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DUPĂ ETAPA A XIV-a A DIVIZIEI A '’LA FOTBAL

Azi, la Trinec

Dv. v-ați spus părerea?
• Au mai rămas 5 zile în care puteti să participați la ancheta noastră „CEL MAI 
BUN SPORTIV ROMÂN AL ANULUI 1971"

• Trimiteți chiar astăzi opțiunea dv.
• Frumoase premii celor ce vor indica ordinea exactă a primilor 10 clasați

• Trofeele pentru cei mai buni sportivi ai anului vor fi acordate într-un cadru festiv, 
cu care prilej va avea loc o frumoasă serbare cultural-sportivă

MULȚESCU, de la Jiul, deschide scorul. Intervenția portarului craiovean OPREA e tardivă. 
Foto : ION LICIU—Petroșani

ROMÂNIA - 
CEHOSLOVACIA
LA HANDBAL

MASCULIN
Astăzi, în localitatea Trinec, si

tuată în apropierea marelui cen
tru industrial Ostrava, va avea 
lac întîlnirea dintre selecționatele 
masculine de handbal ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Plecați 
miercuri dimineață din Capitală, 
jucătorii români au ajuns în cursul 
aceleiași zile la Trinec,' unde seara 
au efectuat un antrenament de 
acomodare în noua sală de sport 
din această localitate. Reamintim 
cititorilor că a doua întîlnire din
tre cele două selecționate va avea 
loc duminică la Bratislava.

★
Tncepînd de astăzi, sala Olimpia 

din Timișoara găzduiește un tur
neu internațional de handbal mas
culin dotat cu „Cupa Politehni
ca", la care iau parte echipele 
Lokomotiv Mihalovce (Cehoslova
cia), Dinamo Brașov, Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara. 
Jocurile se dispută azi și mîine, 
de la ora 17, iar dumincă de la 
ora 11.

Da, am trecut șl de această 
„miercure lungă" a fotbalului nos
tru, începută la prînz cu meciu
rile diviziei A și terminată la ora

COMENTARIUL NOSTRU
„telejurnalului de noapte", dato
rită meciului de la Londra. In 
această miercure. împărțind bucu
ria produsă de calificarea U.T.A.- 
ei cu amărăciunea severei înfrîn- 
geri a Rapidului (dar pentru care 
există. încă, șansa reabilitării, mă
car morale), atenția iubitorilor de

fotbal a fost atrasă de meciurile 
penultimei etape a diviziei A, 
„rundă" cu întîlniri de mare im
portanță pentru clasamentul pri
mei noastre competiții, etapă cu 
derby-uri de talia celor de la Tg. 
Mureș și Cluj, cu tentativa „lan
ternei roșii" de a... eclipsa Farul, 
ale cărui străluciri s-au cam es
tompat de cînd lui Badea nu i-a 
mai plăcut briza mării și de cînd 
Tufan nu mai e cel de pe vremea 
cînd toată lumea vorbea cu atîta 
plăcere de meciul de la Lausanne.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

BRAVO, U.T.A.!
Miercuri după-amiază, în Portu

galia, acolo unde Eusebio, Coluna, 
Germano, Torres și Jacinto Joao au 
cochetat ani la rind cu marile per
formanțe fotbalistice, unde formații 
da reputație europeană au gustat 
din cupa amară a înfrîngerii și au 
părăsit competiții de care își legase
ră atîtea speranțe, o echipă româ
nească — U.T.A. — își înscria în 
palmares o nouă și prețioasă per
formanță.

Acolo, pe gazonul stadionului din 
Setubal, la doi pași de munții Arra- 
pida, o echipă venită din Carpați, 
cu disciplina, echilibrul și meticulo
zitatea, parcă, numai ei proprii, de
pășea greul obstacol pe care sorții 
îl aduseseră în cale, această cunos
cută formație care e Vitoria Setubal, 
și se califica în sferturile de finală 
ale „Cupei U.E.F.A.". U.T.A. a adău
gat încă o floare la frumosul buchet 
realizat de fotbalul româneso în a- 
ceastă toamnă, alăturînd încă un 
succes de prestigiu celor realizate 
de echipa națională în campionatul 
european șl de către Steaua In „Cu
pa cupelor".

Drumul U.T.A.-e! spre calificare 
n-a fost ușor. După Austria 
Salzburg ți Zagleble Walbrzych, 
Vitoria Setubal — care cu ani tn urmă 
învingea Rapidul și acasă și la Bucu
rești — a trebuit să accepte califi
carea celui mal bun. Șl oel mal buni 
au fost acești jucători al U.T.A.-ei, 
o adevărată familie, conduși, ou oom- 
petența-1 recunoscută, de Nicolae 
Dumitrescu, antrenorul oare împli
nea 50 de ani chiar în «lua califi
cării elevilor săi.

Bravo U.T.A.-ej și antrenorului el, 
acest om mereu calm, stăpîn pe si
ne, echilibrat precum team-ul pe care 
îl slujește de mai bine de 25 de ani.

Antrenorul
NICOLAE DUMITRESCU

în „Turneul campionilor" la tenis:
NĂSTASE L-A ÎNVINS PE KODESI

O Doi lideri ne învinși: ILIE NĂSTASE și STAN SMITH
Aseară, în a treia sa partidă sus

ținută în cadrul „Turneului campio
nilor", Ilie Năstase l-a avut ca ad
versar pe cunoscutul tenisman ceho
slovac, Jan Kodes. După o ora și 25 
de minute de 'joc, victoria a revenit 
jucătorului român cu scorul de 5—7. 
6—2. 6—2. Meciul avut momente 
de mare intensitate, în special în 
primul set, cînd Năstase a remontat 
de la 1—4. dar a fost apoi întrecut 
în prelungiri. Următoarele două se

turi au prilejuit tenismanului nostru 
o demonstrație de înaltă clasă, el 
dominindu-ți net adversarul.

In primul meci al zilei, tenisma- 
nul american Richey a obținut a 
doua sa victorie, dispunînd de fran
cezul Barthes cu 6—3, 6—3. La ora 
cînd închidem ediția se dispută par
tida Franulovici—Graebner.

în clasament conduc Ilie Năstase 
(România) și Stan Smith (S.U.A.) cu 
cîte trei victorii din tot atîtea în-

tîlnirî susținute. Urmează Barthes 
(Franța) și Richey (S.U.A.) su efte 
două victorii și J. Kodes (Cehoslova
cia) o victorie.

Corcspondcnfă telefonica din Paris

REPORTAJ LĂ VII TORUL... TRECUT
Cînd scriu aceste rînduri, a tre

cut o oră de la ultima minge a 
meciului Năstase — Graebner, care 
a început la 8 și s-a încheiat la 
9 decembrie ora Parisului. E a- 
proape două noaptea. Ne aflăm 
la-.. Drugstore-ul din Place de 
l’Etoile. L-am convins pe Mișu 
Nedef. vecinul meu de fotoliu, să 
mă însoțească pînă în centru, 
pentru prima ediție a ziarelor. 
Sîntem încă sub impresia „cas-
cadei Năstase" din partida cu 
Graebner. Cunoașteți, desigur, du
rata meciului: 44 de minute. Bă
nuiesc că nu ați putut urmări jo
cul la televizor, datorită orei țî.r- 
zii. și sînt convins că vă intere
sează cîteva amănunte, indiferent 
de rezultatul meciului cu Jan 
Kodes.

A IV-a ediție a C.M. de handbal feminin

IN OLANDA, 9 ECHIPE REPREZENTATIVE IAU STARTUL
A.

In cursa pentru cucerirea titlului suprem
Intre 11 și 19 decembrie, patru 

orașe olandeze — Rotterdam. Gronin
gen, Utrecht și Amheim — găzduiesc 
turneul final al celei de a IV-a edi
ții a campionatului mondial de hand
bal feminin. Cele mai puternice 
team-uri își dispută dreptul da a 
urca pe podiumul „mondialelor", 
printre ele numârîndu-se și repre
zentativa României

CEHOSLOVACIA, ROMÂNIA 
UNGARIA — ÎNVINGĂTOARE 

EDIȚIILE ANTERIOARE

si 
TN

și Olandei — țară organizatoare. 
Pentru celelalte 5 locuri ale turneu
lui final și-au disputat șansele 10 
formații. Prin tragere la sorți, ele 
au fost stabilite pe perechi, iar prin 
meciuri tur-retur au fost desemnate 
5 învingătoare, calificate în turneul 
final. Echipa României a jucat cu 
puternica reprezentativă a Uniunii 
Sovietice. ‘ pc Care multi ' dintre spe
cialiști o vedeau pe podiumul mon
dialelor. Dar. formația pregătită de 
antrenorii Gabriel Zugrăvescu și 
Pompiliu Simion a reușit o mare 
surpriză, eliminînd — la capătul unei 
dîrze dispute — reprezentativa

U.R.S.S. Au fost necesare trei par
tide. deoarece după turul și retu
rul întîlnirîi situația era egală: la 
Tbilisi cîștigase team-ul sovietic cu 
14—11, iar la Cluj învinsese forma
ția României cu 13—10. în al trei
lea . meci, disputat la Viena. echipa 
noastră a dispus, însă, categoric 
(16—9) de valorosul său adversar și 
și-a cîștigat dreptul de participare 
la turneul final al C.M. Iată și re-

Hristache NAUM

Năstase a început cu 0—30. din 
două duble greșeli Ia serviciu. 
Dar, după acest reglaj, au venit 
12 „mingi de aur“ și... 3—0. Apoi, 
Graebner și-a adus aminte că a 
cîștigat două din cele trei jocuri 
cu Năstase în „Circuitul indoor 
1971“ și a egalat la 3—3, Din a-

loan CHIR1LA

Azi sînt programate tntîlnirile 
Năstase—Franulovici, Barthes—Graeb
ner și Smith—Kodes.

ILIE NĂSTASE(Continuare în pag. a 4-a)

Trimisul nostru special la Beziers, Tiberiu STAMA, transmite:

STEAGUL ROMANESC FLUTURĂ

ROMÂNIA - BELGIA

Prima ediție a campionatelor mon
diale de handbal feminin în 7 s-a 
disputat în iulie 1957, în Iugoslavia. 
Titlul suprem a fost cucerit atunci 
de formația Cehoslovaciei, pe po
dium ureînd si echipele Ungariei și 
Iugoslaviei Reprezentativa României 
— antrenor Victor Cojocaru — s-a 
clasat pe locul IX. A doua ediție a 
campionatelor lumii a fost găzduită 
de România — iulie 1962. De aceas
tă dată se leagă memorabilul succes 
al echipei României. Ea a devenit 
campioană a lumii, încununînd efor
turile unor excelente jucătoare, ale 
antrenorilor Constantin Popescu și 
Nicolae Nedef. In sfîrșit. ediția a 
IlI-a a C.M. s-a disputat, în 1965. în 
R.F. a Germaniei. în disputele care 
au avut loc de-a lungul a șapte zile 
(7—13 noiembrie), s-a stabilit urmă 
toarea ierarhie: 1. Ungaria, 2. Iugo
slavia, 3. R.F. a Germaniei, 4. Ceho
slovacia. 5. Danemarca. 6. România.

