
ELEONORA MIHALCA Șl CARMEN
CRIȘAN-PREZENTE LA

„INTERNAȚIONALELE** DE TENIS 
DE MASĂ ALE BULGARIEI

Orașul Pleven din Bulgaria va 
găzdui la sfirșltul acestei săț>- 
tămînl (vineri—duminică), .Inter
naționalele** de tenis de masă ala 
acestei țări.

La întreceri vor lua parte șl 
cinci sportivi români : Eleonora 
Mihalca-VIalcov, Carmen Crtșan, 
Șerban Doboșl Teodor Gheorghe 
și Stelian Nicolae. Lotul nostru 
va ti însoțit de antrenorul Ion Pop.
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AVANCRONICA LA „ZIUA CEA MAI LUNGĂ"
• Derbyul etapei a XlV-a la Tg. Mureș & La Cluj, Ștefan Onisie împotriva... Stelei 

tntr-un joc de mare atracție • Meci de cumpăna pentru Crișul ® Dinamo —
Petrolul, o partidă interesantă

Ștefan cel Mare, de
(pe stadionul din 
la ora 13,30)

it's

A răzbi la viitoarele J.O., 
în condițiile unui extra
ordinar avînt pe care 

l-a luat astăzi atletismul, «o 
fi, fără discuție, o treabă 
foarte grea. La Miinchen nu 
vor putea concura cu succes 
decît atieții cei mai bine pre
gătiți, din toate punctele de 
vedere. Nutrim speranța că 
între aceștia se vor afla și 
cîțiva dintre atieții români, o 
căror valoare îi 
căldură pentru 
nală și chiar 
pe podium.

De aceea,

recomandă cu 
locuri îrt fi- 
pentru unele

OLIMPIC

EXPERIENȚA

Etapa de astăzi, incom
pletă și ea, va fi. într-un 
fel... uvertura zilei. Pen
tru că marele spectacol de 
speranță și emoție va în
cepe după ce clasamentul 
se va încropi, atunci cînd 
U.T.A., la Setubal, și Ra
pid, la Londra, vor intra 
'în caruselul ambițiilor. 
Cea mai lungă zi de fot
bal pentru noi se va sfîrși, 
deci, în noapte, acolo în 
ceața Albionului unde vom 
fi cu sufletul și cu gîndul. 
Pînă atunci, însă, a XlV-a 
etapă de campionat care 
începe devreme, imediat 
după ce soarele, care nu 
mai e soare, acum, va pă
răsi zenitul. Și, ca orice 
uvertură, această etapă de 
campionat trebuie să aibă 
și ea cîteva acorduri ma
jore. Care să fie ele?...

A.S.A. TG. MUREȘ — 
8. C. BACĂU. Acesta e 

z derbyul ! Și nu numai 
pentru că se întîlnesc re
velațiile noului campionat. 
Talentata echipă a lui Bo
ne vine odihnită după re- 
lache-ul de duminică, de

oarece n-a jucat cu Ra
pid. „Echipa Rădulești- 
lor“ vine după triumful 
asupra campionilor și cu 
ambiții cum n-a cunoscut 
Bacăul 
rie de 
lăzi S. 
deveni 
U.T.A.
t.ubal și nu la Arad cu 
Politehnica. Dai’ numai o 
victorie poate așeza team- 
ul bistrițean în loja de 
aur. Iar victoria aceasta 
ce ar aduce toată Moldova 
duminică la derbyul turu
lui S. C. Bacău — U.T.A., 
numai prin atac poate fi 
obținută. Azi lâ Tg. Mu
reș ar putea fi, deci, un 
derby al ofensivei.

,,U“ CLUJ — STEAUA, 
încă un med 
se, chiar dacă

vreodată în mate- 
fotbal. în fond, as- 
C. Bacău ar putea 
lider trecînd peste 
care joacă la Se-

de suspen- 
nu știm ce

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a

U.T

IORDĂNESCU, protejat de coechipierul său VIGU, 
controlează balonul, urmărit îndeaproape de clujeanul 
STÎNCEL. Fază dintr-un meci Universitatea Cluj— 
Steaua, partidă întotdeauna de mare interes, cum 
promite să fie și cea de azi, din orașul de pe Someș

Foto 1 DRAGOȘ NEAGU

De aceea, în răgazul, 
scurtul răgaz de timp care a 
mai rămas pînă la Jocuri, va 
trebui ca activitatea generală 
a lotului olimpic și, eventual, 
a altor atleți cu perspective, 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni tehnice, orga
nizatorice, administrative, în
tr-o disciplină fermă din par
tea tuturor factorilor care 
concură astăzi la obținerea 
unei performanțe. Va trebui 
avută în vedere experiența 
tehnicienilor noștri acumulată 
cu prilejul pregătirii altor a- 
semenea competiții de am
ploare și, în mod special ex
periența din pregătirea pen
tru campionatele europene de 
la Helsinki, acolo unde rezul
tatele atleților noștri n-au fost 
cele așteptate.

Va trebui ca sprijinul Fe
derației de specialitate să fie 
multilateral, concret și opera
tiv, îmbunătățindu-se activita
tea de îndrumare și control 
a pregătirii pentru J.O, De a- 
semenea, cluburile care dau 
sportivi lotului olimpic vor 
trebui să manifeste și mai 
multă preocupare, mai multă 
solicitudine dar și intransi
gență față de activitatea de 
fiecare zi a atleților fruntași.

Timpul pînă la J.O. este 
foarte scurt. Trebuie deci fo
losit cu maximum de eficiență!

HELSINKI
TREBUIE SA

CALAUZEASCA
PREGĂTIREA

f

CAROL CORBU

■ ■

CLASAMENTUL

1.
2. Sport Club
3. " ’
4.

U.T.A.

ÎNAINTEA ETAPEI DE AZI ECHIPA MASCULINĂ

„U" Cluj 
Dinamo

5. Steagul roșu
6. F. C. Argeș

7—8. A. S, Armata 
Steaua 
Rapid
Univ. Craiova 
Politehnica 
Farul 
Jiul .
Petrolul 
Crișul 
C.F.R. Cluj

7—8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A. la Setubal,
Rapid la Londra

CUPA U.E.F.A.“

Bacău
12
13
13
13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
12
13
13

7
7
7
6
5
7
4
4
5
4
3
4
3
5
2
1

4
3
2
3
4 
0
6
6
2
4
5
3
5
1
4
4

1
3
4
4
4
6
2
3
5
5
5
6
5
6
7
8

25— 9
23—13
23—14
20—15
14—10
22—20
12—10
14—12
17—15
16—17
14—18
13—18
10—16
7—18
5—17

11—24

18
17
16 
ÎS
14
14
14
14
12
12
11
11
11
11

8
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DE HANDBAL A PLECAT

IN CEHOSLOVACIA

Abia au terminat, cele două partide 
cu selecționata Elveției și handbaliștii 
români părăsesc țara în cursul dimine
ții de azi itidreptîndu-se spre 
In Cehoslovacia el vor disputa 
partide cu reprezentativa țării 
Prima dintre ele va avea loc Ia Trinec 
în ziua de 10 decembrie, iar cea de a 
doua la Bratislava, duminică 12 decem
brie.
def și 
tregul 
talan, 
ștef, Llcu și ceilalți.

Fraga, 
două 

gazdă.

împreună cu antrenorii N. Ne- 
E. Trofin a făcut deplasarea în- 
lot : Penu, Orban, Gruia, Bir- 
Gunesch, Kicsid, Voinea, Gațu,

La Setubal și Londra, două din 
reprezentantele fotbalului româ
nesc, U.T.A. și Rapid, susțin astăzi 
importante examene în «Cupa 
U.E.F.A." în cadrul turului III al 
competiției.

Decisivă este partida pe care o 
joacă U.T.A. la Setubal, meci 
retur (la Arad 3—0 pentru ară
deni) care va califica o echipă în 
sferturile de finală ale competi
ției. Nu încape nici o îndoială că 
echipa antrenată de Nicolae Du
mitrescu are șanse mari de cali
ficare, după cum nu trebuie uitat 
nici faptul că „ll“-le în care evo
luează faimosul Torres joacă ex
celent pe teren propriu. ultimul 
rezultat (în turul II al Cupei 
U.E.F.A.), 4—0 cu Spartak Mos
cova, recomandînd-o mai convin
gător decît orice alte comentarii.

Amînată la cererea Rapidului, 
prima partidă cu Tottenham 
Hotspur este și ea foarte impor
tantă, scorul primului joc indi- 
cînd de multe ori echipa cu mari 
șanse de calificare în turul urmă
tor. Reeomandîndu-se singure,

team-urile britanice sînt renumite 
mai ales pentru marea lor forță 
de joc pe terenurile 
partidele susținute în 
ele neavînd acel brio 
de acasă. Rapidiștii 
acest lucru și vor căuta, desigur, 
astăzi, să joace de asemenea ma
nieră îneît pentru 
conteze foarte .mult 
București...

proprii, în 
deplasare 

din jocurile 
știu și ei

calificare să 
meciul de la

Citiți în pagina a 
nicile celor două partide.

4-a ava nero

de ieri, s-a strecurat pe lingă masivulȘtef, foarte activ în meciul
Stahlberger și va înscrie un nou gol pentru echipa noastră

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU FOST NECRUȚĂTORI IN AL DOILEA MECI

v o

REVANȘA NETA CU ELVEȚIA: 21-9
De această dată handbaliștii ro

mâni și-au onorat renumele, astfel 
că spectatorii prezenți ieri seara în

In finala campionatului de șah

ÎNCEP RUNDELE DECISIVE
O privire pe tabelul finalei șa

hiștilor, acum cînd aceasta se pre
gătește pentru ultimele sale sec
vențe, ne convinge că problema 
unui lider autoritar este încă 
departe de a fi rezolvată.

Cu toată victoria, oarecum sur
prinzătoare, obținută de Em. Un- 
gureanu asupra lui V. Ciocâltea. 
in runda a Il-a, primul nu se 
poate considera scăpat în cîștigă- 
tor. Ieri dimineață — în ziua li
beră — în dreptul numelui cam
pionului mai era trecut un punct, 
consemnat prin neprezentarea 
lui Drimer, la partida amînată pe 
care o avea de jucat cu Ciocâl
tea. Acesta s-a apropiat acum la 
numai Vs P- de primul loc și are 
o partidă mai puțin jucată. Foarte 
mult și-a ameliorat poziția și Th.

Ghițescu, după victoria din runda 
a 13-a, obținută asupra lui C. Par- 
tos. Totul urmează să fie decis 
deci te această ultimă treime de 
întrecere, care începe azi după- 
amiază cu a 15-a rundă.

Iată clasamentul complet (pe 
puncte cîștigate și pierdute în par
tidele efectiv jucate): Ungureanu 
9—4, Ghițescu 9—5, Ciocâltea 
8V»—31/2, Partos 8—5, Mititelu 
8—6, Botez 71/2—5V2, Pavlov 71/2— 
gi/j, Neamțu 7—5, Szabo și Stoica 
6‘/2—61/2. Reicher 6—6, Șuta 6—7, 
Ghindă și Griinberg 5>/2—6V?, Dri
mer și Ghizdavu 5>/z—7i/2, Vais- 
man 5—5. Buza 41/a-—6'/2, Stanciu 
și Adam 41/j—S'/i, Pușcașu 3’/2— 
81/?.

întrecerile au loc în 
I.P.G.G. din Bd. Bălcescu

sala

sala Floreasca la cea de a doua in 
tîlnire dintre selecționatele Româ
niei și Elveției au avut satisfacția 
de a urmări un joc extrem de ra
pid — chiar dacă pe alocuri din 
cauza vitezei s-au comis greșeli de 
tehnică, abundent în faze dinamice, 
cu multe și frumoase goluri. Victo
ria a revenit reprezentativei româ
ne cu scorul de 21—9 (10—5) și nu 
exagerăm de loc dacă spunem de 
la bun început că și această dife
rență serioasă ar fi putut fi mai 
mare, dacă oaspeții nu profitau 
prompt de cîteva erori grave ale 
jucătorilor români, înscriind 3—4 
goluri atunci cînd nici ei nu se aș
teptau.

Făcînd această precizare, nu am 
dorit să lăsăm impresia că echipa 
română a greșit prea des sau de 
cisiv în acest joc. Dar, către sfîr 
și tul primei reprize și pe la mijlo 
cui celei de a doua părți a întîl- 
nirii oboseala, lipsa de concentrare, 
de luciditate au dus la apariția în 
jocul handbaliștilor noștri a unor 
inexactități tehnice. De fapt acesta 
este singurul lucru pe care-1 pu
tem reproșa echipei române după 
această partidă în care, mai ales 
în apărare, a făcut dovada exce
lentelor sale posibilități. Am putea

spune chiar că victoria categorică 
din acest meci a avut drept bază 
un sistem defensiv ireproșabil, care 
a închis toate căile de acces spre 
poarta lui Penu, obligînd pe oaspeți 
să șutea? de multe ori în blocaj 
sau în afara spațiului porții. Fără 
să cedeze ușor, selecționata Elve
ției a încercat tot ce a putut pen
tru a limita proporțiile înfrîngerii, 
aplicînd în prima repriză binecu
noscutul sistem al atacurilor lungi, 
iar în ultima parte a meciului fo
losind pasele rapide, cu încruci
șări în mijloc sau cu pătrunderi in
dividuale. Totul a fost însă inutil 
și așa cum precizam la început, 
dacă n-ar fi existat acele cîteva 
pase greșite, handbaliștii elvețieni 
n-ar fi putut înscrie nici măcar 
■ele 9 goluri.
Partida a început într-un ritm 

infernal, impus de echipa noastră, 
care chiar de la primele schimburi 
de mingi a arătat intenția de a evo
lua altfel decît în partida prece
dentă. Și scorul a luat treptat pro
porții! 4—0 (min, 13), 6—1 (min.

Călin ANTONESCU
I

(Continuare in pag. a 4-a)

ATLETILOR NOȘTRI PENTRU MUNCHEN
9

18 sportivi romând (4 atleți și 14 
atlete) au pășit, în prezent. în etapa 
hotărîtoare a pregătirilor pentru Jocu
rile Olimpice de la Munchen. Este 
vorba de cei care, în decursul se
zonului competițional al anului 1971, 
și-au îndeplinit normele stabilite de 
federația noastră care, precum se 
știe, sînt superioare standardurilor 
fixate de forul internațional, acestea 
din urmă fiind obținute de încă 
11 atleți și 5 atlete.

Reiese, așadar, că la ora actuală, 
atletismul nostru poate conta pe un 
efectiv de 34 de sportivi care ar 
putea deveni competitori olimpici, cu 
condiția ca anul viitor să realizeze 
performanțele cerute de F.R.A. pen
tru selecționarea lor în lotul olim
pic al României, performanțe care, 
in mod firesc, sînt încă și mai pre
tențioase decît oele din acest an. 
Dar, precum au dovedit și cu alte 
prilejuri asemănătoare, cei mai meri
tuoși dintre atieții noștri fruntași 
au posibilitatea să realizeze cerin
țele participării la J.O. si. mai mult 
chiar, ca la Miinchen ei să conteze 
la mai multe probe în lupta pentru 
întîietateia olimpică, pentru cele trei 
medalii puse în 
trecut faptele la 
ții -ale -Jocurilor, 
mâni au avut, în general, o compor
tare la înălțime. în mod firesc, tot 
așa ar trebui să ‘ ‘ .1 *
1972. chiar dacă atunci condițiile vor 
fi mai dificile, dată fiind amploarea 
fără precedent pe care atletismul 
a luat-o tn majoritatea țărilor lu
mii. creșterea impetuoasă a rezulta
telor de 
numărului 
la un loc 
dalii.

Ceea ce 
gerare. este faptul 
dețin, inițial, un oarecare potențial 
de medalii. 8—10 dintre ei. pe baza 
valorii exprimate de clasamentele 
bilanț ale anului 1971. avînd posi
bilități mari să se claseze în fina
lele probelor lor si să lupte pentru 
cucerirea unui loc pe podium. De
sigur, cum poate fi realizat acest 
obiectiv, rămîne de văzut pe par-

cursul celor 262 de zile care au mat 
rămas pînă la Olimpiadă.

în ceea ce privește evoluția în 
1971 a candidaților noștri olimpici ar 
fi multe, foarte multe lucruri de 
spus. Cu cîtăva vreme în urmă, 
ziarul nostru a prezentat, de pildă, 
graficul concursurilor si al rezulta
telor înregistrate tn acest sezon de

către cei mai mulți dintre compo- 
nenții lotului olimpic. Din cercetarea 
acestor tabele a reieșit faptul că, 
cu unele excepții — foarte puține 
majoritatea atleților și-au realizat

Romeo VILARA

(Continuare in pac. a 3-a)

AȚI EXPEDIAT SCRISOAREA CU OPȚIUNEA DV?

