat învingător
1 000 m cu rezultatul

In 
de

• LA Milnchen, săriturile în lun
gime var fi șl mai precis măsurate 
datorită unui nou aparat, simplifi
cat, elaborat de uzina de instru
mente optice din Oberkochen. Un 
jalon va fi plantat ta groapa de 
sărituri; o lunetă de măsurat dis
tanțe va viza acest jalon ei «e va 
deplasa grație unul cursor pe o șină 
a tablei de măsurare. Un cablu me
talic va lega cursorul lunetei, pre
văzut cu un •totalizator, de un tam
bur. Rezultatul, rotunjit totdeauna 
la centimetri (cum prevede regula
mentul) nu trebuie calculat ca pînă 
acum cu ajutorul unei scări gradate, 
ei apare imediat ta cifre, fiind co
municat direct —electronic— micii 
tabele de rezultate. Deci, rapiditatea 
și precizia stat, în egală măsură, 
satisfăcute.

• UN Iot de 20 dc sportivi sovie
tici (11 bărbați și 9 femei) a fost 
selecționat de federația unională de 
patinaj viteză în vederea Jocurilor 
Olimpice de iarnă de Ia Sapporo. 
Din lotul masculin fac parte. între 
alții, fostul recordman mondial Va
leri Muratov, Ghenadj Skvorțov. Va
leri Lavrușkin. Evgheni Lepeșkîn și 
Vladimir Komarov. Intre patinatoa
re se remarcă prezența campioanei 
mondiale Nina Statkevici. a cam
pioanei olimpice de Ia Grenoble, 
Ludmila Titova și a tinerelor spe
ranțe Larisa Morozova și Galina Ba
ranova. înainte de a pleca la Sap
poro. patinatorii sovietici vor parti
cipa la mai multe concursuri de ve
rificare în R.D. Germană și R.F. a 
Germaniei

0 DELEGAȚIA R.F. a Germaniei 
Ia Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Sapporo va cuprinde, după cit se 
pare, 94 de participant!, repartizați 
astfel pe sporturi: 35 de patinatori. 
34 de schiori. 25 de boberi. După 
aceste cifre se poate constata im
portanța deosebită acordată _ bobului, 
într-adevăr. deși în întrecerile olim
pice de bob propriu-zlse nu -pot 
participa decit cu cel mult 12 con- 
curenți (cîte două echipaje de 2 și 
4 persoane), delegația va cuprinde 
un număr dublu. 6e pare ca la fixa
rea numărului rezervelor b contribuit 
și întîmplarea survenită în sezonul 
trecut la C.M.. cînd — datorită acci
dentelor — a trebuit să fie chemat 
urgent, de acasă, încă .un pilot. Cum 
Sapporo este ceva mai departe de
cît Cervinia. de data aceasta se iau 
măsuri din timp...

0 DREPTUL de a filma Jocurile 
Olimpice de la Milnchen a fost. In

sfîrșit. adjudecat, companiei ameri
cane „Wolper Picture Limited” de 
la Hollywood, care va conlucra, con
form contractului, cu firma „Bava- 
ria-Atelier”, specializată In televi
ziune. Americanii au făcut mari efor
turi spre a reuși să obțină concesiu
nea filmărilor ți nu au putut con
vinge pe organizatori, decît atunci 
cînd au prezentat lista regizorilor 
însărcinați cu realizarea celor opt 
părți ale uriașului film. Lista e. în- 
tr-adevăr. impresionantă si cuprinde 
o adevărată constelație de celebrități 
din Europa și de peste Ocean. Iată-l : 
italienii Fellini, Zefirelli, Antonioni. 
De Sica, spaniolul Bunnel, suedezul 
Bergman, americanii Lester. Wilder 
și Schlesinger, japonezul Kurosava, 
polonezul Polanski șl vest-germanul 
Zimmermann.

• CANALUL artificial care va găz
dui întrecerile olimpice de canotaj 
are o situație geografică puțin obiș
nuită : se află plasat exact pe linia 
de demarcație dintre localitățile 
Oberschlessheim și Feldmoching. 
Cum. însă, plecările în întreceri au 
loc din zona cea mai apropiată de 
Feldmoching. edilii din Oberschess- 
heim se tem că în toate relatările 
despre probele de canotaj din cadrul 
viitoarei ediții a J.O. de vară se 
va menționa numai numele primei 
localități. El au hotărît. într-o re
centă ședință a consiliului munici
pal, să ceară comitetului de orga
nizare a! J.O. să atribuie canalului 
în cauză numele complet de Ober- 
schlessheim-Feldmochlng. Mal com
plicat, dar mai precis, spun ei...