10 ECHIPE ȘI-AU DISPUTAT 5 
LOCURI, 4 S-AU CALIFICAT DIRECT

A IV-a ediție a C.M.. încredințată 
spre organizare federației de specia
litate din Olanda, a început o dată 
cu partidele de calificare, F.I.H — 
prin comisia sa tehnică (din care 
face parte si conf. univ. loan Kunst- 
Ghermănescu. delegat al F.I.H. la în
trecerile din Olanda) a stabilit cali
ficarea directă a formațiilor Unga
riei — campioană mondială, Iugo
slaviei — locul XI la ultima ediția * 
C.M.. Japoniei — reprezentanta Ariei

Din activitatea cluburilor sportive universitare

In existența lor de pînă acum, 
cluburile sportive universitare, au 
înregistrat succese importante, s-au 
consolidat. Rezultatele obținute de 
sportivii studenți au marcat un 
curs ascendent. Toate succesele do- 
bîndite de sportul universitar de 
masă și performanță se datorează 
grijii permanente acordată de par
tidul și statul nostru acestei im
portante activități, care contribuie 
în mod nemijlocit la formarea și 
educarea omului nou, a conștiin
ței socialiste, a personalității mul
tilaterale a viitorilor constructori 
ai comunismului.

lingă Institutul Pedagogic, Facul
tatea de Educație Fizică. Aceasta 
a constituit un puternic imbold în 
activitatea sportivă de masă și 
performanță pentru clubul „Peda-

'• Sportul de performanță este 

bine reprezentat !® Activitatea de 
masă are multi adepți O Munca 
depusă de cadrele didactice se bucură

diferite

(Continuare în pag. a 2-a)

în proiect: un meci
BEZIERS, 9 (prin telefon).
Aproape 24 de ore a durat călă

toria echipei de rugby a României 
de la București la Bâziers, această 
frumoasă așezare din vecinătatea 
Mediteranei (la 14 km) care găzdu
iește sîmbătă meciul cu Franța. In 
ciuda efortului, călătoria a decurs 
în bune condițiuni, escala de cîteva 
ore din capitala Belgiei prilejuind 
delegației române o agreabilă întîl
nire cu arbitrul internațional Teddy 
Lacroix — președinte al Federației 
belgiene de rugby, precum și o vi
zită prin Bruxelles avînd ca obiectiv 
principalele puncte turistice ale ora
șului. Dl. Lacroix s-a arătat dornic 
de a perfecta o întîlnire de rugby 
România—Belgia la nivelul selecțio
natelor de juniori sap de tineret, 
anul viitor, la Bruxelles și București.

Călătoria a avut loa cu trenul pînă 
la Paris într-o atmosferă destul de 
antrenantă. Pînă la ora cinei rug- 
byștii români au vizitat cu autocarul 
orașul Paris pe un traseu care a 
străbătut marile bulevarde și a tre
cut prin preajma unor puncte cele
bre ale capitalei franceze: Arcul de 
Triumf, Turnul Eiffel, Domul 
zilor ș.a.

Cu un alt tren, de noapte, 
juns ]a punctul terminus al 
riei, orașul Bdziers. Delegația 
niei este cazată la circa 4 __ ___
oraș. într-un vechi caste] — Chateau 
de la Deveze. La ora prînzului, rug- 
byștii români au avut un program 
de deconectare, pentru ca apoi, du- 
pă-amiza, să facă primul antrena-

Invali-

s-a a- 
călăto- 
Româ- 
km de

★
de frumoase aprecieii

în cadrul Institutului pedagogic 
din Tg. Mureș sportul s-a bucurat 
întotdeauna de multă popularitate. 
Conducerea institutului, biroul or
ganizației de bază au sprijinit în 
permanență eforturile cadrelor di
dactice de specialitate și ale stu
denților sportivi pentru obținerea 
unor rezultate valoroase. In acest 
sens clubul sportiv „Pedagogic" din 
Tg, Mureș se bucură de frumoase 
aprecieri.

In anul 1969 a fost creată, pe

gogic", pentru centrul universitar 
din Tg. Mureș.

Dacă acum 3 ani la „Pedagogic" 
sportivii clasificați erau în număr 
destul de mic, fără o contribuție 
substanțială la activitatea de per
formanță, azi în club există 106 
sportivi clasificați, printre care 
maeștri ai sportului, campioni și 
recordmeni naționali. Dintre aceș
tia atletul Csaba Dosa și pentatlo- 
nistul Adalbert Kovacs au înregis-

trat succese deosebite în 
întreceri internaționale.

La atletism, în general, 
fășoară o bogată activitate 
tițională obținîndu-se frumoase re
zultate la campionatele universi
tare de sală de la Cluj, la cros 
(fete și băieți), la campionatele 
de primăvară etc. O comportare 
merituoasă au avut atleții clubu
lui și în cadrul campionatelor u- 
niversitare de la București în care 
Csaba Dosa (la înălțime) și Iosif 
Nagy (la disc) au devenit campi
oni republicani universitari.

La întrecerea celor mai buni at- 
leți ai țării — campionatele națio
nale —4 Csaba Dosa devine cam
pion cu .2,12 m la înălțime, în timp 
ce la 400 m garduri. Ion Burcă se 
clasează ’pe locul 5. In urma rezul
tatelor realizate la echipe, „Peda
gogic" Tg; Mureș este considerat 
al 6-lea club sportiv al țării. Evi- 
dest, prodqsul cel mai valoros al 
clubuiifc, este atletul Csaba Dosa 
care cu.^,20 m este recordmanul

Paul IOVAN

se des- 
compe- Prima încercare la coș în ultima confruntare Steaua—Dinamo (primăvara 

anului. 1971); Tarău a aruncat peste Cernea a cărui opoziție este 
formală.

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

Pasionantul campionat divizionar 
de baschet masculin, aflat acum la 
etapa a Vil-a. programează, dumi
nică dimineață, în sala Floreasca. 
tradiționalul și mult așteptatul derby 
Dinamo — Steaua. Ca aproape întot
deauna în cei 23 de ani de cînd 
se desfășoară competiția, aceste echi
pe, cuprinzînd pe unii dintre cei 
mai valoroși baschetbaliști ai țării, 
baza reprezentativei naționale, se 
află și acum In fruntea clasamentului, 
la egalitate de puncte, despărțite 
doar de coșaveraj. De asemenea, 
învingătoarea de duminică va lua o 
importantă opțiune în lupta pentru 
titlu, la care Dinamo (actuala deți
nătoare) și Steaua sînt principalele 
candidate.

Deci, există toate premisele pen
tru ca meciul să ofere o dispută pa
sionantă. din care primii cîștigători 
să fie... spectatorii. Desigur. însă, 
înaintea unei asemenea întîlniri, este 
interesant să aflăm părerea „comba
tanților". Pentru aceasta, ne-am a-

dresat celor doi 
maestrul emerit 
Albu (Dinamo) 
tului Alin Savu 
declarat :

căpitani de echipă, 
al sportului Mihai 
și maestrul spor- 

(Steaua) care ne-au

MIHAI ALBU : „Sînt convins că 
vom cîștiga. Susțin acest lucru, de
oarece, în ultimele confruntări alo 
campionatului, echipa noastră s-a 
simțit foarte bine, a avut multă 
pol'tă de Joc. în plus, față de edi
ția trecută a diviziei A, il avem și 
pe Novac. Cu el în formație, arun
căm la coș cu mai multă încredere, 
deoarece știm că dacă nu înscriem 
are cine să recupereze și. datorită 
acestui fapt, ratăm mai puțin. De 
altfel, Dinamo a învins pe Steaua 
și cînd Novac era accidentat și stă
tea în tribună. Desigur, nu ne va 
fi ușor. Cred că întrecerea va oferi 
o dispută interesantă, de bun nivel 
tehnic, care să satisfacă publicul 
ce va fi prezent în sala Florcasca”.

ALIN SAVU : „Pierind de la Pre
misa că actuala ediție a campiona
tului național este mult mai echili
brată derif în anii precedent!, consi
der eă prima confruntare Steaua — 
Dlnamo nu are un caracter atît de 
decisiv ca în trecut. Pînă Ia sfîrți- 
tul competiției, se mal pot petrece 
multe. Totuși, prin tradiție, prevăd 
că partida de duminică va fi 1» fel 
de disputată și de pasionantă ca toa
te cele dinainte. Din punctul nostru 
de vedere, problema cheie este ani
hilarea pătrunzătorilor adverșl, res
pectiv Albu, Diaconeseu și Dragoml- 
rescu. în măsura în oare vom reuși 
acest lucru, sper intr-un rezultat 
favorabil. Dar. înainte de toate, do
resc ca meciul să fie de bun nivel 
tehnio și să se desfășoare în limi
tele unei depline sportivități”.

Două păreri, una foarte optimistă 
a jucătorului dinamovist, cealaltă, a 
stelistului, mai reținută. Un singur 
pronostic este comun și anume cel 
referitor la reușita partidei. Sperăm 
să se împlinească.

DINU
văzut dc AL CLENCIU

ment pe stadionul „President" tn 
fața a numeroși spectatori. Evident. 
Ia antrenamente au fost prezenți si 
numeroși ziariști de ta „Midi Olym- 
plque", „Midi Llbre", de la televi
ziune șl radio. Antrenamentul s-a 
dovedit util eu atît mal mult au rit 
condițiile atmosferice n-au foot ds 
Io» prielnice — vfnt puternic și rcsc 
— solleltfnd pe jucători. Seara, dele
gația noastră a vizionat un film.

Alte eîteva detalii, Meciul va fi 
eondus de arbitrul scoțian Michel 
Grierson. Presa de astăzi acordă 
spații largi evenimentului ee se apro
pie. „Midi Olymplque", de pildă, re
zervă mai bine de o pagină întîlniri! 
de sîmbătă, oonslderînd eă repre
zentativa „Cocoșului galic” are „o 
experiență australiană prețioasă în 
vederea întîlnirîi eu România".

Programul de vineri: antrenament 
dimineața, după eel al echipei Fran- 
ței. de data aceasta pe terenul te va 
găzdui și întîlnirea, numit „De Sau- 
clieres". '

COMPONENȚA LOTULUI OLIMPIC DE TIR
In ultima sa ședință, biroul Fe

derației noastre de tir a stabilit 
lotul olimpic de bază care va 
continua pregătirile pentru J. O. 
de la Miinchen 1972:

Armă cu glonț; Ștefan Caban, 
Ion Olărescu, Nicolae Rotaru, Pe
tre Șandor, Gheorghe Vasilescu 
(antrenor Paul Goreti) ;

CIOCÂLTEA
Aseară, în runda a XVI-a a cam

pionatului național masculin de șah 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Ciocâltea — Șuta 1—0, Szabo 
— Drimer 0—1, Partos — Buza l/3 
—'/a, Mititelu — Ghițescu l/r-’/î, 
Botez — Ungureanu */j—-‘/c Griin- 
berg — Ghinda */a—'/3, Pavlov — 
Ghizdavu ’/a—‘/j. S-au întrerupt 
partidele Stanciu — Adam în po
ziție egală și Pușcașu — Vaisman, 
în care albul stă ceva mai bine.

LIDER
In clasament conduce acum sin

gur maestrul internațional Victor 
Ciocâltea cu 11 puncte din 15 par
tide (a realizat în ultimele 5 run
de 41/1 puncte), urmat de Ungu- 
reanu și Ghițescu 10*7, 
partide), Partoș 9'7, (din 
tez 9 (din 15), Pavlov 9 
Neamțu și Mititelu 8>/2 
etc.

(din 18 
15), Bo
ldin 16), 
(din 15)

T. NICOARA

Pistol: Virgil Atanasiu, Lucian 
Giușeă, Dan Iuga, Marcel Roșea, 
Ion Tripșa ;

Talere aruncate din șanț: Ion 
Dumitrescu, George Florescu. Ște
fan Popovici;

Skeet (talere aruncate din turn) 1 
Lucian Cojocaru, Gleb Pintilis, 
Gheorghe Sencovici (antrenor, 
prof. Ion Lovinescu).

Antrenorul federal Petre Ciș- 
migiu va pregăti pe V. Atanasiu, 
L. Giușeă, I. Dumitrescu, G. Flo
rescu', Șt. Popovici și va îndruma 
pregătirea grupelor de skeet și 
pistol viteză. Antrenorul Ștefan 
Petrescu se va ocupa de pregăti
rea lui D. Iuga, M. Roșea și l 
Tripșa. '

Ca medic al lotului va func
ționa dr. Liviu Cariade. i__ 
cesul instructiv-educativ va 
neficia și de sprijinul următoa
relor cadre de specialiști 1 dr. Ion 
Ștefan (explorări funcționale), prof. 
Dan Popper (asistență metodică), 
prof. Ștefan Popescu (asistență 
psihologică), prof. Mircea Honuț 
(pregătire fizică).

iar pro-
1 be-
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CE SE VA ÎNTÎMPLA LA BEZIERS?