Mare interes pentru tradiționala
anchetă a ziarului nostru

joc. Așa s-au pe- 
ultimele trei edi- 

la care atletii ro-

se întîmple si în

înaltă valoare și lărgirea 
celor care aspiră astăzi 

în finala olimpică, la me
se poate spune, fără exa- 

că atieții noștri

Participarea la antrenamente, vi
zionarea unor întîlniri oficiale, a- 
sistența la unele ore de educație 
fizică, discuțiile cu sportivii și stu
denții. întîlnirile cu cadrele din ca
tedră, de la club și activiștii volun
tari precum și informările recipro
ce cu conducerea Universității și 
a clubului au dus la părerea că în 
centrul universitar Craiova s-a for
mat un stil de muncă cu unele 
rezultate bune pe linia organiza
torică și metodologică. Dar, în ciu
da obținerii unor rezultate bune 
s-au manifestat și multe lipsuri, 
tnai ales în direcția activității spor
tive universitare de masă, care nu 
a avut un aport notabil în desfă
șurarea procesului Instructiv-edu- 
cativ. în sportul de masă n-au fost

Conform așteptărilor, drumurile poștașului spre redacția noastră 
Isînt mai dese în ultimul timp, iar tolba sa mai grea : din toate colțu
rile țării ne sosesc scrisori expediate pentru concursul CEL MAI BUN 
SPORTIV ROMAN AL ANULUI 1971, anchetă tradițională, ajunsă as
tăzi la cea de a Xlll a. „ediție".

în redacție, maldărul de scrisori devine tot mai mare, noi și noi 
pOncte se adaugă în dreptul sportivilor care au obținut în anul 1971 
performanțe temarcabile în competițiile interne și internaționale.

Din păcate, multe dintre corespondentele primite — ne vederi; 
obligați la această remarcă — „încalcă" regulamentul concursului, 
indicînd numele sportivilor preferați nu într-o ierarhie valorică ci în 
... ordinea alfabetică a sporturilor (de exemplu : atletism, box, cano 
taj, ciclism etc.), determinîndu-.le să nu luăm în evidență asemenea 
răspunsuri.

Ba mai mult, trimițîndu-ne răspunsuri care nu respectă regula
mentul, sportivii favoriți sînt lipsiți de numărul de puncte pe care — 
conform prevederilor regulamentare (primul clasat primește 10 puncte, 
al doilea 9, al treilea 8... al zecelea 1) — le-ar aduna în cazul unei 
redactări corecte.

Stimați cititori, trierea corespondențelor este tn curs, ultimul ter
men de expediere a opiniilor dv. se apropie...

Reamintind că ziarul nostru oferă mai multe premii (un tranzistor 
mare, o bicicletă, un ceas de mină, 7 abonamente anuale la „Sportul" 
etc.) celor care vor indica ordinea finală a clasamentului primilor 10 
clasați în ancheta tradițională CEL MAI BUN SPORTIV ROMAN AL 
ANULUI 1971, așteptăm noi și noi scrisori.

cuprinși și studenții din ani mari. 
De asemenea, activitatea de pro
pagandă pentru atragerea studen
ților în practicarea mișcării fizice 
a fost ca și inexistentă, din cauza 
nepromovării unei concepții ferme 
despre rolul și sarcinile educației 
fizice și sportului in învățămîntul 
superior. Lipsa de îndrumare și 
conducere a procesului de instruc
ție din secțiile de performanță se 
numără, de asemenea, printre cau
zele oscilațiilor valorice între divi
ziile A șl B ale unor echipe (vo
lei, handbal). Mari deficiențe pre
zintă baza materială, insuficientă, 
necorespunzătoare — în această 
privință clubul craiovean neavînd 
rezultate pe măsura volumului 
mare de investiții alocate. Exem-

piele orașelor Cluj, Iași, București, 
Bacău în care există o concordanță 
între dezvoltarea progresivă a bazei 
materiale și creșterea numărului 
de studenți denotă existența unor 
posibilități de rezolvare a acestei 
anomalii.

UNELE DEFICIENTE ALE CATEDREI 
DE EDUCAȚIE FIZICA

Acest organism este încă dez
organizat. Are o activitate sporadi-

prof. MIRCEA POPESCU inst-ec- 
tor în Ministerul învățămîntului

prof. TEOHARIE BOZIANU din 
secția organizare a C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. a 2-a)

Mai sus de 1500 m zăpada este bună de schi șt suficie ntă pentru antrenamente. Vîrful cu Dor, pe pantele 
căruia a fost luată imaginea alăturată, este — ca la fiecare început de iarni — preferat de ’ schiorii din 

Sinaia Eoto i Theo MAGARSCH1
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LA RL’VEIM RE JUCĂTOAREI EVA FERENCZ,

BUN VENIT aMîRENOAREI EV A FERENCZ! i in r h | h r ii cu l u i

; — Ne amintim că v-ațl retras, 
,r> dată, din activitate* eompetlțio-

• r.a'ă, în 1965, si ați revenit pe te- 
■ . renurile de baschet după un an de

• Jntrerupere. Vă rugăm să ne spu
neți ce a determinat înapoierea 

„dumneavoastră ți dacă de astă-dată 
renunțarea este definitivă.

Amabilă ți zîmbitoare, 
sm eunoscut-o din zilele 

. .făcea primii „pași* în
maestra emerită a aportului 
ferencz ne-a răspuns prompt :

— Și în 1965 am dorit să mă re
trag, mai cu seamă că in acel an

ața cum 
In care 
baschet, 

Era

victoria asupra fon nației Daugava 
Riga, în „Cupa cai npionilor euro
peni*. De Ia revenj rea pe terenul 
de baschet, ce even iment v-a im
presionat mai mult 2

— Cucerirea, in 1969, a titlului 
de campioană a țării.

—, Și credeți că, 4.1e acum. Rapi
dul nu vă va mai Âfțnți lipsa 7

— Sint convinsă. Tinerele care 
alcătuiesc lotul rașpiiist au talent, 
valoare și sînt avnlbițioase. Cele 
nouă victorii consdautiue, realizate 
fn această toamnă în divizia A 
sint grăitoare.

capabilă de sacrificii pentru spor
tul îndrăgit, doritoare si ajungi, 
prin stăruință și abnegație, cea mai 
bună dintre cele mai bune,

— Ați început baschetul o dată 
cu anii de studenție la I.E.F.S. Ce 
a contribuit la rapida dumneavoas
tră ridicare în rindul celor mai 
bune jucătoare ale țării ?

— La I.E.F.S., am avut șansa si 
fiu remarcați de profesorul Leon 
Teodorescu și, grație priceperii și 
strădaniilor sale, am devenit bas
chetbaliste. Prof. Leon Teodorescu 
a izbutit să-mi insufle pasiunea

Fotografie pentru albumul „de familie" al clubului Rapid. înconjurate de fostele coechipiere, de conduce
rea clubului și a secției de baschet, Eva Ferencz și Ileana Chiraleu zimbesc pentru ultima dată in calitate 
de jucătoare. Foto i N. DRAGOȘ

• în zilele de 4 și 5 decembrie, 
la Rm. Vîlcea. s-a desfășurat pri
ma ediție a „Trofeului Capela” 
la volei, la care au fost invit ite 
echipe de juniori și junioare din 
Dej, Cluj, Deva, Simeria și, 
firește, Rm. Vîlcea. întrecerea a 
constituit un bun rarilej de pre
gătire în vederea reluării diviziei 
naționale școlare. Prima ediție a 
competiției a fost ciștigată la 
băieți de echipa Liceului cu pro
gram de educație fizică din Rm. 
Vîlcea, iar la fete de cea a Lice
ului „N. Bălcescu” din Cluj. La 
sfîrșitul întrecerilor, au fost pre
miali următorii jucători : Marga
reta Bako (Lie. „N. Bălcescu”), 
Emil Alexa (Lie. cu program de 
educație fizică Rm. Vîlcea) — | i- 
cători eompleți, Nicolae Gligore 
(Rm. Vîlcea), Mariana Petrescu 
(Cluj) — cei mai buni trăgători. 
Doina Botezatu (Cluj), Luca Emil 
(Liceul Dej) — cei mai buni ridi
cători. „Trofeul Capela” va de
veni competiție tradițională.

Pavel GIOR.XOIU—coresp.

• Federația română de volei a 
propus ca dubla întîlnire din ca
drul „Cupei campionilor europeni* 
dintre formațiile feminine Penici
lina Iași, campioana României, și 
V. C. Hannover, campioana R. F. 
a Germaniei, să aibă loc la datele 
de 15 decembrie (la Hanovra) și 
22 decembrie (la Iași).

• Prima întîlnire din cadrul 
Cupei campionilor europeni din
tre Penicilina și V. C. Hannover 
va fi condusă de doi arbitri din 
Italia. Pentru meciul retur au 
fost delegați doi arbitri sovietici.

• Astăzi, de la ora 18,30, în sala 
Dinamo din Capitală, se desfășoa
ră partida dintre echipele femi
nine de divizia A, I.E.F.S. și C. P. 
București, contînd pentru ultima 
etapă a turului.

• La Constanța a avut ioc par
tida amicală dintre echipele fe
minine Farul și Legia Varșovia. 
Voleibalistele poloneze au obți
nut victoria cu 3—0. (P. CORNEL— 
coresp.)

UNDE A DUS... 
„SEPTICUL"

La Constanța, rn meci de divizia A
FARUL - SANATATEA ARAD (î) 3-0

Aseară, la Constanța, s-a disputat par
tida de volei dintre ’divizionarele A, 
Farul și Sănătatea Arad, continci pen
tru etapa a Xt-a a campionatului fe
minin. Tntilnirea terminată cu victo
ria scontată i. voleibalistelor de ta Fa
rul. cu scorul de 3—0 (l, 7. 8) nu a avut 
istoric, arădeneele fiind dominate ca
tegoric, ele nereușind nlei un moment

sâ servească o replică hotărită. Pe la 
Învingătoare. am remarcat pe Doina 
Biji. Viorica lulseh. Aurelia Șchiopu șl 
Adriana Ghincu, tn timp ce de la învinse 
peste nivelul coechipierelor lor s-au 
ridicat dear Mariana Kaețkl și Ana 
Krusch. Arbitri : I. Covaci (București) 
și I. lonescu (Constanța).

Cornel POPA — coresp. județean

Pe la jumătatea lunii octombrie 
am publicat în cadrul acestei ru
brici — sub titlul „Misterul unei 
neprezentă-ri” — o scrisoare sosită 
din partea asociației sportive An
cora Galați. Pentru cel ce n-au ci
tit atunci materialul precizăm că 
asociația gălățeană ne comunica un 
fapt aproape de necrezut. Echipa 
proprie avusese de susținut un 
meci de rugby — In cadrul cate
goriei B — cu Minerul Gura Hu
morului pe care-l cîștigașe prin 
neprezentarea adversarului. Curios 
era. însă, că team-ul din nordul 
Moidovei venise la Galați, dar nu 
se prezentase la stadion decît 
după trecerea timpului regulamen
tar înregistrării oficiale a forfait- 
ului. Cei din Galați bănuiau că 
adversarii lor preferaseră scorul 
de 4—0 în locul altuia mai „con
sistent” Și ne rugau pe noi să în
treprindem ceva pentru a lămuri 
misterul.

Iată ce am aflat la început.. Că, 
fntr-adevăr, echipa de rugby Mine
rul sosise la Galați în preziua 
meciului (sîmbătă 16 octombrie) 
fiind cazită Pe vasul-hotel „Liber
tatea”. Conducătorul delegației era 
antrenorul Laurențiu Cosma. Du
minică. deci a doua zi. cînd să se 
plece la stadion, jucătorii au con
statat că autobuzul cu care veni
seră se defectase șl nu mai pornea 
din loc. După 80 de minute de 
așteptare — lice-se — a fost anga
jată o dubită T.V. care a efectuat 
transportul la stadion, dar cu o 
tntîrziere de circa 35 de minute. 
Deci, cauză obiectivă 1

Acum cîteva zile. însă, ne-a so
sit o adresă oficială de la AS. 
Minerul Gura Humorului, prin care 
ni se relata adevărul : „Deși cau
zele neprezentăril par. la prima 
vedere, obiective, după o analiză 
amănunțită am constatat că de
plasarea la stadion nu era necesar 
să se facă numai cu autobuzul, în- 
trucît terenul se afla la o distantă 
de circa 10 minute de mers pe 
,jos ; nu s-a plecat, așteptîndu-se 
repararea mașinii, din vina antre
norului I.aurentiu Cosma. care a 
preferat să stea în mașină atras 
dc partida de „șeptic” pe care o 
angajase cu eițiva jucători. In 
zadar l-au rugat ceilalți să între
rupă jocul El declara că «răspun
de de ceea ce se va întîmpla». 
Deoarece, in analiza făcută în 
cadrul asociației s-a arătat că an
trenorul respectiv se mai făcuse 
vinovat Șî de alte lipsuri, reliefate 
în unele ședințe ale secției de 
rugby, s-a hotărit desfacerea con
tractului său de muncă și recupe
rarea cheltuielilor ocazionate de 
deplasarea ratată la Galati. Asocia
ția sportivă Minerul mulțumește 
redacției pentru ajutorul acordat”.

Ce putem spune altceva decît 
că sîntem da acord cu asemenea 
intervenții hotărlte care au ea scop 
să ducă la îmbunătățirea activității 
unei secții, la întărirea răspunde
rii. a muncii educativa In rindul 
sportivilor.

Modeste FERRARINI

INTRE SCHIUL

DE CE EXISTĂ O PRĂPASTIE

COMPETITION AL Șl CEL DE TURISM ?
Rapidul cucerise din nou titlul de 
campioană a țării fn.n.: pentru a 
patra oară cu Eva Ferencz în for
mație), Dar, în următoarea ediție 
a diviziei, dificultățile prin care 
trecea echipa m-au determinat să 
reîncep antrenamentele și jocurile. 
Acum, însă, renunțarea este cu ade
vărat... ultima.

— în anul 1965 ați arătat că una 
din cete mal plăcute amintiri este

— Cu ce simțăminte ați predat 
tricoul cu numărul 5 pe care l-ați 
purtat atît de mulți ani ?

— Am fost foarte emoționată, 
dar in același timp bucuroasă, de
oarece am convingerea că el a în
căput pe mi ini bune, Maria Roșia- 
nu este nu numai o bună baschet- 
balistă chiar și acum, cind se află 
la virsta junioratului, dar are mari 
calități de sportiv adevărat, fiind.

COMPONENȚA LOTURILOR REPREZENTATIVE
• România va fi reprezentată 

la Campionatul balcanic de se
nioare (17—19 decembrie, la Sa
rajevo) de 12 din următoarele 
15 jucătoare : Tita, Popov, Iftimie, 
Salcu, Szabo, Desk (I.E.F.S.), 
Buga, Roșianu, Nicola (Rapid), 
Savu, Gugiu (Politehnica Bucu
rești), Schnebli, Grosskopf (Uni
versitatea Timișoara), Prăzariu 
(Universitatea Craiova), Opriciu 
(Voința Tg. Mureș). Lotul se află 
actualmente la Timișoara, unde 
ae pregătește sub îndrumarea an
trenorilor S. Ferencz și I. Nicol.au.

• A fost alcătuit lotul federal 
de pregătire pentru formarea se
lecționatei de seniori care ne va 
reprezenta tara anul viitor. Lotul 
cuprinde 39 de baschetbaliști dm 
București. Timișoara, Cluj, Iași, 
Constanța. Galați ți Brașov care 
vor efectua. în orașele respective 
cite trei antrenamente pe. săptă- 
mfnă. In afara celor din cadrul 
cluburilor.

• în vacanța de iarnă, loturile 
de juniori ți junioare se vor pre
găti la București sub îndrumarea 
antrenorilor G. Chiraleu ți V. Mu- 
reșami (băieții), Gh. Benone ți Ga
briela Both (fetele). Componența 
selecționatelor (în paranteze, ta 
lia): BĂIEȚI: Crăciun (2,01), Ur- 
sache (1,95), S. Vidican (1,82), de 
la Sc. sp. Cluj, Roșu (1,85), Costa- 
che (1,88) de la Sc. sp. Brașov, 
Scutaru (2,00). Ciucă (1,94), de la 
C.S.M. Iași, Ziguli (1,88) de la 
Sc sp. Pitești. Cernat (1,94) de la 
Politehnica București. Poleanu 
(1,90) de la Steaua. Dumitru (1,98) 
de la Dinamo București, Berceanu 
(1.98) de la Sc. sp. nr. 2 Bucu
rești, Mihuță (1.98). Niculescu 
(1,92). Chircă (1,88), Șerbănescu 
(1,88), Osacenco, (1,88), Chioreanu

NOUL PROGRAM AL TURNEULUI ECHIPEI
OE BASCHET A R. P, CHINEZE

IN tara noastrA
Programul inițial al turneului 

ce-1 va întreprinde în tara noas
tră reprezentativ^ de baschet-se- 
nioare a R. P. Chineze a fost mo
dificat astfel: 18, 19, 21 și 22 de
cembrie meciuri la Tg. Mureș, 
Cluj, Satu Mare ți Oradea cu se
lecționatele locale; 24 ți 26 de
cembrie, la București, dublă în- 
tîlnire România—R. P. Chineză.

