
15 DECEMBRIE —ULTIMUL TERMEN PENTRE
ÎXPIDIERM RĂSPUNSURILOR IA ANCHETA

AL ANULUI 1971
Au mai rămas doar cîteva zils pînă la încheierea tradiționalei an

chete — ajunsă anul acesta la a Xlll-a ediție — organizată de 
nostru pentru desemnarea CELOR MAI BUNI 10 SPORTIVI Al 
LUI 1971.

Pe măsură ce ultimul termen de expediere a scrisorilor se apro
pie, numărul acestora — sosite pe adresa redacției — este într-o con
tinuă creștere, anunțînd o „bătălie" strînsă și pasionantă pentru dobîn- 
direa unuia din cele 10 locuri destinate sportivilor români care au re
alizat succese interne și internaționale de prestigiu în lunile acestui an.

Reamintim cititorilor că sufragiile lor trebuie să ne parvină pînă 
la 15 decembrie, urmînd ca în numărul de Anul Nou al ziarului „Spor
tul" să comunicăm rezultatele anchetei.

Cei care vor indica exact ordinea primilor zece clasați vor primi 
din partea redacției noastre frumoase premii (tranzistor, bicicletă etc.l.

ziarul 
ANU-

partea redacției noastre frumoase premii (tranzistor, bicicletă etc.). 
Pînă ia 15 decembrie așteptăm opțiunile dv pentru concursul

„SPORTIVUL ROMAN Mr. 1 AL ANULUI 1971".

CAMPIONATUL DE ȘAH

CIOCALTEA PE PRIMUL PLAN
Ultimele două zile au marcat re

venirea puternică a campionului 
nostru, Victor Ciocâltea, care — în- 
cheindu-și partidele în minus pe care 
le avea de susținut — revine pe pri
mul plan al competiției, detronîn- 
du-1 pe vechiul lider, inginerul Emil 
Ungureanu. aflat evident la ora 
turității depline șl a rezultatului 
maxim.

Printre pretendenții la titlu se 
mără Teodor Ghițescu, care a ___
băut din cupa învingătorilor campio
natului național, și ploieșteanul Ca
rol Pantos, un jucător de mare echi
libru interior, absolut conștient de 
posibilitățile sale, pe care victoriile 
nu l-au purtat niciodată în paradis,

ma
sau
nu
mai

dar nici nu l-au prăbușit în infern 
înf Ungerile.

Și acum rezultatele: Vaisman— 
Stoica 1—0, Vaisman—Reicher 1—0 
Vaisman—Stanciu 0—1, Grunberg— 
Ungureanu 0—1, Pușcașu—Buza 0—1, 
Buza—Neamțu și Ghinda—Ciocâltea 
remize (întrerupte) ; Ghițesou—Sza
bo 1—0, Reicher—Ciocâltea 0—1, Un
gureanu—Partos 0—1, Drimer—Botez 
0—1, Adam—Pavlov 0—1, Ghinda— 
Pușcașu 1—0, Vaisman—Neamțu,
Șuta—Stanciu și Ghizdavu—Stoica 
remize (runda a XV-a).

ÎN CLASAMENT: Ciocâltea 10—4. 
Ungureanu și Ghițescu 10—5. Partos 
9—5, Botez 8i/»—5>/a etc.

Astăzi se joacă runda a XVI-a.
(V. Ch.)
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IN TIMP CE U.T.A. CONTINUA SA FIE LIDER, FARA A JUCA IN CAMPIONAT!

SE SCHIMBĂ DOAR URMĂRITORII. „U" CLUJ 
LUÎND LOCUL LUI SPORT CLUB BACĂU

- ' A

REZULTATE TEHNICE ULTIMA ETAPĂ (12 decembrie)

CUPEI U.E.F.A.
• Fotbaliștii portughezi 

nu au reușit decît o mini- 
revanșă : 1—0.

• Echipa arădeană a 
demonstrat, încă o datra, 
seriozitatea, tenacitatea și 
soliditatea ei, rezistînd cu 
brio în meciul

• Portarul 
adevărat erou 
calificări.

retur

Vidac, un 
al acestei

A. S. Armata 
„U" Cluj
Jiul
Dinamo
Farul
Grisul
U.T.A.
Steagul roșu

— Sport Club Bacău
— Steaua
— Univ. Craiova
— Petrolul
— C.F.R. Cluj
— F. C. Argeș
— Politehnica (aminat pentru 15 decembrie)
— Rapid (amînat pentru 22 decembrie)

3—2
1—0
3—0
1—1
1—0 
0—1

Univ. Craiova 
C.F.R, Cluj 
Politehnica
Rapid
Petrolul
Steaua
Sport Club Bacău 
F. C. Argeș

— Farul
— Steagul roșu
— A. S. Armata
— „U" Cluj
— Jiul
— Crișul
— U.T.A
— Dinamo

RAPID
SE ÎNAPOIAZĂ

GOL G ETERII
11 GOLURI : Rugiubei (Sport

Club Bacău) ;

Marți, la ultimul meci de verificare, susținut în compania Universității București, atacul echipei României a 
i . funcționat foarte bine. în imagine, Simona Arghir șutind la poartă.

i Foto : Dragoț NEAGU

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
PORNEȘTE ASTAZI PE DIFICILUL DRUM

-r-

CLASAMENTUL DE 3 GOLUHI
Neagu (Rapid), Kun II

7 GOLURI : Dobrin (F.C. Argeș) ;

(U.T.A.). Năsta-

(Farul), 
Hajnal și

Argeș).
11 m ; 11.

12.
13.
14.
15.

8 GOLURI: 
(U.T.A.) ;

(F.C.
3 din

9 GOLURI
Craiova) — 4

5 GOLURI : Anca și Lică („U“ 
Cluj). D. Ene (Rapid). Dembrovschi 
(Sport Club Bacău). Lucescu (Di 
namo) — 4 din 11 m ;

Jercan 
Cluj) -

6 GOLURI : 
Adam („U”

: Oblemenco (Univ. 
din 11 m ;

CU HANDICAP

■

.'f

4 GOLURI : Cuperman (Politehni
ca). Domide și Broșovschi — 1 din 
11 m (U.T.A.), Radu (F.C. Argeș), 
Soo (C.F.R. Cluj). Ghergheli (Stea
gul roșu), Tănase 
(Sport Club Bacău), 
(A.S. Armata) ;

3 GOLURI : Sima
se (Steaua), Moldovan (Petrolul), 
Caraman (Farul), Pîrvu (Univ. Cra
iova), Sălceanu (Dinamo), Stoian (Jiul). 
Frățilă (F.C. Argeș). Mureșan (A.S. 
Armata) — 1 din 11 m.

Profitînd de singura greșeală 
de plasament a fundașilor 
ploieșteni, Dumitrache a 
„semnat" la reintrarea în e- 
chipa dinamovistă golul ega

lizator.

Foto ! Theo MACARSCHI

1. U.T.A.
2. „U" Cluj
3. Sport Club Bacău
4. Dinamo
5. F. C. Argeș
6. A. S. Armata
7. Steagul roșu
8. Steaua
9. Jiul
10. Farul 

Rapid 
Univ. Craiova 
Petrolul 
Politehnica 
Crișul

16. C.F.R. Cluj

24— 14
25— 16
21—16
23—20
15— 12
14—10
14—13
13— 16
14— 18
17—15
16— 20

8—19
14—18

5—18

• Gol primit în primul 
minut !
• Rezistență slabă, orien
tare greșită.
• Șanse minime pentru 
retur, totuși șanse !

★
Citiți în pagina a IV-a 

corespondențele speciale de 
la Setubal si Londra.

AL REAFIRMĂRII INTERNATIONALE
2

accidentări sau îmbolnăviri (Cristi
na Metzenrath, Lucreția Anca, Con
stantina Ilie-Dumitru, Aneta Schram- 
ko) au scăzut serios potențialul for
mației. Grație îngrijirii medicilor, 
Aneta Schramko a fost integral re
cuperată (are însă o pregătire redu
să), iar Constantina Dumitru-Ilie 
doar parțial (ea va fi întrebuințată 
numai atunci cînd va fi imperios 
necesar), deoarece se resimte încă 
de pe urma intervenției chirurgi
cale șl a unei îndelungate perioade 
de inactivitate. Apoi, un văl de gri
pă a imobilizat 10 dintre componen-

Astăzi dimineață pleacă spre Ut
recht echipa feminină de handbal a 
României care, între 11 și 19 decem
brie, participă la turneul final al 
celei de a ÎV-a ediții a campiona
tului mondial. Lotul, condus de an
trenorii Gabriel Zugrăvescu și Pom- 
piliu Simion, este alcătuit din 14 
jucătoare pe care vi le prezentăm
<~ 11 ■......... ................ .. ...........— — ..........-..................................... .

în cadrul acestui material. Team-ul 
reprezentativ pornește pe un drum 
dificil spre reafirmarea valorii sale.

In încercarea de a pregăti minu
țios revenirea sa în plutonul frun
taș al handbalului mondial, lotul 
nostru reprezentativ a avut de în
fruntat grele obstacole. Mai întîi — 
așa cum bine se știe — o suită de

Interviu cu prof. univ. ZACHiU MATIC, președintele clubului

ÎN PROCESUL DE FORMARE
*

A SPORTIVULUI-CETĂȚEAN,

99U“ CLUJ SE SERVEȘTE
DE EXEMPLUL PERSONAL

— Numeroasele exemple do tineri 
care s-au realizat deplin din punct 
de vedere sportiv, profesional și so
cial, i-au statornicit lui „U” un Ioc 
aparte în peisajul sportului românesc 
și au legat de numele lui respect 
și speranțe. Considerați, stimate to
varășe profesor, că generația care 
poartă astăzi culorile alb-negru re
prezintă, sub acest aspect, un „mo
ment” asupra căruia se va reflecta 
mai tîrziu ?

— Poate unul dintre cele mai ilu
strative, datorită numărului ridicat 
de elemente care îmbină fericit ac
tivitatea profesională cu cea sportivă 
și care reprezintă, din punct de ve
dere social, niște modele de compor
tament. M-aș referi, mai întîi. la 
suita absolvenților, acei tineri care 
practică cu conștiinciozitate și suc
ces meseria și care dintr-o pură

TENIS
PE MICUL

ECRAN

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

I
I

18,30 — Înregistrări din
ziua a treia a «Turneului 
campionilor*

22,45 — transmisia directă 
a partidei llie Năstase—Jan 
Kodes

pasiune pentru sport și din loialitate 
față de acest club sacrifică timp și 
cheltuiesc energii. Din acest bogat 
detașament, aleg — pentru exempli
ficare — pe asistenții universitari 
Curt SocoL șl Horia Demian, pe in
ginerii Mihai Adam. Matei RUhring, 
Petre Ronay, Codru Mateescu, d» 
profesorii Emeric Vizi, Rodica Vidu. 
Dumitru Lică, Liviu Moraru, pe ju
ristul Remus Cîmpeanu — actual
mente unul dintre slujitorii clubu
lui —. tineri pentru care meseria 
este meserie, iar sportul un cîmp 
de întrecere în care ei nu fac doar 
un simplu act de prezență, ci o... 
prezență, de cele mai multe ori. re
marcabilă. Coborînd. apoi, la stu
denții care poartă tricoul cu potcoa
vă și retinînd numele decatlonistu- 
lui Bogdan, al fotbaliștilor Onea. 
Pexa, Ștefan, Moldovan, al handba- 
liștilor Schobel, Oros, al voleibaliș
tilor Bînda, Ghic, al baschetbalistu
lui Zdrenghea — tineri cu atitudine 
elevată ri angajați curajos pe am
bele fronturi — rotunjesc ideea unei 
pleiade valoroase a „U“-ului. a unei 
generații model.

— Dincolo de 
tară a Clujului, 
gă, de tradițiile 
litat permanent 
sportive, cit și pentru formarea unor 
tineri cu nume stimat, oare ar fi 
elementul — sau elementele — caro 
contribuie efectiv, și moment 
moment, la formarea acestui tip 
sportiv-cetătean ?

— Exemplul personal. La noi. în

Nușa DEMIAN

atmosfera universi
tare impune și obli- 
„U”-ului, care a ml- 
atit pentru galoane

După satisfacțiile pe care i le-a adus pînă acum campionatul, 
Sport Club Bacău, ocupanta atît de neașteptată a locului doi, 
a cunoscut ieri 13 minute de glorie, datorita golului lui Sorin 

Avram, care a propulsat-o pe primul loc al clasamentului diviziei A- 
Dar, cum spune o vorbă, ar fi fost prea frumos ca să fie adevărat, 
tinerii și talentații fotbaliști ai formației gazdă punînd capăt iluzi
ilor băcăuanilor și obținînd victoria, scontată, de altfel.

Cel de al doilea meci al etapei al cărui rezultat a fost așteptat 
cu mult interes, cel dintre Universitatea Cluj și Steaua, a umplut 
inimile studenților cu dulcea licoare a bucuriei, prin victoria în 
sine, prin obținerea ei dramatică, în apropierea potoului și prin 
efectele ei: trecerea Universității pe locul al doilea în clasament.

Etapa a fost marcată și de două surprize, dintre care mai mare 
apare meciul egal realizat de Dinamo, pe teren propriu, în fața 
Petrolului (față de potențialul și de veleitățile 
decît victoria în deplasare obținută de F, C. 
unui adversar care se reorganizează din toate 
în afară de cel al jocului.

Probabil că, atît Crișul, cit și CF.R. Cluj, 
vreme în șah, ieri, pe constănțeni, nu și-au pierdut încrederea în 
destinul lor. Dar, cînd ai multe speranțe și puncte puține, este 
foarte dificil de întrevăzut o schimbare esențială a situației. Evident, 
tainele fotbalului nu le cunoaște nimeni. Și nici forțele acestui 
sport. N-au trecut, la Petroșani, 44 de minute fără nici un gol, 
pentru ca intr-un singur minut — poate și mai repede! — craio- 
venii să scoată mingea din plasă de două ori ? (B.)

(Continuare în pag. a 2-a) i

Angela Ionescu (C.P.B.) învinge de data aceasta blocajul înalt și 
prompt al studentelor de la I.E.F.S. compus în această fază din Car
men Marinescu și Renata Pop. Foto: M. THEO

CRETU 
(„U" Cluj)

FAGAȘ
(Jiul)

BARBU
(F. C. Argeș)

MORARU 
(Petrolul)

MUREȘAN
(A. S. Armata)

ETAPEI
M. IONESCU

(Petrolul) 
SOLOMON 

(„U" Cluj) 
NUNWEILLER VI 

(Dinamo) 
MULTESCU

(Jiul)

MOCANU 
(Petrolul)

JERCAN
(F. C. Argeș)

celor două echipe), 
Argeș in compania 
punctele de vedere,

care a ținut multă

C.P.B. 5-0
femi-

în meci feminin de divizia A la volei

Sala Dinamo din Capitală a găzduit 
aseară partida dintre formațiile 
rtine I.E.F.S. șl C. P. București (divizia 
A), contînd pentru ultima etapă a tu
rului. La capătul unul joc care nu a 
reținut atenția decît în primul set. stu
dentele au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (11, 6, 4). Poligrafele au depus 
eforturi evidente la începutul partidei - 
pentru a da o replică puternică ad
versarelor, ceea ce le-a reușit, jocul 
menținîndu-se echilibrat și interesant 
pînă la 10—10. In final însă, I.E.F.S. 
s-a impus, ca urmare a superiorității 
în atac și la blocaj. In continuare, echi
pa C.P.B. a evoluat din ce în ce mai 
palid, ușurînd sarcina studentelor. To
tuși, acestea nu au avut o' comportare 
la nivelul așteptărilor. De la învingătoa
re, mai bune ni s-au părut în acest meci 
Marcela Pripiș, Marja Cengher și Geor- 
geta Gergely,’ iar de la învinse s-a
străduit mai mult Ileana Covaci. Au
arbitrat bine un meci fără probleme 
Em. Iliescu și E. Vintilescli. (A. B.)

0 frumoasă realizare gospodărească a clubului Rapid

PE STADIONUL „OllITEȘTI
0 TABELA DE MARCAJ ELECTRONICA

Reprezentanții presei sportive au 
fost invitați, ieri dimineață, în „Ciu
lești". pentru a li se prezenta o re-

In divizia A la baschet feminin

CRIȘUl ORADEA-UNIVERSITATfA TIMIȘOARA: 54 62!
Meciul restanță contînd pentru 

etapa a Vl-a a turului campiona
tului republican de baschet (femi
nin) Crișul Oradea — Universita
tea Timișoara, a revenit în mod cu 
totul surprinzător oaspetelor cu 
scorul de 62—54 (38—29). La în
ceput, orădencele au jucat mai 
bine și au condus în minutul 6 cu 
12—4, iar în minutul 11 cu 22—17. 
Apoi, ele au căzut. Au comis mul
te greșeli în atac cit și în apărare,

de care au profitat oaspetele. De 
la studente au jucat foarte bine 
Diaconescu, Nedelea și Groskopf. 
Au înscris : Bodor 8, Balogh 12, 
Boca 7, Czege 15 și Horvath 12 
pentru Crișul, respectiv Diaconescu 
17, Nedelea 17, Groskopf 16 și 
Schnebli 12 Arbitraj bun al cuplu
lui Fr. Took (Cluj) și G. Berek- 
merj (Tg. Mureș).

marcabilă realizare gospodărească a 
clubului Rapid ; noua tabelă de mar
iaj. electronică. O tabelă în genul 

— celei de pe „Republicii", de dimen
siuni mai reduse, care vine să în
locuiască vechea și greu perceptibila 
tabelă de marcaj, ani de-a rîndul 
subiect de glume și de ironii pentru 
cei ce veneau pe „Giulești". la me
ciurile ■ Rapidului.

Toți aceștia vor ihtîlni acum un 
„soorer" modeirn, care, pe lîngă o in
formație promptă, precisă și... vi
zibilă, înfrumusețează peisajul sta
dionului. decorația lui.