Opinii inaintea meciului cu Franța

Reprezentanții cocoșului galic se 
află într-b formă care elimină din 
start orice dubiu in legătură cu va
loarea lor actuală, cu virtuțiile lor 
arhicunoscute. Și-atunci este firesc 
să ne punem întrebarea : ce se va 
Intîmphr la Băziers ? Vom asista la 
un nou Bordeaux al rugbyului de la 
noi ?

Semnatarul acestor rînduri a fost 
unul dintre martorii oculari ai acci
dentului din 1957. De atunci, confrun
tările amicale sau oficiale dintre re
prezentanții celor două școli de rug
by n-au mai marcat scoruri dispro
porționate. I-am întrecut pe francezi 
în trei rînduri, am fâeut două ega- 
luri chiar la ei acasă. A intervenit 
de bună seamă un echilibru de forțe.

Ce se va întimpla la actuala edi
ție a întîlnirilor de rugby româno- 
Iranceze care are și un caracter ju
biliar, fiind a 20-a ? După tot ce am 
văzut, urmărind meciurile de verifi
care ale lotului național, previziu
nile nu sînt prea optimiste. Este i- 
devărat că foarte mulți jucători din 
lot manifestă un superb spirit de 
dăruire și este incontestabil că îl vor 
avea și la Beziers (mă gîndesc la 
Dinu, lorgulescu și Baciu, la Șerban,

Suciu Nica și Durbac) dar meciul nu 
este lipsit, nici chiar în aceste con
diții, de griji. în fond, tricolorii 
n-au avut prilejul Să-șl verifice po
tențialul de joo în compania unor 
adversari mai serioși. Meciul cu polo
nezii, n-a . fo.st suficient de edificator 
(el a relevat numai creșterea valorică 
a oaspeților), în timp ce verificarea 
cu Rulmentul Bîrlad, echipă care 
joacă, oarecum, în maniera france
zilor (mă refer numai la modul de 
a se angaja, total, fără vreo dife- 
rență între înaintași și treisferturi) 
s-a soldat cu unele accidentări re
gretabile de pe urma cărora acum 
suferă” întregul -lot. Ne-am verificat 
așadar, .stadiul de. pregătire în com
pania unor formații fără firmă prea 
tnare. în timp ce adversarii noștri 
au realizat testări într-o confrun
tare de 8 meciuri (!) cu rugbyul aus
tralian. Și atunci ?

Multe din încurcăturile și necu
noscutele ivite în Sinul lotului se 
datoresc și ușurinței cu care s-a a- 
probal plecarea in turneu a Griviței 
Roșii, în plin proces de pregătire a

selecțlohabililor. Un fapt și mal grav; 
în timp ce doi dintre componența 
acestei echipe, Atanasiu și Al. Pop 
erau așteptați la lot, ei își permiteau 
să se odihnească două zile, la Vene
ția. pe drumul de întoarcere spre 
țară... Este limpede că în condiții 
normale, Grivița Roșie ar fi dat nu 
doi jucători lotului, 
mai ijjylț ! Igr dintre 
lipsit Demian, omul 
poate cel mai bine 
teren, 
însă ■
dat echipei 
raia.

Așa, nu

Un conducător
- ele

ÎN ULTIMA ETAPA A TURULUI DIVIZIEI A

DISPUTE INTERESANTE

ci de trei ori 
aceștia n-ar fi 
care cunoaște 

pe francezi în 
de joo — apt 
Demian, ar fitalia Iul

plus de vitalitate mo-un

ne
lăm la marea 
tricolorilor, să 
sperăm intr-o comportare în măsură
să-i mențină în elita rugbyului eu
ropean.

rămîne decît să ape- 
forță de dăruire a 
credem în ei și să

Mihai NICULESCU

Sîmbătă și duminică se dispută 
ultima etapă a turului campionatului 
diviziei A. In toate cele patru serii, 
atît la bărbați, cît și la femei, .au 
log în aceste zile partide interesan
te. La ftfnel, in seria Sud. fruntașa 
clasamentului. Voința București, va 
juca cu Laromet. pe arena acesteia 
din urmă. Indiferent, însă, de rezul
tat (favorită este echipa Laromet, 
a cărei primă jucătoare. Elena Tran
dafir. deține o bună formă, ca cîș- 
tigînd. recent, proba de senioare în 
competiția internațională „Cupa Bucu
rești”) 
serici. 
Reșița.
Timișoara, pe Voința din acest oraș, 
o formație tînără (evoluează pentru 
prima oară în divizie), ce poate 
produce o surpriză. Echipa campioa
nă. Voința Tg. Mureș, are un meci 
ușor cu Dermagant Tg. Mureș și, tn 
caz că reșițencele vor pierde la Ti
mișoara. Voința va trece pe primul 
loc.

La bărbați. se'xtctur“iS»,'i3in ' fruntea'

Voința nu va pierde șefia 
Lidera seriei Nord, C.S.M. 
urmează să întîlnească. la

clasamentelor nu pot pierde locurile 
Po care le ocupă, indiferent ce fac 
în această ultimă etapă. Constructo
rul Galați — locul I în seria Sud — 
are de susținut cel mai greu joc al 
său, la Cîmpina. cu Flacăra, tahi- 
pa redutabilului Petre Purje. Chiar 
dacă vor părăsi arena învinși, gă- 
lățenii rămîn tot pe locul I. Singura 
formație neînvinsă din cele 40 de 
divizionare. Voința Tg. Mureș, cam
pioana tării, are un avantaj de 6 p 
pînă acum și. în partida de dumi
nică. nu are probleme, întrucît 'evo
luează acasă în compania noii pro
movate în campionat. Voința Lugoj.

Iată Si celelalte meciuri : FEML 
Rapid Buc. — Petrolul Băicoi, 

Brașov — Cetatea Giurgiu, 
Buc. — Constructorul Buc., 
Ploiești — Voința Constanța

Nr. 6902

RÎNDURI DIN SCRISORILE Dv.

SINAIA VA AVEA O PÎRTIE DE 6,400 KM

La Baia Mate
INTENSE PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL DE IARNA

NIN — 
Metrom 
Gloria 
Voința
(seria Sud) ; Voința Mediaș — Voin
ța Craiova, Voința Cluj — Voința 
Oradea, Hidromecanica Brasov — 
Voința Sibiu (s. Nord) : MASCULIN 
— Metalul Plopeni — Rulmentul 
Brașov, Rapid Buc, — Gloria Buc., 
Petrolul Ploiești — Rafinăria Telea- 
jen Ploiești. Constructorul Buc. — 
Voința Buc. (s. Sud) : Electrica Si
biu — Gaz metan Mediaș Olimpia 
Reșița — I.C. Oradea, C.F.R. Timi
șoara — C.F.R. Tg. Mureș. Voința 
Cluj — C.S M. Reșița (s. Nord)

înaintea etapei finale din sezonul 
de toamnă. în fruntea

• „Pe această cale vrem să 
mulțumim. brigăzii de arbitri 
compusă din Ștefan Birâescu, la

’ centru. A. Ferenczi și I. Boroș (toți 
din Timișoara) pentru modul cum 
au condus. în 28 noiembrie. în- 
tîlnirea de fotbal dintre divizio
narele B, Corvinul Hunedoara Și 
Olimpia Satu Mare, terminată cu 
scorul de 2—0 în favoarea nu- 
nedorenilor”. (A.S. OLIMPIA, Sa
tu Mare). Fără comentarii !

• „Vrînd să devin corespon
dent voluntar la ziarul dv. vă tri
mit pentru început un articol 
spre a fi publicat” (NELIJ CIO-

■ BANU, str. Despot Vodă 51. 
Constanța). De fapt, ne scrieți 
dhspre jocul dur al lui Dinu asu
pra Iui Iordăncscu. Sîntem de 
acord să deveniți corespondent, 
dar ne interesează 
viața asociațiilor.

• Se lucrează intens sub Cota 1400 ® Pe planșete, proiectul pîrtiei turistice 
din zona alpi.iă

După co am arătat situația gene
rală — de loc îmbucurătoare — a 
pîrtiilor noastre de schi, ne oprim as
tăzi asupra unei excepții. Este vorba 
de noua pîrtie turistică în curs de 
amenajare între Cota 1 400 și stația 
de. 
Ea 
in 
lui 
să 
tîrziere 
tată în 
discuții 
început 
și voi
re. Putem spera, deci, 
nul 1972—1973 să dispunem — 1 
nata — 'de o pîrtie modernă, 
va influența)*v hotărîtor 
orașului ea. stațiune de sporturi 
iarnă (să nu uităm nici pîrtia

bob modernă proiectată, a cărei con
strucție va debuta în primăvară).

plecare a telecabinei din Sinaia, 
este prima pîrtie de schi prinsă 
pianul de investiții al Ministeru- 
Turismului. Este drept că " 
preceadă, ea va urma cu 

de doi ani telecabina 
Bucegi, dar — după 
și ezitări — lucrările 
la sfîrșitul lunii noiembrie 

fi continuate în vara viitoa- 
ca în sezo- 

la Si» 
, care 

dezvoltarea 
da 
de

In loc 
o în- 
insta- 
multe 

au

CRISTIANII
schi• Astăzi, 54 de instructori de 

încheie micul curs de unificare a me
todei de predare organizat de F.R.S.B. 
împreună cu Ministerul Turismului pe 
Cristianul Mare (Postăvarul). Ei au fost' 
selecționați dintr-un număr de G8, cri
teriul fiind șj cunoașterea limbilor 
străine. Majoiițatea urmează să func
ționeze ca instructori la cursurile ele 
schi organizate pentru turiștii străini. 
De duminică și pînă astăzi. împărțiți 
în 5 grupe, ei s-au familiarizat cu 
metoda unică ce va fi predată șl la 
cursurile din principalele stațiuni mon
tane din tara noastră. Cursul a fost 
condus de un colectiv alcătuit din 
I. Berindei, Mihai Biră și Ion Matei.

• Fondiștii și biatloniștii clubului 
Steagul roșu, (antrenor Moise Crăciun) 
au urcat‘ și Ci. in Poiana Brașov, unde 
au inceput. pregătirile pe zăpadă.

• Ultiniplc' ninsori au permis și Șco
lii sportive' Miercurea, Ciuc să-și
înceapă âetivit-âtea pe zăpadă. în aceas
tă etapă de acomodare se efectuează 
5 antrenamente săptămînal sub condu
cerea prof. Barbotli, respectîndu-se in
dicațiile. tehnice date de Colegiul cen
tral de antrenori. O formă deosebită
anunță chiar din acest inceput de se
zon Iuliana Demeter și Judith Pall, 
componente ale lotului național de ju
nioare.

0 Și schiorii secției de probe alpine 
a Șc. sp. Miercurea Ciuc au luat con
tactul cu zăpada și cu porțile de sla
lom. Grupele de elevi conduse de prof. 
Bontiș și Silo fac 4—5 antrenamente 
săptămînal, pentru o acomodare mai 
rapidă și lesnicioasă cu noile condiții 
de efort și ecliilibru în mișcare.

• Datorită perseverenței maestrului 
sportului Ion Cojocaru, pîrtia Sulinar 
de pe Postăvarul a fost Îmbunătățită 
în partea sa inferioară. Astfel, a fost 
eliminată „insula" dintre „zidul mare* 
și Leman - și lărgit și nivelat 
„canalul" care. , nu mai are acum

formă de albie/ Buldozerele cu care 
s-au efectuat aceste lucrări acționează 
acum pe „drumul roșu“ — pîrtia tu
ristică — pentr’fc? • a o lărgi și pentru a 
corecta unele viraje.

6,400 km DE ALUNECARE 
CONTINUA

Noua pîrtie a Bucegilor este des
tinată în principal schiului de turism. 
Ea pornește din 
Furnica 
di captă 
ocolește 
cabană, 
linii mari — 
de vară pînă 
unde se va 
competiții de 
continuare se .. , _
leferice pînă la Cota 1 400 de unde, 
pe un traseu în întregime nou, va 
șerpui prin pădurea de pe Plaiul 
cășeriei pînă la stația de plecare 
a telecabinei din Sinaia.