•>

„OLIMPICII" FRANCEZI CAUTA SPRIJIN
Presa din Franța arată că statul 

sprijină prea puțin pe sportivii 
acestei țări aflați în pregătiri pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă și 
de vară. Bugetul de 5 milioane de 
franci votat de parlamentul fran
cez pentru 1972 nu numai că este 
mult inferior celor din alte țări, 
dar nu este sortit pregătirii Spor
tivilor. ci exclusiv participării la 
J. O. de la Sapporo. Munchen și • 
la Universiada de iarnă. Pregăti
rile urmează să fie făcute din mij
loacele curente care nu sînt tot
deauna la înălțimea cerințelor, 
pentru anul 1972 partea sportului 
de competiție fnregistrînd o «că-

dere de 30 la sută în comparație 
cu anul precedent.

Se consideră că în aceste con
diții este greu să se spere la rezul
tate excepționale. Pentru a umple 
golurile bugetare, multi conducă
tori sportivi fac apel la industrie. 
S-au' obținut astfel, de la o firmă 
constructoare, 30 de autovehicule 
pentru delegația olimpică lă 
J. O. de vară, iar o firmă petro
lieră i-a pus la 
litri de benzină.

Vor mai veni 
subsidii, dar vor 
ciente .pentru a 
sprijin a oficialității ?

Halterofilie pentru Milnchen 
Nu, patinaj pentru Sapporo... Iată-l 
pe cunoscutul patinator vest-ger- 
man Erhard Keller, făcind . un in
tens antrenament de haltere, pen
tru întărirea musculaturii picioa
relor. Sprinterul nr. 1 dl gheții, la 
Grenoble, vrea să-și apere cu suc
ces medalia ?i pe pistă olimpică de 
la Makomanai

Foto : KEYSTONE

ÎN ÎNTÎLNIREA CU SELECȚIONATA 

ORAȘULUI GLIWICE (Polonia)
Selecționata de scrimă a orașu-' 

lui Gliwice (Polonia) a evoluat la 
București, susținînd o întîlnire a- 
micală cu formațiile clubului Uni
versitatea. Oaspeții au deplasat un 
lot valoros în care au figurat, prin
tre alții, spadasinul Matwejew, flo- 
retlștii Wojcieszak și Kruczek, com
ponent! ai reprezentativelor Polo
niei.

în turneele individuale, victoriile 
s-au împărțit în mod egal; bucureș- 
tenii au cîștigat probele de flore
tă, iar oaspeții pe cele de sabie 
(gazdele fiind lipsite de aportul lui
1. Budahazi) și spadă. Iată clasa
mentele : floretă feminin: 1. Mi- 
haela Ștefan (U) 5v; 2. L. Bartnov- 
ska (G)4v; 3. M. Chira (U)3v; 4. E. 
Doară (U) lv; 5. K. Grabova (G)
1 v ; 6. A. Dytko (G) 1 v ; Floretă 
masculin: 1. C. Costescu 4 v d.b.;
2. W. Wojcieszak (G) 4vd.b; 3. 
P. Habala (U) 3 v ; 4. K. Oprzadek 
(G) 2 v ; 5. J. Steplowski (G) 2 v ; 
6. D. Logan (U) Ov. Spadă: 1. Mat
wejew (G) 7 v; 2. G. Țintea (U) 
6 v ; 3—4. Gh. Cerea (U) șl T. Chi- 
for (U) 3v ; 5. J. Klapita (G) 3 v ; 
6. P. Welinski (G) 3 v ; Sabie: 1. J. 
Bierkowski (G) 3 v d. b. ; 2. C. Zăi- 
nescu (U) 3 v d.b. ; 3. R. Manoliu 
(U) 3 v d.b.; 4. M. Chuzkiewicz 
3 v d.b. ; 5. J. Majewski (G) 3 v