(1,96) de la Lie. nr.. 35 București; 
FETE: Mihalik (1,73), de la Sănă
tatea Satu Mare, Papp (1,78), Cris- 
tea (1,72). de la Sc. sp. Satu Mare, 
Portik (1,80) de la Sc. sp. Gheor- 
ghieni, Biro (1,80), Henning (1,81), 
Marica (1,80) de la Sc. sp. Brașov, 
Colțescu (1,84) de la Lie. nr. 2 
Pitești, Moraru (1,78), Szekely 
(1,68), Jighișan (1,78), Cobîrzan 
(1,66) de la Sc. sp. Cluj Goian 
(1,85) de la Sc sp. Deva, Postaru 
(1,74) de la Sc. sp. nr. 2 București, 
Iatan (1,70) de la Olimpia Bucu
rești, Atomei (1,72) de la Sc. sp. 
Sibiu, Bolovan (1,84). Andreescu 
(1,89), Fortuna (1,74) de la Lie. nr. 
35 București.

pentru acest sport pe care, în toți 
cei 20 de ani de activitate, l-am în
drăgit șl pentru care nu am consi
derat niciodată că orice sacrificiu 
ar fi prea mare.

— Și acum, ce urmează ?
— Nimic deosebit. Voi continua 

să muncesc pentru baschet, dar nu 
ca jucătoare, ci ca antrenoare. La 
Liceul „N. Kretzulescu", unde sint 
profesoară, ca și la școlile din car
tierul Giulești sint multe eleve do
tate, din rindul cărora sper să ri
dic viitoarele baschetbaliste frun
tașe.

Este clar. Pentru Eva Ferencz 
baschetul va fi și de acum înainte 
o profesiune de credință, va fi via
ța ei, așa cum a fost timp de două 
decenii. Nu ne rămîne decît să o 
felicităm pentru prodigioasa ei ac
tivitate, pentru aportul adus în ob
ținerea succeselor echipei naționale 
(a reprezentat țara de pește 100 de 
ori, a făcut parte de două ori din 
selecționatele clasate pe locul IV 
la campionatul european), pentru 
exemplul ei de corectitudine și 
sportivitate față de adversare, co
echipiere și arbitri, pentru dăruirea 
ei.

încă o dată felicitări, Ev®, și suc
ces I

D. STANCULESCU

A început sazonuț de schi. încă timid, 
dar Poiana, Predealul, Sinaia și Păltini
șul cunosc deja animația care anunță 
inghesuțelile... estivale. Ca In fiecare 
an, am încercai să subliniem noutățile, 
și stațiunile de vlrf au fost cercetate de 
redactorii noștri. Dar ceea ce s-a reali
zat nu a schimbat nicăieri — fundamen
tal — organizarea, nu a adus acel suflu 
nou pe care schiul, cel mal popular 
sport al Iernii, îl așteaptă de mulți ani. 
încă există o prăpastie artificială Intre 
schlul-sport de competiție și schiul sport 
de mase, sport de agrement. schiul 
doritorilor de mișcare, prăpastie semna
lată de noi la sfîrșitul sezonului tre
cut ți peste care Ministerul Turismului 
n-a aruncat încă punțile salvatoare. Cre
deam că este de vină doar mentalita
tea care a domnit la vechiul Oficiu 
Național de Turism și spațiul mic de 
timp pentru noul Minister al Turismu
lui de a pătrunde în unele probleme ale 
turismului de iarnă, afiat mai la peri
feria preocupărilor sale. Dar lunile au 
trecut, sîntem tn pragul unul nou se
zon șî lucrurile merg tot. oa înainte, sau 
mai bine zis nu merg deloc.

Tn fond care este problema ?
Tn puține cuvinte, ea se poate rezuma 

astfel : organizațiile turistice adminis
trează stațiunile tie sporturi de iarnă, 
sînt proprietarele mijloacelor mecanice 
de. urcat pantele, dar ignorează pirtiile 
de schi, socotind că doar federația de 
schl-bob, este interesată in folosirea lot*. 
De aici o serie de consecințe : a) sta
țiunile noastre de sporturi de Iarnă nu 
au pirtii, turiștii fiind nevoțți să uti
lizeze pirtiile de competiție, de regulă 
— mal ales in cazul Bucegilor —mult 
prea' dificile pentru posibilitățile lor 
tehnice ; b) competitorii iiu-șl pot des
fășura ungpri antrenamentele iu hune

conditlunl din cauza aglomerației de pe 
pirtii sau a modulul cum sint ele pre
gătite ; c) pirtlfle. fiind socotite baze 
sportive șl separate administrativ de mij
loacele mecanice care ie deservesc (șl 
pentru a căror folosire se plătește), nu 
sint producătoare de venituri, pin con
tră. pentru Îmbunătățirea și întreținerea 
lor sint necesare fonduri eare depășesc

CÎTEVA PROBLEME, CARE AS- 
TEAPTA ÎNȚELEGEREA MJNIS- 

TERULUI TURISMULUI

posibilitățile federației de specialitate, 
nevoită doar să Investească, fără a avea 
insă posibilitate să recupereze măcar o 
parte din sumele respective.

Intr-o discuție pe această temă, cineva 
lansa ideea ca F.K.S.B. să pună taxe 
pentru folosirea pîrtillor de schi de că
tre turiștii romani șl străini. In telul a- 
cesta putîndu-ș' asigura fonduri pentru 
întreținerea șl dezvoltarea lor. Ar fi o 
soluție, dar este ea cea mai bună 1 Fără 
îndoială că nu. De altfel, ar fi inedită în 
lumea schiului. Este normal ca schiorul 
care plătește o urcare cu sbhlllftul sau 
telefericul să albă dreptul să șl coboare 
pe plrtia sau pirtiile deservite dc a- 
ceste instalații, ială de ce socotim im-

perios necesar ca noua tntreprlndere, 
creată de Ministerul Turismului pentru 
administrarea tuturor mijloacelor meca
nico de urcat pantele, să primească 
drept zestre șl pirtiile de schi cu obli
gația de a le întreține, a le amenaja, 
marca și, bineînțeles, a le înmulți, făcind 
lotul cu avizul tehnic al federației de 
specialitate. Numai așa poate fl rezolvată 
problema pîrtillor de schi, numai așa 
vom ajunge să îndeplinim o condiție 
socotită astăzi elementară în turismul 
de iarnă : asigurarea în flecare stațiune 
b unei rețele de pirtii variate șl mar
carea lor după dificultate. Credem că 
Ministerul Turismului va înțelege că 
TURISM DE IARNA NU ÎNSEAMNĂ 
DOAR HOTEL ȘI TELEFERIC, CI NE
APĂRAT Șt PIRTII DE SCHI. După 
cum credem că și noua întreprindere 
de mijloace de transport pe cablu va 
înțelege că schiorii competiționali nu pot 
fi tratați ca turiștii la prețul urcărilor, 
folosirea Intensivă a schlllflurilor șî te
lefericelor fiind pentru ei o necesitate 
legată direct de pregătire. Or. printre 
primele măsuri luate de această între
prindere a fost desființarea reducerilor 
pentru schiorii asociațiilor șl cluburilor, 
deșt ele aveau la bază niște acte nor
mative ncabrogatc automat prin noua 
formă organizatorică. Este însă șt acea
stă acțiune o dovadă a existenței unei 
prăpăstii artificiale între schiul compe- 
tițional șl cel de turism.

Gh. EPURAN

S-a încheiat prima etapă a pregătirilor pentru C. M.

„CUPA BUCUREȘTI" A RELEVAT NOI CANDIDAȚI

PENTRU ECHIPELE REPREZENTATIVE
Ultima mare competiție interna

țională a anului, dotată cu trofeul 
„Cupa București”, s-a încheiat cu un 
bilanț pozitiv pentru toată lumea. 
Oaspeții noștri, apreclați în arena 
mondială, s-au acomodat rapid cu 
pistele și. în consecință, au intrat 
încă de la primele bile în ritmul 
normal, obținînd rezultate de certă 
valoare. Foștii campioni ai lumii Sie- 
grid Lindner și Eberhard Luther 
(R.D, Germană) și-au confirmat 
înalta măiestrie în lansarea bilei, cu
cerind primul loc în proba de du
blu mixt, iar reprezentanții Ungariei, 
R.F. a Germaniei ți Cehoslovaciei 
și-au dovedit și ei clasa internațio
nală, numărîndu-se printre princi
palii animatori ai întrecerilor.

Ce a reprezentat pentru popicarii 
români această confruntare interna
țională de anvergură 1 Membrii lo
turilor naționale de seniori ți se- 

• nioare au avut în „Cupa București” 
un ultim test al primei etape a pre
gătirilor efectuate în așteptarea cam
pionatelor mondiale, programate între 
28 mai și 5 iunie 1972, în orașul 
iugoslav Split. Bazîndu-ne pe cifre 
concludente afirmăm că. marea ma
joritate a componentelor loturilor re
publicane feminine și masculine, au 
înregistrat rezultate bune, de natură 
să creeze o activitate efervescentă 
In etapa următoare, cea mal grea,

a pregătirilor pentru C.M. Să argu
mentăm. Jucătoarele și jucătorii de 
bază din echipele naționale au de
pășit 410 și. respectiv. 910 p.d., per
formante remarcabile pe plan inter
național. Au fost chiar sportivi care 
au îneîntat privirile, obținînd re
zultate ce se apropie de recordurile 
mondiale. Unii selecționabili au avut 
în probele individuale și de dublu 
mixt comportări constante și valo
roase. alții. în schimb, au înregistrat 
o scădere, mai mică sau mai mare, 
de randament, cauzată de o insuficien
tă pregătire fizică generală, de o 
lipsă de rezistență specifică pentru 
două sau trei jocuri cît va cuprinde 
programul C.M. Astfel. Ion Micoroiu. 
după 1004 p.d. la „individuale", 
performantă excelentă, a fost marcat 
la dublu mixt cu 932, Constantin Ra
dulescu a realizat 930 și 904. iar 
Dumitru C, Dumitru, 929 și 880. La 
alțî selecționabili s-a observat o evi
dentă oboseală psihică (Petre Purje, 
Crista SzBcs si alții), datorată unei 
suprasolicitări în campionatul divi
zionar. Cele mai multe carențe le-au 
manifestat. însă, popicarii din pro
vincie. fapt care denotă că ei nu res
pectă. cu strictețe, planul de antre
nament. Indicat de specialiștii fede
rației. în sfîrșit, o deficiență gene
rată mai veche: Jucătoarele și .ju
cătorii noștri nu pot doborî din două

lovituri toate „betele" la .,izolate”, 
irosind bile prețioase chiar și la două 
popice rămase grupate in orice loc 
al lăcașului. Deci, atenție mărită ia 
„izolate” !

în dorința d® a avea o bază mai 
largă de selecție, forul de resort 
a invitat la „Cupa București” 16 se
nioare și tot atîția seniori, evidențiați 
în campionatele republicane, precum 
și o serie de junioare și juniori de 
nădejde. Multi dintre cei invitați 
au evoluat pentru prima oară Pe 
arena Voința din Capitală, remarcin- 
du-se prin siguranță în lovituri și 
un stil elegant in lansarea bilei. Ma
riana Aptuș (Hidromecanica Brașov), 
Cornelia Grecescu (Voința București), 
frații Rozalia și Ion Stefucz (Voința 
Cluj), Vaieotin Coste» ('Electrica Si
biu). ca să amintim numai cîțiva din
tre jucătorii și jucătoarele care au 
cucerit aplauze la scenă deschisă, au 
intrat în vederile antrenorilor loturi
lor nationals, urmind a fi convocați 
la concursurile de verificare a selec- 
ționabililor. Prin urmare, noi sportivi 
candidează la un loc în echipele re
prezentative ale tării noastre.

Troian IOANIȚESCU

• Tn ultimul meci din cadrul tțțr- 
noului pe care l-a întreprins în țara 
noastră selecționata feroviară feminină 
a R.D. Germane a întrecut echipa 
Constructorul București cu scorul 
de 2 483-2 397 p.d.

VEȘTI DE LA
Sîmbătă (4. decembrie), am primit te 

redacție o scrisoare de la Kurt Gohri. 
antrenorul schiorilor alpini aflațf tn 
pregătire, pe zăpadă. 1a altitudine. Scri
soarea a fost expediată de la hotel Lșc 
Salin — Everest din Livigno, o locali
tate Italiană de sporturi de iarnă de al
titudine, aflată la granița cu Elveția.

Inițial au efectuat, așa cum am a- 
mințat, un scurt stagiu de pregătire la 
Cervinla, împreună cu echipele H.F.G., 
Austriei, Italiei, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Braziliei. Suediei și Norvegiei. A fost 
o perioadă dificilă din două conside
rente : aglomerația mare pe pîrtil (fie
care echipă avea 20—23 persoane) și 1a 
instalațiile mecanice, șl stratul gros da 
zăpadă care punea probleme deosebite 
pentru amenajarea traseelor și întreți
nerea lor chiar în timpul antrenamente
lor (din cauza ninsorii permanente). S-a 
lucrat în fiecare zi cite șase ore reușln- 
du-se cea 10—13 coboriri a cite 3 500 m. 
A fost perioada de aoumulftre a coborî- 
rilor de bază pentru cimentarea echili
brului și statornicirea deprinderii cu vi
teza și virajele în regim de viteză.

l-a urmat stagiul de la Livigno, loca
litate mal retrasă, mal puțin cunoscută 
și unde instalațiile mecanice au func
ționat din plin pentru schiorii din R.F.G., 
Suedia, S.U.A. șl România. Saarea pir- 
tillor a permis seniorilor noștri trece
rea spre o pregătire specializată pentru 
probele de slalom șî slalom uriaș.

împreună eu schiorii altor echipe re
prezentative, concurențil români (Dan 
Cristea. Virgil Brenci șl Gh. Vulpe) 
au Încercat șl ultima noutate tehnică 
de șezon ; schiuri care alunecă pe orice 
fel do zăpadă fără a H ceruite. Seara se 
aplică pe talpa schiului o ceară de bază 
pentru Întreținere șl Impregnare, care 
a doua zi dimineața (înainte de ieșirea 
pe Zăpadă) se răzulește. Schiul alunecă 
excepțional pe orice zăpadă numai cu 
talpa goală, alcătuită din rășini. Este o 
noutate austriacă, experimentată de Karl 
Schranz, de 1a care au primit șl schio
rii români materialele amintite.

ALPINII NOȘTRI
Antrenamentele sînt foarte dense. Se 

lucrează continuu, fără întreruperi,' do- 
vedindu-se Încă p dată că problema cea 
mal grea o constituie organizarea an
trenamentului ; Instalarea traseului de 
slalom sau slalom uriaș, refacerea Iul 
Imediată în cursul antrenamentului, în
treținerea plrtlel, materialului etc.

Observațiile tehnice sînt foarte pre
cise și la obiect, avantajate enorm de 
mijloacele moderne de control șl obiec
tivizare a pregătirii : Imprimare optică 
pe magnetoscop. In timpul antrenamen
tului, sau seara în hotel, poate fl re
văzut șl comentat tehnic șl comparativ 
întreg antrenamentul.

Menționăm că de această aparatură 
care aparține echipei R. F. a Germaniei, 
a beneficiat și lotul român, aflat, după 
cum se știe, într-o pregătire comună 
cu echipa vest-germană, respectiv cu 
schiorii specializați pentru probele de 
slalom șl slalom uriaș.

Buna dispoziție, pofta de muncă, preo
cuparea pentru ameliorările tehnice stă- 
pînesc mica tabără română, de la care 
așteptăm in continuare vești bune. Kurt 
Gohn și băieții au promis că nu vor 
precupeți nici un efort.

Mihai B1RA

• La Vlena a avut loc un concura 
internațional de patinaj artistic re
zervat junioarelor, la care Doina 
Mitricică s-a clasat pe locul 7 din 
10 participante cu 159,5 puncte. Con
cursul a fost clștigat de sportiva . 
vest-germană Cornelia Schmoll cu, 
185.2 p,

• Patinoarul artificial din Zagreb 
va găzdui tn perioada 9—12 decem
brie o mare reuniune internațională, 
la care și-au enuntat- participarea 
sportivi reputat! tn arena mondială. 
Țara noastră va fi reprezentată do 
campionul republican la seniori, Gh. 
Fazekas și junioara Doina Mitricică. 
Cei doi patinatori români vor fi 
însoțiți de arbitrul internațional 
Vera Curceac.