In total noua pîrtie va măsura 
6.400 km. Lucrările au început pe 
jumătatea inferioară a pîrtiei. defri- 
șîndu-se culoarul necesar prin pă
dure. O dată terminată această ope
rație s-a trecut la degajarea și cu
rățarea terenului și sîflt șanse ca șl 
în această iarnă 
borî pe 
pînă în

vîrful muntelui 
(stația telecabinei), se în

spre cabana Vîrful cu Dor 
„cetatea" de sub această 

urmînd în continuare — în 
traseul potecii turistice 
„Ia lacuri" (Cota 1 500), 
uni cu pîrtia pentru 
pe Valea lui Carp. In 
coboară pe lîngă te»

să se poată co- 
schiuri de la Cota 1 400 

Sinaia.

sâ-și

CE SE VA ÎNTÎMPLA ÎN 
ALPINA

timp, proiectanții

ZONA

Intre
vează proiectul tronsonului
na alpină care, dacă nu necesită de
frișări. pune alte numeroase pro
bleme : trebuie executate derocări, 
nivelări, garduri de protecție contra 
avalanșelor (în zona dintre valea 
Zgarburei și Valea cu Brazi) etc. Se 
prevede ca după executarea tuturor 
acestor lucrări pîrtia să fie înier- 
haf-'i, pentru a fi protejată contra 

.acțiunii de .eroziune a forenților și, 
totodată, pentru a putea fi folosită 
chiar și cînd stratul de zăpadă va 
fi mai subțire. în același timp, se 
vor executa derocări și la „Piatra 
Turcului”, lărgindu-se culoarul din 
Valea cu Brazi pentru pîrtia de com
petiții, care va continua mal jos — 
pînă sub cota 1400 — pe un traseu 
comun cu pîrtia turistică. Această 
ultimă lpcrare va face posibilă omo- 

■ logarea pîrtiei din,, Bucegi pentru 
competițiile.r-inteiuiationale. ceea ce 
— de asemenea — va fi un cîștig 
pentru Sinaia, oraș care își va în
dreptăți calitatea de stațiune pentru 
sporturile de iarnă.

Toate cele relatate mal sus nu 
fac decît să confirme că numai prin 
angrenarea Ministerului Turismului 
în acțiunea de amenajare a pîrtiilor 
de schi, stațiunile noastre se vor 
ridica la nivelul celor similare din 
străinătate și vor putea atrage mai 
multi amatori de schi de peste ho
tare. Nu mai este nevoie să subli
niem și aportul care îl vor aduce 
aceste pîrții la dezvoltarea schiului 
nostru.

definitt- 
din zo-

G. E.

ÎNCEPE CAMPIONATUL national DE SENIORI PE ECHIPE
Sala Sporturilor din Orașul Gheor- 

ghe Ghcorghiu-Dej. inaugurată doar 
cu două luni în urmă, va fi gazda 
sîmbătă și duminică, a primului 
campionat național : este vorba de 
finala campionatului republican de 
judo seniori, pe echipe. Cele mai 
bune 16 formații din țară, calificate 
la cele patru etape zonale care s-au 
disputat în . luna noiembrie la Iași, 
Craiova. Timișoara și București, se 
vor întrece pentru a cuceri un Ioc 
cît mai bun în ierarhia judo-ului 
nostru. Cu atît mai mult, cu cît. se 
®tie, primele nouă clasate primesc 
dreptul ca în anul 1972 să participe 
la prima divizie națională de judo 
a țării.

Care dintre aceste 16 echipe va 
reuși să devină campioană și să în
locuiască astfel, pe laureata de anul 
trecut, echipa I.E.F.S. București 1 Cu 
mari șanse de reușită pornesc. în ac
tualele întreceri, echipele Dinamo 
Brașov, Rapid București, A.S.A. Bu
zău și I.E.F.S. Dar nici echipele stu-

dențeș.ti 
sau Craiova, nu sînt lipsite de oare- 
cari șanse.

Asupra actualului campionat pe 
echipe se poate emite părerea că 
este Cel mai echilibrat, dintre toate 
care s-au desfășurat pînă acum, eta
pele zonale desemnînd pe cele mai 
valoroase dintre aspirantele la cali
ficare. Am cerut, cu această ocazie, 
și părerea secretarului Federației ro
mâne de judo, Anton Muraru. Iată 
ce ne-a declarat : „Un mare rol in 
asigurarea succesului campionatului 
republican de seniori pe echipe îl 
vor avea arbitrii. Aceștia vor trebui 
să dinamizeze. în permanență, lupta 
și să nu permită concurenților care 
au obținut un 
păstreze prin 
obstrucționiste, 
rînd, un judo 
fă ocazie vor 
mentele susceptibile de a participa 
la Olimpiada din 1976".

Radu TIMOFTE

(Urmare din pag. 1)

, țării la înălțime, iar la C.E. de la 
Helsinki s-a clasat pe locul 2. De 
realizările secției de atletism se 
leagă numele lectorului Ion Cio- 
tea (șeful catedrei de educație fi- 
[zicăț și cel al asistentului Zoltan 
■Szabo, care depun o muncă sus
ținută și rodnică în pregătirea și 
'formarea atleților studenți.
I- Baschetul are mulți amatori în 
’cadrul clubului. Studentele și stu
denții institutului îl practică cu 
(pasiune, iar rezultatele sînt con- 
țcludente :■ în acest an echipa fe
minină a promovat în divizia B 
și, după cum am aflat, dorința fe
telor este de a face saltul printre 
cele mai bune echipe ale țării. 
Munca baschetbalistelor (majorita
tea studente în anul I sau II) pre
cum și priceperea antrenorului, a- 
sistentul universitar loan Balaș, 
sînt o chezășie că și acest deziderat 
poate fi îndeplinit. Și jucătorii 
de la „P^dagggic^ au progresat

Gospodarii pîrtiilor de schi de pe 
versantul nordic al Dealului Ne
gru, dominat de Vîrful Mogoșa (a- 
flat la 16 km de Baia Mare), lu
crează zi de 7i la lărgirea pîrtiei 
lungi de 2 400 m, defrișînd locu
rile cu pricina, amenajînd din timp 
și porțiunea de sus (dintre vîrf și 
stînă). Totul se face sub conduce
rea unui colectiv pasionat și care 
se grăbește să încheie lucrarea îna
inte ca zăpada să ajungă la 1 me
tru grosime.

Duminică, schiorii de la Clubul 
Sportiv Baia Mare au luat primul 
contact cu zăpada căzută in, can
titate suficientă (25 cm) pentru 
începerea pregătirii specifice. La 
primul antrenament pe zăpadă, 
condus de profesorul Vasile Gorog, 
au luat parte 30 de sportivi. Avînd 
la îndemînă echipamentul necesar, 

pregăti în 
deschi
să fie

schiorii C.S.B. se vor 
continuare în așa fel, ca la 
derea oficială a sezonului 
cu toții într-o formă bună.

în vederea asigurării cu 
ment a centrelor de schi care vor 
funcționa la Borșa, Sighetul Mar- 
mâțîei și Baia Sprie, organul jude
țean de specialitate a asigurat tot 
necesarul adăugind celui existent 
încă 40 de garnituri.

echipa-

Am vizitat și magazinul de mate' 
riale sportive clin Baia Mare, unde 
am aflat că există schiuri din s- 
bundență clin mărcile Combi II. O- 
limpia, 
Turist 
găsesc 
pentru 
lipsă de doi ani mănușile, ceara 
de fond, bocanți de schi și turism, 
rucksacuri, etc. Magazinul a fost a- 
provizionat și cu un număr sufi
cient de rondele, bețe, pulovere, 
ochelari, căciulite pentru schi, din 
producție internă.

Cu toate rezultatele pozitive, res
ponsabilul de magazin, Fr. Ilodic- 
sek, ne-a spus: „Am vrea să deser
vim cît mai bine pc cei ce prac
tică sporturile de iarnă Și într-o 
mare măștiiă am și reușit. Dar ha
norace și ceară pentru 
am primit, cu toate că 
să ni se trimită”.

Inlăturîndu-se unele
Baia Mare există toate premisele 
unei vii activități sportive de iar
nă, condiții necesare pentru creș
terea unor generații talentate de 
schiori.

Combi E. Super, Razant, 
și Start. De asemenea, se 
schitin de fond și schiuri 
copii. Au apărut, după o

clasamentclor
se află echipele :

FEMININ
seria Nord

1 C.S.M. Reșița 8 7 0 1 9117 14
2. Voința Tg. Mureș 8 6 0 2 12301 12
3. Voința Cluj

Seria Sud
8 5 0 3 11662 10

1 Voința București 8 7 0 1 7589 142, Metrom Brașov 8 5 0 3 11901 10
3. Cetatea Giurgiu

MASCULIN
Seria Nord

8 5 0 3 7157 10

1. Voința Tg. Mureș 8 8 0 0 25672 16
2. Voința Cluj 8 5 0 3 24678 10
3. Electrica Sibiu

Seria Sud
8 5 0 3 19492 10

1. Constructorul Galați « 7 0 1 20525 14
2. Rapid bucurești 8 5 0 3 25633 10
3. Petrolul Ploiești 8 5 0 3 25471 10

noutăți din 
vl„v(t ________ _ a mișcării
sportive din orașul sau județul 
dv. Comentarii ■
— facem noi. ..

• „Știe oare 
Brașov că la 
„Sportul” vine rar sau aproape 
deloc !? Ce s-a întîmplat 1 Intre 
1—5 noiembrie a.c. n-am Primit 
nici un exemplar deși sînt abo
nat. Pînă în 13 ale lunii niriț 
un ziar primit în ziua apariției" 
(A. NICOLAE str. Postăvarului 
bloc 13. cartier 6 Martie. Zăr- 
nești — Brașov). Chiar dacă, nu 
se știa, acum s-a aflat. Și n-ar 
mai fi nici o scuză să nu se ia 
și măsuri !

• „Se spune că Oradea n-are 
gchipă de fotbal de divizia A. 
Dacă nu plecau unii jucători, ia
tă ce echipă puteam face : Ca- 
tona — Sătmăreanu, Sătmăreanu 
II. Pojoni. Popovici — Vigu. Racși
— Kun I, Kun II. Sudi. Cassni. 
Rezerve: Solomon și Toth de la 
A.S.A Tg. Mureș. Ce spuneți ?” 
(CHIȚ ALEXANDRU, tehnician, 
Piața Țăranilor 10. Oradea). Mai 
avem a spune ceva ? E drept, ar 
fi fost o formație redutabilă care 
n-ar mai fi avut... emoții pri
vitor la reintrarea în divizia A.

• „Vă scriu în numele unui 
colectiv de susținători ai echipei 
A.S.A. Tg. Mureș. Știți că nici

oficiul P.T.T.R.
Zămeștl ziarul

echipei noastre favo-

coborîre nu 
am insistat

lipsuri, la

Vasile SASÂRAN-corcsp.

vechiul teleferic (in Ma
nor acea la

tiirful FurnicaIn curind, cei ce urcă
ginea de, mai sus), ca și cei care vor folosi noua telecabina. 

dispoziție o pirite de coborîre ihOdeină
Foto : M. THEO.