•b. ; 6. M. Lupuțiu 0 v.
Întîlnirile pe echipe s-au soldat 

în totalitatea lor, cu succesul Uni
versității București, astfel 1 la flo
retă feminin cu 11—5 (M. Chira, 
N. Halchin, E. Doară cîte 3 v, M. 
Ștefan—.2 v), la sabie cu 9—^7 (Bu
dahazi 4 v, Turcu și Manoliu cîte
2 v, Zăinescu 1 v), la spadă cu 8—8 
tuș-averaj în avantajul Universită
ții (Fodor 4 v, Țintea 2 v, Chifor 
și Cerea cîte 1 v) și la floretă mas
culin cu 8—8 și tuș-averaj superior 
(Habala 3 v, Costescu și Ionescu — 
cite 2 v și Mureșan 1 v).

AMICAL DE HOCHEI 
UNGARIA — AUSTRIA

Selecționata de hochei pe ghea
ță a Ungariei, care se pregătește 
în vederea campionatului mondial, 
a întîlnit la Budapesta In joc ami
cal formația Austriei. Hocheiști i 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (0—0, 1—1, 2—0).

PRIMUL CLASAMENT 
ÎN „CUPA MONDIALA"

După desfășurarea primelor două 
concursuri internaționale de schi 
ale sezonului (coborîre bărbați și 
femei de la St. Moritz), în clasa
mentul „Cupei Mondiale" pe na
țiuni conduce Elveția cu 61 de punc
te. Pe locurile următoare sînt cla
sate Austria — 59 p, Franța — 46 
puncte, R. F. a Germaniei — J6 
puncte, Canada — 5 puncte și 
S.U.A. — 3 puncte.

Intr-un fel, acest clasament este 
o surpriză prin locul ocupat de e- 
chipa Franței. Nu trebuie uitat însă 
de predilecția elvețienilor pentru 
coborîre. Clasamentele individuale 
sînt deocamdată cele ale primelor

curse. Reamintim însă că anul a- 
cesta vor conta la totalinarea punc
telor cîte cinci probe din cele 
șapte aflate în program (nu nu
mai trei, ca anul trecut), fapt ce 
avantajează pe cei mai constanți.

Al doilea concurs pentru „Cupa 
mondială" va avea loe între 9—12 
decembrie la Val d’Isăre (Franța) 
și pe lingă probele de coborîre (băr
bați șl femei), include o probă de 
slalom uriaș pentru bărbați.

PROGRAMUL HOCHEIȘTILOR 
ELVEȚIENI

Programul reprezentativei de 
hochei a Elveției pentru sezonul ac
tual — pînă la campionatele mon
diale — a suferit cîteva modificări, 
întîlnirile cu selecționata R. D. Ger
mane au fost amînate pentru 6—7 
martie, urmînd a se disputa în 
R.D.G.

Înaintea acestor jocuri, hocheiș- 
tii elvețieni vor evolua la Bucu
rești, unde vor susține, în zilele de 
3 și 4 martie, două întîlnirî cu se
lecționata României.

Pe de altă parte, forul elvețian de 
specialitate a hotărît să nu parti
cipe la turneul internațional pe 
care îl va găzdui capitala U.R.S.S. 
între 15 și 22 decembrie, deoarece 
în aceeași perioadă vor începe me
ciurile pentru tradiționala compe
tiție „Cupa Spengler".

TELEX«TELEX
In competiția Internațională de rugby 
pentru „Cupa F.I.R.A.“, la Madrid s-a 
disputat meciul dintre echipele Spaniei 
și Iugoslaviei. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 26—4 (23—0). "’ 
se va disputa la 16 aprilie la

Returul 
Zagreb.

(echipe 
Cubei, 

cu 3—0

*
susținut la Buenos Aires un meci amical 
în compania canadianului Frazer Scott. 
Monzon a terminat Învingător prin k.o. 
în repriza a 3-a.

dispoziție 30 000

desigur și alte 
fi ele oare sufi- 
înlocui lipsa de

ți.