Sînt cîteva date deosebit de inte
resante de reținut tn legătură cu a- 
ceastă performanță a clubului Rapid. 
In primul rînd, faptul că este vorba 
de o tabelă electronică înfăptuită, de 
la un cap la altul, 
mijloace autohtone.

cu materiale și 
spre deosebire

Jack BtRARIU

I. GHIȘA — ooresp. județean (Continuare în pag. a 3-a)
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Noi contribuții ale școlii timișorene la dezvoltarea teoriei și practicii

educației fizice

SIMPOZIONUL: „FORME ATRACTIVE De vineri, din nou pe patinoar

PROCESUL DE FORMARE A SPORTIVULUI-CETAȚEAN
(Urmare din pag. 1)

ALE EDUCAȚIEI FIZICE 
ÎN RÎNDURILE FEMEILOR"

Activitatea laborioasă. puternic 
«.ncorată in realitate, a Centrului 
metodologic de studii și documentare 
.^.președinte prof. univ. dr. CI. Bucur) 
ei C.J.E.F.S. Timiș și-a făcut din nou 
simțită prezența cu ocazia recentului 
simpozion: „Forme atractive ale edu
cației fizice în rînduriie femeilor”.

Numeroase cadre didactice de spe
cialitate. conducători ai mișcării spor
tive din județele țării, cercetători 
etc. au asistat timp de două zile la 
interesante lecții practice și au au
diat un mare număr de comunicări 
științifice.

Făciod parte dintr-un vast plan de 
muncă al comisiei pentru activitatea 
de educație fizică și sport de masă 
a C.N.E.F.S.. tematica simpozionului 
<— încredințat spre organizare cen
trului metodologic timișorean — a cu
prins o arie largă de aspecte, reieșită 
chiar și din simpla enunțare a cltorva 
titluri: „Caracteristici morfo-funcțio- 
nale ale organismului la femei" (dr 
V, Cătină). „Forme și mijloace de 
atragere a femeilor in activitatea spor
tivă de masă” (prof. univ. C. Iovă- 
nescu. lect. Fr. Prinz, lect. M. 
Schmitz). ..Rolul și influența exer- 
eițiiloi- fizice asupra capacității de 
muncă Ia femei” (lect. Cornelia Mu- 
reșan, dr. V. Cătină), „Educația fi
zică, factor deconectant și de diver
tisment >n rînduriie femeilor” (asist. 
Ana Mocum), „Cauzele plafonării 
pregătirii fizice a elevelor din el. 
VIII—X în școala generală” (prof. 
Marta Weis). „Unele forme atractive 
de practicare a exercițiilor fizice la 
studente” (lect. Cornelia Mureșan). 
„Contribuții la cunoașterea sensului 
preferențial al mișcărilor pentru 
educația fizică Ia femei” (prof. Z. 
Lupu) etc.

Dezbaterile de la Timișoara s-au 
caracterizat printr-o notă cu pro
nunțat caracter aplicativ, reieșită 
din faptul că TOATE COMUNICĂ
RILE s-au bazat pe cercetări asu
pra unor grupuri mai mari sau mai 
«nici de subiecți, au recomandat so
luții concrete de atragere a femeilor 
în practicarea exercițiilor fizice și, 
în sfîrșit. au cuprins In sfera inves
tigațiilor elementul feminin avî.'.d 
diferite preocupări: muncitoare, func
ționare. eleve, studente etc.

Cit de utilă și de actuală — pri
vită fie și numai din unghiul de 
vedere al medicinei —- este proble
ma educației fizice în rînduriie fe
meilor, a demonstrat-o dr. V. Ca
lina, reputat medic timișorean, care 
de multi ani studiază efectele cura
tive ale sportului in menținerea

unei perfecte stări de sănătate, a 
unui continuu echilibru biologic al 
femeilor. Avertizînd că „majoritatea 
ocupațiilor femeilor au caracter sta
tic, chiar dacă nu este vorba de 
munca de biro-'”, dr. V. Cătină a 
recomandat, ca forme deosebit de 
accesibile și cu rezultatele cele mal 
tonifiante, practicarea înotului, gim
nasticii și, in sezonul rece, a pati
najului.

Din testele efectuate de autorii 
comunicărilor, ca și din demonstra
țiile practice prezentate în prima zi 
(4 decembrie) a lucrărilor simpozio
nului, s-a desprins preocuparea pen
tru găsirea soluțiilor celor mai efi
ciente de angrenare a muncitoarelor 
într-un ansamblu practic și simplu 
de exerciții fizice. Lect. Cornelia 
Mureșan și dr. V. Calina sînt de pă
rere că „pentru muncitoarele care 
lucrează mai mult în poziția șezînd, 
exercițiile de gimnastică trebuie să 
cuprindă mișcări de întindere a eo 
Ioanei vertebrale, exerciții dinamice 
ale membrelor superioare și inferi
oare avînd ca scop relaxarea grupe
lor musculare solicitate și stimularea 
circulației și oxigenării extremită
ților, pre n și exerciții de respi
rație”.

In sfîrșit se impune să facem 
cunoscute rezultatele practice ale 
unor specialiști în domeniul înotu
lui (lect. Eugen Nagy șț lect. Cor
neli» Mureșan) care au demonstrat 
efectele remarcabile ale acestui sport 
asupra sănătății și dezvoltării armo
nioase a corpului. Primul s-a pre
zentat în fața asistentei cu grupe de 
fete. înotătoare. în vîrstă de 3—4 
ani și 5—7 ani, demonstrînd că la 
această vîrstă ele deprind repede 
tainele acestui sport. Cornelia Mure
șan. după îndelungi cercetări efec
tuate cu studente din anii I și II 
ale Institutului Politehnic (care efec
tuează orele de educație fizică In 
bazinul de înot) a demonstrat că 
acest sport contribuie la dezvoltarea 
normală și la călirea organismului, 
la dezvoltarea armonioasă și redu
cerea unor atitudini vicioase ale co
loanei vertebrale etc.

In curind — prin grija reputaților 
specialiști ai centrului metodologic 
rle studii și documentare, avîndu-1, 
în frunte pe unul dintre promotorii 
teoriei si practicii educației fiz'ce 
dir. România, prof. univ. dr. CI. 
Bucur — lucrările simpozionului 
'■or fi reunite în volum, devenind 
astfel un util și prețios instrument 
de lucru pentru specialiști.

TURUL II AL GRUPEI SECUNDE
CAMPIONATULUI NATIONAL

Doru Moroșan (18 ani) unul din 
punctele „tari1- ale atacului Dunării 

Galați.

Marile derbyuri hocheistice Stea
ua—Dinamo eclipsează, evident, des
fășurarea campionatului nostru. Este, 
altminteri, singura partidă care sus
cită interes și reușește să aducă 
niscaiva spectatori în tribunele pati
noarului artificial din Capitală. 
Sîntem, din păcate, deseori ispitiți 
să reducem la aceste meciuri tot 
ce se întîmplă pe planul național al 
pucului și al crosei.

Dar sportul acesta dispune de un 
univers mult mai larg, care promite 
să se întindă o dată cu dezvoltarea 
bazei sale materiale. La sfîrșitul ac
tualului cincinal, România va avea 
cam 20 de patinoare artificiale, ceea 
ce — teoretic cel puțin — presupune 
un număr egal de echipe. Tocmai

3 3 0 0 16— 5 « (4-11)
3 1 0 2 10—13 2 (— 3)
3 1 0 2 14—18 2 (— 4)
3 1 0 2 7—11 2 •(— 4)

• Azi 
etape a 
B.

• Cu-

au loc 
turului

prilejul

meciurile ultimei 
secund al diviziei

de aceea merită să ne aplecăm aten
ția spre colectivele tinere, neconsa
crate încă, aflate (temporar) în eșa
loane secunde, unde — nutrim spe
ranța — se formează și se călește 
viitoarea generație a jucătorilor, 
menită să «a locul celei de astăzi.

In acest context trebuie privită 
competiția care începe vineri în Ca
pitală, turul II al grupei secunde a 
campionatului național, în care se 
stabilește configurația locurilor 5—3 
ale clasamentului.

Primul tur, disputat la Galați, a 
dat cîștig de cauză eciiipei locale, 
Dunărea, care s-a dovedit imbatabilă 
pe teren propriu. Celelalte trei com
petitoare (învinse de gălățeni) au 
obținut rezultate simetrice : cîte o 
victorie. Ceea ce a condus la urmă
torul clasament:
Dunărea Gl.
Avîntul Gheorghieni 
Tirnava Odorhei 
I.P.G.G. București

Situația existentă sporește intere
sul față de runda bucureșteană a 
competiției. Dunărea va căuta, fără 
îndoială, să-și confirme pretențiile 
de echipă din primul eșalon națio
nal, la care aspiră — în egală mă
sură — formația studenților bucu
reșteni. Dar, Avîntul și Tirnava 
caută să arate rezultatul concret al 
faptului că în județul lor (odinioa
ră leagăn al 
există acum 
acoperit...

Cunoscînd 
celor patru 
nuntul că ele au urmat un program 
de pregătire intens, avem toate mo
tivele să așteptăm jocuri atractive, 
spectaculoase, de bună calitate. De 
care hocheiul nostru are nevoie !

Valerio CHIOSE
Iată programul:
VINERI 10 DECEMBRIE: Dună

rea—Tirnava (ora 16,30) 
I.P.G.G.—Avîntul (ora 19,30)

SÎMBATA 11 DECEMBRIE: 
narea—Avîntul 
I.P.G.G.—Tirnava 
DUMINICA 12 DECEMBRIE: 
nava—Avîntul 
Dunărea—I.P.G.G.

hocheiului românesc) 
un patinoar artificial

tinerețea și ambițiile 
echipe, adăugind amă-

Du-

Tîr-

Ion GAVRILESCU

festivităților ce 
vor fi organizate pentru sărbăto
rirea a 40 de ani de la înființa
rea Federației internaționale de 
baschet amator (F.I.B.A.), la Ge
neva se va disputa. în ziua de 
19 iunie 1972, întîlnirea dintre re
prezentativele Europei și S.U.A.

• Vineri, sîmbătă și duminică 
se va desfășura etapa finală pe 
zone a „Cupei Federației" rezer
vată minibaschetbaliștilor de cat. 
I. Orașele gazdă: Suceava, Con
stanța, Pitești, Tg. Mureș. Timi
șoara la băieți, Bacău, Oradea, 
Ploiești, Brașov la fete.

PLENARA ARDITRILOR
DE FOTBAL

DIN CAPITALA

cadrul fiecărei discipline sportive 
manifesta una sau mai multe per 
sonalități care se impun atît în are
nă. cît și în societate, etaloane pe 
care tinerii promovați caută să le 
urmeze și să le atingă performanțele 
Lîngă exemplul personal, operează 
șl controlul sondajul pe care cei 
validați îl exercită asupra celor care 
vin. Un exemplu : deși un deosebii 
talent. Vasile Zdrenghea nu va f1 
lăsat de echipă să devină, doar un 
mare 
nent
„cum

SP

baschetbalist, el fiind perma- 
interpelat de către colegi « 

__ ... merge . cu facultate® ?”
— Față de solicitările din ce în 

ce mai ridicate ale performanței 
sportive, se manifestă diferite pozi 
Iii : 1) care susține compatibilitatea 
celor două activități și rezultatele de 
calitate pe ambele planuri — spori 
și învățătură ; 2) care acuză prima 
poziție de utopic și vorbește de de
presiunea unei activități cînd cerin
țele din cealaltă devin preponderente ; 
3) care adoptă linia unei minime re
zistențe. vehiculînd ideea acelei 
„aurea mediocrilas” atît în arenă, 
cil și în amfiteatrele facultăților. 
Care este poziția specialiștilor, spor
tivilor și conducătorilor clubului „U“ ?

— Deși acea mobilizatoare formu
lă : „primii în sport, primii la car
te” are ici-eolo fericite acoperiri 
— la noi. în fotbalistul Ștefan, stu
dent „de 9 și 10” al uneia dintre 
cele mai dificile facultăți mateena- 
tica — ea trebuie, cumva, reconsi
derată. privită prin prisma solicită-

rilor infinit superioare pe care le 
presupun astăzi performanta spor
tivă și învățămîntul universitar. Cu 
alte cuvinte, devenind ceva mai rea
liști și mai practici, să ne străduim 
a îmbina priceput cele două activi
tăți și să le dăm. concomitent sau 
alternativ, răspunsuri pozitive. Nu 
trebuie însă, să rămînem datori pe 
nici unul din fronturile pe care 
ne-am angajat, sau să facem rabat, 
lucru pentru care opinia publică 
ne-ar sancționa prompt (la rezultatul 
sportiv) sau peste timp (comportarea 
absolvenților în producție).

— Cum vedeți — sau în ce trebuie 
să se manifeste — ajutorul ne care-l 
primesc studenții sportivi în sesiu
ne, ca acesta să nu apară ca „o sin
gură împingere înainte”, ca o facili
tate dinainte cunoscută., care ar 
scuti pe sportiv de studiu?

— Pentru că sportivii universitari 
depun în arenă eforturi de care 
ceilalți colegi sînt scutiți, ar fi ne
drept ca în momentele lor dificile să 
ne întoarcem fata de la ei, mai ales 
cînd vedem la aceștia interes și pre
ocupare pentru studiu. Ajutorul pe 
care li-1 dăm — și care poate să cu
prindă cele mai diferite forme — 
trebuie să fie. Insă, de așa natură 
îneît el să nu lase lacune în pre
gătirea profesională a studentului, la- . 
eune pentru care însuși acesta ne-ar 
acuza mal tîrziu. Cit privește ideca 
sportului ca singur mijloc către di
plomă universitară o Consider un 
delict pe care astăzi — în condițiile 
unor exigențe și responsabilități spo-

rite — nimeni nu mai este dispus 
să-1 acopere.

— Sinteți președintele unui club 
sportiv, unitate care — după toate 
prescripțiile — nu trebuie să se 
rezume la operații funcționărești, să 
se substituie unui ghișeu unde se 
dau informații șl se primesc petltii. 
F.1 trebuie să-și organizeze 
fel munca — I..A ... 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 

în raportul la plenara C C. al P C R. 
din 3—5 noiembrie, 
funcția cluburilor Si 
cultură (unități cu

5 in asa
după cum recomanda

referindti-se la 
a caselor de 

care cluburile
sportive au evidente similitudini) 
„INCIT OAMENII MUNCII (nr. în
cazul nostru sportivii) SA-SI POATĂ 
PETRECE TIMPUL LIBER CÎT M 'I 
PLĂCUT ȘI ÎN ACELAȘI TIMP 
EDUCATIV”. Ce întrunește, din toa
te aceste solicitări, clubul „U” ?

— Moștenește obișnuința întllniri- 
lor și plăcerea conversației. Activi
tatea lui trebuie. însă, mult îmbu
nătățită. atît sub aspectul acumulă
rilor — o bibliotecă, publicații, jocuri 
recreative pentru sportivi — cit și 
în conținutul activității — simpo
zioane cu teme diferite, filme pro
iectil de diapozitive, expuneri. în- 
tilniri. colocvii sportive, seri de dans 
— clubul trebuind să devină un se
diu care să faciliteze apropierea și 
cunoașterea sportivilor, sudura dintre 
aceștia și susținătorii lor. care con- 

orizontului 
recrearea și 
desăvlrșlrea

tribuie la îmbogățirea 
cultural al tinerilor, la 
destinderea acelora, la 
educației lor comuniste.

0 echipa fruntașă in degringoladă

BUCUREȘTENII DORESC
Au mai rămas puține zile piuă la 

..Dinamoviada" de box ce se va des
fășura Ja Wroclaw (Polonia), între 
16 și 22 decembrie. Dinamoviștii 
bucureșteni au început pregătirile 
din tirn.p și în ultima perioadă și-au 
stabilit cartierul general la Săitica. 
unde, sub conducerea antrenorilor 
Titi Dumitrescu și Eugen Fiiresz. se 
antrenează de zor. O vizită la Săfti- 
ca ne-a edificat asupra intențiilor 
dinamoviste pentru actuala edi

ție a întrecerii. Toți boxerii depun 
eforturi deosebite și muncesc cu 
multă tragere de inimă.

Varietatea pregătirii este evidentă 
în planurile celor doi antrenori, iar 
la ora vizitei noastre lotul pugiliști- 
ior era împărțit în două echipe de 
fotbal, care-și disputau întîietatea 
într-un meci aprig, în care formația 
lui Titi Dumitrescu se plîngea că 
in poarta adversă apără maestrul 
Geza Fiirdsz și mingea nu poate a- 
tinge plasa din cauza volumului 
impresionant al fostului campion al 
greilor. Dar Ene, Gorea și Boboc 
nu se dau bătuți și reușesc un nes
perat rezultat de egalitate în fața 
lui Moraru. C. Ghiță și Mihalcca. 
Afară temperatura este în jurul 
punctului de îngheț, dar din trenin
gurile pugiliștilor ies aburi, iar 
sprinturile, driblingurile și șuturile 
la cele două porți, apărate de antre
nori, sînt de o mare frecvență. Me
ciul s-a terminat. A urmat o repriză 
de 15 minute de relaxare, după 
care, toată lumea, intră în sauna 
binefăcătoare. Seara lotul a venit 
'-n București și in sala de festivități 
b clubului Dinamo a susținut parti
de de antrenament cu public.

Am solicitat părerea antrenorilor 
dinamoviști despre șansele boxeri
lor români la competiția de la Wro
claw ți rezultatele ce le întrevăd 
pentru elevii lor.

Azi de Ia ora 18. în sala Dina
mo, va avea loc plenara arbitrilor 
de fotbal din Capitală. Cu acest 
prilej, se va prezenta raportul de 
activitate pe anul 1971 al Colegiu
lui municipal de arbitri.