• Gabriela Voica, Silvana Sucîu, 
Ion Mircea șl Octavian Goga se 
pregătesc intens în vederea concursu
lui internațional de patinaj artistic, 
(juniori) programat la Banska Bistri- 
ca tn a doua decadă a lunii decem
brie.

• Pe baza rezultatelor obținute tn 
sezonul trecut și a pregătirilor efec
tuate pe... uscat, specialiștii foru
lui de resort au alcătuit următorul 
lot republican de juniori Ia patinaj 
viteză: Roxana Salade. Sanda Frum. 
Enikfj Giliga, Zoltan Sandor, Victor 
Ciolaeu, Gheorgha Dumitrescu șl 
Adrian Vtrbănescu. J “

• In zilele de 25 șt 26 decembrie 
urmează să se desfășoare pe pista 
naturală a lacului Ciucaș din Tuș- 
nad, finala campionatului național 
feminin de viteză, amtnată anul 
trecut din cauza timpului nefavora
bil. Concomitent, va avea loc șl tra
diționala competiție dotată cu trez 
feul „Cupa 30 Decembrie”.

• Grupuri de vlteziștl, aparțlnlnd 
cluburilor Dinamo Brașov. Agrono
mia Cluj și Centrului de patinaj de 
pe lingă C.J.E.F.S. Harghita, se află 
la Budapesta pentru a participa la 
cîteva concursuri. De asemenea, 
Victor Sotlrescu șl Mihai Bărbulescu 
(ambii de la Dinamo București) vor 
lua startul Intr-o serie de competiții 
In R.D. Germană.

SPORTUL UNIVERSITAR CRAIOVEAN
(Urmare din pag. 1)

că, fără perspective, el nefiind, 
cum ș-ar cuveni, un nucleu d« 
concepție. Cadrele componente se 
complac în inactivitate. în totală 
neconcordanță cu specializarea de 
înaltă calificare pe care o au. De 
aici. rezidă șt lipsa aproape 
totală de spirit gospodăresc. Pen
tru remedierea acestei situații rec
toratul Universității craiovene tre
buie să ia măsuri concrete pentru 
a restabili competența profesională 
a cadrelor didactice componente 
ale catedrei. Pe de altă parte spri
jinul și colaborarea eu secțiile de 
performanță pu au fost întotdeauna 
satisfăcătoare. Doar specialistul in 
judo. Stelian ȘTEFANUȚ a avut 
rezultate bune in această direcție, 
restul cadrelor de specialitate — 
L. Niculescu (baschet), S. Căti- 
neanu și Cornel Stroe (atletism) — 
George Burcea (handbal) nu și-au 
justificat pe deplin încrederea ce 
le-a fost acordată.

CLUBUL UNIVERSITAR: E LOC 
PENTRU MAI BINE—

Sportivii studenți dm Craiova au 
obținut în ultimul timp multe re- 

. zultate de nivel republican, în ca
drul clubului activează nouă secții 
(șase da performanță și trei la ni
vel local) dintre care patru sint

nominalizate : atletism, judo, fotbal 
și volei. în ceea ce privește stilul 
de muncă existent aici, poate fi 
consemnat ca un fapt pozitiv al
cătuirea unui regulament de or
dine interioară in cadrul căruia 
s-au precizat sarcinile fiecărui sa
lariat. Dar, în ședințele cadrelor 
de conducere, antrenorilor sau or
ganizatorilor se discută de multe 
ori probleme minore fără a se a- 
vea în vedere contactul permanent 
cu problemele vitale, nu se caută 
mijloace eficace de rezolvare or
ganizatorică Și metodică a proble
melor ivite. în ceea ce privește 
concluziile comisiei asupra activi
tății unora dintre secțiile de per
formanță ele sint în general, ur
mătoarele. In secția fotbal se face 
necesară imperios îmbunătățirea 
muncii educative cu fiecare com
ponent in parte. în unele cazuri nu 
sint justificate drepturile și avan
tajele materiale de care unii jucă
tori beneficiază. în echipa de volei 
(masculin) se impune îmbunătăți
rea procesului de instruire pentru 
a ti evitate retrogradările și pro
movările succesive în divizia A, iar 
in cea feminină accentuarea indi
vidualizării antrenamentelor și cre
area, unei atmosfere corespunzătoa
re iu cadrul echipei. In viitorul a- 
propiat echipa de baschet, fete va 
fi descompletată prin plecarea u- 
nor sporihe și din această cauză

lotul trebuie să fie întărit cu ele
mente de valoare, capabile să facă 
față cerințelor divizionare. Tentru 
propășirea echipei de baschet mas
culin este necesar ca biroul să a- 
nalizeze calitatea procesului de in
struire, a cadrului de specialitate 
care urmează să conducă aceasta 
echipă precum și completarea io 
tului cu elemente tinere de per
spectivă. Retrogradarea echipei de 
handbal masculin in divizia B re
prezintă un incident dar și o con
secință a slabei munci educative 
desfășurată la nivelul componenți- 
lor Ia care se adaugă lipsa de tact 
pedagogic manifestată in unele îm
prejurări din partea antrenorului. 
Cea mai bine organizată, cea mai 
reprezentativă dintre toate secțiile 
de sporturi individuale este secția 
de judo antrenată de asistentul 
Stelian Ștefănuț. Secția de atletism 
desfășoară o activitate sporadică, 
cu un număr redus de sportivi și 
aceștia fără perspectivă.

★
Avem convingerea că în cadrul 

clubului Universitatea Craiova sînt 
suficiente resurse ce pot fi valo
rificate atît pe linia catedrei de 
educație fizică și sport, cît ți a 
clubului sportiv. Totodată, baza ma
terială corespunzătoare concură la 
afirmarea, cu mai multă tărie pe 
plan local și național a studenților 
craiovenj.

Iosif Tismănaru (Constructorul Calați), unul din speranțele noastre 
la viitoarele campionate mondiale, aflat in plin efort fn timpul probei 
individuale din cadrul „Cupei liucurești" Foto: Vasile BACEAC

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE 
A BAZELOR SPORTIVE

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

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

TURIȘTI!
La Stadionul Republicii s-a deschis centrul de închiriat echipament 

sportiv pentru excursii la munte. Se închiriază schiuri, bocanci, vin- 
diacuri, căciuli, pulovere etc.

Programul de funcționare înire orele 10—-13; 16—.20 ; Duminica închis 
Telefon 31 48 80

MARI REDUCERI
OE PREȚURI

LA TELEVIZOARE
Șl APARATE

RADIO
Cu începere de In 1 decembrie c.c, prețurile televizoarelor și apa

ratelor de radio din producție internă au fost reduse ostiei r

APARATE DE RADIO Preț vechi Prel i
Mangalia 2 1240 965
Aida 820 690
Eforie 1720 1300
Troviata 2260 1900
Traviota combină 2820 • 2380

RADIO RECEPTOARE CU TRANZI5TORI
Cora 420 365
Zefir 750 500
Albatros 1200 800
Mamaia 1440 1000
Neptun 1498 1150

TELEVIZOARE

Venus E 47 3400 2870
Modern E 47 3560 3050
Miraj E 59 4335 3460
Clasic E 59 4525 3530
Opera E 59 4335 3500
Lux fără stativ E 65 4950 3960
Lux cu stativ E 65 5150 4120

De la magazinele specializate ale cooperativelor de consum, sala- 
riații, ^pensionarii, membrii CAP și țăranii cu gospodării individual® pot 
cumpăra televizoare și aparate de radio și cu plate în rate. Pentru 
membrii CAP și țăranii cu gospodării individuale, avansul minim este 
de 15 la sută, restul sumei datorate putîndu-se achita în 24 de 
rate lunare.

Cu un aconto de numai 460 lei, puteți cumpăra, de exemplu un 
televizor MODERN, spre bucuria întregii dumneavoastră familii.

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

Nicol.au
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se întîmplă cu Steaua. Meciul in
teresează din mai multe puncte de 
vedere. Pentru că ștefan Onisie va 
aplica întîia dată „marile manevre” 
împotriva fostei sale echipe; pen
tru că studenții ar putea egala 
liderul printr-o victorie ; pentru că 
echipa națională și-a terminat se
zonul și Iordănescu. Năstase sau 
Sătmăreanu trebuie să joace cum 
știu ei și pentru Steaua; pentru 
că bucureștenii au orgoliu și nu-și 
doresc să ierneze, undeva, prin 
deșertul dinspre periferie. Sufici
ente argumente pentru derbyul d* 
Pe Someș.

JIUL — UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Spuneam și în avancronica 
trecută: în deplasare. Jiului îi
plingi de milă; acasă, Jiul nu știe 
ce-1 mila. Să anuleze studenții a-

ceastă „proporție” ? Cum minerii 
au coborît după ultima deplasare 
in galeria 13, greu de închipuit că-i 
mai poate îndupleca cineva, acasă, 
măcar pentru un punct. Greu, dar 
nu imposibil.

DINAMO — PETROLUL. Altă 
dată ar fi fost un derby de ziie 
mari. Dar astăzi, Petrolul e atît 
de firav... Să-1 fi întărit duminica 
d® odihnă într-atît incit să reziste 
campionilor, acum, după suferința 
de la Bacău ? Orice și oricîte s-ar 
spune, Dinamo păstrează prima și 
a doua șansă. Dacă nu s-ar fi întîm- 
plat „minunea” de duminică de la 
București, mulți s-ar fi gtndit și 
aici la scorul etapei. C.F.R. Cluj, 
însă, ne-a obligat la oarecare cir
cumspecție...

FARUL - C.F.R. CLUJ. Săptă- 
mina trecută, meciul acesta părea 
o poveste pentru copii. Acum, însă,

CIND FLUIERUL NU TREMURĂ...
Faptul cel mai comentat din 

etapa a 13-a a diviziei A. desfă
șurată duminică. îl constituie, fără 
îndoială, cele trei lovituri de la 
11 mețri dictate de arbitrul Tr. 
Moarcăș, în meciul de la . Cluj, 
Universitatea—Farul. Arbitrii, știm 
prea bine, ezită adesea cînd 
trebuie să acorde o singură lovi
tură de pedeareă și. mai ales se 
eschivează șă aplice pentru a 
doua oară această sancțiune gra
vă — chiar 
în favoarea 
excepție de 
întotdeauna, 
Ritter, care 
la 11 metri 
care ar fi indicat o lovitură de la 
margine, ajungînd astfel ca, în- 
tr-un joc, la Craiova, «ă acorde 
patru lovituri de la 11 metri. Ne 
amintim Și de performanța în ma
terie a lui N. Cursaru ț care, în- 
tr-uft joc Progresul—U.T.A., a dic
tat trei penalty-uri, principalul 
reproș ce i s-a făcut fiind acela că 
nu l-a acordat și pe al patrulea... 
Dar, la Cluj, n-a ^cționat un ar
bitru cu experiență, ci un debu
tant, fostul fundaș brașovean. Tr. 
Moarcăș, ceea ce schimbă datele 
problemei și constituie o critică 
indirectă ța adresa arbitrilor mai 
vechi dar temători-

■tieferindu-se la acest arbitraj, 
observatorul federal Mihai Rotez, 
îl apreciază ca „foarte bun", ară- 
t.ind că „deși jocul s-a desfășurat 
in condiții grele, din cauza tere
nului alunecos, care l-a iritat pe 
Jucători, arbitrul a apreciat corect 
fazele de joc și, cu multă holă- 
rire, a acordat cele trei lovituri 
de ia 11 metri".

Dar nu întotdeauna, dictarea 
unei lovituri de la 11 metri ilus
trează curajul arbitrului, mal ales 
dacă ea vine tn favoarea gazdelor, 
fără a avea acoperire 100%. O a- 
semenea decizie pare să fie a- 
ceea a arbitrului Vasile Liga, în 
meciul Steaua—C.F.R. Cluj, unde, 
în minutul 14, i-a pus pe oasteți 
în fața unei lovituri de la 11 me
tri, în careul lor (lovitura a fost 
ratată de Năstase). Cronicarul 
nostru a contestat legitimitatea

și cînd este Justă — 
aceleiași echipe. O 
la regulă a făcut-o 

timișoreanul Iosif 
a arătat punctul de 
cu simplicitatea cu

acestui penalty. Și iată că și ob
servatorul federal. C. Ardeleanu, 
nu se arată convins de justețea 
acestei hotărîri. El scrie i „V. Liga, 
in general, a arbitrat bine, cu ex
cepția fazei din minutul 14, cînd 
acordind H metri, a luat o deci
zie DISCUTABILA (sublinierea 
noastră).”

Dar, în vreme ce la București, 
C.F.R. Cluj s-a supus deciziei ar
bitrului. la Cluj, jucătorii Farului 
au avut un comportament deplo
rabil la acordarea loviturii de la 
11 metri, din min 75. „Aproape 
întreaga echipă — notează obser
vatorul federal — a protestat în» 
conjurindu-1 pe arbitru și împin- 
gîndu-l“. La acest capitol, al dis
ciplinei, în care constănțenii s-au 
dovedit nu o dată deficitari, tri
misul Federației a reținut, totuși, 
atitudinea portarului echipei Fa
rul, Ștefănescu, „care a făcut totul 
pentru a-Șt calma coechipierii și a 
permite astfel ca jocul să conți- 
nue".

în cursul acelei partide, arbitrul 
]-a avertizat pe Uifăleanu, „pen
tru tendință de joc brutal". Poate 
că nu ne-am fi oprit în mod spe
cial la ace3t avertisment — ți 
alți jucători au văzut cartonașul 
galben, duminică — dacă numele 
acestui tînăr fotbalist, talentat, nu 
l-am fi întîlnit în mai multe rîn- 
duri tn foile de arbitrai sau în ra
poartele observatorilor federali, 
reproșîndu-i-se diferite acte de in
disciplină. O notorietate cucerită 
în felul acesta, nu-i face de loc 
cinste lui Uifăleanu !

Tendințe de joc dur au demon
strat. la Bacău, și unii Jucători ai 
gazdelor. Este vorba, după cum 
notează observatorul federal. Ion 
Voica, de Hrițcu, Kiss și Velicu. 
De-altfel, primul l-a și accidental 
pe Dinu, ia un atac. Este rolul 
Comisiei de disciplină să Inter
vină cu și mai mare hotărîre îm
potriva jocului dur. care a înce
put că devină un adevărat fla
gel. sluțind spectacolul fotbalistic, 
denaturînd desfășurarea jocului și, 
ca o consecință 
rezultatul.

firească, însuși

- b. -

Pe marginea meciului Dinamo — Steaua

S-a dat o sentință, dosarul a rămas totuși deschis!
i 1 »

după surpriza din fața Stelei, fe
roviarii au devenit la fel de inte
resant! ca și Barthes în „Grand 
Prix". Francezul a obținut două 
surprinzătoare victorii. Va obține 
C.F.R.-ul al doilea punct în depla
sare ? Ar fi interesant, deși con- 
stănțenii, ajunși pe locul 12, nici 
nu se gîndesc că ar putea deveni 
din nou victima... clujenilor după 
„ploaia" de duminică de la Cluj.

CRIȘUL — F. C. ARGEȘ. Nopți 
albe pe Criș ! Echipa lui Coidum, 
tînără și cu destule talente, nu in
tră în pulsul diviziei. Se fac schim
bări organizatorice, se investesc 
ultime speranțe în acest meci de 
cumpănă. Partida e foarte grea 
pentru că orădenii n-au învățat 
încă să cîștige acasă. Iar Argeșul, 
mal cu Dobrin, mai cu slăbiciunile 
adversarilor, a ajuns unde mulți 
nu se așteptau, pe locul VI, cu 
mari șanse de ascensiune. La 
dea, cu excepția Rapidului, 
un oaspete n-a plecat cu mina 
lă. Să împărtășească piteștenii tris
tețea giuleștenilor ? Ar fi o mare 
bucurie pentru Coidum...

U.T.A. — POLITENICA și STEA
GUL ROȘU — RAPID. Sint par
tide ce nu se joacă astăzi. Dar 
joacă U.T.A. 
și Londra și aceasta e totul!

FARUL—C.F.R. CLUJ
VA ÎNCEPE LA ORA 13.30

Deoarece clubul C.F.R. Cluj nu 
a fost de acord cu programarea 
în nocturnă a partidei Farul— 
C.F.R., care va avea loc azi la 
Constanța. în cadrul etapei a 
XlV-a a campionatului diviziei A, 
jocul va începe la ora 13.30,

Ona
niei 

goa-

șl Rapid la Setubal

CIFRELE VORBESC...
• în cele 102 partide ale acestui 

campionat s-au marcat 246 de goluri 
(cu o medie de 2,41 de med). Cea 
mai mare medie s-a înregistrat în 
etapele IV și XI — 3,50, iar cea 
mai mică medie în etapele IX și X 
— 1,62. Situația golurilor pe compar
timente Se prezintă astfel : 14 fundași 
au marcat 10 goluri, 24 de mijlocași 
au înscris 46 de goluri, 67 de atacanți 
au marcat 177 do goluri.