0 LECȚIE CARE POATE Fl FOLOSITOARE
(Urmare din pag. 1)

LOTUL DE HOCHEI ABORDEAZĂ O N OUĂ ETAPĂ
(Urmare din pag. 1)

pregătirilor, caracterizată depregătirilor, caracterizată de un 
mare număr de partide interna
ționale înscrise pe agenda echipei 
noastre. Reprezentativa pleacă as
tăzi la Paris, unde urmează să 
susțină în zilele 
brie două jocuri 
ței, participantă 
a campionatului 
plasarea același
R.P. Chineză. Geza Szabo este res
tabilit după amigdalita 
care a avut-o la Pekin,

să 
de 8 și 9 decem- 
cu formația Fran- 
și ea la grupa B 
mondial. Face de- 
lot care a fost în

rebelă pe 
iar Fodo-

rea, de asemenea, după întinderea 
pe care a făcut-o într-unul din 
meciuri.

în zilele de 14 și 15 decembrie, 
la București, echipa României va 
întîlni selecționata secundă a Slo
vaciei, o formație redutabilă, care 
nu are nevoie de recomandări, iar 
la 18 și 19 decembrie în deplasare 
formația Poloniei, tma dintre se
lecționatele care aspiră la promo
varea în grupa A.

Ia 28 decembrie, lotul va pleca 
ta Elveția, unde are în program 
cinci întîlnirî, dintre care două cu 
echipa națională, participantă la

R

LOTUL DE HOCHEI AL ROMÂNIEI

PENTRU JOCURILE CU FRANȚA
Dumitraș, Crișan (portari) ; 
Varga, lonițâ, Tureanu, P.Varga, loniță, Tureanu, P. Sgîncâ, FI. Sșincâ (fundași) ;
Pană, Hufanu, Bașa, Calamar, Gheorghiu, Stefanov, Szabo, Fo- 

dorea, Herghelegiu, Axinte, Bandaș, Costea (înaintași).

grupa A a campionatului mon
dial.

După cum se vede, programul 
este foarte încărcat. Și nu-i rău 
că a fost alcătuit astfel, pentru că 
— cel puțin după ultimele sale e- 
voluții — echipa resimte lipsa 
unor întîlnirî internaționale cu 
adversari de valoare. Tehnicienii 
au fost de acord că, în compara
ție cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut, nivelul de pregătire 
a lotului este, într-o oarecare mă
sură, inferior. Desigur, există su
ficient timp pentru a recupera 
rămînerea în urmă și pentru a 
alinia în competiția mondială de 
la București o formație omogenă, 
bine antrenată fizic, tehnic și tac
tic, capabilă să facă față exigen
țelor turneului aspru care îi stă 
în față.

Nutrim speranța că toți mem
brii lotului actual (lot care mai 
poate suporta unele ameliorări) 
vor fi conștienți de responsabili
tatea care le apasă pe umeri și 
vor munci cu toată pasiunea și 
dăruirea pentru a-i putea satisface 
și bucura pe numeroșii iubitori 
ai hocheiului din patria noastră.

în consecință, pentru a se re 
nunța la drumul pe c&re s-a por
nit. Prezența în lot sau .în echipă 
a unor tineri handbaliști o consi
derăm absolut necesară și cunos- 
cîndude. talentul și puterea 
muncă avem convingerea că 
vor onora pînă la urmă încrede
rea manifestată de antrenori. Aci 
este vorba de cu totul altceva. Și 
anume de o exagerare conștientă 
și de loo utilă, de a încerca utili
zarea forțată a unor handbaliști. 
Este clar că atunci cînd se alcă
tuiește o echipă reprezentativă, 
experiențele, uneori dureroase, sînt 
absolut necesare. Spre exemplu, 
cu ocazia „Cupei Mondiale" din 
Suedia, în meciul cu selecționata 
Spaniei, categorica victorie obținu
tă atunci de 
(25—9, după ce 
Suedia cîștigase 
adversar doar cu 
lizată, aproape ta exclusivitate, dc 
noua generație a handbalului nos
tra. A fost o experiență reușită, 
din toate 
ficatoare. 
petată în 
vorba ca 
precădere 
Pentru că a 
exemplu — că Orban nu era de 
loc în zi bună, primind goluri cu 
o ușurință paralizantă pentru în
treaga echipă. El trebuia chiar in 
interesul lui. dacă vreți, să fie

de 
ei

echipa română 
cu o zl înainte 
în fața aceluiași 
20—9) a fost rea-

punctele de vedere edi- 
Atunci 
meciul 
tinerii 
și nu

de ce a fost re- 
cu Elveția ? Era 

să fie folosiți cu 
în exclusivitate ! 