„Universitatea" din

oarecare avantaj să-1 • 
mijloace nepermise, 
Dorim, în primul 

sportiv. Tot cu aceas- 
fi selecționate și ele-

{Urmare
din pag I)

a Germaniei — Suedia 12—4,

11-7 ;
Cehoslovacia

zultatele celorlalte meciuri de cali
ficare

R.F.
14—8 ;

R.D. Germană
14—8,

Danemarca — Bulgaria 11—8, 12—13; 
Norvegia — Polonia 12—9. 11—6.
Cele 9 formații au fost împărțite 

în trei grupe : A — R.D. Germana, 
Danemarca. Japonia ; B — Iugosla
via. România. Norvegia ; C — Unga
ria, R.F. a Germaniei, Olanda. Echi
pele vor juca — în cadrul grupelor — 
fiecare cu flecare, urmînd ca pri
mele două clasate să se califice în 
semifinale. Din prima grupă semi
finală vor face parte echipele cla
sate pe primul loc în grupele A și 
C. precum si a doua clasată din gru
pa B. iar în a doua semifinală for
mațiile clasate pe locul II în grupele

A IV a EDIȚIE

A și G. precum și prima clasată 
în grupa B Din nou se va juca 
după sistemul „fiecare cu fiecare". 
La capătul tuturor jocurilor din se
mifinale echipele clasate pc primul 
loc în cele două grupe își vor dis
puta — în cadrul finalei campiona
tului mondial — locurile I—II for
mațiile clasate pe locurile doi — 
vor juca pentru locurile ’H—IV. 
iar cele clasate pe ultimele locuri, 
pentru locurile V—VI. Paralel, se va 
disputa și o întrecere pentru stabi
lirea locurilor VII-IX, la care vor 
lua parte echipele clasate pe ultimul 
loc în grupele preliminare.

ECHIPA NOASTRA ARE O MISIUNE 
GREA

Reprezentativa României va intra 
în focul disputelor la 12 decembrie. 
Ea vâs juca la Rotterdam, primul 
său meci din preliminării tn eompa- 

formației Norvegiei. Meciul senia
va disputa la Energiehal și va fi

continuu, cîștigind campionatul mu
nicipal și județean. Lectorul Va
sile Radar, cunoscut arbitru inter
național de baschet, antrenorul 
formației, speră ca printr-o muncă 

' mai, susținută, echipa sa să reali-

țață — în afara lui Adalbert Ko
vacs (component al lotului olim
pic) nu dispun de elemente de
osebite ca valoare. Dar antrenorii, 
cadrele didactice de la club speră 
ca în scurt timp și aceste sporturi

nătescu, Maria Szbldși (componen
te ale lotului național) și Irina 
Mathe fac parte din echipa de di
vizia A a clubului sportiv Mu
reșul. De asemenea studenții Iosif 
Czako, Eduard Lukaci și Arkadi

IA „PEDAGOGIC? TG. MUREȘ
timp saltul calitativ 
dreptul talentul ti-

olimpice să realizeze creșterea ca
litativă așteptată.

Nu putem încheia aprecierile la 
adresa sportului de performanță 
de la clubul „Pedagogic" Tg. Mu-s 
reș, fără a arăta că între forurile'

zeze în scurt 
la care îi dă 
nerelor care o compun.

Echipele de handbal și volei ac
tivează cu rezultate bune în cam
pionatele județene unde dețin pri
mele locuri. Renunțarea la promo- - diriguitoare de resort și cluburile 
varea în divizia B s-a făcut de
oarece o parte dintre cele mai va
loroase elemente au fost cedate 
altor echipe 
divizia B.

Secțiile de 
ion modern

care joacă, deja, în

gimnastică și pentat-
— de curind înfiin-

sportive din localitate există o 
bună colaborare. în așa fel încît 
județul Mureș să fie bine repre
zentat în competițiile oficiale, să 
fie înregistrate rezultate notabile. 
Astfel, cîteva studente ale Facul
tății de educație fizică Rodica Ig-

A

cu- 
atît 
nu-

Fazekaș activează în divizionara 
de fotbal A.S.A. Tg. Mureș.

★
Activitatea sportivă de masă 

noaște o dezvoltare continuă, 
in privința cuprinderii unui
măr cit mai mare de studenți și 
studente în practicarea sistematică 
a exercițiului fizic și sportului, cît 
și în ceea ce privește numărul de 
competiții, dezvoltarea bazei ma
teriale. Catedra de educație fizică 
împreună cu A.S. s-au preocupat 
de găsirea celor mai accesibile și

ACTE REPROBABILE

LA ADRESA ETICII SPORTIVE

interesu-

Medalia obținută de reprezentativa 
noastră la campionatul european a 
adus un suflu nou. a dat un im
puls puternic campionatului intern a 
cărui primă parte s-a încheiat recent 
Pregătirea la cluburi s-a îmbunătă
țit simțitor. întrecerea formațiilor 
din primul eșalon a devenit mai pa
sionantă și, ca urmare, voleiul și-a 
recîștigat o parte dintre slmpatiâan- 
ții pierdeți în anii vitregi ai decă
derii sale.

Dar, o dată cu sporirea
Iui pentru volei, pasiunea titosilor 
a evoluat — după cum indică faptele 
semnalate )a mai multe întî'.niri — 
spre patimă, generînd incidente con
damnabile. care întinează sensul no
țiunii de sport. La Bacău, la Bra
șov. la Brăila și chiar la București, 
simpatizanții echipelor au avut com
portări regretabile, violente, uneori 
huliganice, îndreptate, de regulă. îm
potriva arbitrilor, considerați aprio
ric de grupurile de spectatori păti
mași. „dușmanii” echipelor gazdă. 
Cea mai gravă manifestare de acest 
gen s-a petrecut la Brăila. în timpul 
și după jocul Unirea Tricolor — 
Rapid. în care feroviarii au învins 
cu 3—0. După cum a stabilit anche
ta efectuată de F.R.V.. galeria înfier- 
bîntată a insultat tot timpul partidei 
pc rapidi.ști și. în special, pe arbitrii 
L. Păltinișan din Brașov și S. Dumi
trescu din Ploiești. Degenerarea jocu
lui a fost facilitată și de acțiunile 
nesportive ale antrenorului și. al» 
căpitanului echipei locale. Traian 
Brandenburg, care, prin faptul că a 
cerut. în repetate rînduri, socoteală 
arbitrului pentru deciziile sale, a in
citat și mai mult publicul. Asemenea 
manifestări a avut și secretarul aso
ciației brăilene. Gh. Dumitru.

In felul acesta situația a devenit 
incendiară spre final (datorită și 
unor acțiuni neregulamentare ale an
trenorului formației oaspe. A. Dră- 
gan). cînd cîțiva spectatori l-au tras 
de picioare pe arbitrul principal, ca 
Ia sfîrșitul medului acesta eu greu 
să poată ajunge la cabine. Epilogul 
a fost, ducerea cu forța (fapt nemai
întâlnit în sportul nostru) a arbitru
lui L. Păltinișan la un spital din 
Brăila pentru a i se face analiza sln- 
gelui, el fiind învinuit că se afla sub 
influența alcoolului (analiza avea «ă 
arate contrariul). Acest act de vio-

lență a fost săvîrșit de un ofițer de 
miliție care și-a arogat un drept ce-1 
are doar fată de conducătorii auto, 
nu de cei ai meciurilor de volei.

Tn urma anchetei asupra inciden
tului de la Brăila, comisia de disci
plină a F.R.V. a luat măsurile cuve
nite : secretarului asociației Unirea 
Tricolor. Gh. Dumitru, i s-a ridicat 
dreptul de participare în calitate ofi
cială la întîlnirile echipei pe timp de 
un an, antrenorului-jucător Traian 
Brandenburg i s-a interzis participa
rea la campionat pînă la sfîrșitul a- 
cestuia, jucătorul Cornel Popescu a 
fost suspendat o etapă, iar secția 
Unirea Tricolor a primit un ultim, 
avertisment. Totodată, arbitrul L. Păl- 
tinișan a primit o etapă suspendare, 
pentru lipsă de fermitate în conduce
rea meciului.

Fără îndoială, apariția unor aseme
nea manifestări, străine eticii sporti
ve, dovedește slaba muncă de edu
care a sportivilor (promotorii unor 
incidente reprobabile) desfășurată în 
secțiile de volei. Dar, după cum se 
vede, și educatorii au nevoie de edu
cație. De asemenea, federația își 
poate imputa neglijarea acestui as
pect și lipsa de exigență in repri
marea actelor de indisciplină.

Aurelian BREBEANU

A C.M FEMININ

arbitrii olandezi Gerard 
și Then Kielborn. A 
Groningen (Martinihal),

condus de 
Houtbraken 
doua zi. la 
își va disputa partida cu Iugoslavia. 
Arbitri : Dans Carlsson și Leif
Olsson (Suedia).

Evident, sarcina formației noastre 
reprezentative este, încă din prelimi
narii. destul de dificilă. Echipa Iugo
slaviei — medaliată cu argint la ul
timul campionat mondial — este 
deosebit de redutabilă, iar cea a 
Norvegiei a dispus de R.F. a Ger
maniei la ea acasă. Totul depinde 
de modul în care vor reuși hand
balistele noastre să 
Faetonul psihic are

mobilizeze 
importantă

se
______  . . o 
deosebită, el urmînd să decidă în 
ultimă instanță — fiind 
valori egale — cine va învinge. 
Să sperăm că Irina Climovschi (sin
gura dintre jucătoarele care a făcut 
parte din echipa campioană mondia
lă din 1962) și colegele ei vor reuși 
să treăcă cu bine examenul preli
minariilor și va urca în grupele 
semifinale.

vorba de

utile forme de practicare a spor
tului. au ținut cont de preferințele 
studenților, de tradiția din institut. 
Majoritatea studenților au înțeles 
că îmbinarea în mod armonios a 
activității profesionale cu cea spor
tivă sub deviza „Mens sana in 
corpore sano". contribuie la for
marea personalității, la pregătirea 
multilaterală a viitorilor profesori.

Din vastul calendar competițio- 
nal menționăm următoarele între
ceri : „Cupa anilor I“, „Cupa 30 
Decembrie", Crosurile de toamnă și 
primăvară, campionatul de fotbal 
redus, ș.a. La toate acestea s-au 
adăugat, în 
inițiere în 
și drumețiile.

Din cele constatate la clubul 
sportiv universitar „Pedagogic" din 
Tg. Mureș rezultă că munca des
fășurată. rezultatele obținute, pot 
fi considerate ca bune, iar în vi
itorul apropiat există premise pen
tru un flux și mai convingător spre 
calitate.

fiecare an, cursurile de 
schi, judo, excursiile,

un meci al . _
rite n-a fost pînă acum televizat? 
Noi am dori tare mult, apreciind 
că aceasta ar fi o recunoaștere a 
îmbunătățirii jocului echipei noas
tre. Propunem să se televizeze 
cel puțin unul din meciurile pe 
«are le va susține A.S.A. în lu
na decembrie cu Politehnica Iași, 
sau Rapid”. (CRĂCIUN DOBRES- 
CU. str. Mihaî Viteazu nr.
Tg. Mureș). Credem că 
dreptate. Rămîne însă 
această direcție să decidă însăși 
Televiziunea. Fiindcă ne cereți o 
părere — noi apreciem că tele
vizarea meciului echipei dv. cu 
Rapid ar fi interesantă pentru te
lespectatori.

21, 
aveți 

ca în

ȘTIRI LA ZI
• Echipa campioană de fete a 

României, Penicilina Iași, urmează 
să plece luni cu avionul în R.F. 
a Germaniei pentru a susține, la 
Hanovra (15 decembrie), prima 
partidă cu V. C. Hannover 
cadrul optimilor 
„CC.E.“.

din 
de finală ale 

Data jocului retur nu 
a fost stabilită. întrucît conduce
rea echipei vest-germane insistă 
ca acest meci să se dispute tot la 
Hanovra, 
F.R.V.

lucru' neacceptat

la I.E.F.S (ora 18) 
un lectorat la care

de

este 
sînt

• Luni, 
programat 
invitați toți antrenorii de volei 
din București.

• Derbyul turului feminin Ra
pid— Penicilina care trebuia să 
se dispute duminică 19 decembrie, 
în Capitală, va fi probabil amî- 
nat, echipa ieșeană fiind angaja
tă în „C.C.E.".

• La săptămînp preolimpică. ce 
se va desfășura între 10 și 16 a- 
țrilie la Munchen. a fost invitată 
6ă ia parte și reprezentativa mas
culină a României.