SĂ SE COMPORTE BINE
„La Dinamoviadă vom prezenta o e- 

chipă completă. La antrenamente 
băieții au tras tare, deci dorința de 
cîștig există, dar nu trebuie uitat 
că la Wroclaw vor fi prezenți pu- 
giliști excelenți, mulți medaliați o- 
Jimpic-i și europeni. Printre aceștia 
se numără boxeri din Uniunea So
vietică, Polonia (principalii favoriți 
ai competiției), precum și sportivi 
din Ungaria, R. D. Germană și, 
bineînțeles, România. Din echipa 
noastră se prezintă bine, cu șanse la 
locuri fruntașe, Boboc, Cuțov, 
Gyorffi, Dascălu, dar și cei
lalți speră la realizarea unor 
victorii de prestigiu. Dacă lu
crurile se vor desfășura normal, a- 
tunci echipa noastră se poate clasa 
F? locul 3, deoarece nu credem că 
polonezii (gazdele întrecerii) și so
vieticii pot fi depășiți în clasamen
tul pe echipe”.

Paul IOVAN

MECI AMICAL
REȘIȚA (prin telefon). — In loca

litate a avut loc întîlnirea amicală 
de box dintre echipele C.S.M. și 
Crișul Oradea. Au evoluat 13 pe
rechi de juniori și seniori. Rezulta
tele tehnice : Juniori : G. Cismadia 
(O) b.p. P. Moraru, C. Boznea (R) 
egal cu L. Palatzi, D. Perian (R) 
b.p. Tr. Cacuci, L. Horvath (O) b.p. 
R. Nicolae, I. Ciura (R) b.ab. 2 Șt. 
Deliman, I. Plener (R) b.ab. 2 Șt. 
Seip, A. Virag (R) b.ab. 1 St. Temfli, 
G. Blaj (R) b.ab. 1 A. Osvald, V. 
Gălășel (O) b.ab. 2 P. Lungu, Șt. 
Turcuț (O) b.ab. 2 P. Batki. Seniori: 
C. Muscă (R) b.p. M. Ciorbă, Al. But 
(O) b.p. C. Văran. Scor final: 13—11 
pentru reșițeni (M. MIRCOV — co- 
resp.)

BÎRLAD : O NOUA BAZA SPORTIVA
X ȘCOLARA
S» -Recent,: Birladul s-a îmbogățit cu o 
Snoua bagă sportivă școlară, araena- 
««tă tn ctirtea Liceului nr. 3 din locali- 
Șate.

Datorata — tn special— muncii pa-
Wiotloe a elevilor liceului, noua uni- de 

de 
In

£ Datorata — tn special — muncii 
tarte sportivă dispune de terenuri 
■Saschet, volei, handbal și tenis 
'dnp, sectorul de atletism fund 
tours de finisare.
j Inaugurarea terenurilor a avut 
«âptamîna trecută, cu ocazia partidei 
«amicale de handbal masculin dintre 
techipele Liceului nr. 3, campioana 
l.de toamnă” a județului Vaslui, șl 
Școlii profesionale, confruntare în

cheiată cu victoria gazdelo-r, cu scorul 
de 18—14.

loc

Laurențtu SOLOMON
corespondent

120 DE TINERI SCHIORI LA SIBIU

Dna dintre cele mat puternice secții 
de schi din județul Sibiu, funcțlonind 
ide doi ani, acționează pe lingă Școala 
sportivă „Șoimii" din localitate, antre- 
nlnd — sub conducerea pasionată și 
competentă a profesorilor .Mihail Un-

gureanu șl Fabrițius Hartwing — 120 
de sportivi.

O dată cu celelalte opt secții ale 
Școlii sportive (director prof. Dumitru 
Dobrescu), schiul — deși mult mai 
tinăr — cunoaște o evoluție ascenden
tă, se maturizează, legînd de viitorul 
său multe dintre speranțele schlului- 
lo nd din țară.

Pentru ca aceste deziderate să se 
realizeze, secția de schi-fond a Șco
lii sportive „Șoimii" a lucrat neîntre
rupt tot anul, iar din luna octombrie 
a procedat la pregătire specifică, cu 
schiuri pe rotile, pregătire desfășurată 
pe traseul din fața stadionului Me
talul, din parcul „Sub Arini".

Prima ieșire pe zăpadă a avut loc 
la 14 noiembrie, pe pistele platoului 
Onceșli din stațiunea Păltiniș, care 
a găzduit primul din cele 16 con
cursuri cuprinse In calendarul compe- 
tițional al schiorilor de la „Șoimii" 
Sibiu.

Întrebat! despre șansele elevilor lor 
in noul sezon, profesorii Ungureanu 
și Hartwing s-au declarat opttmiștt. 
sperind ca mai mulți dintre „șoimii" 
Sibiului — Lucia Boboc, Mariana Ban- 
< iu, Anamaria Munteanu. Van da Blo- 
tor. Mircea Damian, Cornel Larion, 
George sădeanu sau Alfred Bauman — 
să ocupe locuri fruntașe la campio
natele naționale.

Iile IONESCU 
corespondent județean

VACANTA PIONIERILOR — O EX
CELENTĂ GAZDA A ÎNTRECERILOR 

SPORTIVE

După cum ne informează corespon
dentul nostru Tltu CORNEA, în fața 
pionierilor din Valea Jiului, acest se
zon (inclusiv vacanța), așează un întreg 
șir de competiții sportive, programate 
prin grija organelor locale de sport 
și turism.

Astfel, cu începere de la 19 de
cembrie, în orașul Lupenl șl la cabana 
Straja, se va desfășura — cu partici
parea pionierilor din Județul Hunedoa
ra șj din județele limitrofe — „Festi
valul sporturilor de lamă", care va 
aduna la start amatori de schi, să
niuțe și patine.

In zilele 27 și 28 decembrie, tine
rii handbaliști ai văii Jiului se vor

VOINȚA CONSTANȚA LANSEAZĂ S.O.SJ...
FLORICA 

sportului, _ .
„Din păcate, în formația noastră 
și-au făcut 
fiecare o interesează mai mult ce 
face... colega ei, decît ea însăși. 
Munca educativă a lăsat, de ase
menea, mult de dorit. Au fost tre
cute cu vederea actele de indis
ciplină, absențele de la antrena
ment, pregătirea făcută formal, 
fără responsabilitate. Este nevoie 
Să reconsiderăm radical concepția, 
despre pregătire, despre muncă, 
să împărtășim din experiența 
noastră elementelor tinere, să rede
venim ECHIPA de altădată".

Fără să-i contrazicem pe inter
locutorii noștri în ceea ce pri
vește activitatea antrenorului Ti
beriu Jurcă. socotim necesar să a- 
mintim că el a fost lăsat mult 
timp să rezolve singur problemele 
dificile ale secției, fiind lipsit de 
sprijinul consiliului asociației spor
tive. Ceea ce nu trebuie ignorat.

Tentativa care se face _ 
pentru a salva echipa de la o 
eventuală retrogradare este 
dabilă, dar ea nu va avea 
de izbîndă dacă se va merge mai 
departe pe linia minimei rezisten
țe apelîndu-se la serviciile unor 
jucătoare

Socotim 
Constanța 
Țiunct de 
posibilităților proprii, 
context, pregătirea echipei nu mai 
poate naviga în apele tulburi ale 
improvizației sau ale diletantis
mului. căutîndu-se un antrenor ca
lificat, animat de dorința de a 
crește jucătoare . de nădejde. Nu
mai un antrenor-animator poate 
crea o atmosferă de efervescentă, 
care să readucă echipa constăn- 
țeană la nivelul tradiției și al re
putației sale.

dornică de a- 
aproape necunoscută, 

de un inimos instructor 
avea să răstoarne toate 
hîrtiei în campionatul 

cîștigînd invidiatul

O echipă tîiiără. 
firmare, 
pregătită 
voluntar, 
calculele
anului 1963, 
titlu. Este vorba despre formația 
feminină Voința Constanța, antre
nată de activistul sportiv 
Milcescu, echipă care, 
aceea, timp de ani de zile s-a 
menținut în elita popicelor, âflîn- 
du-se și astăzi în prima categorie 
a campionatului țării. Am folosit 
verbul ia modul trecut „S-A 
MENȚINUT", pentru că, de la o 
vreme, această formație bate pa
sul pe loc, iar în ultimele etape 
ale campionatului divizionar su
feră înfrîngeri usturătoare chiar 
pe arena proprie. Am socotit o- 
portun ca. față de această evoluție 
necorespunzătoare, să ne deplasăm 
Ia Constanța și să discutăm cu 
factorii care răspund de destinele 
Voinței.

GHEORGHE PETRESCU, mem
bru în consiliul Asociației Spor
tive Voința, noul instructor al e- 
chipei : „La ora actuală efectivul 
secției de popice numără doar șase 
jucătoare de nădejde, exact cît ne 
trebuie pentru a alcătui o forma-

TURNEUL FINAL LA LIBERE-

O COMPETIȚIE UTILĂ Șl PLINĂ

Actualul sistem de desfășurare a 
campionatului republican pe echipe 
la lupte libere și greoo-romane, cu 
organizarea unui turneu final pen
tru echipele clasate Pe locurile 1—3 
în serii care să desemneze formația 
campioană, este deosebit de util și, 
ca atare, a fost bine primit de către 
antrenori.

La lupte libere. în lupta pentru 
titlu au fost angajate formațiile 
Steaua. Steagul roșu Brașov, Dina
mo București, Dunărea Galați. Meta
lul Tîrgoviște și Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc. Primele trei echipe au o
veche experiență competiționaiă. iar 
ultimele două sînt formații tinere
(Metalul avînd la activ trei.
Lemnarul două ediții
Turneul final a fost, 
acord cu progresul 
ultimul timp Ia acest 
anul acesta au fost 
medalii la C.M. una 
una de bronz). Partidele s-au situat 
la un nivel tehnic acceptabil, spor
tivii din majoritatea echipelor stră- 
duindu-se. și în bună măsură reu
șind să execute procedee clare, spe
cifice stilului liber, prin folosirea 
de atacuri la picioare, piedici, co- 
siri etc. De .data aceasta, chiar și 
întllnirile între doi sportivi de forțe 
și pregătire sensibil egale au fost 
destul de disputate, partenerii nu 
s-au limitat la tatonări intermina-. 
bile, ci au acționat rapid. încercînd 
să-și ducă adversarul in pozipe di
ficilă. La dinamizarea meciurilor a 
contribuit. în bună măsură, și noul 
regulament, care sancționează din 
primele minute pasivitatea pe sal
teaua de concurs. Fiecare echipă fi
nalistă a avut cîțiva sportivi eviden-

iar 
în divizia A), 
în general, în 
înregistrat în 
stil (la libere 
cucerite două 
de argint și

întrece cu colegii din Deva șl Hune
doara într-un adevărat maraton, deve
nit tradițional sub numele de „Trofeul 
vacanței".

Calendarul competlționai al acestui 
sfirșlt de decembrie mal cuprinde în
treceri de tenis de masă (Lupenl, 23 
decembrie), „Cupa 30 Decembrie" la 
șah (Casa de cultură din Petroșani, 
24 decembrie) și concursul pentru... 
cel mai frumos om de zăpadă 1

Sperăm că toate aceste acțiuni, 
prinse tn plan, vor prinde viată, 
grenînd un număr cît mai mare 
tineri sportivi ai Vălj Jiului.

„MEMORIALUL GALL LAJOS
Nu de mult, la St. Gheorghe, 

organizarea catedrei de educație 
zică a Lioeulul de cultură generală 
nr. 1, a avut loc crosul „Memorialul 
Gali Lajos”, dedicat memoriei fostu
lui elev al școlii, recordman balcanic 
de atletism.

Intrat In tradiție, crosul s-a desfă
șurat în parcul orașului, bucurîndu-se 
de participarea a peste 800 de elevi. 
La capătul unor întreceri pasionante, 
cursele au 
Zsigmond (la 
(la fete).

INITIATIVE

Acțiunea 
obiective

DE ÎNVĂȚĂMINTE

Boris
după

țiați din punct de vedere tehnic, ca 
d-2 pildă. 1 Arapu. P. Androne. I. 
Dumitru (Steaua). G. Eremia. V. Ți- 
gănaș (Dinamo). C. Moldovan 
Mihăilă (Steagul roșu).

(Metalul), 
Teglaș. L.

V.
I. Iatagan 

Gh. Ciuntă 
Simo (Lcm-

T. Pătrașcu 
IDunărca). E 
nărui),

Aceasta nu 
lotului național din aceste formații 
n-au avut o comportare bună. Ei au 
cfștigat ușor confruntările, unii din
tre ei. ca de exemplu. N. Coman, 
Gh. Urianu. Șt. Stîngu (Steaua). I. 
Marton (Dinamo) și P. Poalelungi 
(Dunărea) n-au 
măsura lor.

Revenind la 
lor, trebuie să 
care acum a cîștigat pentru 
oară competiția n-a avut... 
me decît într-un singur meci, acela 
cu Steagul roșu. _ cînd a cîștigat 
limită 
ediția 1 
ocupat 1 
poziția 
Steaua 
așteptat, 
o indisponibilitate care a scăzut forța 
echipei (a lipsit, fiind suferind, vice- 
canapionul lumii la 
Ambruș). Dinamo

înseamnă că membrii

avut adversari pe

comportarea 
spunem că

echipe- 
Stcaua, 
a 11-a 
proble-

la 
în 
au 
pe 
cu

(18—14) Brașovenii, care 
precedenta a competiției, 
locul II. s-au clasat acum 
a III-;; și după întîlnirea 
n-au mai dat randamentul 

t. Este adevărat că ei au avut

cat. 74 kg. L.
București

comportat excelent în această finală 
și față de alți ani. cînd nu putea 
emite pretenții decît pentru locul 4 
sau 5, acum a reușit să urce pe lo
cul 2, învingînd patru din cele 
cinci finaliste. Echipele Metalul Tîr
goviște. Dunărea Galați și Lemnarul 
Odorhei (clasate în această ordine 
pe locurile 4—6) au cîteva individua
lități destul de valoroase, compo- 
nenții acestor divizionare însă su
plinesc. de multe ori. tehnica prin 
forță.

La această ediție a turneului fi
nal, arbitrajele au avut un rol hotă- 
rîtor atît în buna desfășurare a între
gii competiții, cît și în evidențierile 
individuale. AplicȘnd. cîteodată, exa
gerat noul principiu 
a meciurilor arbitrii. în frunte cu 
cei trei șefi de saltea — V, Bați, 
C Popescu si L. Bandi — s-au pri
pit în acordarea avertismentelor, care 
atingînd un număr de trei, 
fică automat pe concurentul 
tiv. In privința deciziilor 
colegiul de arbitri trebuie 
formizeze optica arbitrilor 
tori. Cu toate aceste minusuri în ar
bitraje, competiția n-a avut de su
ferit. ordinea echipelor în clasament 
nefiind influențată.

tie. Singura rezervă (Felicia Cris- 
tea) pe care am legitirpat-o de 
curind, e începătoare, astfel că 
nu putem conta, deocamdată, pe 
aportul ei. De mult n-a mai exis
tat o a doua rezervă, fapt pentru 
care am pierdut meciul cu Me- 

, trom Brașov. Mi-am dat seama că 
jucătoarele noastre s-au obișnuit 
cu un antrenament șablonard, 
făcut la modul general, neindivi
dualizat. Avem sportive care au 
deprins un stil defectuos de lan
sare, greu de remediat 
ignorat, de asemenea, 
fizică. Fetele fac febră 
după un program de 
cam la nivelul aceluia 
fac în mod curent elevii clasei a 
V’II-a !... în această situație, am 
preluat, pină la 12 decembrie, 
cînd se va încheia turul, conduce- 
rep tehnică a secției, silit 
mult de împrejurări, intrucit 
tul antrenor Tiberiu Jurcă a 
suspendat și, pur și simplu, 
avea cine să se ocupe de echipă".

PROF. ION ANGHEL. secretarul 
. asociației sportive Voința : „An
trenorul Jurcă a fost eliberat, tem
porar, din activitate pentru repe
tate neglijențe, lipsă de autori
tate și chiar incompetență. Cre
dem că vom renunța definitiv Ia 
serviciile sale- De mai bine de doi 
ani, el n-a reușit să imprime e- 
chipei o pregătire metodică, deși 
a beneficiat de condiții materiale 
corespunzătoare. în această peri
oadă, el a crescut doar o singură 
jucătoare, Aurelia Scînteie, bizu- 
indu-se în principal pe rutina ve
teranelor care — Ia rîndul lor — 
au blocat promovarea jucătoare
lor tinere. Căutăm un antrenor și 
sperăm să legitimăm o jucătoare 
sau două din alte localități în a- 
propiata perioadă de transferări 
dintre turul și returul campiona
tului".

BIRU, maestră a 
căpitanul echipei i

loc disensiunile, pe

de dinamizare

descali- 
respec- 

de tuș, 
să uni- 
judecă-

acum. S-a 
pregătirea 
musculară 

exerciții 
pe care-l

mai 
fos- 
fost 
nu

acum

lău- 
șanse

din alte localități.
că revirimentul Voinței 
trebdie să aibă drept 
plecare valorificarea

In acest

Troian IOANIJESCU

întreprinderea economica de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

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

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

T. RABȘAN

■r "L

Doar cîțiva dintre „grei" au avut meciuri spectaculoase printre care au 
fost și C. Teodoru (Dunărea Galați) și Gh. Grassel (Steagul roșu Brașov). 
Iată pe cei doi luptători de peste 100 kg intr-o acțiune la parter" (in 

final a cîștigat gălățeanul la puncte).

MARI REDUCERI
DE PREȚURI

LA TELEVIZOARE
SI APARATE

RADIO

Preț vechi Preț nou

Cu începere de la 1 decembrie a.c. prețurile televizoarelor și apa
ratelor de radio din producție interna au fost reduse astfel >

APARATE DE RADIO

Mangalia 2 1240 965
Aida 820 690
Eforie 1720 1300
Traviata 2260 1900
Traviata combină 2820 2380

RADIO RECEPTOARE CU TRANZISTORI

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

fost cîștigate de Laszlo 
băieți) șt F-caterina Frilcly

Gh. BRIOTA 
corespondent Județean

LĂUDABILE LA BRĂILA

de amenajare a unor noi
___ sportive se intensifică în 

municipiul Brăila, imbogățindu-se prin 
noi inițiative.

Astfel, recent. Clubul sportiv din 
localitate a amenajat — alături de 
Sala sporturilor — elteva încăperi des
tinate canotajului șl ciclismului, spații 
în care spo-tivii aoestor ramuri își 
vor putea desfășura 
timp de iarnă.