• Penzeș a marcat al 7-lea auto
gol din actualul campionat. Dintre 
acestea, 3 au fost „opera" jucători
lor d© la C.F.R. Cluj. Echipa Steaua 
a beneficiat de 3 autogoluri.

• Cu cele 4 lovituri de la 11 m 
dictate în această etapă (3 la Cluj și 
1 1a București), totalul lor a ajuns 
la 22. 15 au fost transformate, iar 7 
ratate ; 16 au fost acordate în favoa
rea gazdelor, iar 6 în favoarea oaspe
ților ; 16 au fost dictate pe motiv 
de fault, iar 6 pe motiv de henț. Di
namo și Univ. Craiova au beneficiat, 
fiecare, de cita 4 lovituri. In timp ee 
Politehnica Iași a fost sancționată cu 
4 penaltyuri.

• S.G. Bacău e singura echipă 
care și-a permis „luxul” să cîștige 
cîte două puncte de la fiecare for
mație bucureșteană (2—1 cu Rapid, 
1—0 cu Steaua șl 3—1 cu Dinamo), 
în timp ce U.T.A. n terminat la ega
litate cu cele 3 echipe bucuneștene 
(1—1 cu Rapid, 2—2 cu Steaua și 
1—1 cu Dinamo).

• Din cele 102 partide, 62 au re
venit gazdelor, 28 s-au terminat la 
egalitate, Iar 12 au revenit oaspeți
lor.

A. VASILESCU

JIUL A RENUNȚAT
LA PERONESCU

Conducerea clubului Jiul Petro
șani ne-a informat că jucătorul 
Peronescu, vinovat de comiterea 
unor abateri disciplinare, a fost 
scos definitiv din lotul echipei. El 
va primi dezlegare pentru orice 
club sau asociație sportivă din 
țară.

EXPERIENȚA HELSINKI
5

mai puțin... obiective. Intre acestea, 
cea mai importantă ni se pare a fi 
realizarea normelor de selecție în 
lot șl de participare ta un concurs 
sau altul. Din experiența atîtor ani 
reiese că realizarea normelor devine 
un scop în sine pentru cei mai mulți 
dintre atleți. care luptă din răspu
teri pentru a le realiza, după care 
intervine o relaxare eu influențe ne
gative asupra formei ulterioare a 
sportivului. în această privință, din 
păcate, exemplele sînt foarte nu
meroase și ca să nu ne întoarcem 
cu prea mulți ani în urmă, vom 
arăta că numai în acest an Alex. 
Munteanu, după o suită de 
cheiată. tot în primăvară, 
10.2 s n-a izbutit apoi să 
apropie de aceste cifre. La 
petrecut lucrurile și cu Vasile Bog
dan, recordmanul decatloniștilor noș
tri, cu săritorul în lungime Valentin 
Jurcă. eu atîtia alții.

In ceea ce privește aceste norme 
trebuie arătat că ele au la bază un 
studiu aprofundat al situației gene
rale a atletismului internațional, ca 
și al posibilităților fruntașilor noș
tri. Dar. în timp ce pentru unii din

(Urmare din pag !)

performanfele cele mai bune, (ie in 
concursurile din primăvară, fie la 
sfîrșitul sezonului, și doar foarte pu
țini in luna august, mai precis, tu 
prilejul campionatelor europene de 
la Helsinki, competiție de cea 
mare importanță pentru acest an 
olimpic, plasată, calendaristic, 
la aceeași dată ca și J.O.

Acest amănunt demonstrează 
adevăr, acela că tehnicienii atletis
mului nostru nu stăpînesc încă me
toda punerii în formă a sportivilor 
pentru un anumit moment dintr-un 
an. adică pentru un anumit concurs 
de cea mai mare importanță, de ma
ximă responsabilitate. La C.E. de la 
Helsinki, singur Csaha Dosa și-a de
pășit rezultatul anterior, iar Cor
nelia Popescu și Carol Corbu au fost 
în imediata apropiere a celor mai 
bune performanțe din 1371. din în
treaga lor carieră sportivă.

Tn afara unor cauze obiective care 
concură la situația expusă mai înain
te. legat, totuși, do această constatare 
ar mai fi de subliniat și unele cauze

niai 
pre
cam

un

10.4 îri- 
cu un 
se mai 

fel s-au

tre atleți aceste performante nu re
prezintă un efort prea deosebit, pen
tru alții. însă, norma nu este ceva 
chiar la îndemînă ! De aceea este, 
credem binevenită hotărîrea F.R.A. 
ca, îi 1972, normele de selecție — 
care-și au. desigur, marea lor impor
tanță — să fie îndeplinite de mai 
multe ori. mai înainte de a se lua 
o hotărîre definitivă în privința în
scrierii unui atlet la concursurile 
olimpice. Acest fapt va exclude, tn 
cea mai mare măsură, posibilitatea 
„forțării” normei tntr-o anumită pe
rioadă sau îndeplinirea ei întîmplă- 
toare.

Pentru ca un atlet să poată face 
parte, tn cele din urmă, din Iotul 
care va face deplasarea la Miinchen 
se cere. înainte de toate, o pregă
tire excelentă, a cărei curbă maxi
mă să se găsească în perioada Jocu
rilor, eliminindu-se ..groapa” care 
apare în graficul anului 1971. Aceas
tă pregătire, individualizată pentru 
fiecare component al lotului olimpic, 
trebuie să se desfășoare la potenția
lul maxim, cu cea mai mare serio
zitate și spirit de răspundere, sub 
un strict control medical. De aseme-

,,

CORNELIA POPESCU

ULTIMELE MECIURI 
IN CAMPIONATUL FEMININ
Ultimele meciuri din cadru) pri

mei părți a campionatului de fot
bal feminin se vor disputa după 
următorul program : joi, 9 decem
brie, Teren Vulcan, ora 15: Tine
rețea—Unirea Tricolor; teren Di
namo, ora 15 : Venus—Miorița ; 
duminică, 12 decembrie: teren 
Ciulești, ora 9 : Rapid—Dacia ; te
ren I.C.M.A., ora 10: Băneasa — 
Tinerețea, teren Veseliei, ora 101 
Speranța—Miorița î joi 16 decem
brie : teren B. Văcărescu. ora 15 i 
Juventus—Tinerețea ; Duminică 
19 decembrie, teren Veseliei, era 
10 1 Minerva—Tinerețea.

Parvenindu-i și foaia de arbitraj 
a lui Otto Anderco — expediată 
înlăuntrul termenului prevăzut de 
regulament, dar, în orice caz, nu 
cu operativitatea impusă de impor
tanța meciului și a problemelor le
gate de el — Comisia centrală de 
competiții și disciplină a putut să 
Se pronunțe asupra unor aspecte 
din meciul Dinamo — Steaua, în 
lumina celor două- documente ofi
ciale; foaia de arbitraj șt raportul 
observatorului federal.

Și, după cum s-a anunțat în zia
rul nostru de ieri, Comisia de dis
ciplină a hotărît suspendarea jucă
torului Dinu, de la Dinamo, pe trei 
etape. Cu aceasta, problema me
ciului Dinamo — Steaua ar părea 
închisă. Dar lucrurile nu stau chiar 
așa, pentru că unele aspecte ale 
acestei partide n-au putut fi eluci
date, din motive pe care le vom 
cerceta împreună.

De pildă, în raportul observato
rului federal, Angelo Niculescu, 
după ce sc arată că „Dinu a avut 
unele atacuri de deposedare asupra 
lui Iordănescu, dare și periculoase", 
referindu-se la disciplina jucători
lor, semnalează faptul că „Vigu a 
protestat deseori la deciziile arbi
trului, iar Smarandache a avut ti
ne le atacuri de deposedare asupra 
lui Doru Popescu, dure șt pericu
loase". Jocul dur al lui Smaranda
che — o caracteristică, din păcate, 
a acestui fotbalist — a putut fi ob
servat de toți cei eare au urmărit 
partida, pe stadion sau la televizor. 
Și chiar dacă nu l-a întrecut la ca

pitolul faulturi pe Dinu, el l-a ur
mat, în bună măsură, pe drumul 
acesta, al jocului dur, fapt pentru 
care, ca și Dinu, a fost avertizat de 
către arbitru.

Cum se explică, atunci, faptul că 
Smarandache a trecut ca gîsca prin 
apă, prin fața Comisiei de discipli
nă, fără a primi nici o sancțiune ? 
fiindcă, arbitrul Otto Anderco nu 
a făcut nici o mențiune cu privire 
la jocul dur al lui Smarandache, 
ia avertismentul pe care i l-a dat, 
pentru aceasta, în prima repriză

Nu putem trage altă concluzie 
declt aceea că, în cel mai bun caz, 
arbitrul Anderco și-a întocmit su
perficial foaia de arbitraj, omi- 
țind avertismentul dat iui Smaran
dache și nepunind astfel la dispo
ziția Comisiei piesa necesară pen
tru sancționarea jucătorului stelist. 
Colegiul central al arbitrilor trebuie 
să-l tragă la răspundere pe Otto 
Anderco pentru această inadmisi
bilă amnezie, care a avut ca ur
mare nepedepsirea unui Jucător vi
novat In acest meci pentru duri
tăți și care nu e la prima abatere.

Dar, în legătură cu arbitrul Otto 
Anderco se mai ridică o problemă, 
de loc lipsită de importanță. După 
cum se știe, la începerea celei de 
a doua reprize, arbitrul a fluturat 
cartonașul galben în fața ambelor 
echipe, în semn de avertisment co
lectiv. Măsura a fost apreciată ea 
pozitivă, Angelo Niculescu expri- 
mindu-se astfel în această chestiu

ne I „Bine a făcut arbitrul clnd a 
dat un avertisment ambelor echipe. 
Ar fi trebuit să se impună mai de
vreme față de jucătorii Vigu, Sma
randache și Dinu".

Și noi am socotit bine venită a- 
ceastă măsură a arbitrului Otto An
derco. care, de altfel, a și avut e- 
fect, în repriza a doua jocul des- 
fășurîndu-se în condiții normale, 
tensiunea din teren slăbind din ce 
în ce mai mult, cu excepția mo
mentului în care a fost anulat go
lul înscris de Deleanu.

Dar, nu puțini și-au pus între
barea i acest avertisment dat ambe
lor echipe nu însemna AL DOILEA 
AVERTISMENT pentru jucătorii 
deja avertizați în prima repriză. 
Dinu, Smarandache și Vigu ? Prin 
această decizie era acceptată, in 
fapt, ideea unui „al doilea cartona? 
galben" pentru unii jucători, ceea 
ce nu este tn concordanță cu nor
mele regulamentare, care prevăd 
un singur avertisment fi, apoi, eli
minarea din joc.

In foaia sa de arbitraj. Otto An
derco arată că a intenționat să a- 
vertlzeze ambele echipe, încă în 
prima repriză, spre finalul ei. Cel 
mai bine și mai regulamentar ar fi 
fost insă ca acest avertisment co
lectiv să fie dat la primele mani
festări de joo dur. Și, atunci, n-am 
fi avut jucători avertizați o singură 
dată și alții de două ori I

Jack BERARIU

AGENDA EUROPEANĂ PRIMUL CAMPIONAT AL BRAZILIEI
OLANDA (etapa a 16-a): Ajax Amster

dam — F.C Den Bosel) 5—0: Twente 
Enschede — Volendam 1-0i F.C. Den 
Haag — Teistar 2—2; Sparta Rotterdam
— F.C. Utrecht 2— 1: Feijenoord Rotter
dam — Excelsior Rotterdam 1—0; F.C. 
Grdningen — MW Maastricht 3—0: GO 
Ahead — Nac Breda 1—0; pșv Eindho
ven — DWS Amsterdam 1—0; 
megen — Vitesse 2—0
1. Ajax Amsterdam
2. Feijenoord
3. F,C. Twente
4. Sparta

ELVEȚIA (etapa 
Foods — Grasshoppers Ziirich 
Grenchen — Servette Geneva 2—2; Lau
sanne — St. Gall 1—1; Lucerna — Sion 
0—3; Young Boys — Lugano 0—0; 
Zttrich — Basel 3—3. Partida ""
— Biel a fost amînată.
' — ---- 13 n

13 9 
13 7

12-a):
F.C. Liege 
Dlest

1. F.C. Ziirich
2. Grasshoppers
3. F.C. Basel

BELGIA (etapa

a

NEC Nij-
16 13 3 0 37— k 19
16 13 1 2 32— 6 27
16 10 4 2 23- 6 £4
16 6 6 2 37—18 $2

12-a) Chaux cie
1—2:

. F.C. 
Winterthur
1 1 31—13 23
2 2 27—12 20 
6 0 30—17 20

Bruges 
— An-

Beerschot 
St. Trond 1—0; 
’ o—o;

1—J ; 
i—o;

F.C.. __  a
— s.K. Lierse 3—0; 
derlecht 3—0; F. C.
1—0; Union St. Gllloise .......... .
F.C. Malines — Standard Liege 
Beveren — Crossing Schaerbeek 
C. S. Bruges — Racing White 
Antwerp — Waregem 1—0.

PROGRAMUL DE AZI
IN CUPA U. E. F A.
In optimile de finală ale 

Cupei U.E.F.A. se desfășoară 
azi, următoarele meciuri 
retur. în paranteze, scoru
rile din tur. Ferencva- 
ros—Eintracht Braunschweig 
(1—I), Dundee—Milan (0—3). 
Zeleznicear Sarajevo—F. C. 
Johnstone (0—1), Juventus 
Torino—Rapid Viena (1—0), 
Vitoria Setubal — U.T.A. 
(0—3), Lierse S. K. — P.S.V. 
Eindhoven (0—1), Wolver
hampton Wanderers—F, C. 
Carl Zeiss Jena (1—0).

In meci tur : Tottenham 
Hotspur — Rapid București. 
(Returul la 15 decembrie, 
București).

nea. va trebui, mai mult declt în 
alți ani, să se acorde atenția cuve
nită calendarului de concursuri care, 
In fond, constituie un instrument 
principal în asigurarea formei spor
tive. Ar fi indicat ca în concursurile 
care preced J.O.. atleții noștri să 
caute să întîlnească. cel puțin o dată, 
pe unii dintre principalii lor adver
sari la Miinchen. ca să se poată rea
liza astfel o mai bună cunoaștere a 
acestora. Și. pentru că sîntem la ca
pitolul pregătire, se cuvine să 
lir.iem necesitatea ca sportivilor 
tri fruntași să li se asigure, în 
ra pregătirii fizice și morale, 
serioasă pregătire teoretică.

Jocurilor au anunțat, 
da materiale care vor 
concurs (ne referim 

pentru probele de a-

sub- 
noș- 
afa- 
Și o

Organizatoril 
de acum, lista 
fi utilitate tn 
la materialele .
runcări) produse de diferite fabrici 
fiecare cu calitățile, dar si cu even
tualele șale defecte. Se știe, de ase
menea. că la Miinchen pista va fi 
acoperită cu rekortan, care are anu
mite caracteristici. Iată de ce consi
derăm absolut necesar ca la antre
namente atleții să utilizeze materiale 
din cele cu care vor concura Ia Olim
piadă. să fie preferate acele con
cursuri internaționale care se vor 
desfășura pe piste din materiale sin
tetice asemănătoare rekortanului. pre
gătirea generală a fiecăruia urmînd 
a se face tn condițiile de concurs 
specifice J.O. : mai multe curse cu 
1/1 forță (Ileana Sitei, de exemplu, 
va avea de făcut fată, la Miinchen. 
rigorilor a... sase curse, te 800 m 
și la 1 500 m) : pauză mare între 
două încercări la aruncări și. mai 
ales, la săritura în înălțime, probe 
la care, este de presupus, vor fi 
angajați numeroși concurenți : antre
namente și chiar concursuri la orele 
din programul Jocurilor etc.

1972 va fi. indiscutabil, un an greu 
nu numai pentru că programează 
a XX-a Olimpiadă, ci și prin marele 
număr de concursuri, mari și mici. 
In funcție de interesele lotului olim
pic va trebui stabilită 
fiecăruia dintre atleții 
aceste competiți. Trebuie 
dere nu numai eforturile 
fi supuși atleții. cl și . 
Rccidentării lor. Din păcate, 
tismul nostru nu dispune încă de 
un efectiv prea mare de sportivi apti 
a concura cu succes tn atîtea și atî- 
»ea competiții, interne și Internațio
nale. De aceea grijă, multă grijă !