TUR DE ORIZONT IN DIVIZIA B
Deși au trecut doar opt etape în cani- 

pionatele diviziei B de volei (masculin 
șl feminin), se pot trage totuși de pe 
acum unele concluzii pe marginea des
fășurării acestora. Din capul locului tre
buie menționat că prin noul sistem de 
desfășurare a campionatului (patru serii 
a cîte șase echipe) a sporit interesul 
competitoarelor pentru cîștigarea seriilor 
respective și a dreptului de participare 
la barajul de calificare în prima divi
zie. O altă constatare ar fi aceea că în 
rîndul majorității echipelor au pătruns, 
mai evident decît în trecut, elemente 
tinere, care dau un nou suflu competi
ției. Ânaliztnd comportarea de pînă 
acum a echipelor, trebuie arătat faptul 
că fostele divizionare A, Petrolul Plo
iești, Explorări B. Mare (masculin), Uni
versitatea Craiova și „U« Cluj (feminin) 
conduc în seriile respective, jmpunîn- 
du-se prin plusul de experiență acumu
lat în A.

Campionatul masculin are o desfășu
rare . agitată, cu derbyuri săptămînale, 
atît pentru prima parte a clasamentului 
cit și pentru ultimele locuri Acestea au 
dat naștere la jocuri echilibrate, adesea 
spectaculoase și chiar dramatice. în 
seria I, Petrolul Ploiești — cu o echipă 
care îmbină de data aceasta experiența 
cu tinerețea — are cele maț mari șanse 
de a termina pe primul loc în disputa 
sa cu Politehnica Iași. în seriile a IT-a 
și a Iîl-a conduc, neînvinse, echipele 
Electra București șj Voința Arad, prima 
după victoria asupra Medicinii Bucu
rești, într-o întîlnire maraton care a du
rat mai mult de două ore, iar cea de a 
doua, datorita constanței în evoluții atît 
acasă cît și în deplasare. In ceea ce

privește formația Electra București, an
trenată de prof. Cornel Porumb, trebuie 
semnalat un lucru îmbucurător, și anu
me că este singura divizionara B care 
dă primului lot național un Jucător : 
Ștefan Băroiu. Este, credem, un stimu
lent și un exemplu de urmat pentru 
ceilalți antrenori. Sena a IV-a poate fi 
numită, pe drept cuvînt, o „grupă de 
foc". Nu mai puțin de patru din cele 
șase echipe aspiră la primul loc : Ex
plorări Baia Mare, Alumina Oradea, Sil- 
vania Șimleul Silvaniei și Politehnica 
Brașov. Unul din derbyurile acestei serii. 
Politehnica — Explorări, a fost, după 
cum ne informa corespondentul nostru 
Județean C. Gruia, un meci spectaculos, 
apropiat valoric de nivelul diviziei A.

Și tn campionatul feminin au loc dis
pute dîrze. dar valoarea tehnică șl spec
taculară este mai redusă. Aceasta și 
pentru faptul că tn fiecare serie există 
doar două candidate la poziția de lider 
final. In seriile 1. 2 șl 3, conduc, fără 
înfringeri. formațiile I.T.B.. Informația 
Bucurcștiului, Universitatea București și 
Universitatea Craiova. Dacă primele 
două au tranșat In favoarea lor. cate
gorie. disputa cu adversaiele, studentele 
cralovence au o adversară mai Incomodă 
tn Corvinul Deva. Deși favorită tn seria 
a IV-a, „U“ Cluj a fost învinsă duminica 
trecută de Voința M. Ciuc șl egalată in 
clasament de aceasta.

Am mal sublinia doar comportarea 
slabă a unor echipe cum stnt Oțelul Ga
lați, Industria sîrrfiel C. Turzii (m). Ori
zontul Bacăti și Voința Sinaia (f), echipe 
care nu au reușit plnă acum nici o 
victorie... ,

Iulian COSTINIU

De astăzi, în fiecare seară,
LA TEATRUL SATIRIC-MUZICAL „C. TĂNASE" 

(la sala din calea Victoriei 174)

GROAPA
tragicomedie muzicală 

după romanul cu același titlu de EUGEN BARBU, 
pe muzică de Radu ȘERBAN 

regia artistică : Nicolae DINESCU

Pentru voi, dragi sportivi!
Recent, Administrația Asigurărilor de Stat a scos de sub 

tipar un prospect privind asigurările practicate de ADAS cu 
o mare utilitate pentru sportivi.

Avînd o grafică reușită, redînd aspecte ale activității 
sportive din diferite discipline, prospectul oferă 
completă asupra unor forme de asigurare ca :

— asigurarea de accidente ;
— asigurarea pentru autoturisme ;
— asigurarea pentru motocicluri ;
— asigurarea „Turist".
De reținut că :
— primele de asigurare sînt convenabile ;
— în asigurare se cuprind numeroase riscuri.
— în funcție de felul asigurării, sumele asigurate pot 

fi fixe sau convenite între ADAS și persoana asigurată ;
— durata asigurării este variabilă ;
—- în caz de nevoie vă veți convinge că ADAS este 

prietenul dv.
Prospectul și orice alte relații suplimentare se pot obține 

de la unitățile ÂDAS.

o imagine

r

1



Nr. 6902

DE AURION GURA ■ ■■

atît de frumos, cu 
său, cel mai mult

Rpartial■- Aportul

POST - SCRIPTUM LA ETAPA A XlV-aPOST - SCRIPTUM LA ETAPA A XlV-a
Discrepanțe in evoluția echipei Steaua la Cluj O „IEȘIRE" STRIDENTĂ

cele
al

impresie nefavo-
Deși învinsă în 

printr-un autogol 
Steaua n-a lăsat o _ .___  __ __
rabilă la Cluj. Dimpotrivă, echipa 
bueureșteană a întrunit aprecieri u- 
nanime pentru buna ei organizare 
tactică în teren (ceea ce denotă că 
jocul cu Universitatea a fost bine 
pregătit dinainte), pentru tenacita
tea cu care s-a apărat, în intenția 
de a scoate un rezultat egal, acolo 
unde. în acedt sezon, toate formațiile 
vizitatoare au aplecat steagul. Am 
remarcat, în acest sens, evoluția în
tregii ‘linii a fundașilor (inclusv a 
lui Cristache, care l-a avut în față 
pe cel mai în vervă înaintaș clu
jean în meciul de miercuri, Uîfă- 
leanu), contribuția substanțială adusă 
de cei trei mijlocași (Vigu,

din urmă, 
portarului,

Naom și

zul lui Năstase nu găsim justificare 
pentru indolența sa vizibilă în joo. 
înlocuitorul lui, Ion Constantin, s-a 
dovedit mai combativ, a luptat mai 
mult în teren decît acest tînăr care 
își închipuie — probabil — că își poate 
menține locul 
unui renume 
său.

în echipă în virtutea 
clădit doar pe talentul

★
l-am apreciat întotdea-11 știam și .. ___  _____

una pe Gheorghe Constantin pentru 
sportivitatea dovedită în orice îm
prejurare, pentru comportarea sa 

lipsită de reproș, atît ca jucător, cît 
și, în ultima vreme, ca antrenor. 
Iată, însă, că miercuri, la Cluj, el 
ne-a apărut într-o altă, surprinză
toare. ipostază. Neputîndu-și, proba
bil, stăpîni nici el nervii în fața în-

Cine a spus că un meci durează 
numai 90 de minute ? Pentru noi, 
cronicarii-amatori nu numai de faze 
dramatice, ci și de elemente pur o- 
menești. de confidențe, cum le nu
mim — meciul continuă și după ul
timul. fluier de arbitru, acolo. în 
cabine, unde, printre lămîj și prosoa
pe, jucătorii își manifestă bucuria, 
necazul, așa cum le-a hărăzit pen
tru ziua aceea rezultatul final.

Este normal, este de înțeles.
Tn asemenea situații intime, și cro

nicarul, oricît de neutru, participă a- 
fectiv. „mulîndu-și" inima, vrînd- 

nevrînd. la temperatura respectivului 
vestiar. Dacă aș 
din cabina lui

fi anticipat „scena" 
Sport Club Bacău,

atîta grijă de om și de adevărul 
__  ___ îmi place Țiriac. Așa cum Hum

phrey Bogard îi spune lui Ingrid Bergman în filmul 
„Casablanca", replica aceea memorabilă : „e o 
plăcere să te pot privi !" — iot așa, îndrăznesc să 
scriu : e o plăcere să-l asculți și să-l privești pe 
Țiriac..., Ceea ce e îneîntător în comentariile lui 
ține de o calitate pe care o descopăr cu uimire 
ia dînsul, deși l-am lăudat de atîtea ori : Țiriac 
se mai poate < 
tenis, lui Țiriac 
Țiri mai poate

Mai întîi să anunț că am trecut cu bine două 
clipe de viată pe care nu credeam că le voi trăi 
vreodată. Prima : în aceeași zi de sîmbătă, Adrian 
Păunescu (căruia mi-e teamă să-i mai așez vreun 
adjectiv admirativ alături) și Angelo Niculescu s-au 
declarat de acord, în. presă, cu un articol semnat 
de minei Cred că sint primul sportiv român care 
a trăit sub râz’eîe’ acestui eveniment miraculos : 
mergeam pe stradă, dansînd,' Ea’un ecou din „Dan- 
sînd în ploaie" și „Domnișoarele din Rochefort" 
mergeam și cînfam : „ura, ura, ura, e minunată 
aventura, Angelo și Adrian sînt © .dală de acord, 
să nu mor de cord I..." A doua _
clipă uimitoare : de-a lungul
transmisiei meciului de fotbal
B'jlgaria—Franța, tot sîmbăfă, m '?«■■■■■■■■■
Efimache Ionescu și Cristian Țo- |
pescu ne-au cerut de vreo trei
ori scuze că nu ni se dă tenis, Bf III*
tenisul cu Năstase, fiind obligati | ®
să înghițim fotbal ! Scuze pentru 9 
fotbal I Așa ceva n-am mai trăit ®
și s-ar putea nici să nu mai tră- ffi' | 8 |
im... E revanșa așteptată de toti wfe-l I
microbiștii SMțUtfilor mici, tero- 
rizate de Pete % si Dobrm.aty- 
turor îndrăgostTîilăr de ’hahabal 
în 7, de rugby în 15, de
în 6, de judo în 2, 
mă califică drept 
că nu-i strig una 
sticla televizorului 
de șapte păcate I... 
fotbal de-ar fi trebuit singur să-și ceară scuze ; 
era totuși bun la ceva și anume — să se vadă că 
România nu joacă cel mai prost fotbal din Europa, 
cum le-ar place unora să demonstreze zilnic). Ca 
atare, fiindcă revanșa tenisului e înrr-adevăr su
perbă, nu mă voi întinde, la vorbă a'espre S. C. 
Bacău — care joacă, mi se pare mie, mult mai 
bine decît crede Ion Băieșu —, nici despre Rapid, 
nici despre strigătele de la Londia ale lui Soare, 
pe care eu le aplaud fiindcă sincer mi-au plăcut, 
cu atît mai puțin despre U.T.A. noastră dragă, 
care-și rîde de Fănuș ca o fecioară drăcoasă...

Voi spune că din minunăția asta de tenis filmat

entuziasma în fata unui meci de 
: îi mai place la nebunie tenisul.

striga : „formidabil I" la un retur 
al lui Barthes, el nu s-a blazat, 
el nu face pe deșteptul trist și 
superior, ca atifia cofetari care 
s-au sâturat de savarine. El are 
voluptatea șuetei, a relatărilor în 
amănunt — și așa intrăm în lu
mea crudă si feerică a sportului 
alb, ca într-o mare experiență 
de viață. Mulțumită lui Tiriac, 
am ajuns să țin la acest Richey 
— figură cu totul antipatică, 
mîncată de draci, dar în care 
am descoperit 
sfîntă în fața 
Țiri ne-a' atras 
omenie, csupra 

viata acestui
meciboluri.

desigur, că aș fi ocolit-o. Undeva, 
aproape de ușă, antrenorul C. Ra
dulescu acuza pe Ghită, pe care-1 
considera marele vinovat de înfrân
gere ! undeva, in partea opusă. în
tr-un colț al cabinei, portarul echi
pei se îmbrăca, tăcut, cu capul ple. 
cat, coborît parcă sub povara cu
vintelor.