Remarcabilă este șl 
ciațlei sportive „Unirea 
procedează, In prezent,

acHvitaiea pe
Inițiativa aso- 
Tricolor", care 

. _ - la finisarea
lucrărilor de pe terenul de fotbal din 
stațiunea Lacul Sărat, teren care va 
fi omologat pentru întllnirile oficiale 
din primăvară.

N. COSUN
coresppndent Județean

Asociațiile vînătorilor și pescari
lor sportivi din Capitală organizea
ză duminică următoarele vînători :

— Sectorul III: vînători colective 
la iepuri, fazani și vulpi, pe fondu
rile Cervenia, Pielea, Independența 
și Plevna; vînători „la picior" (cu 
autorizații nominale), pentru iepuri, 
pe terenurile Brănești, Tămădău, 
Plătărești. Informații suplimentare 
și înscrieri — la sediul asociației — 
Calea Moșilor 258, tel. 12.34.04.

Sectorul I (str. Biseria Enei 2, tel. 
15.74.57) : vînători colective la iepuri 
și fazani pe- 22 de fonduri.

— Sectorul VIII (bd. I.G. Duca 24, 
tel. 17.03.53): vînători colective pe

terenurile Ciocănești, Răzvani, Săl- 
cioara. Dor Mărunt și Slăveni.

— Sectorul V (Piața Splai 3—5, 
tel. 13.15.73) : vînători colective la 
iepuri și fazani pe terenurile Mar- 
silieni, Căbăl, Seaca, Ciulnița, Bul
bucata, Bragadiru, Fierbinți, ca și 
la mistreți 
tești.

și vulpi, pe terenul Fe-

★
să se observe pasaje 

rațe și gîște sălbatice
Continuă 

masive de 
(care sosesc din • Nord) pe văile Și
retului, Ialomiței, Mostiștei și Ar- 
govei. De asemenea, s-au semnalat 
mari concentrări de gîște sălbatice 
pe tarlalele cu grîu verde, de-a lun
gul Dunării, între localitățile Fetești 
și Giurgiu.

TELEVIZOARE

Venus E 47 3400 2870
Modern E 47 3560 3050
Mirai E 59 4335 3460
Clasic E 59 4525 ■ 3530
Opera E 59 4335 3500
Lux fără sfativ 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 individuale pot 
cumpăra televizoare și aparate de radio și cu plata in rate. Pentru 
membrii CAP și țăranii cu gospodării individuale, avansui minim esle 
de 15 la sută, restul sumei datorate putindu-se achita in 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 in magazinul cooperației de consum din comuna 
dumneavoastră, care este aprovizionat cu un sortiment bogat de tele 
vizoare și aparate de radio,

l.de


7

Nr. 6901

Corespondentă pentru „Sportul'' din Varșovia

TOMCZYK, SZCZEPANSKI (campioni europeni) și GORTAT (neînvins după Madrid) — protagoniștii reprezentativei poloneze
După campionatele europene de 

la Madrid, cînd dci dintre reprezen
tanții noștri, Ryszard Tomczyk și 
Jan Szczepanski, au dobîndit meda
lii de aur, boxul se află din nou în 
centrul preocupărilor amatorilor de 
sport.

în intervalul ultimelor trei luni, 
reprezentativa de box a Poloniei a 
susținut șase întîlniri internaționale 
oficiale, cîștigîndu-le pe toate, în 
următoarea cronologie : la 5 august 
— 16—6 cu S.U.A., la Varșovia; la 
12 octombrie — 16—6 cu Scoția, la 
Glasgow; la 14 octombrie — 12—10 
cu Irlanda, la Dublin; la 6 noiem
brie — 14—6 cu R.F. a Germaniei, 

'[ la Wroclaw ; la 11 noiembrie — 
i 16—6 cu Anglia, la Varșovia; la 26 
noiembrie — 12—10 cu R.D. Germa
nă, la Potsdam.

în toate aceste întîlniri au fost 
încercați 29 de boxeri, comportarea

cea mai bună fiind notată în drep
tul numelui semigreului Janusz 
Gortat, de la Legia Varșovia. Acest 
pugilist a înregistrat, după campio
natele europene de la Madrid (ul
tima sa înfrîngere 1), o suită de 
victorii strălucite, cîștigînd centura 
de campion național în fața ruti
natului Stanislaw Dragan, triumfînd 
în turneul preolimpic de ia Mun
chen, dobîndind numai victorii în 
meciurile internaționale ale acestei 
toamne, în sfîrșit, ocupînd locul 1 
— și primind „mănușa de aur" — 
în clasamentul întocmit anual de 
redacția ziarului de specialitate 

în prezent, boxul polonez cunoaș
te o puternică mobilizare de forțe 
înaintea meciului cu reprezentativa 
României. De cîteva zile, lotul pugi
liștilor noștri se află cantonat la 
centrul de antrenament de la Cetni-

ew, din apropierea Mării Baltice, sub 
conducerea antrenorului Henryk No- 
wara. Evident, de la aceste antrena
mente nu lipsește nici ,papa“ Feliks 
Stamm .care la 14 decembrie îți va 
sărbători cea de-a 7Q-a aniversare

Trebuie să recunosc că pentru an
trenorii noștri — ca, de altfel, pen
tru întreaga opinie publică sportivă 
poloneză — o mare surpriză a con
stituit-o !nfrîngerea reprezentativei 
de box a României 13 Munchen, cu 
10—12, în fața pugiliștilor din R.F. 
a Germaniei. După aflarea detalii
lor, acestui rezultat i ș-a acordat la 
noi o mai mică importanță," întru- 
cît antrenorii polonezi au aflat că 
șase din meciurile de la Munchen 
s-au terminat cu verdictul de 2—1 
în favoarea boxerilor țării gazdă, 
ceea ce — dat fiind subiectivismul 
multor judecători — subliniază, cred, 
echilibrul înlîlnirii.

Pînă la meciul dintre boxerii po
lonezi și români — care, amintesc, 
se va desfășura la 19 decembrie in 
moderna sală de sport (5 000 de 
locuri) din Opole, cu începere de 
la ora 12 — a mai rămas puțin 
timp, dar antrenorii noștri nu s-au 
decis încă asupra garniturii pe care 
o vor urca pe ring.

După toate probabilitățile, repre
zentativa Poloniei va avea, la 19 
decembrie, următoarea alcătuire, în 
ordinea categoriilor, de la hîrtie la 
grea : Roman Rozek, Leszek Ela- 
zynski, Jozef Reszpondek, Ryszard 
Tomczyk, Jan Szczepanski, Krzysz
tof Pierwieniecki, Jerzy Sobezak, 
Wieslaw Rudkowski, Witold Sta- 
churski, Janusz Gortat și Lucjan 
Treia.

în sfîrșit, în finalul coresponden
ței mele nu vreau să ascund 
că — bazîndu-se pe ambiția 
rUirea pugiliștilor noștri — 
sportivă poloneză așteaptă cu 
dere confruntarea cu boxul 
nesc, crezînd în succesul reprezen
tanților ei.

Sportul
-șW- W.'soor I

■ T
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LA KONIGSSEE: BOBERII NOȘTRI
AU LUAT PRIMUL CONTACT CU GHEATAo

© Patru coborni rn fiecare zi, pe o pirtie excelentă
© Dilemele selecției ® Panțuru — ca de obicei
printre cei mai buni ® D. Pana tescu tn vădit progres

Timp de 19 zile, oa și anul trecut, 
pîrtia artificială de la Konigssee a 
adunat o bună parte din lumea bo
bului, aflată în febra pregătirilor 
limpice. Așa cum era de așteptat, 
nu au lipsit de la acest prim rendez
vous cu gheața echipele țărilor frun
tașe în acest sport, cărora li s-au 
adăugat cele ce se străduie să se a- 
firme. Printre ele cu un echipaj con
sacrat, cel condus de maestrul eme
rit al sportului Ion Panluru — cam
pion al Europei în acest an — și un 
echipaj de speranțe — condus de 
Dragoș Panaitescu 
și biberii noștri, 
cestea în țară. La 
rești, am reușit i 
cu prof. Haiiton I 
rul lotului nostru 
am aflat cum 
mele antrenamente specifice

ore de lucru la pîrtie și, bineînțe
les, cu o ședință de pregătire fizică 
generală și specifică

se
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TELE X
competiției 

„Criteriul 
___ ___  între 8—12 

decembrie'Ta* Vai'd’îsfere. întrecerile vor 
începe cu proba feminină de slalom spe
cial ți se vor încheia cu cea de cobo- 
rire bărbați.

Cea de-a 17-a ediție a 
Internaționale de schi alpin 
primei zăpezi" va avea loc

La 14 decembrie, tn celebra arenă Fo
rum din Los Angeles se vor desfășura 
două meciuri pentru campionatul mon
dial de box profesionist. Cu acest pri
lej, deținătorul centurii mondiale la cat. 
cocoș. Ruben Olivares (Mexic) îi va 
intilni pe compatriotul său Jesus Pi
mentel. iar campionul lumii la semț- 
mljlocie, Jose Napoles (Mexic), va pri
mi replica americanului Hedgemon 
Lewis.■
La Orlando (Florida) a luat sfîrșit com
petiția internațională de golf pentru iro- 
teul „Walt Disney”. Pe primul loc s-a 
clasat Jack Nlcklaus — 273 puncte, ur
mat de Deane Berna n — 276 puncte Șl 
I.anny Wadkins — 278 puncte.Pe a doua, ultima urmînd să 

dispute peste două săptămini.
ITALIA a fost prezentă cu 6 

chipajj și cu... Monti, drept consilier. 
O bună impresie a lăsat campionul 
mondial GASPARI și finărul AL- 
VERA, care a confirmat „ochiul" lui 
Monti, cel care l-a recomandat. IC- 
chipajele olimpice vor fi «Resemnate 
după campionatele Italici, progra
mate la începutul lunii Ianuarie, la 
Cervinia.

ELVEȚIA a adus la Konigssee 10 
echipaje, în două serii, fiecare rănii- 
nînd doar 4 zile. Din prima serie, a 
consacraților, nu a lipsit campionul 
mondial (la 4) STADLER. Și elve
țienii vor face selecție după cam
pionatele lor naționale de ta St. Mo
ritz (1—2 și 8—9 ianuarie).

Au mai 
FRANȚEI (3), 
PONIEi 
'edil i 
poniei, 
ZUKȚ și NAGATA, 
meIB antrenamente 
timpi în aceeași 

maj btini.

e-
Cu prilejul unor tentative efectuate pe 
lacul Maggiore, pilotul italian Carlo Ca- 
sallni a stabilit un nou record mondial 
la bărci cu motor In proba de kilome
tru lansat, tn două manșe, el a realizat 
media orară de 152,860 km. Vechiul re
cord, deținut de englezul Herbert Noone, 
era de 126.186 km. Caaallnl a pilotat o 
barcă prevăzută cu 
de 4 cilindri — 1600

un motor Helvetia 
cmc.

CUM S-AU ACOMODAT BOBERII 
NOȘTRI ?

La această întrebare tov. II. Pașov- 
sciij ne-a răspuns Paațuru a efec
tuat cobiuiii cu fiei are din cei trei 
cnniponențj ai echipajului său El a 
dovedit siguranța și precizia care îl 
cararferizează realizind timpi in a- 
ceeașj secundă cu cei mai buni. Su
timile in plus se datoresc bobului fo
losit, uu bub de antrenament, nu 
mit de rapid ca boburile de concurs 
ale vcst-gerinanilor și italienilor, 
tniningătorii săi s-au dovedit ia fel de 
buni D PASCII inregislrînd o creș
tere care ii situează arum la nive
lul lui D. FOCȘENEANU și I. ZAN- 
(.Olt ceea ce face și mai dificilă 
alegerea Dinarului pentru J.O. R5- 
niine să hotărască pregătirile vii
toare pe o pirtie lungă. îmbucurător 
progresul realizat țață de anul trecut 
de al doilea conducător, DRAGOS 
l’AN AlTESf U. E| a mers, în 
ral. toarte corect, curat (fără 
l”,.l’>), atît pe viraje cit și pe 
dreaptă. îndreptățind speranțele 
tre. Nici frinaiul său nu este 
desemnat uimind să se aleagă

de ch'locros (ama- 
__ , ,___ ,____..... se va desfășura 
anul viitor la 27 februarie la Praga. Pînă 
in prezent și-au confirmat participarea 
cicliști din Elveția. Austria. Franța, 
Snania. Bulgaria. Belgia și Congo Kin
shasa. Reprezentanții Congoultil sînt 
primii cicliști africani care participă la 
campionatele mondiale de ciclocros.
■
Echipa feminină de volei Lokomotiv Mos
cova a învins cu 3—6 formaila franceză 
PTT Montpellier și s-a calificat pentru 
turul următor al „Cupei campionilor eu
ropeni".

Campionatul mondial 
tori șl profesioniști)

URMĂTOARE..

MLADOST ZAGREB A EGALAT
Gh EPURAN

la

faptul 
și dă- 
opinia 
'ncre- 
româ-

o inWnire oc haltere intre reprezentativele 
Suediei și Finlandei. Victoria a revenit 
oaspeților cu 6—3.

da
„Premiul 

este 
„Turul

participe
„C’ipa Națiunilor", 

sezonul proprin- 
îneă, așa că vom 
ne ocupăm de el.

UN PROGRAM PRECIS SI O PIRTIE 
FOARTE BUNĂ

Jan WOJDYGA
redactor la „Przeglad Sportowy"

ÎN SAPTAM1NILE

Janusz Gortat, semigreul polonez

OA

TURNEE DE ȘAH „elevilor** săi. Dar privind figu-

0 Elisabeta Polihroniade pe locul secund
© Remiză In partida Smislov — Gheorghiu

Importante hoiiiiri
ale forurilor cicliste

internaționale

recii nos-

Ivanka

BOXERUL SALAVARRIA
A FOST DESCALIFICAT ISTADION-Pragamondial al boxului,

I

I. DANLK-NT. 1

(Urmare din pag. 1)

NOI RECORDURI MONDIALE LA HALTERE

J

I

baeh a recomandat colegilor să! să 
nu-șf limiteze activita’ea la cercetă
rile de laborator, ci să le pună tn 
practică pe stadioane.

grea pe primul 
Pavel Pervușin eu

clasat 
, iar 

Evcheni Penkovski

EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALA DE 
MATERIALE SPORTIVE

in munca antrenorilor
ȘTIINȚA Șl SPORTUL
ăjainz a avut loc primul con- 
intematlonal organizat de fe-

lugoslavia, — 13 de- 
Grbningen) cel maimai 

ob- 
gar- 
în- 
etc.

semigrea David 
un excepțional 
la totalul celor 

rezultatul de 
a stabilit un al

categoriei 
a reușit 

mondial 
stiluri cu

remiză partidele 
Tukmakov— 

Smîslov—Gheorghiu

0 FRUMOASĂ REALIZARE GOSPODĂREASCĂ

care a cucerit „Mănușa de aur 
acest an.

3.
15
2.

o poziție inferioară In partida 
Konarkovska-Sokolov. în cla- 

Ivanka 
partide

ECHIPA FEMIXINÂ DE HANDBAL

Numai două partide s-au termi
nat în runda a 6-a a „Cupei cam
pioanelor europene" la șah, tur
neu care se desfășoară In locali
tatea iugoslavă Vrnjacka Banja. 
Maestra româncă Elisabeta Poli
hroniade â jucat excelent cu pie
sele albe împotriva Gordanei 
Jovanovici. Cîștigînd un pion încă 
din prima parte a partidei, Polihro
niade a accentuat presiunea asupra 
poziției adverse și la mutarea 25 
maestra iugoslavă s-a recunoscut 
învinsă. Vokralova (Cehoslovacia) 
a obținut victoria în fața elvețien- 
cei Eigenmann. Restul partidelor 
s-au întrerupt. Maria 
are o poziție inferioară In 

sament conduce 
(Ungaria) cu 
întrerupte, 
Polihroniade 
și o partidă

unional Leonid Stein cu 6Vj punc
te și o partidă întreruptă, urmat 
cu același număr de puncte de 
Petrosian, Smîslov și Bronstein. 
In runda a 10-a. Bronstein l-a în
vins în numai 15 mutări pe Uhl- 
mann care în mod surprinzător 
a repetat greșeala de deschidere din 
partida precedentă cu Tal. Foarte 
repede s-a terminat partida Kor- 
cinoi—Balașov, ultimul
cîn,du-se învins la mutarea 22-a. 
S-au încheiat 
Petrosian—Karpov,
Spasski, Smîslov—Gheorghiu și 
Hort—Tal. Trei partide s-au în
trerupt.

ediția 
pisci- 
a fost 
cam- 

Parti-* 
au disputat 

din turneele semifinalelor 
în 'fața propriilor susțină- 
ce constituie un avantaj 

în jocul de polo, iar, în 
rînd — au absentat din

condus 
s-au numărat 

reîntorși zilele a- 
trecerea prin llueu- 
să stăm de vorbă 
Pașovsrlii. antreno- 
oLimpic. de la car» 

S-au desfășurat pri-

fost prezente echipele 
ANGLIEI (2) și JA- 

li (4) Dintre acestea s-au d<>- 
in mare progres cele ate Ja- 

și mai ales conducătorii SU- 
care — la ulti- 

— au realizat 
secundă cu cei

Maria
4 p. și două 
urmată de Elisabeta 
(România) cu 3*/j p. 
întreruptă.