Și. în sfîrșlt. pentru ca lucrurile 
să se desfășoare normal, fără fisuri, 
iar 1a Miinchen atleții români să 
poată evolua la randamentul maxim, 
este absolută nevoie de întărirea dis
ciplinei în muncă, de mai multă 
responsabilitate din partea fiecăruia, 
atlet, antrenor, medic etc. Orice ne
ajuns. cît de mic, poate avea efecte 
negative mai tfrziu. Și de ce să nu 
le preîntîmpinăm, cînd ■ aceasta de
pinde de fiecare dintre noi..,

participarea 
fruntași în 
avut în ve
la care vor 
posibilitatea 

atle-

20
19
15

12 8 1 0 28— 9
13 8 3 1 24— 5 
VI g 3 3 20—ÎS

a 16-a): Partizan 
Novi Sad 0—1 : 

_ Borac 
Zeleznicear Sarajevo 2—3;

— Vardar Skoplje 2—1 ;
— O.F.K. Beograd o—0;
— Sutjeska 4—0; Rad- 

■ Olimpia Ljubljana 
— Steaua roșie Bel- 
clasaie :

18 9 4 3 25—14 22 
18 8 5 3 24—19 21

t. F.C. Bruges
2. Standard Liăee
3. S.C. Anderlecht

IUGOSLAVIA (etapa 
Belgrad — Vojvodina . 
Sarajevo — Dinamo Zagreb 2—2 
Banja Luka — 
Cellk Zenika ■ 
Radnlcki Niș 
Sloboda Tuzla 
nieki Kraguevao - 
2-1: Hajduk Spilt 
grad 2—1. Primele
1. zeleznicear
2. Steaua roșie

SPANIA (etapa a 12-a) : Las Palmas
— Real Madrid 2—0; Gljon — Espanol
4— 0; Atletico Madrid — Real Sociedad
5— 0: Betis — Malaga 0—0; Celta Vigo — 
Cordoba 2—0: Sabadell — Burgos 2—1; 
Valencia — Deportivo Coruna 1—1; C.F. 
Barcelona — Granada 2—0 Primele cla
sate:
1. Rea! Madrid 13 7 S 0 22—S 19
2. Valencia 12 6 5 1 16—8 17

R. D. GERMANA (etapa a 3-a) : Union 
Berlin — F.C. Magdeburg 0—2; Hansa 
Rostock — Sachsenring Zwickau 
Carl Zeiss Jena — Chemie Halle 3—2; 
Vorwart.s Stralsund — Lokomotiv Leip
zig 2—0; F.C. Karl Marx Stadt — Vor- 
wărts Frankfurt/Oder 1—1: Stahl Riesa
— Dynamo Dresda 2—1; Wlsmut Aue — 
Dynamo Berlin 1—0. Primele clasata •
1, F.C, Carl Zeiss Jena 9 5 3 1 72— 7 13
2. F.C. Magdeburg » 5 2 2 18—11 12

Pentru prima oară tn Brazil!» «e des
fășoară un campionat național. Sistemul 
este destul de complicat, din cauza nu
mărului mare de meciuri șl a sistemului 
de calificare, dar pentru prima oară, 
titlul de campioană va fi atribuit acelei 
echipe, care s-a dovedit a fl cea mai 
bună din țară.

Penultima faz* a campionatului cu 
meciurile din grupele A șl B la care au 
participat cele mai bune formații 
diverselor state din Brazilia, s-a 
cheiat.

Primele 6 echipe din grupele A 
se vor Întrece, acum. In turneul 
al campionatului. Cele 12 echipe 
juca intre ele după sistemul campionat 
(numai tur).
Iată clasamentele celor două grup» J

pel Sporting Lisabona, Flumlnense șf-a 
pierdut cel mal valoros golgeter, care 
ocupă locul al doilea (după Pele) In 
clasamentul brazilian *1 tuturor timDU- 
rilor.

Flavlo este, în prezent, omul de gol 
nr. 1 la Sporting Lisabona șl al Portu
galiei !

GRUPA A

0—0:

1. Corinthians
2. Cruzeiro
3. International
4. Palmeiras
5. Coritlba
8. Vasco da Gama

18
18
18
18
18

4
2
7

P, 8-

ale 
!n-

Șl B 
final 

vor

3 28—15 25
3 24—10
3 13—16
6 20—14
7 19—18
5 11—11

22
21
20
20
19

T. Sânt» Cruz 16 ..
14 p, 0. Fortuguesa 11 p. 10.

Cea mal mare surpriză o ________
poziția In clasament a echipei Flumi- 
nense (antrenată de Zagalo), care cîștl- 
gase nu de mult campionatul statului 
Rlo și „Cupa Carioca". Motivul t De 
cînd atacantul Flăvlo a fost cedat echi-

Flumlnense 
Ceara 0 p. 

constituie

iii - ’'-ws 0'4

O fază din meciul tur al optimilor de finală din Cupa U.E.F.A., dintre
Eintracht Braunschweig—Ferencvaros (l—l). G&czi, portarul de la Fe- 

rencvaros reține balonul sub privirile lui Szăke (în alb) și Erler.
Telefoto A. P.—AGERPRES

GRUPA B :
1. Atletico Mlnelro 18 7 8 3 27-16 22
t. Gremlo 18 8 6 4 17—10 22
3. F.C. Santos 18 T 7 4 16— 8 21
4. America C.B. 18 7 6 5 23—17 20

5—8. Botafogo 18 5 9 4 13—14 19
*—6. Sao Paulo 38 6 7 5 16—17 19

7. Flamengo 18 4 10 4 13—14 J8
8.Bahia 15 p, 9. America M.G. 13 P.

10. Esporte 10 p.
Aici «ituațla este mal complicată. Pen

tru locurile 5—6, candidează trei echipe: 
Botafogo. Sao Paulo șl Flamengo care 
vor susțlne un baraj.

tn această grupă s-a calificat după 
cum se vede șl F.C. Santos, echipa lui 
Pele. „Perla neagră”, a suferit un trau
matism fiind actualmente Indisponibil, 
De reținut că Pele, tn cele 1 200 de mi
nute ctt a jucat, nu a marcat declt un 
gol !

Accidentarea lui Pele este plătită des
tul de scump de club. Recent. F. C. 
Santos s-a deplasat tn vestul țării pen
tru a efectua un turneu fn mal multe 
orașe. Toate biletele au fost vtndute, 
dar cînd s-a aflat că Santos a venit 
fără Fele, meciurile au fost contraman
date și contravaloarea biletelor restituită 
spectatorilor.

Iată acum clasamentul golgeterilor 
celor două grupe, din care se poate ve
dea cum stnt clasați unii componențl ai 
echipei campioane mondiale: 12 goluri: 
Dario (Atletico), lo g : Minadinha (Co
rinthians), 9 g: Tiao Abatia (Coritiba), 
s g: Rlvellno (Corinthians), 7 g : Mar- 
tinho (Santos), 6 g: Roberto (Botafogo), 
Ceas (Palmeiras), Luciano (Santa Cruz). 
Calinho (Portuguesa), Calco (America 
M.G.), Carlos Alberto, căpitanul echipei 
naționale, a marcat doar un gol t

ȘTIRI, REZULTATE
• In campionatul european de tineret: 

Franța — Bulgaria 0-1. Echipa Bulga
riei s-a calificat In sferturile de finala. 
Polonia — Turcia 3—0. In această grupa 
s-a calificat echipa R.F.G.
• Sancțiuni In campionatul italian. 

Jalr (Inter) — suspendat pe 8 săptămlnl, 
dar el va fl indisponibil două luni, dm 
cauza unei intervenții chirurgicale An
trenorul Nereo Rocco (Milan) a fost de 
asemenea suspendat pe două sâptămîni 
pentru comportare nesportivă față de 
un arbitru.
• Clasamentul golgeterilor tn campio

natul Angliei : Martin Chivers (Totten
ham) 19 g; Francis Lee (Manchester 
City) 18 g, George Best (Manchester 
Unlted) 17 g etc.
• Azi, arbitrul maghiar Istvan Zsolt 

va conduce ultimul med Internațional 
din cariera sa (Lierse S.K. — P.S.V. 
Eindhoven) deoarece a depășit limita de 
vîrstă admisă de F.I.F.A (50 de an!). 
Zsolt a arbitrat 57 de meduri interna
ționale.

fișier ANUL INTERNAȚIONAL 1971 (I)
IANUARIE

tn. cadrul acestei rubrici, vom public», cu regularitate, 
cele mai Importante meciuri internaționale oficiale șl amicale 
din anul'1971. In numărul d0 azi, rezultatele din primele trei 
Iun! ale anului.

3 Accra : Ghana — R. F. a Germaniei (ol.) 1—1
Cairo : R.A.U — Libia 2—1

« Abidjan : Coasta do Fildeș — R.F. a Germaniei (ol.) o—1
8 Buenos Aires : Argentina — Franța 3—4

10 Accra : Ghana — Congo Kinshasa 1—l
Lima : Peru — Corcea de Sud 4—0

12 Mar del Plata : Argentina — Franța 2—0
13 Freetown : Sierra Leone — R,F. a Germaniei (ol.) 0—1

Oran : Algeria A — Franța (Un.) 1—2
29 Bagdad : Irak — Kuweit 2—11
31 Conception : Chile de Sud — R.D. Germană 0—3

Nicosia : Cipru — Grecia 1—2
Freetown : Sierra Leone — Ghana 2—1

FEBRUARIB
2 Santiago : Chile — R.D. German* 0—1
3 Bruxelles : Belgia — Scoți» 3—0 CE

Gztra : Malta — Anglia 0—1 CB
Nicosia : Cipru — Irlanda da Nord 0—3 CE
Lome : Togo — Guineea 1—1 TO

7 Accra : Ghana — Sierra Leone 3—1
8 Montevideo : Uruguay — R.D. Germană 0—3

10 Montevideo : Uruguay — R.D. Germană 1—1
1.3 Lagos : Nigeria — Sierra Leone 1—0
14 Bogota : Columbia — Coreea de Sud 2—5

13 El Kuweit: Kuweit — R.D. German* 1—2
17 Bruxelles : Belgia — Portugalia 3-0 ce

Tirana : Albania — R.F a Germaniei n-i CE
Guadalajara : Mexic — U.R.S.S. o-e

13 Ciudad de Mexico : Mexic — UJl.S.S. 0—0
20 Cagliari : Italia — Spania |—j
22 San Salvador : El Salvador — U.R.S.S 0—1
24 Rotterdam : Olanda — Luxemburg s—0 CE
28 Conakry : Guineea — Togo 4—S1O

MARTIR

2 Tel Aviv : Israel — Suedia 2—1
3 Luxemburg : Luxemburg — R.F. a Germaniei (ol.) 4—2
4 Yaounde : Camerun — Senegal 1—1
7 Maseru : Lesotho — Madagascar 1—2

Yaounde : Camerun — Senegal 1—2
Tunis : Tunisia — R.A.U. 3—0 to

14 Casablanca : Maroc — R.A.U. 3—«
Bamako : Mali — Algeria 1—0 TO

17 Valencia : spania — Franța 2—2
13 Zomba : Malawi — Zambia 5—4
20 Zomba : Malawi — Zambia 3—1
21 Accra : Ghana — Liberia o—1 TO
33 Zomba : Malawi — Zambia 0—3
24 Londra : Anglia — Bulgaria 1—0 TO

Lome : Togo — Liberia o—2
28 Casablanca : Maroc — Niger 0—2 TO

Tananarive : Madagascar — Ins. Maurițiu 3-0
LEGENDA. — A «• reprezentative A ; CE •* campionatul 

Europei : TO »■ preliminariile turneului olimpic : celelalte 
meciuri stnt amicale.

CÎȘTIGĂTORII AUTOTURISMELOR $1 Al EXCURSIILOR DE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 1971

Categoria a Iba (9 autoturisme 
DACIA 1100): 1. Brutaru I. Con
stantin — corn. Vedea jud. Argeș; 
2. Circiu Gh. Vasile — corn. Șen- 
dreni sat Șerbeștii Vechi jud. Ga
lați ; 3. Șold Petru — corn. Aurel 
Vlaicu jud. Hunedoara; 4. Mezei 
Alexandru — Satu-Mare; 5. Popa 
loan — Sibiu; 6. Mate Eugen — 
corn. Țigănești jud. Teleorman ; 7. 
Kâman Anton — Timișoara ; 8. Ma
rinescu Maria și 9. Gîrlacu loan 
din București.

Categoria a lll-a (15 excursii în 
ITALIA) : 1. Blaj Vasile — com. 
Lipova jud. Arad; 2. Captari Ale
xandru — com. Leș jud. Bihor; 3. 
Boian Romulus — Cluj; 4. Vița

Olga — Lupani, jud. Hunedoara; 
5. Tudose Ion — com. Dor Mărunt 
jud. Ialomița ; 6. Lorin cz Radu — 
corn. Suseni jud. Mureș; 7. Nicu
lescu Ion — Ploiești; 8. Graban 
lozsef — Satu-Mare; 9. Obrad Vi
oara — Timișoara ; 10. Veneticu 
Mihai — București; 11. Major Zol- 
tan — Satu-Mare ; 12. Tătulescu Io
nel, 13. Dobrică Neculai și 14. Flo- 
rescu Virgil toți din București; 15. 
Corboianu Nicolae — Craiova.

Categoria a IV-a (32 excursii a 
cîte 2 locuri în Cehoslovacia) : 1. 
Meszaroș Zigmond — Aiud ; 2. Te
melie Gheorghe — com. Traian jud. 
Bacău; 3. Ardelean Nicolae — Sa
lon ta aud.. Bihor : - 4.. Capri&.. Ion —

Brașov ; 5. Malcic Nicolae — Bra
șov; 6. Cosmeanu Ionel — Brăila; 
7. Ilyeș Francisk — Cluj ; 8. Argin- 
taru Ion — coin. Negru Vodă jud. 
Constanța; 9. Antal Sandor — O- 
dorheiul Seculeso jud. Harghita ; 
10. Cutean loan — Deva (continu
are în numărul de joi)

PRONOSPORT
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI ur. 49 

DIN 5 DECEMBRIE 1971
CATEGORIA I (13 rezultate) : 11 

variante 10% a 9 364 lei :
CATEGORIA a Ii-a (12 rezultate) : 

142,25 variante a 869 lei ;
CATEGORIA a III-a (11 rezultate) : 

2 016,85 variante a 92 lei.
Rubrică Redacta (ă de 
LOTO ; PRONOSPORT



«

azi, In turul iii al „cupei u.e.f.a.'1 /.

Trimisul nostru speciei, Romulus BALABAN, transmite SUPORTERII VITORIEISETUBAL SPERĂ
^j?ih lume

PARTIDA EXTREM DE GREA
PENTRU GllILEȘTENl

LONDRA, 7 (prin telefon).
Partida care se va disputa, mîine 

seară (n.n. astăzi) în capitala An
gliei este indiscutabil cea mai grea 

■din cîte a susținut Rapidul tn. ac
tuala ediție a „Cupei U.E.F.A.". Fi
indcă Tottenham Hotspur, adver
sara ei, este o echipă de mare ca
libru, care speră să nu se oprească 
anul acesta pînă în finala competi
ției. Dorința expresă a clubului en
glez nu este, credem, de natură să 
mineze moralul jucătorilor noștri, 
dar ea se va manifesta — sîntem 
convinși — tn nocturna de miercuri 
printr-un acut spirit ofensiv.

Giuleștenii vor trebui să răspundă 
acestei atitudini, probabil perma
nente. prin.tr-o replică lucidă, calmă, 
bazată pe organizare defensivă mi
nuțioasă și Pe acțiuni de atac și 
contraatac dezlănțuite cît mai ve
hement.

Azi dimineață, Jucătorii șl antre-

măslinia da rl-

Reamintim că posturii e 
noastre de radio vor transmite 
astăzi partidele Vitoria Setubal
— U.T.A. și Tottenham Hotspur
— Rapid la următoarele are : 

Ora 16.10 (meciul începe la
m-a 16) VITORIA SETUBAL — 
U-T.A. (crainic reporter Gri- 
gore Ilisei).

Ora 21.30 : TOTTENHAM 
>HOTSPUR — RAPID (crainic 
'■reporter Nicolae Soare).■i... . . .1

norii Rapidului au vizitat stadionul 
care va găzdui meciul. Isa ora a- 

ceea erau de față acolo și fotbaliștii 
englezi, -astfel încât cei doi adversari 
au avut ocazia să se privească, să 
se măsoare, încercând să-și facă fie
care un Început de imagine despre 
celălalt.

După ce Bazil Marian și Rădu
canu au fost intervievați de un grup 
considerabil de ziariști, după ce 
fotoreporterii au insistat, în special, 
asupra jucătorilor români prezenți 
la Mexic, lotul Rapidului s-a de
plasat pe unul din terenurile de an
trenament ale clubului Tottenham, 
unde a făcut un ceas de pregătire 
intensă, pe o vreme foarte fru
moasă. Ciudat, dar la Londra a fost 
azi (n.n. ieri) vreme însorită, 
în timp ce întreaga Europă, 
pînă la Canalul Minerii era apăsată 
de ceață și de nori.