Pe moment, n-am considerat po 
trivită o trecere în revistă a> celor 
trei goluri primite băcăuani (mai 
apoi, parcă i-ași fj găsit și eu o 
culpă lui Ghită la gtiTul lui Mure- 
șan), mi-am .reamintit, însă, cu ușu
rință, de tot ceea ce înseamnă acest 
portar de mai bine ’de un deceniu, 
pentru echipa sa, de acele goluri, 
gata făcute, multe la număr, scoase 
miraculos de inimosul și statornicul 
apărător al buturilbr băcăuane. Mi-am 
reamintit și am apreciat nelalocul ei. 
stridentă, supărătoare „ieșirea" an
trenorului C. Rădulescu. ."'.fel „me
seriaș" priceput, și el inimos, contri
buind din plin la reconstruirea echi
pei în care a jucat nu cu mult timp 
în urmă.

Ne-am declara fericiți la gîndul 
că antrenorul C. Rădulescu își re
gretă atitudinea avută fată de por
tarul Iui. Pe care, fără îndoială, și 
el îl apreciază mult.

G. NICOLAESCU

a tuturor câtor care, săptămînal, 
„trădător ol sportului" pentru 

și bună lui Țopescu, să-i sară 
„mai lăsa!i-ne cu fotbalul ăsta 
" (Lasă că era și un meci de

durerea și mînia 
ghinionului, căci 
atenția, cu atîta 
nenorocirilor ca- 
american ajuns 

De la Țiriac de-

VITORIA SEUJBAL — U.T.A.

BOLA“, cu- 
de speciali- 

publicînd un

PRESA PORTUGHEZĂ DESPRE MECIUL

Dispută aprigă in careul petrolist. Nelu Nunweiller, venit în sprijinul înaintașilor, reia mingea cu capul spre 
poarta lui Mihai Ionescu. Fază din partida Dinamo—Petrolul

Fctoi THEO MACARSCHI
Dumitriu III), ba chiar și de extre
ma Pantea la destrămarea acțiunilor 
ofensive ale localnicilor.

Și, ceea ce ni se pare de aseme
nea foarte pozitiv, îndeosebi în ca
zul lui Smarandache, cunoscut pen
tru tendința sa spre intrări mai tari, 
jocul apărătorilor bucureșteni a fost 
destul de curat, lipsit de durități 
(exceptînd finalul partidei), în ciuda 
terenului greu și a presiunii pe a- 
locuri sufocante exercitate de gazde.

Din nou, însă, a ieșit în evidență 
precaritatea potențialului ofensiv al 
formației din Calea Plevnei, chiar 
dacă — în condițiile jocului în depla
sare — ea s-a arătat preocupată mai 
mult de întărirea compartimentului 
defensiv. Miercuri, steliștii au șutat 
doar de patru ori la poartă în cele 
SO de minute și nici unul din șutu
rile lor nu a nimerit spațiul porții, 
-eqa ce ni se pare greu de calificat 
pentru o linie de atac în care figu
rează doi componenți ai lotului națio
nal. Și dacă lui Iordănescu îi putem a- 
corda 
strict 
sedat

măcar scuza că a fost foarte 
supravegheat și deseori depo- 
de balon prin faulturi, în ca-

DEBUTURI Șl

frîngerli care se profilase, Constan
tin nu numai că nu a încercat sâ-i 
tempereze (așa cum avea datoria 
s-o facă), pe jucătorii săi (Negrea, 
Ion Constantin) care protestau în a- 
cele momente pe lingă arbitru, dar li 
s-a alăturat acestora, încurajînduu — 
de fapt — prin atitudinea lui. Mai 
mult chiar, după cum ni s-a relatat, 
de către persoane aflate de lață, 
la sfîrșitul. jocului, Constantin a ținut 
personal să-1 „asigure" pe Nicolae Hai
nea că „atîta timp cit eu voi fi antre
nor la Steaua, nu vei mai arbitra a- 
ceastă echipă".

Este drept că seara, pe peronul gării 
din Cluj, la cîteva ore după termina
rea meciului, antrenorul secund al 
Stelei nu mai părea atit de pornit 
împotriva arbitrului Rainea. Trecu
seră nervii de moment., apele se mai 
liniștiseră. Nouă ne rămîne, însă, 
regretul pentru cele întîmplate și 
vrem să credem că ele au consti
tuit o tristă excepție în conduita, 
pînă acum apreciată, a antrenorului 
Constantin.

DESPRE GREȘELILE PORTARULUI OPREA

EUGEN IORDANE..
urmărit, parcă, „bles- 
La Craiova, orădenli,

• • •

Constantin FIRANESCU

DEBUTURI

re-i mănîncă 
la prea multe 
țin asemenea parabole ca aceea despre Năstase 
care a putut spune la 6—1, 6—2 pentru el într-un 
meci cu Graebner: 
devăr a pierdut — 
gerea brațului, noi 
frică...", de la Țiri avem o carte plină de maliții 
și reflecții cu care am putea înfrunta nu un oa
recare meci cu Anglia, la fotbal, ci chiar meciuri 
ceva mai grele... în ce mă privește, dacă uit o 
clipă de Năstase, tin cu Smith. Perfecțiunea lui e 
la fol de umană ca imperfecțiunile celorlalți mu
ritori.

„nu cred să-l bat I" și într-a- 
asemenea expresii ca : „strîn- 
îi spunem pe românește —

• A MAI DEBUTAT UN ARBI
TRU ÎN DIVIZIA A ! De fapt, 
miercuri, la Constanța, a debutat 
o întreagă brigadă piteșteană, dar 
numai ’ numele „cavalerului de 
centru" trebuie subliniat. Pentru 
că tușierii (I. Răileanu și I. Con
stantin) au fost literalmente de
pășiți de joc, fapt care 
misiunea debutantului 
LIBAR. Spre meritul 
arbitrul de centru n-a 
emoțiile debutului, nici . _ .
jinului colegilor de linie, nici ner
vozitatea jucătorilor echipei 
(lăudabilă, prin comparație, 
tivitatea formației C.F.R. 
și nici nu s-a intimidat de 
potrivnic al tribunelor, născut de 
acel act de justețe și curaj — 
eliminarea Iui Nistor. Pe fondul 
nervos al atmosferei, debutantul 
I. Chilibar a fost imperturbabil 
în calmul său, timp de 90 de mi
nute. A fost calm și atent, sanc- 
ționînd faulturile discrete țe care 
Caraman le comitea în atac, dar 
nu și căderile de „< 
lui Ologu, ce-a... 
cîteva ori penaltyul. A fost 
și calm, aplicînd foarte bine 
avantajului și treeînd... din 
peste erorile colegilor de la

• NICI N-A AJUNS ____
SA JOACE ÎN DIVIZIA A, și fun
dașul NISTOR a fost eliminat. 
Deci, încă un „debut", miercuri 
la Constanța! Eliminarea aceasta 
nu s-a resimțit atît în reducerea 
numărului de jucători, cit în anu
larea ideii tactice cu care antre
norul Cosmoc începuse partida 
Pentru că, după 26 minute de joc, 
prin eliminarea lui Nistor, Ma-

fundaș central, a ajuns apă-reș,
rător lateral. Antonescu, mijlocaș- 
piston, a devenit fundaș central, 
Tănase excelent pînă 
extremă (!) a fost adus 
și echipa constănțeană 
glat. Și asta a făcut-o 
jucător l

atunci pe 
la mijloc, 
s-a dere- 
un singur

a îngreuiat 
ION CHI- 
său. însă, 

acuzat nici 
lipsa spri-

I. MIRCEA

I’e craiovenj *-? 
te.mul“ Crișuluî. . __ __  .
după cum se știe, încasaseră, duminica 
trecută, dptiă. goluri în două minute. La 
Petroșani, a fost rîndul craiovenilor să 
împărtășească amarul Qrișului. primind 
de data aceasta ei două goluri în min. 
44—45 !

Nu este însă vorba despre o fatalitate 
implacabilă, ci mai de grabă de două 
greșeli decisive, în care cel mai impor
tant rol l-a jucat portarul Oprea. El a 
ezitat să intervină energic în prima fază, 
cînd ar fi putut boxa balonul șl sprin
tenul Mulțescu atîta a așteptat. Țîșnind 
în față, el a reluat balonul în plasă și 
noul salt — disperat — al lui Oprea s-a 
dovedit tardiv. Al doilea gol, înscris 
după 30 de secunde, poate fi Imputat lui 
Niculescu (C3ir nu l-a atacat precis pe 
Naidin). apărătorilor centrali Sameș și 
Tacoi, dar și nortarului Oprea, care s-a 
lăsat surprins din nou de un șut, bine 
plasat, e drept, dar destui de slab.

Iată,' deci, cum două greșeli pot. decide 
soarta unei partide...

Bineînțeles, aceste rînduri n-au inten
ția să scadă cu nimic din meritele Jiu
lui, care, așa cum am consemnat și în 
cronică, a prestat — în ciuda unui teren 
foarte dificil — un joc foarte avîntat și 
bine orientat tehnic.

în orice caz, antrenorul Eugen Ior- 
dache trebuie felicitat pentru curajul cu 
care a schimbat, din mers, „piesele*' 
mai vechi ale formației. Despre acești 
tineri, Mulțescu, Făgaș, Stoian și .Urmeș, 
se va vorbi, sîntem siguri, tot mai 
mult, în curînd...

Prin intermediul corespondcntu- 
i nostru din Lisabona. Santos 

NEVES, iată o succintă revistă a 
presei portugheze, pe marginea 
partidei retur dintre Vitoria Se
tubal și U.T.A.

In cotidianul „A 
nosculul comentator 
late Victor Santos, 
amplu reportaj de la confruntarea 
de la Setubal. scrie, printre altele : 
„U.T.A. a demonstrai că nu este 
o echipă de diletanți" Considerînd 
că ea putea fi. totuși, eliminată 
— comentatorul adaugă : „din pă
cate pentru fotbaliștii portughezi, 
calificarea s-a decis la Arad, unde 
U.T.A. a jucat foarte bine".

Același ziar găzduiește scurta 
declarație a antrenorului forma
ției din Setubal. Pedroto : „l-am 
fi putut elimina pe români, dar 
miracolul așteptat — o victorie 
la 4 goluri diferență — nu s-a 
produs, oaspeți^ noștri apărfjylu-se 
cu calm, știind să depășească mo
mentele de reală dificultate".

Partidei de la Setubal ii acor
dă mult spațiu cotidianul „O 
SECULO". din comentariul căruia

spicuim : „Cu puțin noroc, Vitoria 
putea dobindi calificarea. La Se
tubal, jucătorii noștri au făcut o 
partidă bună.
jucat 
lecția

In
care
și reporci |
retur de Setubal. are cuvinte 
de laudă față de U.T.A.. pe care 
o consideră o garnitură redutabilă, 
și cuvinte de... compasiune pen- 

. lrii jucătorii Vitoriei, cărora nu 
uită să le reamintească de o altă 
„ispravă" a arădenilor: elimina
rea campioanei intercontinentale. 
Feijenoord.

In sfîrșit. iată
datorate ziarului
NOTICIAS": „Cei

dar vizitatorii au 
realist, arătind că știu bine 
apărării".
general, presa portugheză, 
cuprnde cronici, declarații 

de la confruntarea — 
la Setubal.

cîteva aprecieri 
„DIARIO DE 

care află doar 
scorul. 1—0 pentru Vitoria, sint 
tentați să creadă că fotbaliștii din 
Setubal au jucat prost. Adevărul 
nu este acesta Elevii Jui Ecdjrofo
au făcut o partidă bună, dar nr—- 
mânii — veniți în Portugalia cu 
intenția de a se apăra — și-au 
păzit cu strășnicie avantajul acu
mulat in primul îneci, atingindu-și 
scopul propus".