★
Turneul internațional de șah de 

la Moscova „Memorialul Alehin", 
a intrat în cea de-a doua jumă
tate. Lider este fostul campion

PRAGA 8 (Agerpres). — Cam
pionul european ia aruncarea dis
cului, Ludvik Danek, a fost de
semnat cel mai bun atlet cehoslo
vac al anului în urma anchetei re
vistei „Atletika". Pe lista celor 
mai buni atleți cehoslovaci, 
figurează Moravczik (3000 m 
stacole), Nadenicek (110 m 
duri), Hubnerova (săritura în 
alțime), Piachy <800 m plat)

Consiliul ’ 
care are sediul la Ciudad de Me
xico, a anunțat, rezultatul anchetei 
sale în cazul pugilistului filipinez 
Erbito Salavarria. care s-a dopat 
înainte cu două reprize de sfîrșitul 
meciului susținut în compania lui 
Betulio Gonzales (Venezuela) pen
tru titlul mondial la cat. pană. 
Salavarria care a consumat un li
chid ce conținea produse farma
ceutice interzise, — și nu apă a- 
mestecată cu miere, cum manage
rul său a afirmat, — a fost des
calificat, în pofida faptului că ju
riul dăduse un verdict de egalitate. 
Consiliul mondial a decis ca titlul 
mondial la cat. pană să fie vacant, 
urmînd ca la 16 decembrie să de
semneze pe noii șalangeri.

Tradiția a fost din nou respectată 
în marea competiție continentală 
a echipelor de club la polo, iar 
Mladost Zagreb a preluat ștafeta 
de la eterna sa rivală, Partizan 
Belgrad, făcînd ca trofeul C.C.E. 
să mai rămînă pentru un an în țara 
campionilor olimpici. în acest fel, 
studenții din Zagreb au reușit să 
egaleze recordul Partizanilor, am
bele echipe avînd la această oră 
cite 4 victorii în competiție.

Succesul lui Mladost, în 
încheiată duminică seara, în 
na Amfora din insula Hvar. 
facilitat de două elemente : 
pionij iugoslavi (exact' ca și 
zan în anul trecut) 
meciurile 
și finalei 
tori, ceea 
hotărîtor 
al doilea
competiție redutabilele echipe cam
pioane din Ungaria, R. D. Germa
nă și România. Dar și în aceste 
condiții, victoria poloiștilor conduși 
de Alexander Seifert nu era scon
tată, marea favorită spre care se 
îndreptau majoritatea pronosticuri
lor fiind TVSK VMF Moscova.

Și, totuși, Mladost a izbîndit din 
nou. Iar dacă frumoasa Cupă ofe
rită de ziarul „Sport" din Belgrad 
se află la această oră în vitrina 
clubului din Zagreb, faptul se da
torează nu atît jocului bun al ce
lor trei internaționali, Bonacici, 
Lopatni și Poljak, cît mai ales ex
cepționalei evoluții a portarului 
Karlo Stipanici. în cel mai impor
tant meci al turneului. în repriza 
a treia, cînd scorul era favorabil 
moscoviților cu 5—4, Stipanici (în 
viața particulară un excelent me
dic radiolog) a închis pur și sim-

MOSCOVA 8 (Agerpres). — în
trecerile pentru „Cupa U.R.S.S." la 
haltere, care se desfășoară la 
Erevan, au fost marcate de noi 
performanțe valoroase. Astfel în 
cadrul ' ' •
Rigert 
record 
:trei
552,5 kg. Rigert

: doilea record mondial la stilul 
aruncat cu 207,5 kg. Pe "locul doi

la această categorie s-a 
Stanislav Terehov — 530 kg, 
pe locul trei 
— 515 kg.

La categoria 
loc s-a clasat . _
565 kg. La smuls el a realizat 
170,5 kg, rezultat care coincide cu 
al 8-lea record mondial stabilit 
în cursul competițiilor de la 
Erevan.

(Urmare din pag. 1)

& 
de instalația similară de la „Repu
blicii", oare a fost importată. S-a 
realizat, în felul acesta, și o diferen
ță considerabilă de preț, fiindcă, în 
vreme ce tabela de marcaj de pe 
stadionul Republicii a costat în jur 
de 2 milioane și jumătate de lei, 
cea care ornamentează în prezent 
stadionul Giulești s-a realizat cu a 
17-a parte din acest preț, mai pre
cis cu 140 000 lei ! Este o diferență 
demnă de luat în considerație și 
care ar putea stimula și alte echipe 
proprietare de terenuri, ca să proce
deze la amenajări asemănătoare.

Aceasta a fost posibilă datorită 
înaltei conștiințe socialiste a unui 
grup de tehnicieni, devotați cauzei 
Rapidului, dornici să pună umărul 
la modernizarea stadionului din Giu
lești. Autorul principal al acțiunii 
este inginerul Ion Roșu, care a con
ceput, proiectat și executat dificila 
instalație. El a fost ajutat în această 
muncă perseverentă, migăloasă, de 
electromecanicii Constantin Mocanu, 
Ion Berechet, Dumitru Stancu și de 
montatorii Iordan Cercel și Alexan
dru Mărgean. Pe cît de compjiggtă ca

execuție, pe atît de simplă de oo- 
mandat va fi această tabelă de mar
caj, în ciuda subtilelor formule teh
nice care par să te plimbe într-o 
lume de mistere. Este, de fapt, lu
mea științei, a marilor ei cuceriri. 
Pentru a manevra această tabelă 
este suficient după cum ne spunea 
ing. Roșu, să cunoști... alfabetul și 
aiirele...

Ziariștii au asitat, ieri dimineața, 
la cîteva demonstrații care au con
firmat buna și rapida funcționare 
a noii tabele de marcaj, experimen
tul făcîndu-se eu anunțarea meciului 
Tottenham — Rapid și a rezultatului: 
0—0. (Tehnicienii au ținut, însă, să 
precizeze că nu garantează decît 
exactitatea instalației, nu și a re
zultatului indicat de ea). Dar, cine 
știe ?...

Noua tabelă de maroaj de pe „Giu
lești" este numai unul din obiecti
vele pe care și le-a propus clubul 
Rapid, preocupat — în primul rîrid — 
să ajungă cît mal repede la mărirea 
capacității stadionului, pentru a pu
tea cuprinde aproape 25 000 de locuri, 
care să nu mai lase în fața porților 
pe nici unul din numeroșii simpati- 
zanțj ai acestei populare echipe a 
feroviarilor bucureștenl. .

tele lotului. Dar, totul a trecut și 
astăzi toate cele 14 jucătoare sînt 
sănătoase, pline de voie bună.

Starea de optimism (binefăcător) 
este relevată și de rezultatul unui 
sondaj efectuat la lot. La întrebarea: 
„Pe ce loc credeți că se va clasa 
echipa României la acest campionat 
mondial ?“ toate jucătoarele au răs
puns :„Pe unul din locurile de pe 
podiumUnele dintre ele (Aneta 
Schramko, de pildă) au indicat ferm 
locul I. Ținînd seama de unele „ac
cidente" de pe parcursul pregătirii, 
de rezultatele nesatisfăcătoare obți
nute fntr-o serie de meciuri amica
le — unii pot considera exagerat 
acest optimism. Avem credința însă 
că el este generator de ambiții, de 
un curent de opinie pentru o totală 
dăruire în întîlnirile dificile ale a- 
cestui turneu final, de o mobilizare 
fără rezerve. Adăugați la valoarea 
cunoscută a echipei, acești factori 
pot determina o comportare meri
torie.

Antrenorul Gabriel Zugrăvescune 
mărturisea că dintre cele două în- 
tîlniri din grupa preliminară (cu 
Norvegia — 12 decembrie, la Rot-

Singură în Europa, pîrtia artifi
cială din munții Bavariei a fost foar
te solicitată la acest început de se
zon. organizatorii fiind nevoiți să în
tocmească un program 
a fost respectat.. 
ora 8 la 10.30 ea 
nuițelcr, de la 11 ... .. ,. 
bob al țării gazdă, și de la 
celorlalți boberi. 
timpul foarte 
că trec p» ea 
buri) hoherii 
au putut face 
Programul era

precis care 
matematic. De la 
era rezervată să- 
la 12 lotuluj -ie 
; . i 12 la M

Pîrtia fiind tot 
bună (nu se cunoștea 
zeci de săniuțe și b'j- 
noștri, ca și eeilil’i 
zilnic cile 4 cohuriri. 
complotat cu alte do tă

genc- 
dera- 
linie 
nna4*- 
încă 

„ __ __ între
PapadopoJ șl Raimond Tancov44.

CE AU FĂCUT SI CUM S-AU 
PREZENTAT CEILALȚI?

„ȚARA GAZDA a ai ut permanent 
echipaje in anlrenament. dintre care 

două l/hnmerer și Floth) au 
< elelalte au fărut 

-firșiț de săptăniină curse 
pentru desemnarea ur- 
. .........■ vor fi re-

9 
doar 
asigurată setei țiu 
ta flecare 
cronontrlrale __ ___ ___
ntătourelor trei echipe cure .... ,. .. 
ținute pentru Sapporo. GROSSMANN 

cîștigat-o pe prima, iar SC HMIDT

Reîntorși în țară, bnberii lotului 
nostru olimpic s-au grăbit să urce la 
Piatra Arsă, unde. între timp, s-a a- 
menajat o mini-pîrtie care anul a- 
cesta va fi folosită pe toată lungi
mea (300 m — 6 viraje). Desigur, lu
crurile nu vor mai merge la fel de 
simplu, vînturile și ceața amenințînd 
să creeze unele greutăți.

Oricum, pregălirea specifică (și tn 
special hotăritorul antrenament pen
tru start.) va putea fi continuată 
pînă' la 25 decembrie, cînd echipajul 
I’aofuru — Z.angor — Focșeneanu — 
Puseu va pl<-ca la St. Moritz. Echi
pajul D. Panaitescu — R Tancov, 
împreună cp alte două echipaje, se 
vor deplasa în ultima zi a anului la 
Konigssee. urmînd să participe la 
5—6 ianuarie la , 
După care... Dar. 
zis nu a început 
maj avea timp să

A început la Bogota faza finală a tur
neului preolimpic de fotbal din tona 
sud-americană. Primele meciuri s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Co
lumbia - Brazltia 1—1 (1—0), Peru — 
Argentina 1—1 (1—0).

I.a Funaesdalen, țn nordul Suediei, pe o 
zăpadă ideală, s-a disputat primul con
curs internațional de schi-fond al aces
tui sezon olimpic. Principala probă (15 
km-masculln) a revenit sportivului din 
R.D.G., Gert-Dletmar Klause, tn timp 
ce campionul mondial Lars Goran As* 
lund a terminat pe locul 5. Proba femi
nină (10 km) a avut două cîștlgătoare : 
Lundquist (Suedia) și Fischer (R. D. 
Germană) creditate cu același timp. Re
zultate tehnice : Seniori : 1. Klause
(R.D.G) 49:03 ; 2. Halvarsson (Suedia)
49:34 ; 3. Mieto (Finlanda) 49:40 ; 4. Lars
son 49:50 : 5 Aslund (ambii Suedia) 
50:48. Senioare (19 km) : 1. Lundquist 
(Suedia) și Fischer (R.D.G ) 2«:2t ; “ 
Bodelind (Suedia) 29:35 : Junioare 
km) : 1. Dotterwelch (R.D.G ) 19:06 ; 
Freud (Suedia) 19:29.
n
La Sundbyberg (Suedia) a avut ioc

piu poarta atacanților adverși. dînd 
un puternic tonic coechipierilor săi 
pentru a întoarce rezultatul și a 
cîștiga in extremis cu 6—5. După 
pierderea „Trofeului Jadran", reu
șita sportivilor de la Mladost in 
C.C E. reprezintă o mare satisfacție 
pentru polo-ul iugoslav.

Secția de amatori, a Asucialiei inlie:na
ționale a organizaloritor de curse ciclis
te a dai publicității un ’ comunicat. 
Geneva, in care se declara in favoarea 
constituirii unei comisii mixte pentru 
unificarea regulamentelor curselor pe 
etape. Aceasta intrucît regulile in vi
goare sini mult deosebite de la o cursă 
la alta. Aslfei. un participam la „Turul 
Poloniei", de pildă, care ii dă toata 
unui adversar poate primi 
Fair-play", în timp -ce'acest gest 
sancționat cu descalificarea in 
Franței" pentru amatori.

In reuniunea de la Geneva i 
ales Biroul A I.O.C.C avînd ca 
dinte pe C. Bosilici (Iugoslavia), 
creț ar general pe J. Marchand (Franța).

„Cupa challenge" a A.I.O.C.C. pe anul 
1971 a fost clștigată de Polonia cu 51 
puncte, urmată de Olanda — 28 puncte 
și Franța — 23 puncte.

Pe de altă parte. Comitetul director al 
federației Internationale cicliste de ama
tori (F.I.A.C.) a hotarit să interzică co
lumbianului Martin Rodriguez de a par
ticipa la Jocurile Olimpice și la cam
pionatul mondial. Acesta a încălcat re
gulile amatorismului împrumutîndu-și 
fotografia în scopuri publicitare cu oca
zia stabilirii recordului mondial al orei 
pentru amatori.

Pentru aceleași motive. Federația fran
ceză de ciclism a fost amendată eu 1 600 
de franci elvețieni, amendă aplicată și 
federației mexicane, care a depășit kilo
metrajul maxim fixat pentru cursele de 
amatori.

terdam și cu 
cembrie, la 
mult îl interesează meciul cu hand
balistele norvegiene. De el depinde 
calificarea în grupa semifinală Dacă 
echipa noastră cîștigă meciul cu 
Norvegia, în partida cu Iugoslavia 
va juca relaxat. Va fi utilizat între
gul lot, în ideea câ echipa trebuie 
să se prezinte în semifinale cu un 
potențial cît mai ridicat.

Fără îndoială, este greu de antici
pat ce se va întîmpla la această a 
IV-a ediție a „mondialelor". Sînt 
factori imprevizibili care vor con
cura la stabilirea rezultatelor. De
sigur, valoarea autentică se impune 
în orice condiții. Echilibrul existent 
în eșalonul superior al handbalului 
mondial nu permite însă decît în 
zone restrînse pronosticarea u- 
nor rezultate. După părerea noas
tră, un lucru este clar : echipa Ro
mâniei se poate califica în semifi
nale, iar acolo are șanse să-și dis
pute cucerirea unei medalii. Este 
— credem — un deziderat îndreptă
țit, o performanță pe care o aștep
tăm și pe care, de altfel, o doresc 
din 
tre.

toată inima și ’ sportivele noas- 
Să le urăm, deci, succes !

din echipa României :Iată, pe scurt, prezentarea handbalistelor
IRINA CLIMOVSCHI — face parte din clubul sportiv I.E.F.S., arc 34 de 

ani, 1,70 m — înălțime, 64 kg — greutate, 137 de selecționări în reprezentati
vele României ;

MARIA BUZAȘ — Rapid București, 25 de ani, 1.68 m, 62 kg, 44 selecționări;
TEREZIA POPA — Universitatea Timișoara, 24 de aui, 1,69 m, 63 kg, 62 

selecționări ;
DOINA BAICOIANU — I.E.F.S., 23 de ani, 1,76 m, 66 kg, 79 selecționări ; 
ălAGDALENA MIKLOS — Voința Odorhci. 23 de ani, 1,80 m, 80 kg, 82 

lecționări ;
NADIRE IBADULA — Universitatea Timișoara, 21 de ani, 1,53 m, 51 

42 selecționări ;
IRENE OANCEA — Rulmentul Brașov, 28 de ani, 1,73 m, 68 kg, 45 

lecționări ;
CONSTANTINA ILIE-DUMITRU — Confecția București, 25 de ani, 1,67 m, 

62 kg, 79 selecționări ;
ANETA SCHRAMKO — Universitatea București, 26 de ani, 1,69 <n, 63 kg, 

84 selecționări ;
ROZALIA ȘOȘ — Mureșul Tg. Mureș, 24 de ani, 1,70 m, 68 

ționări ;
DOINA 

selecționări
MARIA 

ționări ;
SIMONA ARGHIR — Universitatea București, 22 de ani, 1,73 

selecționări ;
EMILIA MUNTEANU — Textila Buhușl, 23 de ani. 1,67 m, 69 kg, 

lecționări.

FURCOI — Universitatea București, 26 de ani, 1,65
MAGYARI — Voința Odorhel, 21 de ani, 1,63 m, 56

se-

kg,
se

kg, 86 sclec-
kg, 10
selec-

ni, 71
kg, 60
m, 67 kg, 91

38 se-

La Moscova a avut loc, de curînd, 
o expoziție internațională, consacrată 
materialelor sportive. Organizată sub 
motto ul : „Totul pentru educație 
fizică, pentru odihnă activă șf tu- 
rism“, expoziția s-a bucurat de un 
foarte mane interes în rîndul popu
lației moscovite, după cum o dove
dește numărul apreciabil de vizita
tori care a fos’ înregistrat. Aceștia 
au putut să afle, printre altele, că 
pentru anul 1972. Industria de spe
cialitate din U.R.S S. a pregătit și va 
mai pregăti articole sportive în va
loare de două miliarde și două sute 
milioane de ruble !

ANUNȚURI ÎN ZIARE
Tn ultima vreme, au putut fi citite 

Tn diferite ziare suedeze aceste anun
țuri (în paginile de mare publici
tate) : „Se caută antrenor pentru 
echipa de schi-fond a Suediei" și 
„Pentru campionatele mondiale de 
schi din 1974, organizate la Faiun, se 
caută un secretar general44.

Foarte curînd, președintele foru
lui suedez de specialitate, Ole Fre- 
drikson, a fost asaltat de ziariști. 
„Sînt reale anunțurile sau cineva a 
vrut să facă o glumă 7“ — au între
bat ei. Iată și răspunsul președinte
lui : „Noi avem nevoie de oameni 
perfecți, nu numai experți în schi. 
Acești oameni trebuie să aibă cali
tăți de pedagogi, de organizatori, de 
fini psihologi șf să stăpînească cel 
puțin două limbi străine. Cum nu am 
găsit așa ceva în jurul nostru, ne-am 
gîndit să publicăm acele anunțuri fn 
presă44.

VICTOR5OS DAR... DE LOC 
ÎNCÎNTAT

Jucătorul de hochei Jaroslav Ho- 
lik din formația cehoslovacă Dukla 
Jihlava a pariat cu unul din coechi
pier if săi că este în stare să par
curgă distanta clasică a maratonului 
în mai puțin de 4 ore și 10 minute. 
9e înțelege că discuția fusese pur
tată in jurul rezistenței lueÂtorlor.