Trecând acum la datele strict le
gate de joc, trebuie spus că Totten
ham Hotspur va alinia. după toate 
probabilitățile, același „11“ care 
simbătă seara a cîștigat partida de 
campionat c.u Southampton. Se spu
ne că Miillery continuă să fie bol
nav. așa îneît fotbaliștii englezi vor 
intra, pe teren fără căpitanul lor de 
echipă.

Dar prezența căpitanului de e- 
chipă este incertă. și în tabăra Ra
pidului, deoarece Răducanu traver
sează un moment de indispoziție, 
rezultat, probabil, din oboseală și 
dintr-o stare gripală. Ceilalți jucă
tori români s-au declarat valizi, 
apți pentru încercarea de miercuri 
seara. Speranțe există, totuși, si 
pentru recuperarea lui Răducanu, 
medicul echipei, dr. Bendiu. aplî-

cînd în acest sens 
goare.

Mîine dimineață 
Rapidului va face o 
latul Buckingham, 
parte din timp — pentru relaxare — 
in faimosul Hyde Park.

întilnindu-1 în holul hotelului șl 
întreblndu-l cum se mai simte.
Răducanu mi-a făcut următoarea 
mărturisire: „Sînt necăjit că nu
mă aflu în cea mai bună dispoziție, 
dar sper că pînă la ora jocului, să 
depășesc această stare. Tin neapărat 
să-mi iau locul în poartă ți pentru 
moralul coechipierilor mei. In si
tuația mea de căpitan de echipă 
îmi dau seama perfect că nu 
lipsi de pe „corabie" într-un 
ment foarte greu. în ceea ce 
vește adversarul nostru, i-am 
diat bine pc jucătorii 
Tottenham. Au, într-adevăr, alură 
de fotbaliști, dar nu trebuie să ne 
speriem. Echipa noastră a dovedit 
nu o dată că este capabilă de re
surse nebănuite și, în consecință, și 
de surprize mari. Asta-i tot, frați- 
oare 1“

Meciul se va desfășura pe terenul 
lui Tottenham, cu începere de Ia 
ora 21,30 (ora României) șl va fi 
condus de o brigadă de arbitri bel
gieni.

Iată formațiile probabile:
TOTTENHAM: Jennings —

vans, England, Beal, Knowles 
Coates, Perryman. Peters — Nei
ghbour. Chivers, Gilzean.

RAPID : Răducanu
— Pop, Boc. 
IMuu, Mușat, Dumitru 
(Codreanu), Neagu 
dreanu (Angelescu).

(n.n. azi), lotul 
plimbare la pa- 
petrecîndu-și o

CALIFICAREA FAVORITEI LOR
A

Ou turneul de spadă de la Plov
div, scrimerii români și-au înche
iat activitatea Internațională pe 
acest an. Finalul a fost foarte ono
rant pentru tinerii trăgători care 
ne-au reprezentat țara în această 
întrecere Ia care au mai luat parte 
spadasini din Bulgaria, Cehoslova
cia, Grecia și Iugoslavia. Pe pri
mele trei locuri în clasamentul 
finalei individuale se află : C. Du- 
țu (confirmînd buna comportare din 
recentul Campionat balcanic). N. 
Iorgu și P. Szabo.

întrecerea pe echipe a revenit, 
de asemenea, reprezentativei Româ
niei.

• Selecționata de scrimă a ora
șului GM.wi.ce (Polonia) și-a încheiat 
turneul în țara noastră, susțânînd,

La Brașov, întâlniri de sabie și spa
dă cu trăgătorii clubului Tractorul. 
La sabie, victoria a revenit brașo
venilor cu 10—6 (Csiki, Vlad șî 
Creițaru — cîte 3 v, Iliescu — 1 v), 
iar la spadă au învins oaspeții cu 
12—4 (Țupa — 2v, Pincovici — lv, 
Di'ăghid — lv).

NOD DIDORD MONDIAL
DT RALIERE

MOSCOVA, î (Agerpres). — Cri 
prilejul întrecerilor pentru „Cup* 
U.R.S.S.” la haltere (competiția se 
desfășoară la Erevan), tânărul spor
tiv sovietic Rafail Belenkov « 
stabilit un nou record mondial la 
categoria cocoș (stilul împins) eu 
performanța de 127,500 kg. Vechiul 
record, deținut de Sandor Hdlzreî- 
ter (Ungaria), era de 126 kg.

A LUAT SHRȘIT TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX
DE IA LENINGRAD

LENINGRAD, 1 (Agerpres). —
Peste 10 000 de spectatori au urmă
rit în „Palatul Sporturilor" din Le-

IN „MBWORIALUl! ALEHIN"

E-

(Rămureanu)
Lupescu, Codrea —

— Năsturescu, 
(D. Ene), Co-

LUPESCU

LISABONA, 7 (prin telex).
La ora cînd vă transmit aceste 

rindurî, în capitala Portugaliei, 
cea răsfățată de soare o măre 
parte a anului, este un frig pă
trunzător, pe care-1 acuzăm noi, 
portughezii, și mai puțin fotba
liștii de la U.T.A., care se simt, 
desigur, în elementul lor, la o 
temperatură specifică mai mult 
României decât Portugaliei.

Trebuie să vă mărturisesc că, deși 
la Lisabona este frig, inimile nu
meroșilor simpatizanți ai Vitoriei 
Setubal sînt înflăcărate de speran
ța marii revanșe în. fața U.T.A.-ei.

Foarte des a fost evocat, în a- 
ceste zile, rezultatul meciului Vi
toria Setubal — Spartak Moscova, 
din turul II al „Cupei U.E.F.A.", 
cînd coechipierii lui Torres au în
vins cu 4—0. Același scor îi este 
necesar Vitoriei și în meciul de 
mîine (n.n. — azi) pentru a se ca
lifica în sferturile de finală ale ■ 
competiției. Deși U.T.A. este con
siderată aici ca un adversar foarte 
dificil și incomod, am auzit destule 
voci care „prezic" calificarea for
mației portugheze !...

Personal, nu mă hazardez în 
nici un pronostic și aștept ca cele 
două echipe — primele interesate 
— să răspundă ele la întrebările 
pe care ni le punem, martorii.

Câteva cuvinte despre U.T.A. 
Sosită luni la Setubal, echipa ară-

Jose Torres i „Cel pufin 3—0 ne trebuie ți nouă, dar e foarte greu’„. 
Desen i M. Oproiu

este găzduită tntr-un fost 
„Pousada’s Filipe", actual- 
transformat în hotel. Fot- 
arădeni s-au antrenat as-

deană 
castel, 
mente 
baliștij 
tăzi sub privirile curioase ale zia
riștilor și ale unor reprezentanți 
ai clubului Vitoria Setubal, dor
nici să-i vadă la lucru. în avan
premieră, mai ales pe „puncheurii" 
Domide și Kun, care i-au lăsat 
Vitoriei amintiri de neuitat, la 
Arad...

Tn tabăra portugheză evenimen
tul cel mai important este înlo
cuirea portarului Torres — care 
a fost considerat principalul vino
vat de gravul scor de la Arad — 
cu Vaz.

Iată cele două echipe probabile i 
VITORIA SETUBAL s Vaz —

Rebelo, Mendez, Correia. Carrico, 
Octavio, Matine, Jose Maria, Guer- 
reiro. Torres, Jacinto Joao.

U.T.A. ! Vidac — Birău, Lereter, 
Pojoni, Popovici, Domide, Petescu, 
Broșovschi, Sima (Axente), 
Both.

Deoarece arbitrul spaniol
gat să conducă jocul s-a îmbolnă
vit de gripă, partida va fi con
dusă de cavalerul fluierului italian 
Scrgio Gonnella.

Institutul meteorologic anunță 
pentru mîine (n.n. — azi) vreme 
foarte rece și ploaie.

SANTOS NEVES
de la ziarul „A Boia*

Kun,

dele-

REVANȘA NETĂ CU ELVEȚIA: 21-9
(Vrmare din pag. 1)

17), 9—2 (min. 25). în această pe
rioadă. spre sfirșitul reprizei, a in
tervenit un moment de lipsă de 
concentrare și jucătorii elvețieni 
reușesc să înscrie trei goluri în

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI CU 20-8

Aseară, în sala Floreasca, echipa 
feminină de handbal a României a 
susținut — în deschidere la întîlnirea 
masculină România — Elveția — ul
timul meci de verificare înaintea 
participării la turneul final al celei 
de a 4-a ediții a campionatului mon
dial (Olanda. 11—19 decembrie). La 
capătul, unui joc plăcut, viu disputat, 
cu faze dinamice, echipa națională a 
întrecut Universitatea București, cam
pioana țării, cu 20—8 (13—4, 19—6), 
prin golurile însorise de Arghir 6, 
Băscoianu 4. Șoș 3. Mikloș 3, Magyari 
2. Popa. 1 și Furcoi 1. Antrenorii Ga
briel Zugrăvescu și Pompiliu Simian 
au cerut conducerii tehnice a Unlver- „ .......... _
sității (șj au obținut asentimentul) că mîine Ia. Utrecht.

ca, la încheierea celor 50 de minute 
de joc, să se dispute prelungiri (două 
reprize a cite 3:30) pentru a se ve
rifica echipa intr-o situație ce poate 
fi întâlnită la C.M.

Ieri, reprezentativa noastră a jucat 
mai bine ca în partidele anterioare, 
s-a mișcat mult, a atacat lucid, s-a 
apărat organizat. Toate cele 13 hand
baliste folosite au dovedit poftă de 
joc. s-au încadrat în indicațiile tac
tice stabilite de antrenori. A fost o 
veritabilă repetiție în vederea me
ciului cu Norvegia, primul din tur
neul 'furai al C.M. (Rotterdam. 12 
decembrie).

Echipa feminină a României plea-

două minute! Repriza secundă a 
început în același ritm, la care 
s-au angajat de această dată și 
oaspeții. Acest lucru a facilitat oa
recum sarcina ofensivă a forma
ției române și scorul a luat mai 
repede proporții decît în prima 
parte a partidei! 17—5 (min. 4.1), 
deci numai după 11 minute de joc 
formația noastră marcase 7 goluri 
fără să primească vreunul. însă, o 
relaxare prematură, cîteva pase 
greșite și elvețienii trec iarăși la 
activul lor trei goluri unul după 
altul în numai trei minute (44—47). 
Ei vor mai reuși să marcheze un

singur punct pînă la urma și a- 
cela în ultimul minut, după care 
Ga(u a pus capăt luptei printr-un 
gol de toată frumusețea: 21—9.

Arbitrii P. Pupici șiM, Stanoevici 
— ambii Iugoslavia au condus for
mațiile:

ROMANIA: Penu (Orban) — 
Gruia (5), Kicsid (1), Licu, Gațu 
(2), Gunesch, Voinea (1), Dan Ma
rin. Ștef (3), Bota (1), Birtalan (3)

ELVEȚIA : Wetzel (Eckmann) — 
Gygax, Stahlberger (1), Santini (2), 
Grundmann (1), Kn&ri, Hohl (2), 
Wagner, Isler, Schild (1), Tobler, 
Meier (2).

Ziarul Z “• c- » Munchen:

Infringer ea echipei de box a României
este considerată a fi nemeritată

STEIN ESTE URMAT DE PETROSIAN
Șl SMÎSLOV LA DIFERENȚĂ MINIMĂ

In cadrul turneului internațional 
de șah „Memorialul Alehin" s-au 
desfășurat partidele întrerupte din 
rundele anterioare.

Marele maestru islandez Olaffson 
l-a învins pe Savon. Acesta din ur
mă a remizat după 74 de mutări cu 
fostul campion mondial Tigran Pe
trosian. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a cedat, fără joc, 
partida întreruptă în runda a 8-a 
cu Viktor Korcinoi.

Amînată din cauza îmbolnăvirii 
lui Tal, partida acestuia cu Uhl- 
mann (din runda a 6-a) a avut o 
desfășurare puțin obișnuită. Tal a 
atacat de la început pozițiile re
gelui advers și după ce a sacrificat 
un cal a obținut o poziție net avan
tajoasă, După ce s-a gîndit aproape 
două are, caz rar întâlnit în tur
neele de o asemenea anvergură, 
Uhlnaann s-a recunoscut învins la 
mutarea a 19-a.

După 9 runde, în clasament con
duce Leonid Stein (U.R.S.S.) cu 6Vj 
puncte, urmat de foștii campioni 
mondiali Vasili Smiskxv și Tigran 
Petrosian (ambii U.R.S.S.) cu cîte, 
6 p, Bronstein, Tukmakov (ambii 
U.R.S.S.) — 5>/i p, Tal (U.R.S.S.) — 
5 p (1), Spasski (U.R.S.S.), Hart 
(Cehoslovacia) —■ 5 p ete. Florin

Gheorghiu (România) a totalizat 
pînă în prezent 3 p.

★
După disputarea b 5 runde, în 

„Cupa campioanelor europene" la 
șah continuă să conducă maestra 
maghiară Maria Ivanka cu 4 punc
te și o partidă întreruptă. O ur
mează în clasament Erenska (Po
lonia) — 3 p (2), Elisabeta Polihro- 
niade (România) — 2>/î P (1), Ko- 
narkowska Sokolov (Iugoslavia) — 
2i/j p etc.

în runda a 5-a. Erenska (cu pie
sele negre) a cîștigat la Konarkow- 
ska Sokolov. Restul partidelor, 
printre care și Veroczi-Polihroniade, 
s-au întrerupt.

ningnad finalele turneului intere®? 
țional de box. Un frumos succes 
au repurtat boxerii francezi Kha- 
loufi și Cosentino. în cadrul cal' 
muscă Khaloufl l-a învins Ia puncte 
pe Hemetbach (R. D. Germană), 
Ian la „cocoț* Cosentino a dispus 
la puncte de mexicanul Flore».

Iată celelalte rezultate înregis
trate i semimuscă Semionov 
(U.RJS.S.) b. p. Strelnikov (U.RSS.)J- 
pană Sokolov (U.RS.S.) 
Reprezentarea lui 
(U.R.S.S.) ; semiușoară 
(U.R.S.S.) b. p. Femîer
ușoară Kazarian (U.R.S.S.) b. p. Li
fanov (U.R.S.S.) I semimijlocie An
dreas Kasinâoia (Cuba) cîștigă prin 
reprezentarea lui Losano (U.RS.S.)ț 
mijlocie mică Opouk (U.R.S.S.) b. p. 
Valuev (U.R.S.S.); mijlocie Klima
nov (U.R.S.S.) b. ab, rep. X pentru 
rănire pe fostul campion curo-’ 
pean I. Tarasenko (U.RJS.S.) J se-’ 
migrea Korataiev (U.R.SS.) b. ko 
Metelev (U.RS.S.); cat. grea Vasî- 
uskin (U.R.S.S.) b. p. Makouka 
(U.R.S.S.).

cîștigă prin 
Kuznețov 
Khromov 

(Ungaria) ț

PROFIL

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ
A R.P. CHINEZE A TERMINAT

TURNEUL IN SUEDIA
STOCKHOLM, 7 (Agerpres). — Re

prezentativele de tenis de masă ale 
R. P. Chineze și Suediei s-au întâl
nit din nou, de data aceasta în 
orașul Esloev. Ca și în întâlnirile 
anterioare, în meciul feminin, vic
toria a revenit sportivelor chineze 
cu 3—1. La masculin, gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 5—2.

Corespondență telefonică din Paris, de la „Turneul campionilor"

TRANSFOCATOR PARIZIAN
1

ANINIE
• Născuta la 11 mar

tie 1953 la Kleinare, un 
mic sat de munte din 
regiunea Salzburg.
• In 1968 este reco

mandată federațUii aus
triece de... preotul sa
tului ți apare, pentru 
prima dată, tn con
cursuri internaționale.
• In 1970 (deci la 17 

ani) cotigă prima sa 
mare cursă, slalomul 
uriaș de la Marlbor 
din cadrul .Cupei mon
diale-.
• In acela ți an, la 

campionatele mondiale 
d.e la Val Gardena. (Ita
lia) reușește să-și asi
gure medalia de bronz 
la coborlre și locul 
combinată, iar 
rCupa mondială- 
mină pe locul 7.
• In 1971 aduce, 

gură, Austriei 6 victo
rii din cele 10 înregis
trate in probele „Cu
pei mondiale" (șt la 
care echipa masculină 
nu a contribuit decit 
cu !), cucerind plnă la 
urmă invidiatul glob de 
cristal care răsplătește 
pe cel mai bun schior 
al sezonului.
• 3 decembrie 197t: 

Sezonul 1971—1972 il 
începe cu o clară vic
torie tn cursa de cobo- 
rire de la St. Moritz, 
care o confirmă ca 
schioara numărul 1.