fost clar — spre

imediat schimbat și nu către sfîr- 
șitul jocului, adică într-un moment 

a părut direct 
în acest fel nu 
realizarea unei

cînd operațiunea 
inutilă. Procedînd 
se contribuia la 
unități morale în echipă, deoarece 
handbaliștii mai vechi pierd repe
de sensul utilității lor, iar cei ti
neri ajung să nu mai simtă res
ponsabilitatea ce o incumbă selec
ționarea într-o formație care a 
fost, în ultimii 10 ani, de trei ori 
campioană a lumii. Mergînd mai 
departe, putem spune că NUMAJ 
așa se ajunge la situația ca un 
tînăr și extrem de bine dotat 
handbalist ca Birtalan, utilizat 
mai mult la executarea aruncărilor 
de la 7 m, să rateze trei astfel de 
situații, una după alta, cu o faci
litate ce a dat aripi adversarilor. 
Sau ca Bota să irosească și el 
2—3 ocazii clare de pe semicc» c 
și să rateze a patra aruncare de 
la 7 m în contul selecționatei ro
mâne.

în concluzie, credem că înfrîn- 
gerea din primul joc cu Elveția 
nu trebuie să determine apariția 
unui moment de panică în activi
tatea de pregătire a lotului. Dar
— considerînd-o o lecție usturătoare
— nu putem trece cu vederea 
unele greșeli, cu efecte evidente 
în comportarea generală a forma
ției. Noua formulă de echipă se 
naște greu. Atunci de ce să accen
tuăm dificultatea acestei perioade 
prin măsuri extreme, adoptate sub 
imperiul nervilor sau al supărări
lor de moment ?

Campionatul mondial de basebal 
amatori) a revenit selecționatei 
care în meciul decisiv a învins 
Columbia. Pe locul trej s-a clasat echipa 
statului Nicaragua.■
Intr-un meci-tur contind pentru iCupa 
campionilor europeni” la volej feminin, 
echipa Lokomotiv Moscova a învins cu 
scorul de 3—0 (15—0, 15—7, 15—8) echipa 
franceză P.T.T. — Montpellier.■
Turneul internațional de tenia 
Abidjan dotat cu „Cupa Marlboro" 
cîștigat de Charles Pasarell (Porto 
El l-a învins în finală cu 7—5, 8—3 pe 
americanul Arthur Ashe.

In Cursa dclistă de șase zile de la Gre
noble, pe primul loc a trecut perechea 
franceză Van Lancker — Mourioux, cu 
331 de puncte. îl urmează cuplurile Post 
(Olanda) — Guimard (Franța) — 205 
puncte, Sercu — Bracke (Belgia) — 171 
puncte și Tschan — Renz (R.F, a Ger
maniei) — 98 puncte.

de la 
a fost 
Rico).

La Christchurch (Noua Zeelandă) a luat 
sfîrșlt turneul feminin de tenis. în fi
nală, Franțolse Durr (Franța), în mare 
formă, a reușit să o învingă cu 6—3, 
6—0 pe favorita nr. 1. americana Billle 
Jean King.
■
Turneul international de box de la Le
ningrad este dominat de puglllștii so
vietici. în cadrul categoriei mijlocie 
(semifinalele), Vladimir Tarasenko 
(U.R.S.S.) a dispus la puncte de Con
stantin Cojocaru. Campionul 
al 
(U.R.S.S.), 
la puncte 
(U.R.S.S.).

După disputarea a 3 runde, tn turneul 
de șah de la Palma de Mallorca conduce 
marele maestru Iugoslav Llubomlr Liu- 
bojevici, cu 4‘/2 p. urmat de Benko 
(S.U.A.), Panno (Argentina) și Portisch 
(Ungaria) — cu cite 3‘/a p, Andersson 
(Suedia) șl Larsen (Danemarca) — 3 r> 
etc. în runda a 5-a, Llubojevicl l-a În
vins pe Donner, Portisch pe Tatai, An
dersson pe Medina, iar Larsen a eîști- 
gat la Garda. S-au Încheiat remiză par
tidele Blsguier — Benko. Csom — Panno 
și Reshevsky — Kenne.