Holik a parcurs distanta dintre 
Jihlava și Moravske Budejovice (mă
surată cu rigurozitate la 42.195 km !) 
în 4h0î 45,8, așa îneît a cîștlgat pa
riul. Deși a terminat alergarea foar
te proaspăt, el a declarat că a avut 
cîteva momente dificile pe trașeu și 
că nu se mai încumetă să facă în^â 
a dată un asemenea pariu.

REPLICA LUI pete
S-a scris — în ultimul timp 

destul de des în presa franceză des
pre participarea lui Pel6 la un meci 
..publicitar4* pe care urmează să-l 
găzduiască, poate chiar in acest se
zon, capitala Franței. S-a afirmat, 
totodată, că marele fotbalist brazi
lian va primi cu acest prilej un 
onorariu foarte consistent. Pel$. însă, 
a dezmințit categoric aceste știri și 
a replicat că vrea să vină cu for
mația F.C. Santos în Europa pentru 
a susține mal multe meciuri, ale că
ror încasări vor fi destinate alutoră- 
rii fotbaliștilor greviști din Argenti
na șf Uruguay. „Sînt frații noștri 
—a afirmat Pel(5— și avem datoria 
să-i ajutăm pînA vor obține rezolva
rea revendicări Ier lor44.

PREA TÎRZIU
Primejdiile dopingului alarmează 

tot mai serios cercurile sportive nord- 
amerlcane. Ca să nu rămînă mai 
prejos, a hotărît să se ocupe per
sonal de această problemă și F. Ro
binson, antrenorul echipei america
ne de baschet „Cincinnati Hawks44. 
„Să nu uitați niciodată că stimulen
tele atacă cele mai importante funcții 
organice și influențează direct per- 

|__ formanțele voastre viitoare44, a spus

el
rile palide și ochii stinși ai sporti
vilor, ei a adâught resemnat : „Mi 
se pare că anj cam întjrziat cu aceas
tă lecție../'

SLALOMISTII IN TUNELUL 
AERODINAMIC

Un sistem de antrenament foarte 
eficace a fost pus la dispoziția 
schiorilor austrieci. Este vorba de un 
tunel aerodinamic, special construit 
în acest scop. Ideea nu e nouă, de
oarece cu citiva ani in urmă, un 
asemenea aparat, ce aparținuse for
țelor aeriene, fusese pus la dispoziția 
lotului schiorilor francezi. Dar fap
tul că tunelul nu era adaptat per
fect necesităților de pregătire a 
schiorilor a făcut ca el să fie aban
donat. ideea a fost reluată, acum, 
de austrieci care au pus la dispo
ziția sialomiștilor acest tune! în care 
se formează curenți de aer cores
punzători unor viteze de 120 km pe 
oră. Antrenamentul in tunelul aero
dinamic a sco« țn evidentă erori de 
poziție la maloritatea particlpanți- 
lor șl a constituit un prețios auxi
liar ------ '

La 
greș _________ _______ ___ __
derația vest-germană de atletism pe 
tema „Medicină, biologic șl sport". 
La lucrări, care au evidențiat nece
sitatea elaborării metodelor de an
trenament .pe baze științifice, au luat 
parte 400 de medici și antrenori din 
19 țări. Profesorul Manfred Șteln- 
bach, neurolog și antrenor al echi
pei de atletism dih Mainz, a subli
niat în comunicarea sa că metodele 
științifice de antrenament pot contri
bui nu numai la realizarea de per
formanțe dar și la pregătirea pentru 

” sportivi. M. Stein-
OAMENI! RACHETELOR

tinerilor

Desigur că între o rachetă de tenia 
și o rachetă cosmică există deose
biri esențiale, dar iată că ambele 
noțiuni s-au putut tntilnl, totuși, la... 
cel mai înalt nivel. Cosmonautul Nell 
Armstrong, primul pămintean care a

pășit pe Lună, a înmlnat australia
nului Ken Rosewall „Cupa Victo
riei1' doblndită de acesta în primul 
campionat mondial de tenis rezer
vat jucătorilor profesioniști, dlsputft 
recent la Dallas (S.U.A.). I

CiȘTIGATORII EXCURSIILOR IN CEHOSLOVACIA
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 1971

Excursii a cîte 2 locuri (conti
nuare) '■ 11. Georgescu Eugen — 
Giurgiu; 12. Dumitru Nicolaie — 
Oltenița; 13. Tuns Valeria —
com. Coroeni jud. Maramureș ; 
14. Gaal Alexandru — com. Cris- 
tești, jud. Mureș; 15. Costea Ro
man — corn, lernut jud. Mureș; 
16. Loghin loan ; 17. Ciotoracu
Marin și 18. Dinu Aurel toți din 
Ploiești; 19. Leghezău Dumitru — 
Cîmpina; 20. Hochsmann loan — 
Sibiu; 21. Valzan Achim 
biu ; 22. Irimie Nicolaie — 
Sibiu; 23. Posa Iosif — 
șoara; 24. Cahu Traian — Măcin 
jud. Tulcea; 25. Pora Alexandru;

27. Sofica 
Naghi Iosif; 29.

Mihăilescu

26. Iovi tu Marian ; 
Constantin ; 28. 
Dobrescu Ioana; 30.

- Si-
Ocna 
Timi

Constantin; 31. Partenie Gheor- București. Continuare în numărul 
ghe și 32. Lăzărescu Ilie toți din de vineri.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL PRONOEXPRES NR 49 
DIN 8 DECEMBRIE 1971

Fond general de cîștiguri : 1 689 720 lei, din care 720 148 lei report.
Extragerea I : 9 35 29 3 21 44
Fond de ciștiguri : 1 132 321 lei, din care 630 122 lei report categ. 1.
Extragerea a Il-a : 1 41 43 24 45
Fond de ciștiguri : 557 399 lei, din care 90 026 lei report categ. A.
Plata ci.știguriior la acest concura se va face astfel :
In Capitală : de la 16 decembrie 1971 pînă la 25 ianuarie 1972, inclusiv : ta tarăl 

de ia 26 decembrie 1971 pînă la 25 ianuarie 1872, inclusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 3 DECEMBRIE 1971

Extragerea U Categ. 1 : 1,20 variante a 70 707 lei ; categ. 2 : 6 a 14141 lei '
categ. 3 : 10.70 a 7 930 îeî ; categ. 4 : 36,05 a 2 354 lei ; categ. 5 : 161,80 a 524 lei • cetea’
6: 223,95 a 379 lei. ’

Extragerea a H-a : Categ. A : 1 variantă (10%) a 67 039 lei ; categ. B : 2.30 a
29 147 Iei ; categ. C : 13,90 a 4 823 lei : categ, D : 18,75 a 3 575 lei; categ. E ; 30,15 a 2 224
lei; categ. F : 75,15 a 892 lei; categ. Z: 1 466,70 a 100 lei.

Premiul de categ. 1 (100%) a fost clștigat de CIOBOTARU MITRIȚA din Bucu
rești, care obține un autoturism la alegere, plus o excursie la Mtlnchen șl diferența 
In numerar, iar premiul de categ. A (10%) a fost obținut de DUMITRESCU CONSTAN
TIN din București, care cîștigă un autoturism la alegere plus diferența în numerar 
sau una-două excursii la MUnffhen și diferența tn numerar.
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S-AU

EȚAPA

XIV-a (incompletă)

MARCAT

CAMPIONII AU SMULS UN PUNCT
PE... TEREN PROPRIU!

13 GOLURI
rămas lider, deșiU.T.A. a______ ...

două jocuri mai puțin !

Mult s-au mai chinuit dinamo- 
viștii pentru a obține ceva în fața 
Petrolului! Și aceasta, mai ales, 
datorită propriilor slăbiciuni. Cînd 
ajungi ca, acasă, cele două puncte 
presupuse prin calculul hîrtiei să 
zboare precum puful de păpădie, 
la un simplu contraatac, ca apoi 
să încerci să redobîndești măcar 
unul cu o plasă de prins fluturi, 
înseamnă — după părerea noas
tră — că acest final de sezon (vezi 
și eșecul de la Bacău) a prins e- 
chipa campioană pe panta cobori- 
toare a formei. Privindu-i pe ju
cătorii din șos. Ștefan cel Mare 
cum acționează în teren, la fn- 
tîmplare, fără acel liant nevăzut 
care se numește omogenitate, avaeî 
senzația că dinamoviștii se reunesc 
destul de rar sub bagheta antre
norului lor I

Petrolul. în schimb, a fost în 
postura unui elev despre care toa
tă lumea știe că se află la linia 
de plutire, dar care, într-un acces 
de orgoliu, învață pe dinafară o 
lecție și o debitează cu mult zel,

și Minăstire, au obstrucționat și 
au faultat cu predilecție în apro
pierea propriei suprafețe de pe
deapsă — speriați probabil de fai
ma unui trio al tehnicii — Du
mitriu II — Dumitrache — Luces
cu — dar capacitatea ofensivă a 
echipei gazdă s-a dovedit mult in
ferioară prezumțiilor adversarului. 
Pînă în min. 23 — cînd Durnitra- 
che, trezindu-se în careul ploieș
tean cu un balon plocon de la 
Mierluț. a șutat indecis — Mihai 
Ionescu n-a înregistrat vreun șut 
pe poarta sa. în acest lung inter
val de timp, incursiunile cele mai 
decise le-au avut fundașii Deleanu 
și Cheran ! Iar in zona vîrfurilor 
de atac, prezența cea mai frecven
tă a fost a lui... Sătmăreanu, aflat 
chiar la un pas de gol în minu
tele 40 (blocat la picioare, teme
rar, de Mihai Ionescu) și 44 (ob
strucționat periculos de Bădin, in
fracțiunea rămînînd nesancționată 
de arbitru).

După pauză. Petrolul încearcă o 
deschidere a jocului și cîteva flo-

o apărare chinuită mai ales de 
ineficacitatea propriului comparti
ment ofensiv...

arc ____ t r. .
• O singura victorie in de
plasare : autoare — F.C. Ar
geș • Hajnal a marcat al 
250-lea gol al actualei ediții 
a campionatului • Scorul eta
pei a fost realizat ia Petro
șani.

Paul SLAVESCU

în meci retur: VITORIA Setubal - U.T. A. 10 (0-0)
SETUBAL, 8 (prin telefon, de la 

trimisul special al radiodifuziunii ro
mâne).

După Austria Salzburg și Zaglebie 
Waibrzlcz, iată, și Vitoria Setubal, tem
peramentala echipă portugheză, a pier
dut duelul cu teamul atît de echilibrat 
al U.T.A.-ei, condus dc acest taciturn 
înțelept care este Nicolae Dumitrescu. 
S-ar putea spune acum, după ce «ele 
cronometrului arbitrului italian Gonclla 
s-au oprit, că totul s-a decis la Arad. 
Din camera sa, de la hotelul aflat an 
fostul castel medieval al regelui Filip 
al Spaniei castel așezat pe una din 
spinările de calcâr ale munților Arra- 
pida, N. Dumitrescu (care azi — n.r. 
ieri — a împlinit 50 de ani) a conceput 
planul său de bătaie, pornind dc la a-

UN 00L (rar văzut) ÎN ULTIMELE MINUTE DE JOC,

STEAUA 0(0)
DAR VICTORIA ESTE MERITATA

înainte de' meci 
că n-ar fi ex- 

U.T.A.-ei dacă 
vor trece fără

vantajul celor 3 goluri, 
imi mărturisea, chiar, 
clusă nici o victorie a 
primele 30 de minute 
gol. Și, într-adevăr, cele 30 de minute 
s-au scurs fără gol. In min. 5 și 6 Vi
dac a prins cu siguranță două centrări 
foarte dificile.

Apărarea noastră s-a organizat pe 
două rețele succesive, a făcut un mar
caj draconic, a aglomerat inteligent 
spațiile și. mai ales, nu i-a lăsat pe 
jucătorii Vitoriei să-și conceapă în 
tihnă atacurile. Domide a scăpat de cîte
va ori pe lingă Octavio, însă Both și 
Sima nu au zvîcnit cînd trebuia.

Totuși, in min. 20, Josă Maria se in
filtrează printre apărătorii noștri și, 
de Ia 15 m. șutează în bara din stingă 
porții. După această acțiune, gazdele 
s-au năpustit spre careul adversarilor. 
In min. 22, antrenorul Pcdreto fare pri
ma schimbare, incercînd să monteze 
în angrenajul său o piesă cu o „rota
ție” mai rapidă : Martine e înlocuit cu 
Praia, un jucător, rapid, 
tehnică, care agită jocul

In atac, pasele echipei 
articulează și jucătorii

,'ează

mișcările pionilor de la șah. Broșovschl 
a trimis in adîncime. Both a centrat, Kun 
II și-a creat un coridor favorabil, dar 
a ezitat să șuteze și Vaz l-a blocat.

Repriza a doua incepe destul de bino 
pentru U.T.A. Domide driblează cu ele
ganță și sîntem chiar aproape de gol. 
In min. 46. el execută o lovitură liberă 
de ia 20 m. puternic, și Vaz apără cu 
dificultate. In ~s“ 
gur, Coreea

dar

min. 48, Kun scapă sin- 
se dezechilibrează, dar.

Bonfim, teren exce- 
foarte bun, spectatori 
marcat JOSE MARIA

Stadion 
lent, timp 
10 000. A 
(min. 54).

VITORIA : Vaz 
reea, Mendez, Carico, < 
Martine (min. 22 Praia),

murea spre poarta

cu O buna 
echipei șale.
noastre nu se 
Vitoriei șar- 
lui Vidac. care

Rebelo, Co- 
Octavio. 

____ ., Jose 
Maria, Ctdereîro (min. 70 Arcan- 
Jo), J. Torres, Jacinto Joao.

U.T.A. : Vidac — Birău, Lere
ter, Pojoni. Popovlci, Petescu, 
Domide. Broșovschi, Sima (mic. 
61 Axente), Kun II, Both (min. 
80 Callnin).

A arbitrat bine SEItvxIO GO
NELLA, ajutat Ia linie de G. 
de Fazzia șl V. PorcelU (toți din 
Italia).

I

Stadion Dinamo; teren moale; timp friguros; spectatori circa 5 000. Au 
înscris DINCUȚĂ (mln. 25) și DUMITRACHE (min. 58). Raportul șuturilor la 
poartă : 9—8 (pe spațiul porții : 6—5). Raport de corncre 10—2.

DINAMO : Cava! 9 — Cheran 8, Nunweiller III 6, Sandu Gabriel 8, Deleanu 
7, Sătmăreanu II 7, Radu Nunweiller 8, Sălceanu 5 (min. 72 Fl. Dumitrescu 5), 
Dumitriu II 7 (min. 46 D. Popescu 6), Dumltrache 7. Lucescu 6.

PETROLUL : M. tonescu 9 — Gruber 7, Bâdin 7, Mierluț 7, Mocanu 8. Mî- 
năstire 7, Moraru 8 (min. 73 Cozarec 7). Dincuță 8. Iuhasz 
Grozea 6 (min. 80 Ciupltu).

A arbitrat MIRCEA ROTARU ***, ajutat 
slab de T. Oniga (toți din Iași).

Trofeul Petscliovsehi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — Petrolul 4—1

8, Moldovan 6,

bine la linie de I. Ciolan și

(3-0).

încercînd să-și dovedească sieși și 
celorlalți că poate mai mult. Ti
nerii elevi ai lui Oană au condus 
partida din punct de vedere tactic, 
folosind eu pricepere aglomerarea 
in fața porții lui Mihai Ionescu și 
declanșarea unor simple, dar pericu
loase, contraatacuri, ce aveau baza 
la Iuhasz — Moraru și vîrful de 
lance la Dincuță. Așa s-a și năs
cut golul Petrolului, in min. 25 : 
Iuhasz a sesizat poziția mult prea 
avansată a fundașilor centrali di- 
namoviști, l-a deschis în adîncime 
pe Dincuță, care a pătruns nestin
gherit in careul de 16 m advers 
și a șutat puternic in colțul din 
dreapta Iui Cavai, gol care a trăit 
singur pe tabela de marcaj o viață 
neașteptat de lungă și de liniștită.

Este adevărat că apărătorii plo- 
ieșteni, mai ales Bădin, Gruber

de stil afara lecției!) șiricele 
irosește, astfel,
48) și Dincuță (min. 51) — care au 
preferat driblingul șutului — bune 
ocazii. în min. 52, balonul centrat 
de Iuhasz peste întreaga apărare 
gazdă, pleacă din capul lui Moldo
van spre colțul de jos al porții Iui 
Cavai, dar portarul dinamovist (o 
reapariție pozitivă) scoate senza
țional o minge-gol.

Și, in loc de 2—0, șase minute 
mai tîrziu. Petrolul plătește tribut 
singurei greșeli de plasament a 
fundașilor săi, care l-au lăsat pc 
Dumitrache să trimită lovitura sa 
preferată, cu capul, acesta reluind 
in plasă centrarea iui Sălceanu.

Pînă în final, Dinamo va ataca 
fără cheag și decizie, în timp ce 
Petrolul va strînge din nou rîn- 
durile. hărțuind prin contraatacuri

(în
prin Moraru (min.

CLUJ, 8 (prin telefon, d« la tri
misul nostru).

Un autogol cum foarte rar se 
poate vedea pe stadioanele de 
fotbal a decis, în cele din urmă, 
soarta partidei dintre „U“ și Stea
ua, pecetluind victoria echipei 
locale, în care puțini mai sperau. 
Rămăseseră doar 6 minute de joc 
și dominarea sterilă a clujenilor 
nu părea, să mai aducă nici o mo
dificare pe tabela de marcaj, cînd 
fundașul central Solomon, venit 
în jumătatea de teren a oaspeților, 
a avut inspirația de a șuta la 
poartă. Mingea, expediată puter
nic de la aproximativ 25 de me
tri, a trecut printre cîțiva jucă
tori din ambele echipe aflați în 
marginea careului de 16 m (fără 
ca vreunul dintre ei s-o atingă) 
și s-a îndreptat 
dreapta al porții 
Atent, Haidu a plonjat și a 
nut-o. — 
faza ] 
tarul 
brațe 
celor 
a o i 
de linia albă, în 
clipă de grava 
gului lor, care pînă atunci apăra
se foarte bine, jucătorii militari 
vor protesta apoi vehement împo
triva golului, aducind argumentul 
că înaintașul clujean Lică. 
în poziție de ofsaid, ar fi 
mingea șutată de Solomon, 
tr-adevăr, arbitrul de linie 
Păunescu ridicase inițial fanionul 
pentru a semnaliza poziția 
afară de joc a 
trul de centru 
preciind că a 
siv, a validat

și părerea noastră este că el a 
procedat just, fiind vorba de un 
șut direct pe poartă, pe care Lică 
n-a avut cum să-l influențeze.