MARIE PROELL.1

coborârii

Aseară a sosit în Capitală, după 
neașteptata înfrângere de la Miinchen, 
echipa de box ă României, obișnuită 
să fie întimpinată în ultima vreme 
cu flori și nu cu reproșuri. în halul 
aeroportului internațional Otopem, 
maestrul Ion Popa, antrenorul lotului, 
ne-a declarat : „Nu pot să învinuiese 
Pe băieți că nn ar fi luptat cum tre
buie. De fapt dacă ar fi să rezum expli - 
catia acestei infringeri, ar trebui să 
spun că... ne-am bătut singurii Antoniu 
Vasile, deși a avut în față un ad
versar aproape groggy, n-a insistat 
suficient, a primit un avertisment 
gratuit și pe baza acestuia a fost de.- 
clarat. învins. Paul Dobrescu a greșit, 
de asemenea, după ce conducea con
fortabil și în loc să-și țină adversa
rul la distantă, s-a apropiat de el. 
lovindu-I involuntar cu capul, fără 
a-i sparge arcada, dar suficient — 
avind in vedere gestul simulat la 
care s-a dedat Harner — pentru ca 
arbitrul în ring Voiculescu să fie 
obligat a-1 descalifica. In schimb. Ion 
Alexe a box-it excelent și a fost fără 
îndoială mai bun decît Hussing. Gru- 
lescu a combătut bine, dar lipsit de 
forță, iar Pometcu a ieșit cu bine din

■ cele trei reprize de infern impuse de 
Prause”. Maestrul Constantin Nour 
adaugă: „Ne-au lovit acolo unde ne 
durea cel mai rău. In toată gala s-au 
dat doar două avertismente : tocmai 
lui Antoniu Vasile și Iui Dobrtscu. 
de a căror victorie nimeni nu s-ar 
fi îndoit înainte de meci". Ce spun 
boxerii înșiși 7 Vasile Antoniu : ,>Am 
luat un avans bun, l-am șl trimis la 
podea în repriza secundă pe Hess, 
pe care-1 mai învinsesem la Madrid. 
Apoi am primit nn avertisment pen
tru box cu capul înainte, Decizia ne
dreaptă m-a necăjit foarte mult". 
Paul Dobrescu : „Situația era 3—2 
șf știam că trebuie să înving cu orice 
oțeț. Dar toți eram nervoși din cauza 
infrîngerîi nemeritate a lui Antoniu. 
tn ultima repriză, am executat o es
chivă. lovindu-1 cu capul pe adver-

fără să vreau. Arbitrul mi-a 
un avertisment, dar în timpul a-

sar 
dat 
eesta. Harner, sfătuit din colț, se ți
nea de cap, nereiuind lupta, așa că 
am fost descalificat O întîmplare ne
fericită, care ne-a costat scump". Ion 
Alexe : V 
fiind superior două reprize. Dar mal 
bine citiți ziarele..." într-adevăr. ce 
spun ziarele miincheneze ? Cotidianul 
de seară „A. Z.” își intitulează cro
nica : „încă nn cadou de nuntă pen
tru Bussing” și scrie sub semnătura 
lui Peter Kiihn : „Echipa R.F.G. a 
cîștigat firește doar prin bunăvoința 
arbitrului-judecător vest-german. în
frângerea lui Ion Alexe — unul din
tre cei mai buni boxeri ai galei — 
a fost însoțită de un concert de 
fluierături din partea spectatorilor 
care contestau victoria compatriotu
lui lor”. în „Siiddeuteche Zeitung”. 
Hans-Jiirgen Jendral scrie : „Omul 
răspunzător pentru înfrângerea echi
pei române este arbitrul neutru 
Boleslaw Idziak care, la situația de 
10—10, a înclinat balanța spre 
Hussing, deși însuși publicul local a 
considerat ca victoria se cuvenea Iui 
Alexe. Dacă e să spunem lucrurilor 
pe nume, atunci rezultatul exact a 
fost 14—8 pentru echipa română.
Giinter Harner a fost mai tare în 
calități actoricești decît în cele pugi- 
lîstice, în fața unui Dobrescu neț su
perior. Rutinat ca un profesionist. 
Harner l-a păcălit pînă șî pe arbi
tru”. In același sens se pronunță șî 
ziarul „Miinchener Merkur": „Dacă 
recunoaștem că unele decizii au fa
vorizat Pe boxerii vest-germani. nu 
le minimalizăm meritele, ei punem 
lucrurile la punct".

Dincolo insă de aoeste fapte, Fede
rația română de box este datoare să 
analizeze cu atenție acest semnal se
rios de alarmă pe care l-a reprezen
tat. surprinzătoarea înfrângere de la 
Miinchen.

„Eu cred că am cîștigat.

Victor BANCIULESCU

Nu știu de ce am impresia că 
mîine (n.r. azi) se joacă soarta 
„Turneului campionilor". Mă gân
desc, desigur, la meciul lui Năs
tase cu Graebner. Aseară, într-un 
moment de „respiro", l-am rugat 
Pe Ilie să-mi facă pronosticuri pen
tru meciurile care urmează. A luat 
creionul, a privit, programul tipă
rit și a pus cîte un plus ...necro- 
logic în dreptul tuturor adversari
lor, cu o singură excepție, Graeb
ner 1 Am avut un moment de de- 

. rută pe care am știut, sper, să-l 
maschez. Un eventual. protest mi 
s-ar fi părut o licitare a dorinței 
de victorie, care ar putea să aibă 
efecte inverse. în fond, într-un 
concurs în care absolut toți cei 
șapte îșî joacă șansa de la egal la 
egal — dovadă, rezultatele de pînă 
acum — nu știu de ce ar fi fost 
normal să întorc spre maximum 
butonul și așa încins din vestiarul 
jucătorilor. Cum spunea și repor
terul lui „France Soir" despre Cliff 
Richey ....este tenismanui cu 1000
de volți".

Vă propun, deci, să ne relaxăm 
puțin, înaintea acestei zile a treia, 
care pune față-n față doi „trudi
tori" (Kodes-Richey). doi. neînvinși 
(Smith-Barthes) și doi vechi rivali 
(Năstase-Graebner) împrieteniți re
cent în dublu. Pentru această re
laxare să alegem un joc de trâns- 
focator. începând cu Stan Smith — 
omul nr. 1.

„The Killer" (ucigașul), este, de 
fapt, un om foarte blând. Nu are 
nimic din aerul unei vedete. Este 
timid și stângaci, pentru că acuză 
din plin complexul vervei franțu
zești a reporterilor care îl încon-

jigni adversarul. în jocul cu Cliff, 
el și-a permis un singur moment 
de expansiune. La 30—0 în ulti
mul ghem, a ridicat două degete 
in sus, semnul victoriei. Dar 
cut-o cu destulă discreție.

Cliff Richey e un pachet 
nervi. Unii îi spun buldogul.

a fă-

de 
Ai ții

Clark Graebner, redutabilul adver
sar al lui Ilie Năstase, din această 

seară

PE MICUL ECRAN , N 
, Ora 23 — transmisia directă 
a meciului Nâsfase — Graeb-

i '^Ct-

joară. Când »# află în apropierea 
lui ,, Sancho", CHiff Richey, ase
mănarea cu Don Quljote este de-a 
dreptul uimitoare. L-am admirat 
mulț în meciul cu Richey. A tre
cut elegant peste momentele me
ci-balurilor. Stan Smith nu aruncă 
racheta. Nu se răstește la 
mingi. Nu-și corectează 
mișcarea după o greșeală, 
nifestă bucurie exagerată 
minge bine plasată, pentru a nu-șî

copiii de 
vanitos 

Nu ma- 
după o

— Mickey Rooney. Cliff nu vor
bește cu nimeni. Nici chiar cu Stan 
Smith, partenerul său de dublu. 
Singura persoană cu care comu
nică e soția sa, aflată în tribună, 
pe care caută s-o Convingă prin 
gesturi, după aproape fiecare min
ge pierdută, că nu întîmplător 6 
din cei 9 arbitri le linie — cifrele 
sînt exacte — poartă ochelari.

Kodes e un băiat drăguț și re 
zervat. Francezii îl simpatizează 
pentru că a cîștigat de două ori 
Roland Garros-ul și pentru că sea
mănă cu Aznavour. Ia mingile du
bioase mimează cu mult rafina
ment rolul victimei. Și arbitru nu 
sânt insensibili.

Franulovici plutește pe culoare 
Fetele au o admirație secreta, pen
tru acest Alioșa Karamazov, la care 
maxi-ul înlocuiește sutana. La. Bue
nos Aîres, Năstase s-a împăcat cu

Franulovici după vreo doi ani de 
răceală. Vorbesc amîndoi italieneș
te. Zeliko șe străduiește să învețe 
limba noastră. Simbătă seara, în 
vestiare, în timp ce Năstase se a- 
fla pe masa de masaj, după par
tida cu Richey, Zeliko a făcut alu
zie la „norocul" lui Ilie într-o prea 
curată limbă românească.

Clark Graebner e un atlet fru
mos. Pare mai curînd un decatlo- 
nist. Celibatarii septetului îl acuză 
că este... sub papuc. Nu știu cit 
adevăr e în asta, dar ori de cîte 
cri Clark a dat autografe, soția sa, 
Carole, se afla în apropiere.

Pierre Barthes e oarecum dis
tant. S-ar putea să fie urmarea ce-

Cu cîteva zile înaintea 
de la Saint Moritz, cursă prin care 
.schioarelor le-a revenit sarcina să 
deschidă sezonul acestei ierni 
olimpice, directorul echipei Fran
ței, Jean Beranger, declara : „Știu 
că rivala noastră nr. 1. austriaca 
Anne-Ma.rie Proell, a mai progre
sat și este o adevărată campioană, 
foarte completă ; ea are un tem
perament bătăios și calități care 
ne >r pune multe probleme”.

Imăra austriacă, câștigătoarea 
„Cupei mondiale" în 1971. în luptă 
solitară cu omogena și puternica 
echipă a Franței. Și deținătoarea 
„Schiului de aur“ 1971 (trofeu în 
care l-a întrecut cu un punct pe 
celălalt mare campion al schiului, 
italianul Gustavo Thoeni), a con
firmat previziunile.

Pe pretențioasa pârtie de Ia St 
Moritz, schioara care în sezonul 
trecut „a distrus mitul invincibili
tății schioarelor franceze", cum 
spunea dl. Franz Hoppichler — di
rectorul echipei Austriei —, a reci
divat. asigurîndu-și o frumoasă 
victorie și anunțîndu-se. astfel, ca 
prindpală candidată la trofeul care 
va desemna pe cel mai bun schior 
al sezonului: „Cupa mondială”.

Rămîne, acum, să vedem com
portarea ei la slalomurile care nu 
vor întirzia și. mai ales, la cele 
speciale. în care opoziția schioare
lor franceze 'va fi mai puternică.

Anne-Marie Proell vrea să de
monstreze, însă, că poate să ră- 
mînă schioara numărul 1 e. lumii, 
și în acest sezon. Are doar 19 antf

PROGRAMUL DE AZI

Kodes—Richey
Smith—Barthes
Nâstass—Graebner
Franulovici este liber.

Cldsamentul : Barthes și
Smith — 2 v, Năstase (un 
meci mai puțin) și Kodes — 
1 v, Graebner, Richey și Fra- 

^juȚgvici — 0 v.

care 
față 
fi o

mai

lor patru ani de profesionism, 
ar .reclama un aer • profesoral 
de partenerii săi de astăzi. Ar 
explicație...

Ilie Năstase mi se pare cel
natural dintre toți. De aci și popu
laritatea sa crescândă. Ieri, la prânz, 
am intrat împreună cu el într-un 
restaurant italian. Era aici o cunoș
tință veche. A fost întâmpinat cu 
mare pompă. Toți chelnerii purtau 
veste roși-negre fiind „milaniști". 
Ilie a cerut o friptură, precizând : 
•J)ar să nu fie tranșată a la Mon- 
chengladbach, de măcelarii lui 
Inter". Deci, vă închipuiți cum a 
reacționat publicul lui Rivera. Apoi 
a intrat să-și cumpere o cravată pe 
Champs-Elysees. In plecare, vân
zătorul, care-1 recunoscuse, l-a 
complimentat în ușă : „Vă rog din 
suflet, domnule Năstase. să aduceți 
o fotografie pentru noi". Apoi, a 
adăugat, în cel mai autentic stil 
parizian „...Vreau să se știe că 
sîntem furnizorii câștigătorului de 
Ia Coubertin !"

Și a rămas pentru joi, cu o con
diție : victorie la Graebner.

loon CHIRILA

Selecționata. de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a început pregătirile în ve
derea Jocurilor Olimpice șl a campiona
tului mondial. Intr-un meci de verificare 
disputat la Moscova, formația reprezen
tativă a întrecut cu scorul de 7—3 (2—1, 
2—2, 3—0) echipa locală Spartak. In acest 
meci a jucat excelent atacantul Harla
mov, care a înscris trei goluri, Celelalte 
puncte ale selecționatei au fost marcate 
de Liapkin, Blinov, Motovilov și Viku
lov.

Patinatorii japonezi îșî continuă antre
namentele in vederea Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Sapporo. Recent, cu pri
lejul unui concurs de verificare desfă
șurat la Karuizawa (în apropiere de 
Tokio), Takayuki Hi da a realizat tn 
proba de 500 m timpul de 38,40, perfor
manță ------------- ------ - ---- ” '
oficial 
Keller
■
Selecționata de patinaj viteză a R.F. a 
Germaniei, in frunte cu renumitul 
Erhard Keller, campion olimpic, a ple
cat la Oslo. Patinatorii vest-germani se 
vor antrena timp de două săptămlnț în 
capitala Norvegiei. Anti-enorul echipei. 
Herbert Hoefl, a anunțat, că selecționa- 
bilii se vor pregăti in fiecare zi timp 
de 6 ore.■
Selecționata de box a Greciei, a întllnit, 
la Atena, echipa Elveției. Pugiliștii greci 
au obținut victoria cu scorul de 7—3. 
în primăvară, la Paris, echipa Greciei 
va primi replica selecționatei Franței, 
care se pregătește pentru Jocurile Olim
pice de la Miinchen.
■
tn prezent se află in turneu tn Europa 
selecționata masculină de handbal a 
S.U.A. Jucînd la BruxeUes în compania 
Belgiei, handbâliștii americani au obți
nut victoria cu scorul de 19—15. Echipa 
S.U.A urmează să evolueze șl tn' Franța.

S-a încheiat prima jumătate a meciului 
pretendentelor ta titlul mondial de șah, 
care se dispută la Kislovodsk între 
maestr^le sovietice Alia Kușnir și Nana

Aleksandria. După a șasea partidă, sco
rul este de 4—2 în favoarea AUei Kuș- 
nir.
■
In runda a 6-a a turneului internațional 
de șah de la Palma de Mallorca, marele 
maestru iugoslav Liubomir Liubojevlci 
(cu piesele albe) l-a învins In 43 de 
mutări pe Blsguier. Csom a cîștigat la 
Garcia, Tatal la Bellon și Larsen la 
Medina. A fost consemnată remiza tn 
partidele Panno — Reshevsky, Benko — 
Kenne, Portlsch — Donner și Pomar — 
Andersson. Clasament: 1. — Liubojevici 
(Iugoslavia) — 5'/, p; 2. — Benko (S.U.A.)
— 4*/t P! 3—5. Larsen (Danemarca), 
Panno (Argentina), Portlsch (Ungaria)
— 4 p etc

superioară recordului mondial 
deținut de vest-germanul Erhard 
CU 38,42.

Cunoscutul discobol american AI Oertcr, 
de patru ori campion olimpic, nu va 
lua parte la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen, anunță agențiile internațio
nale de presă. In schimb, este aproape 
certă participarea recordmanului mon
dial la proba de săritură In lungime. 
Bob Beamon Mult timp Beamon absen
tase de la concursurile atletice mal im
portante, preferind să joace baschet în 
echipa unui colegiu.

Concursul inlernațional de călărie de 
ta Buenos .Aîres a debutat cu o probă 
de obstacole, in care Victoria a revenit 
sportivului italian Vittorio Orlandl pe 
calul „AII Capone". Pe locul secund s-a 
clasat elvețianul Paul Weler pe „AJgar- 
robo*.

I.a Liberville a început un turneu inter
național de tenis la care participă patru 
jucători profesioniști: americanii Arthur 
Ashe și Marty Riessen, olandezul Tom 
Okker și Charles Pasarell (Porto Rico). 
In prima zi a concursului, Okker l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe Ashe, iar Riessen 
a dispus cu 6—2, 2—6, 6—3 de Pasarell.

Cea de-a 11-a ediție a „Turneului maeș
trilor* Ia golf, disputată Ia Buenos Aires, 
a fost câștigată de argentineanul Vicente 
Fernandez cu 282 puncte. Au urmat în 
clasament Florentino Molina. (Argen
tina) șl Rodolfo Sereda (Uruguay).
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