european 
acestei categorii, Iuskiavieius 

Iul Soțikas, a cîștigat 
cu Anatolle Klimanov

Tradiționalul turneu Internațional de 
spadă „Franco Mannino", desfășurat la 
Catania (Italia), a revenit trăgătorului 
maghiar Pal Schmitt, după un baraj cu 
vest-germanul Max Geuther. Iată clasa
mentul finalei: 1. P. Schmitt (Ungaria) 
3 v d.b.; 2. M. Geuther (BFG) 3 v d.b.; 
3. C. Fenyvesl (Ungaria) 2 v; 4. G. 
Kulcsar (Ungaria) 2 v; 5. A. Variile 
(Franța) 2 v; 6. G. B. Breda (Italia) 2 v.

elevul 
meciul

arenei centrale din Toulouse,Pe ringul _____  ___
boxerul francez Marcel Cerdan jr. șl-a 
făcut reintrarea întîlnindu-1 pe Italianul 
Brino Meggllolaro (semlmljlocie), Cerdan 
a obținut victoria prin k.o. tehnic în 
repriza a 0-a.

Campionul mondial de box Ia cat. mij
locie, argentinianul Carlos Monzon, a

Cunoscuta alergătoare iugoslavă Vera 
Nikolici, care a cîștigat anul acesta 1» 
din cele 21 curse în care a luat startul, 
a fost aleasă „sportiva nr. 1 a Iugo
slaviei1' pe anul 1371.

In cadrul unui concurs de haltere care 
a avut _
campionul olimpic 
landa) și-a făcut 
ani de inactivitate 
la genunchi) șl a 
finlandez la stilul

loc la Bjorneborg (Norvegia), 
' " ' Kangasnlemi (Fin-

reintrarea după doi 
(în urma unei răni 
ameliorat 
smuls — cat. semi

grea — cu o performanță de 155 kg.

In C. C. E. la șah

• Runda a 4-a a „Cupei cam
pioanelor europene" la șah a progra
mat cîteva partide importante pen
tru configurația clasamentului. Re
prezentanta României, Elisabeta 
Polihroniade a jucat cu maestra 
cehoslovacă Vokralova. Avînd pie
sele albe. Polihroniade a obținut în 
jocul de mijloc avantaj material 
care s-a dovedit decisiv. La muta
rea a 32-a, Vokralova s-a recunos
cut învinsă. Excelent se comportă 
maestra maghiară Maria Ivanka a- 
flată la a patra victorie consecu
tivă. Lidera turneului a cîștigat 
în numai 29 de mutări la Wasnes
ky. Konarkowska-Sokolov a învin
s-o pe Eigenmann, iar restul par
tidelor s-au întrerupt.

Clasamentul după patru runde: 
1. Ivanka (Ungaria) — 4 p ; 2—3. Po
lihroniade (România), 
ska-Sokolov (Iugoslavia) — 
4. Erenska (Polonia) — 2 p 
Veroczî (Ungaria) — 2 p 
Vokralova (Cehoslovacia) — 
Gheorghieva (Bulgaria) — 
(1) ; 8. Gordana Iovanovici — 1 p

Konarkow- 
2>/* p; 
(2) ; 5. 
(1) : 6. 
2 p;7. 
l'.'i p

recordul

(2) ; 9. Gaprindasvili (U.R.S.S.) — 
1 p (1) ; 10. Wasnesky (R.F.G.) »/s p 
etc,

•

turneu internațional de șah care se 
desfășoară în aceste zile la Mos
cova, a continuat cu cea de a 9-a 
rundă. Fostul campion mondial. Ti
gran Petrosian (jucînd cu piesele 
negre) l-a învins în 38 de mutări 
pe iugoslavul Parma. Tot cu pie
sele negre, Stein a cîștigat tn 34 
de mutări Ia Florin Gheorghiu, iar 
marele maestru american Byme a 
pierdut, cu albele în fața lui Kor- 
cinoi. Marele maestru sovietic Da
vid Bronstein l-a învins la mutarea 
33-a pe Balașov. S-au terminat re
miză partidele i Spasski-Hort, Len- 
gyel-Smislov șl Uhlmann-Tukma- 
kov. Tal a întrerupt cu avantaj la 
Karpov, iar Olaffson are șanse de 
cîștig în partida cu Savon. Parma 
a cedat, fără joc, partida întreruptă 
în runda a 7-a cu Smîslov.

în clasament conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 6V2 P, urmat de Pe
trosian 5'/î p și o partida între
ruptă.

„Memorialul Alehin", marele
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