Din păcate, o parte dintre jucă
torii bucureșteni au dus protes
tele lor pînă la o limită nepermisă, 
insultîndu-1, după încheierea par
tidei. la cabină, pe arbitrul Hai
nea, care a condus competent și 
corect acest joc. Desigur, este de 
înțeles supărarea steliștilor pen
tru faptul de a fi pierdut, în fina
lul ei. o partidă în care au luptat 
cu o admirabilă energie și 
se părea că șansa unui 
egal le „va surîde, dar ar

în care 
rezultat 
fi fost

fi

Jocul în sine s-a desfășurat 
mai ales în repriza secundă — cub 
semnul superiorității teritoriale a 
echipei clujene, care și-a dirijat 
atacurile îndeosebi pe partea dreap
tă, unde Uifăleanu se dovedea 
în mare vervă (dar și prea iritat, 
pus pe arțag, motiv pentru care 
a și fost avertizat de arbitru). To
tuși, scorul a rămas multă vreme 
alb fiindcă oaspeții — urmărind 
evident rezultatul de egalitate — 
s-au apărat cu strășnicie, 
numeric, în șapte-opt 
lăsîndu-i în față doar pe
nescu și Năstase. Cum primul din
tre ei a fost bine păzit, iar cel

supra
oameni,

Iordă-

VIDAC

are bune Intervenții, demonstrînd 
ochi sigur și o siguranță dezarmantă 
pentru adversari. Mai cochetăm șl cu 
șansa, care este șl ea a fotbalului... In 
min. 42, negrul Jos6 Maria se Infil
trează printre apărători și. de la 7 m, 
șutează în Vidac. Un minut înainte, 
U.T.A. a construit cel mai periculos a- 
tac, simplu și rapid, asemănător cu

GOLUBI LA
TG. MUREȘ, 8 (prin ielefon, de 

la trimisul nostru).

A NINS

spre colțul din 
bucureștenilor. 

reți- 
. Dar, în momentul în care 
părea complet lămurită, por- 
stelist a scăpat mingea din 

stupoarea tuturor 
în încercarea de 
împins-o dincolo 
plasă. Uluiți o 

greșeală a coîe-

și — spre 
prezenți — 

reprinde, a

aflat 
atins 

în- 
Em.

în 
lui Lică, dar arbi- 
Nicolae 
fost un 
golul.

Hainea, a- 
ofsaid pa- 
De altfel,

ȘI CU...
Tg. MUREȘ

Înghețat, timp rece, ninsoare ; spectatori aproxi-
84 - autogol). Raportul șuturilor laStadion Municipal, teren

mativ 7 000. A marcat HAIDU (mîn. 84 - autogol). Raportul 
poartă : 16—4 (pe spațiul porții : 9—0); raport de cornere : 13—1.

„U" CLUJ : Moldovan (fără notă, nefiind solicitat) — Crețu 9, Pexa 8, So
lomon 9, Cimpeanu 7, Anca 7. Fanea Lazăr 8. Uifăleanu 8, Munteanu I 7, 
Adam 7» Licâ 8.

STEAUA : Haidu 6 — Sât.mâreanu 8. Smarandache 8. Negrea 8, Cristache 
7, Vigu 8, Naom 7, Dumitriu III 8, Pantea 7. Iordânescu 6, Năstase 5 (nun. 57 
Ion Constantin 6).

A arbitrat NICOLAE HAINEA (Birlad) ajutat la linie de ț. Radu
(Bîrlad) și Em. Păunescu (Vaslui).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : MU“ Cluj — Steaua

pierdem o bună ocazie. Apoi, ca șl la 
Arad, Vitoria joacă din ce în ce mal 
bine. U.T.A. nu mai reușește acel mar
caj sever și portughezii își pun în va
loare tehnica lor superioară. .Atacuri 
cascadă** spre poarta U.T.A.-ei. în min. 
54, Ia un atac al gazdelor, mingea e 
respinsă succesiv de Pojonl, Lereter și 
Petescu, ultima oară Ia Jose Maria, care 
înaintează și șutează plasat în colțul 
din stînga al porții lui Vidac : 1—0. Pu
blicul se agită. Vitoria începe un* ade
vărat asediu și va dura pînă spre sfir- 
șitul mecdului. „Reduta” U.T.A.-ei re
zistă prin eforturi disperata și șansă, 
apărarea joacă destructiv, mal ales că 
înaintașii nu mai reușesc să păstreze 
maț deloc mingea și minutele devin in
suportabile pentru echipa noastră. Tn 
min. 66, după cîteva erori ale apărăto
rilor noștri, Praia profită șl șutează 
în bară. Atacuri, atacuri continue ale 
Vitoriei. Minutele se deșiră greu, dar 
trec totuși cu bine pentru echipa noas
tră. încetul cu încetul, jocul Vitoriei 
pierde din claritate, ea intrînd în criză 
de timp. Fiecare fază îl caută pe 
Torres, dar aproape întotdeauna Lereter, 
Pojoni și Petescu sînt mai inspirați de- 
cît lunganul din Setubal (1,92 m). Mi
nutele se fărîmițează unele după altele, 
sîntem aproape de calificare, publicul 
simte și părăsește stadionul. Mln 90. Ca
lificarea. U.T.A. își îmbogățește palma
resul deși, pentru a fi sinceri, aici, la 
Setubal, nu s-a exprimat totuși, la a- 
devărata ei valoare. De fapt. în aceste 
competiții, important e să realizezi o- 
biectivul propus — calificarea.

Grigore (LISEI

1-0 (0—0).

de dorit ca ei să privească în mod 
demn și sportiv infrîngerea, 
este, de fapt, 
gafei stupide 
lor

Ne-a părut, 
bilă suita de faulturi (unele dintre 
ele grosolane) care a urmat 
scrierii golului și în care 
angrenat mai mulți jucători 
ambele echipe.

A fost, deci, un final cam 
aici, la Cluj, pe care îl regretăm 
cu atît mai mult, cu cit, pînă în 
acel minut 84, partida — deși 
aprig disputată — decursese in
tr-o atmosferă destul de senină, 
în ciuda ninsorii abundente...

care 
consecința directă a 
comise de poi tarul

de asemenea, peni-

In
s'au 
din

amar,

al doilea 
figurant.

s-a ' menținut în rol 
avem explicația fap-

de 
de 
tu Iui că Steaua n-a contat aproape 
de loc in atac.

De cealaltă parte, deși clujenii 
s-au menținut lungi perioade în o- 
fensivă. ei au beneficiat doar de 
cîteva situații favorabile de gol. 
Astfel că autogolul lui Haidu s-a 
dovedit, în cele din urmă, provi
dențial pentru ei. Ceea ce nu în
seamnă, însă, că victoria pe care 
au obț'inut-o și care le aduce locul 
secund în clasament »u a fost 
meritată-

5 MINUTE
JOSE MARIA PEDROTO (antrenorul 

Vitoriei Setubal) : „Se pare că echipa 
din Arad a fost mat norocoasă. Cînd 
spun aceasta mă gîndesc la faptul că 
cele două formații stnt de valori apro
ximativ egale și tn asemenea situații 
sansa joacă un rol decisiv. Cred că 
IJ.T.A. se va comporta bine și tn sfer
turile de finală și vă rog să mențio
nați că este o părere autorizată, in- 
trudt eu cunosc bine echipele care au 
șanse de calificare tn turul IV al Cu
pei U.E.F.A. Dintre jucătorii dv. mi-a 
plăcut in mod deosebit Domide, pentru 
că atunci ctnd are mingea știe ce să 
facă cu ea".

SERGIO GONELLA (arbitrul meciului): 
„A fost o partidă desfășurată in limi
tele regulamentului. De altfel, declara
ția mea este din punctul de vedere al 
unui arbitru. U.T.A. a știut bine lec
ția defensivei. M-a impresionat slgu-

DUPĂ MECI
ranța lui Vidac. Jocul a fost de un ni
vel tehnic acceptabil."

NICOLAE DUMITRESCU : -,,Ne-am 
atins scopul propus : calificarea. M-am 
așteptat mu mult de la echipa portu
gheză in primele 30 de minute. Au e- 
xistat și greșeli tn jocul nostru, dar 
jucătorii mei au aplicat destul de bine 
tactica proiectată."

LERETER: „Dacă jucam 
ciștigam”.

PETESCU: 
mit și tocmai 
să-mi selectez prea 
Cred că a fost focul 
carea noastră este un 
trenorului Dumitrescu 
împlinit 50 de ani".

VIDAC: „Jocul de precizie matema
tică al apărătorilor centrali m-a făcut 
să uit de... criza de rinichi, pe care am 
acuzat-o tn preziua jocului".

normal ta

da mulțu- 
nu reușesc 

Impresiile.
„Stnt extrem 

de asta 
bine 
apărării. Califi- 
cadou adus an

cora astăzi a

TOTTENHAM HOTSPUR

Meci bun — s-o spunem din capul 
locuim — prilejuit de aceste două 
provinciale, ambele adevărate reve
lații ale turului. A plăcut prin an
gajamentul combatantelor (splendida 
încleștare de forțe) pe un teren di
ficil. prin tempo-ul susținut, prin nu
mărul apreciabil de goluri (sarea și 
piperul oricărei întreceri fotbalisti
ce), piin suspensul existent pe ta
bela de marcaj pînă în ultima clipă, 
în sfîrșit. prin minunatul decor na
tural „desenat” de fulgi mari de ză
padă care au căzut tot 
dei pe gazon.

La început au atacat _ 
pinse în ofensivă de jucătorii din 
liniile dinapoi (Szollosi, BQlloni, Haj
nal, Naghi), cu toții mobili, bine 
tenționați, dar mai puțin abili, 
timp, la pasa decisivă. Oaspeții 
răspuns printr-o apărare atentă, 
cidă, care a relansat constructiv ., 
cui echipei.pînă tn treimea de mij- 
loo ; de aici, Vătafu. Hrițcu, Pană 
și Dembrovschi au „pregătit” mingi 
pentru vîrfuri, lansîndu-le spre poar
ta lui Nagei, în adîncime, ori de cîte

timpul parti-
gazdele, îm-

in- 
un 
au 
lu- 
jo-

ori a fost cu putință. Așa au reu
șit băcăuanii deschiderea scorului : 
Pană i-a trimis frontal balonul lui 
Rugiubei, golgeterui diviziei A a pă
truns impetuos în careu, de unde, 
stinjeniț de ieșirea din poartă a lui 
Nagel, a pasat lateral lui Sorin A- 
vram care a împins, din apropiere, 
mingea în plasă. A fost primul gol 
încasat de Nagei pe terenul din Tg. 
Mureș. Gazdele au protestat acuzînd 

, ofsaid, dar tușierul Gh. Nicolae, mai 
' în măsură să aprecieze, aflîndu-se 
la înălțimea ultimului jucător 
cîmp din formația mureșeană, a 
mas intransigent pe poziție.

Nu trece mult și „tribunele" 
intra în. . aria veseliei : Ia un 
atac, declanșat pe culoarul 
aripa dreaptă din Tg. Mureș a cen
trat înalt, spre careul mic, de unde 
Mureșan s-a inălțat cu un... centime
tru mai sus decît „umbra” lui, Ca
targiu, și a trimis balonul, cu capul, 
In plasă, peste nefericitul Ghifă, 
prins cu un metru în afara porții. 
Este 1—1 in min. 22 și după 11 mi
nute va fi 2—1: Comănescu a comis 
o obstrucție în marginea suprafeței 
de pedeapsă, lateral dreapta, Naghi

de 
ră-

vor 
nou 

Varodi,

a executat lovitura liberă indirectă, 
trimițînd balonul în careu, Ia semi- 
înălțime, Hajnal a plonjat, și a ajuns 
balonul, propulsindu-l cu capul 
plasa porții lui

După pauză 
mai ; înverșunat, 
tense. Apărarea „ 
zolvarea duelului ei cu atacul advers 
a apelat des la jocul la ofsaid, în 
plasa căruia înaintașii cuplului Ră- 
dulescu au căzut deseori. Acum as
pectul partidei s-a schimbat: S. C. 
Bacău a preluat ea inițiativa în do
rința de a forța egalarea. jar A.S.A., 
de partea cealaltă a pîndit fisurile 
din sistemul defensiv băcăuan, pre-

Ghiță.
jocul a devenit 
emoțiile și mai 
gazdelor, pentru

Constantin FIRANESCU

SIRENELE N-AU VRUT

SA CINTE PENTRU „LANTERNA" ■ ■ ■

RAP® 3-0 (2-0)

DOUĂ GOLURI
ÎNTR-UN MINUT!

PETROȘANI, 3 (prin ielefon, de ia 
trimisul nostru).

La» Petroșani, iama a coborît de pe 
Paring cu sarica ei argintie pe 
umeri și a transformat terenul în- 
tr-o pistă alunecoasă, mai propice 
pentru schi decît pentru fotbal... 
In aceste condiții precare, ambele 
formații au fost nevoite să depună 
eforturi deosebite. Studenții din ce
tatea Băniei, au1 început destul de 
bine, acoperind mai judicios spațiul 
de la mijlocul terenului și dezinte- 
grînd cu calm și fermitate primele 
șarje ale gazdelor, „Moara” Jiului 
a măcinat în gol o bună bucată de 
vreme dar, în min. 21. antrenorul 
Eugen Iordache a operat o schimba
re fericită, introducîndu-1 pe tînă- 
rul Făgaș pe aripa dreaptă. Din 
acest moment, atacurile Jiului devin 
mai incisive. Golul plutește undeva 
prin aer... Oaspeții încearcă pri
ma acțiune mai serioasă în min. 42. 
cînd Martinovici trage puternic, dar 
pe lîngă bară. Imediat Țarălungă, 
scăpat ca o vijelie, pe contraatac, 
e ..placat” de Georgevici, care sal
vează un gol ca și făcut. Jiul revine 
la asalt Naidin plasează admirabil 
balonul cu capul, clar Velea salvea
ză de pe linia porții. Cu un minut 
înainte de șfîrșitui reprizei. Naidin 
pasează cu capul în adîncime, Mul
țescu se strecoară cu balonul, ca un 
spiriduș. 
verși și îl 
plasă. Abia

tru, balonul ajunge pe stînga tot 
la Naidin, care pasează la Făgaș. 
Un șut precis proiectează din nou 
mingea în 
2-0.

Oaspeții 
poartă și 
remarce, plonjînd în picioarele lui 
Mulțescu în min. 60. Peste 4 minute, 
noul „cerber” craiovean rezolvă din 
nou formidabil un reușit „un-doi“ Fă
gaș - Mulțescu. blocînd în ultimă in
stanță. Jocul scade din intensitate, 
ambele echipe plătind tribut consi
derabilei energii cheltuite pe acest 
teren greu, acoperit cu un strat gros 
de zăpadă. Consemnăm, în continuare, 
inițiativa localnicilor, o bombă a lui 
CotormanI, deviată în corner de 
Papuc în min. 78 și apoi al treilea 
gol al partidei obținut de gazde 
în min. 80 : Făgaș execută ireproșa
bil un corner, un pachet compact 
de jucători își dispută balonul, iar 
Naidin, cel mai bine plasat, se 
înaltă peste întreaga piramidă de 
trupuri și reia cu capul, în plasă.

George MIHALACHE

Stadion „23 August", timp în
chis, ninsoare; teren greu ; spec
tatori circa 12 000. Au marcat S. 
AVRAM (min. 10), MUREȘAN 
(min 22) HAJNAL (mln. 33), 
NAGHI (mln. 61) Șl IIRIȚCU 
(min. 77). Raportul șuturilor la 
poartă : 13—10 (pe spațiul porții: 
8—7); raport de cornere : 7—4.

A.S.A. : Nagei 7 — Sz81l3si 8. 
Toth 7, Isplr 7, Czako 6, Naghi 8. 
BdilBnî 8, Varodi 6 (mln. 73 
Lucaci), Mureșan 8. Fazecaș 7. 
Hajnal 8

S. C. BACAU : Ghiță 6 — Mioc 
7, Catargiu 7, Vellcu 8. Comă- 
nescu 5, Vătafu 6, Hrlțcu 8, Pană 
6 (mln. 68 Pruteanu), Dembrovschi 
6, Rugiubei 6 (min. 75 Sinăucea
nu). S. Avram 8.

A* arbitrat P. SOTIR ■***★, 
ajutat la linie de R. Buzdun și 
Gh. Nicolae (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-rezerve : A.S.A. — 

S.C. Bacău 2—1 (1—1).

CONSTANTA, 8 (prin telefon, da 
la trimisul nostru).

Pe litoral mai toți și-au zis că 
minunea realizată de C.F.R. Cluj du
minică la București a fost o simplă 
întîmplare și nimic mai mult. Așa 
și-au zis. oredem. și jucătorii Faru. 
lui. din .moment ce înainte de meci 
cîțiva 
lupta 
de la 
ceput 
rapid

plasa

reiau 
acesta

porții studenților :

locul cu Papuc tn 
are ocazia să se

„Armă“ care 
încă un gol ; 
adîncime pe 

prin schim- 
jucă-

nrintre doî apărători ad- 
aruncă peste Oprea în 
dezlipit de linia de cen-

CRIȘUL 0(0)

F.C. ARGEȘ 1(1)

CRIȘUL

Jiul ; teren foarte alu-Stadion ---- -- ------ ---
necos; timo friguros: a nins tot 
timpul partidei; spectatori 3 000. 
Au marcat MULȚESCU (mln. 44), 
FAGAȘ (min. 45) și NAIDIN 
(min. 80). Raportul șuturilor la 
poartă : 27—8 (pe spațiul porții: 
16—4). Raport de cornere : 10—2.

JIUL : Suciu 7 — Georgescu 8, 
Georgevlci 7. Stocker 7. Tonca 8. 
CotormanI 8, Dodu 8. Urmeș 5 
(min. 21 Făgaș 8). Stoian 6, Mul
țescu 9, Naidin 7.

UNIV. CRAIOVA : Oprea 5 (mln. 
46 Papuc 8) — Nlculescu 6, Tacoi 
7, Sameș 8. Velea 6, Strîmbeanu 
7. Ivan 7, Bălosu 6, Martlnovlcl 4, 
Oblemencc 4, Țarălungă 4 (mln. 
64 Nlță 6).

A arbitrat VICTOR PADUREA- 
NU ****♦, ajutat — bine — la 
tușă de C. Drăgotescu și Al. Gri- 
gorescu (toți din București), 

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Jiul — Univ. 

Craiova 0—0.

ORADEA, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Și iarăși Crișul a pierdut două 
puncte; Existau. înainte de meci, 
mai multe raze de speranțe pentru 
orădeni. întîi fiindcă jucau acasă, 
în fața suporterilor respectivi. Pe 
urmă. Argeșul venise fără patru 
titulari : Dobrin și Ivan accidentați, 
Olteanu — scos din 
unei abateri față de 
filă — rămas acasă 
deces în familie.

Evident, în aceste _
echipa argeșeanâ părea handicapată 
din start, era de presupus că nimic 
nu va mal putea sta în fața Cri- 
șului. Orădenii au început deciși și 
golul plutea în aer. în min. 1. Șcliio- 
pu a reluat din volă. de la 6 m, 
puțin peste bară, ca apoi tot el 
(în min. 9) și Moț (în min, 10) s 
șuteze fără rezultat, din situații bune. 
Jucătorii Crișului dețineau inițiativa, 
dar nu însor au. Interesantă era și 
replica Argeșului. De loc dispuși să

lot din 
antrenor, 
In urma
conditil.

cauza 
Fră- 
unui
ctnd

gătindu-și contraatacul, 
în min. 6! i-a și adus 
Mureșan I-a servit în 
Naghi, devenit vîrf, 
bare de roluri. ruținatui ___
tor s-a descotorosit printr-o fentă de 
Ghiță, care ieșise să-i închidă un
ghiul. și, ajuns singur eu poarta goală 
în față, a împins balonul in plasă.

Dar meciul nu e jucat, băcăuanii 
își fac și mai mult simțită prezența la 
poarta lui Nagel. Sinăuceanu i-a pa
sat impecabil lui Hrițcu și mijlocașul 
băcăuan a trimis, din interiorul ca
reului, mingea în plasă, in colțul 
lung.

Pînă la sfîrșit mai consemnăm două 
evenimente notabile: cartonașul gal
ben arătat de arbitru luj Fazekaș 
(min. 83), precum și bara lui Dem- 
brovschi (min. 85) care a reluat jos 
la muchie, prin deviere, balonul cen
trat în fața porții de către Pruteanu.

G. NICOLAESCU

din cei care aveau să susțină 
făceau prinsoare pentru scorul 
trei goluri în sus. Dar, a în- 
disputa și feroviarii schimbă 
impresia generală Ei, cei de 

pe ultimul 
fără să se 
din start, 
de Tănase. 
(min. 7 și 
Clujenii n-au complexe, ... _____
adversarul cu ioc simplu, numai că 
atacul lor crede parcă prea puțin în 
steaua sa. Dar, „tupeul” acesta al 
lanternei enervează într-atîta fortă
reața dobrogeană îneît fundașul Nis- 
tor, depășit de S. Bretan, îl urmă
rește pe acesta și îl lovește cu pi
ciorul. intenționat. Nesăbuința lui 
Nistor lasă echipa sa (n 10 oameni, 
pentru că debutantul Inn Chilibar 
este inteansigent și scoate tară teamă 
cartonașul roșu, chiar dacă tribunele 
nu-i vor „ierta” acest minut 26 pînă 
în final.

Ajuns în relație 10 contra 11. jo
cul își modifică vizibil aspectul. De
vine mai multă luptă pentru gazde, 
care sînt obligate să-și restructureze 
formația, și o iluzie în plus pentru 
băieții de pe Someș. Dar. „lanterna" 
nu știe să folosească eclipsa Faru
lui, echipă difuză și nervoasă, și 
intențiile sale ofensive, lipsite de vi
goare, rămîn simple intenții...

Marinarii vor incepe repriza se
cundă mai deciși că pînă atunci, vor 
asalta careul feroviar și vor căuta 
golul cu mai multă ambiție. Gadjea 
respinge un șut puternic în min.46. 
Tufan (min. 47) și Mareș (min. 50) 
greșeso de puțin „spațiul viselor” și 
totul pare să devină o luptă fără 
șansă pentru constănțeni. Dar, va 
veni o clipă de neatenție din par
tea unui fundaș clujean și ea va 
spulbera speranțele „lanternei”. Go
lul se datorețte lui Roman, nedecis 
în duelul cu Ologu. în colțul careu-

lui mic, dar și extremei constănțene, 
care a întors ou efect mingea, de 
puțin peste mîinile tînărului portar 
clujean. Cu numai două minute îna
inte, Oct. Ionescu ratase . o situație 
favorabilă, feroviarii jucaseră fru
mos, dar ce folos... Golul lui Ologu 
dezlănțuie echipa litoralului, ce vrea 
să termine o dată cu chinurile la

loc, joacă mai dezinvolt, 
speti? de „furia marină" 
declanșată pe extremă 
dar risipită de Caraman 
20) și Tufan (min. 10). 

își tratează

Stadion „1 Mai"; teren bun; 
timp frumos; spectatori circa 1 000 
(la sfîrșUul jocului). A marcat 
OLOGU (min. 67). Raportul șu
turilor |a poartă : 17—14 (pe spa
țiul porții : 5—6); raport de cor
nere : 13—2.

FARUL : Ștefănescu 8 - Ghirca
5. Bălosu "6, Mareș 7, Nistor 4 
(eliminat In min. 26). Antonescu 
8. I. Constantinescu 6 (min. 
Oprea) 
Tufan 6 
8.

C.F.R.
Szoke 7, 
Roman 5, 
(min. 66 Cojocaru 5),
6, Munteanu II 6. ~ 
Țegean 7.

A arbitrat ION CHILIBAR 
★ ★★★★. ajutat — slab — la li
nie de Ion Constantin și Ion 
Răîleanu (toți din Pitești).

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-rezerve : Farul — 

C.F.R. Cluj 2—1 (2—0).

73 
Tănase 8, Caraman 6, 
(min. 66 Turcu 6). Ologu

CLUJ : Gadjea 6 —
Dragomir 7, Penzeș 8,

M, Bretan 8, Vișan 6 
~ S. Bretan

6. Ionescu 7.

care a supus-o ultima clasată. Dar, 
un alt gol, cel al liniștei litoralului, 
nu mai vine. Pentru că 
Farului, nici Turcu și nici . .. ..
aduo luciditatea necesară, jar cluje
nii. neresemnați (dar fără calmul 
din prima repriză), mal cred, totuși, 
în remiză. Și vor trece curînd pe 
Ungă ea. In min. 73, Munteanu II, 
bine deschis, ajunge singur la 12 m 
în fața portarului, dar nu calculează 
bine lovitura și Ștefănescu respinge. 
Munteanu rămîne abătut la pămînt, 
adunînd în tristețea sa toate iluziile 
spulberate cu care venise C.F.R. 
Cluj, aici. în imperiul sirenelor.

în atacul 
Oprea nu

Mirceo M. IONESCU

... , . , r ...... ....... ‘

CÎTE OCAZII ȘI DEGEABA...
se ' arate vulnerabili, fiindcă aveau 
echipa „vulcanlzată” în cîteva locuri, 
argeșenii se apărau calm, precis, și 
ieșeau mereu la contraatac prin 
Jerca'n (mâl ales) și Radu. Au și 
șutat periculos la poartă : Jercan 
min. 20 șl 29, M. Popescu în min 
30. In mîn. 43 cade unicul gol (ne
așteptat) al meciului : Radu a pasat, 
în diagonală, dc pe dreapta. Ia Jer-

can, care a făcut o cursă de vreo 
10 metri și. deși jenat de P- Nico- 
lae, reușește să șuteze puternic în 
colțul lung, unde Bologan nu mai 
poate interveni. Astfel, prima repri
ză ia sfîrșit cu un’ rezultat nescon
tat. în favoarea oaspeților.

Repriza a doua 
adevărat iureș la 
Ocaziile se succed

debutează cu un 
poarta Argeșului, 

una după alta,

___ ______ ___ __ , _ _____ ___ceață șl ploaie, teren alunecos ; spec
tatori 2 000. A marcat JERCAN (mln. 43). Șuturț Ia poartă : 12—5 (pe spațiul 
porții : 5—4); raport de cornere : 11—2.

CRIȘUL : Bologan 7 — P. Nicolae 6, Sărac 7, Lucacl 8, Balogh 6, Moldovan 
4, Neșu 5 (min. 46 Dărăban 6), Șchiopu 8, Agud 5, Moț 5 (mln. 46 Sudu 6), 
Tamaș 5.

F. C. ARGEȘ : Stan 8 — PIgulea 7, Barbu 9. Vlad 9, Nedelcu 7, Prepurgel 
7, M. Popescu 8, Dobreseu 6, Radu 7, Roșu 7 (mln. 73 Ciolan), Jercan 9 (mln. 
83 D. Emil).

A arbitrat A. BENTU *****, aju‘at la tușă de I. Dancu șl Șt. Lazăr 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Crișul — F.C. Argeș 1—1 (1—1).

Stadion Crișul, tlmp_ friguros, cu

tndovadă cele 6 cornere obținute 
numai zece minute de joc. Șchiopu 
— singurul jucător de nădejde al 
Crișului în acest meci — și apoi 
Suciu creează panică în_ careul pi- 
teștean. Numai că apele 
tulburi. Nu 
bu le stau 
cît pentru 
N-am vrea 
o singură 
din min.
surprins 
în față, 
efectiv, 
deosebire

F.C. Argeș 
priză, exact 
apărat strașnic punctul inițial și apoi 
cele două puncte ce se tntrevedeau 
într-un joc tn deplasare susținut cu 
o formație incompletă.

Astfel, pe obrazul trist al fotbalu
lui orădean a apărut încă o lacrimă.

Crișului sînt 
Vlad și Bar- 
niște stînci, 
cine marca 

să mai amintim decît de 
ocazie a Crișului, aceea 

89. " 
de 
la
n-a 
de

atît fiindcă 
în cale ca 

că... n-are

Lucacl a fost așa de 
mingea care l-a căzut 
8 m de poartă. îneît.

mal reacționat Spre 
Stan... care a plonjat 
a făcut, tn această re- 
ceea ce trebuia, Și-a

Modesto FERRARINI

LONDRA, 8 (prin telefon, de la trimi
sul nostru special). — Ne-a fost 
dat să asistăm, pe stadionul White Hart 
Lane, la reeditarea teribilului debut de 
joc din partida cu Legla, disputată la 
Varșovia. In minutul J — să nu ne vină 
să credem ochilor ! — Răducanu a pri
mit gol. Chivers a executat o repunere 
de la margine, Peters a țișnit, reluînd 
cu capul, pe lingă Răducanu, surprins, 
in plasă Acest start cit se poate de 
dezavantajos, este acuzat de fotbaliștii 
gluleșteni, care sînt supuși vreme de 15 
minute la un adevărat asediu. Șuturi din 
orice poziție .lovituri de cap trimise de 
Gilzean, Peters, Chivers, Perryman, re
prezintă tot atitea Iminente pericole de 
gol. Defensiva rapldlstă rezistă însă la 
toate asalturile, iar în minutul 15 Nea- 
gu este pe punctul de a egala — primeș
te o centrare de la Năsturescu în 
zlție foarte 
poarta lui 
bară.

Forcingul 
lași Iureș uluitor, 
dese că s-au... adaptat 
măsură, respinglnd, este adevărat 
prețul unor mari eforturi, atacurile e- 
chipei londoneze.

Jocul tare — pe alocuri exagerat de 
tare — al Iul Tottenham are un nou 
ciștig de cauză marcat șl pe tabela 
de marcaj în minutul 36, ctnd, In urma 
unui atac dur al iul Chivers, Lupescu 
este K.O., atacantul englez majorind 
scorul. După acest nou" gol, Răducanu 
are lo minute de Joc neserios, fiind un 
real pericol pentru formația sa.

Consemnînd faptul că echipa noastră 
a fost puternic traumatizată de golul 
primit în primul minut, trebuie să men
ționez că în fața a... 11 motoare, Rapid 
a jucat GREȘIT. Majoritatea fotbaliști
lor giuleștenj au stat grupați la mijlo
cul terenului, nimeni n-a marcat pe 
nimeni ! Zona cea mai vulnerabilă a e-

chipei noastre a fost partea 
lui Codrea), pe unde atacurile 
s-au infiltrat cu regularitate 
că.

Repriza a doua are aproape aceeași 
fizionomie, Tottenham atacă furibund,

stingă (a 
gazdelor 

matemati-

Hart Lane, teren 
Au marcat : PE- 

(mln.

po- 
favorabilă. la 2—3 metri de 
Jennings, dar șutează peste

gazdelor continuă tn ace- 
dar rapidlștll dove- 

într-o oarecare 
cu

Stadion White 
bun, timp rece. 
TERS (min. 1), 
36 și min. 63).

TOTTENHAM HOTSPUR S 
nings — Evans, England, 
Knowles. Coates (mln. 56 — Pe
arce), Perryman, Peters, Gilzean, 
Chivers, Neighbour.

RAPID : Răducanu — Pop, 
Boc. Lupescu, Codrea, Dinu, Mu- 
șat (min. 68 — Angelescu), Du
mitru, Năsturescu, Neagu, Co- 
dreanu (min. 88 — Ene Daniel).

A arbitrat corect SCHOOTS 
(Belgia).

CHIVERS
Jen- 
Beal,

A ✓

Meciurile retur din turul al
Ieri, s-au desfășurat meciurile 

retur din optimile 
Cupei U.E.F.A. Iată 
paranteze scorurile

de finală ale 
rezultatele. (In 
înregistrate în

Ferencvaros
Dundee United 
Zeieznicear Sarajevo
Juventus Torino
Vitoria Setubal
Lierse S.K,
Wolverhampton

Rapid se apără cu disperare, echili- 
oarecare 

atac al 
o situație

brînd, totuși. tntr-o 
sură jocul. La un 
Codrea, Neagu are „ ____
vorabllă, dar nu ajunge balonul, 
trece prin fața porții. In minutul 
se produce o nouă majorare a scorului: 
Knowles centrează înalt în careu, Gil
zean pasează cu capul spre __
excelent Chivers, care șutează de la 
cîțiva meti-ț în plasă.

Oricît am aprecia marile eforturi ale 
putem opri 
inegală. în- 
exlstlnd o

mâ
lul 
fa- 

care 
63

acelașl

fotbaliștilor rapidiștl, nu ne 
gîndul că asistăm la o luptă 
tre cele două echipe 
distanță valorică.

Judecind astfel lucrurile, 
care ia sfîrșit partida nil 
o sancțiune prea aspră.

Romulus BALABAN

scorul cu 
reprezintă

lll-lea al „Cupei U.E.F.A.^
meciurile tur. Echipele calificate 
în sferturile de finală sînt sub
liniate).

— Eintracht
— A. C. Milan

Braunschweig

— F.C. Johnstone
— Rapid Vlena
— U.T.A.
— P.S.V. Eindhoven
— F. C. Carl Zeiss Jena

Meci tur t Tottenham—Rapid 3—0 
(2—0) (returul, la 15 decembrie, la 
București)

Reamintim că programul sfertu
rilor de finală se va stabili prin

5—2
2—0
5—1
4—1
1—0
4—0
3—0

(1-1)
(0—3)
(0-1)
(1-0)
(0-3)
(0-1)
(1-0)

tragere la sorți, la 12 ianuarie 1972, 
Ia Zurich.

Amănunte despre meciurile de 
ieri, vom publica în ziarul de 
mîine.

Turneul campionilor la tenis
PARIS, 8 (prin telefon). — Partida 

inaugurală a celei de a 3-a zl a Tur
neului campionilor la tenis a fost sus
ținută de Jan Kodes șl Klif Richey.

Americanul a Început puternic, 
șind să se distanțeze, primul set 
nindu-1 fără drept de apel șl... 
nevoie de comentarii. ..--------
des se revanșează în cei de al 
concretizat printr-o luptă dramatică 
schimburi de mingi deosebit de 
taculoase. Lui Richey ti revine 
decisiv, după ce Kodes ratase o 
ocazie de * ‘ -

reu- 
reve- 
fără 

.Metronomul" Ko- 
dollea, 

Șl spec- 
setul 

. .... . . bună
..break” tn ghemul a! 5-lea. 

Scor final : Richey — Kodes 6—2, 3—6. 
6—3.

A fost prima victorie a lui Klii Ri-

ehey șl a doua înfrfngere a Iul Kodes, 
care își vede astfel serips compromise 
șansele pentru ocuparea unui loc frun
taș în clasamentul turneului.

In partida următoare : Smith — Barthes 
6—4, 6—7, 6—3, prin care tenlsmanul
american trece singur în fruntea clasa
mentului cu 3 victorii.

La ora cînd închidem edlțta începe 
partida vedetă a serii, Năstase — 
Graebner.

ECHIPA SECUNDA DE 
HANDBAL A ROMÂNIEI 
ÎN FINALA, LA TBILISI

PROGRAMUL DE AZI
Richey — Barthes 
Năstase — Kodes 
Franulovlcj — Graebner 
Smith este liber.

în semifinalele turneului internațional 
de handbal de lb Tbilisi, echipa secundă 
a României a dispus cu 20—14 (12—7)
de selecționata R S S. Gruzine și s-a ca
lificat în finala competiției în care va 
întîlnl reprezentativa R.D Germane. 
Aceasta din urmă a întrecut în semifi
nale Iugoslavia cu 18—17 (7—7).
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