BELPHEGOR

/

Pe stadionul din White
MARTIN CHIVERS. în 
echipei Rapid

Hart Pane, RADUCANV și BOC din nou învinși 
dreapta, înscrie cel de al treilea

(Telefoto
gol in. poarta 
AP-Agerpres)

ATAC ALE FOTBALIȘTILOR RAPIDISTI
» 9

Apărarea hi Tottenham ar putea fi vulnerabilă h București

G. M.

LONDRA, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special)

După scurgerea unei nopți, me
ciul dintre Tottenham și Rapid 
poate fi judecat mai cu detașare 
și deci mai exact. Golul lui Peters, 
din primul minut, chiar dacă nu 
a copleșit echipa noastră a incen
diat, în schimb., mpralul jucăto-

gazdă 
spor- 
Cluj) 
corul

.cascador" ale 
încercat de 

atent 
legea 
mers 
tușă. 

BINE

(Urmare din pag. I)

S-a consumat și etapa a XlV-a. 
Nici ea nu ne-a adus lucruri și 
fapte deosebite. Vom spune ca și 
altă dată : „în generai, s-au impus 
gazdele. O singură victorie în de
plasare (F. C. Argeș) și un pgal 
(Petrolul) au salvat onoarea oas
peților". Au fost meciuri dîrze. s-a 
cam... sărit și peste cal. s-au dat 
și avertismente, arbitrul l-a eli
minat de pe teren pe Nistor (Fa
rul), pentru lovirea intenționată a 
adversarului. Așadar, acum știm 
și de Nistor. Poate că asta a și 
vrut băiatul, să se facă cunoscut.

Miercuri, caruselul victoriilor a- 
casă și al înfrîngerilor din depla
sare a continuat. Gazdele au cu
cerit 75% din punctele puse în 
joc. Pe meleagurile din apropierea 
„casei, părintești", ocrotite de pro
prii suporteri, echipele noastre 
dovedesc nebănuite potențe ofen
sive, renasc din propria cenușă. își 
supun adversarii unor presiuni

CiSTIGÂTORII EXCURSIILOR IN CEHOSLOVACIA
9

DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 23 NOIEMBRIE 1971
Excursii de 1 loc (continuare) catego

ria a V-a : 48 excursii în Cehoslovacia : 
1. Șandru Viorel — com. Bănești, jud. 
Arad ; 2. Biringer Anton și 3. Ldwy Ga- 
vril din Arad ; 4. Stanciu Nicolaie — 
com. Cepari, .jud. Argeș ; 5. Leonte Ilie
— com Băbușeni jud. Botoșani ; 6. Stan 
Costică — Brăila ; 7. Anghel Valeriu — 
corn. Cemătești. jud. Buzău ; 8. Burlacu 
N. ion — corn. Boboc, jud. Buzău ; 9. 
Moldovan Aurel — Cluj ; 10. Borsan Vio
rel — Turda ; 11. Odagiu Gavrilă — 
Constanța ; 12. Argintam Ion — corn. 
Negru Vodă. jud. Constanța ; 13. Po- 
pescu Gheorghe — Moreni ; 14. Guțu 
Ion — Craiova ; 15. Velcu Iulian — com. 
Afumați, jud. Dolj ; 16. Vasioiu Constan
tin — Galați ; 17. Mici ea Marchian — 
Petrila ; 18. Tudosă Costică — Iași ; 19. 
Georgescu Eugen și 20. Georgescu Eugen 
din Giurgiu : 21. Lar Gheorghe — com. 
Recea, jud. Maramureș ; 22. Țintariu Ion
— Turnu Severin ; 23. Rapolski Emest — 
Reghin ; 24. Hanganu V. Gheorghe — 
Piatra Neamț ; 25. Roșu Gheorghe — 
Roman ; 26, Stoichiciu Rudolf —: Plo

iești ; 27. Toma I. Stela — Breaza, jud. 
Prahova ; 28. Melencu Nicolaie — Ro
șiori de Vede ; 29. Pândi Francisc — 
corn. Dumbrăvița. jud. Timiș ; 30. Te- 
glas Eugen — Timișoara ; 31. Țăranu 
Milotin — Timișoara ; 32. Gheorghe Ma
rin — București ; 33. Marian Ion — corn. 
Pantelimon, jud. Ilfov ; 34. Cristea Pe
tre ; 35. Gheorghe Ștefan ; 36. Wiener 
Henriette ; 37. Baltes Ilie Simion ; 38. 
Netculescu Ion ; 39. Vrînceanu Leon ; 40. 
Gheorghe Neagu ; 41. Chiteș Vasile ; 42. 
Schaukal Caro! ; 43. Boeriu Gabriel ; 44. 
Duguleanu Dumitru ; 45. Popescu Pa
triciu ; 46. Luminea Gabriela ; 47. Gheor
ghiu Elena și 48. Pleșea Petre toți din 
București.
• Tragerea Loto de astăzi va fi te

levizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 19.10.

Rubrică redactată de
LOTO • PRONOSPORT

diabolice, măresc procentul șutu
rilor la r«oartă și înscriu goluri la 
care în deplasare nici nu visau. 
De pildă : după ce cu trei zile îna
inte, Jiul realiza la Pitești un a- 
devărat record al ineficacității 
(un șut și două cornere), pe sta
dionul de la poalele Parînguiui 
se dezlănțuie și oferă fapte care 
trebuie evidențiate: 27 de șu
turi (dintre care 16 pe spațiul 
porții), victorie cu 3—0. arătînd 
că echipa e capabilă să înscrie și 
două goluri într-un minut. Și me
tamorfoza aceasta se produce, re
țineți, ipe parcursul a trei zile. 
A. S. A. Tîrgu Mureș rămîne in
vincibilă acasă, 
uanilor 
marcat 
tur în 
meciul 
considerat 
bune din această etapă (ale cărei 
jocuri au ’fost influențate de sta
rea timpului urît). Meritul revine 
învingătorilor, dar și învinșilor. 
Sport Club Bacău a ținut să-și 
onoreze locul fruntaș pe care-1 
ocupă în clasament printr-o com
portare frumoasă. Și a reușit. A 
țucat deschis, și-a 
țiunile ofensive cu 
contribuit la buna 
cului. Meciul de la 
plăcut, căci 
luri.

Mai greu, 
realizat pe 
Cluj și Farul, succese ce le-au a- 
dus, conform planificării, puncte 
mari, grație cărora studenții s-au 
apropiat de U.T.A. (dar arădenii 
n-au jucat de două etape), iar 
constănțenii au mai ieșit un pic 
din apa tulbure de la periferia 
clasamentului. Dar jocul Farului 
n-a convins nici acum pe nimeni. 
Prea modestă este evoluția acestei 
echipe cu posibilități mult mai 
mari.

Aceștia au fost înfvingătorii de 
miercuri. învinșii? învinșii de la 
Tg, Mureș și Petroșani nu sînt 
alții decît cei ce fuseseră învingă
tori duminică i S. C. Bacău și

după 
băcă- 
fr;.n- 
moti-

lăsîndu-le băcă- 
doar satisfacția de a fi 

primele goluri din 
orașul de pe Mureș. Dar 
de la Tg. Mureș poate fi 

ca unul ’din cele mai

acest

construit ac- 
dibăcie, și a 
factură a jo- 
Tg. Mureș a 

s-au înscris și 5 go-

dar tot victorii au 
terenul propriu „U“

Universitatea Craiova. Dar. 
cum spuneam. în timp ce 
uanij au părăsit terenul cu 
tea sus, craiovenii au toate 
vele să fie supărați pentru că din
nou au pierdut în deplasare la un 
scor categoric.

Etapa ne-a oferit și excepții : 
Prima: F. C. Argeș. Piteștenii, 
fără cîțiva titulari, nu s-au mul
țumit cu „marele punct" din de
plasare și au plecat de Ia Oradea 
învingători. Tocmai de la Oradea, 
unde punctele aveau pentru gazde 
atîta importanță. Dar, Crișul, e- 
chipa despre care nu poți spune 
cu certitudine ce 
pentru că e prea 
pierde acasă din nou 
contactul cu plutonul 
spera să-și apropie 
suferință. Și astfel, după rezulta
tele -de la Constanța și Oradea, Ta 
subsolul clasamentului e liniște. 
Pentru Crișul și C.F.R. iarna va fi 
doar o perioadă de iluzii și gîn- 
duri la ce va fi în primăvară. 
Și ca să fie bine atunci, de pe 
acum trebuie muncit cu sîrg. Cam
pionatul mai are încă 16 etape, 
cu cele din sezonul viitor.

Și pentru că vorbeam de ex
cepții. să amintim aici comporta
rea Petrolului, . peste așteptările 
multora. Se vede treaba că, în 
ciuda unor pronosticuri pesimiste, 
la Ploiești se lucrează cu încre
dere pentru’ 
dacă... situația., 
nu-i prea roză.

În ciuda presupusului reviri
ment. Steaua și Dinamo au ră
mas și ieri „marile 
București, campionii 
sub valoarea lor — 
prinși de replica 
iar la Cluj, deși a făcut 
considerabile. Steaua a 
din nou. Ambele 
ultimele rezultate 
înaintașilor. Oare 
resimtă oboseala 
gram competițional ?

Atît despre etapa a XlV-a, Du
minică va fi ultimul act, cu toate 
cele 16 echipe pe scenă.

valoare are, 
capricioasă, 

și cu aceasta 
din care mai 
o colegă de

perspectivă, chiar 
actuală a echipei

anonime". La 
— cu mult 
au fost sur- 
ploieștenilor, 

eforturi 
pierdut 

echipe datorează 
jocului slab al 
doar aceștia să 
bogatului pro-

rilor englezi. Prima reușită a gaz
delor s-a născut din surprinderea 
și neatenția fundașilor bucureșteni. 
Chivers a executat un aut neobiș
nuit de lung, Gilzean a deviat ba
lonul, iar Peters l-a trimis în poar
tă printr-o lovitură de cap. Cei 
doi n-au fost jenați de nimeni, 
deși se aflau in marginea careului 
nostru, iar’ Răducanu a atins min- prin număr și tărie. Mereu aceleași 
gea. dar n-a reușit, s-o arunce pes
te bară. Abia avuseseși timp să-ți 
potrivești ceasul după fluierul ar
bitrului și se făcuse 1—0, Intre 
primul și al doilea gol au trecut 
35 de minute. In această perioadă, 
Tottenham avea să muncească e- 
norm. Cită forță, cită rezistență, 
cîtă putere de atac, cită 
tenacitate ne-au. fost date 
dem ! Gazdele, cuprinse de 
de delir ofensiv, au impus 
rilor giuleșteni un asediu ;
permanent. Vrind-nevrînd, ei au 
trebuit să se apere. Se poate spu
ne că n-au făcut-o cum trebuia. 
Marcajul românilor n-a funcționat 
deloc bine.

Postîndu-se in fața careului pro
priu, stînd departe de adversari și 
încercind să intervină abia în zona 
de mare pericol, apărătorii noștri 
au permis fotbaliștilor englezi să 
vină și să revină fără să aibă în 
față niște obstacole succesive. Ra
pid a făcut miercuri noaptea un

Pentru că Tottenham este o echipă 
care te poate doborî prin forță, 
dar nu te poate dezarma prin 
țiuni de finețe, imprevizibile 
strălucind de fantezie. Nu are 
cători cu har deosebit, dar are 
fel de minunați roboți care

.manevre riguroase, rapide, extenu
ante pentru adversari, copleșitoare

ac-
Și 

ju- 
un 
fac

centrat excelent peste o apărare 
surprinsă și Neagu. singur în careu, 
a reluat milimetric pe lingă bară. 
Rapid a fost în acel moment la un 
pas de egalare ! Apoi, în min. 51, 
Codrea avea să pătrundă pe ex
trema 
nală, 
careul 
nings.

pătrunderi pe părțile laterale, a- 
celeași centrări și aceleași sărituri 
la cap. Dar aceste scheme sînt fă
cute de niște meseriași serioși, te 
zdruncină prin forța lor de șoc, 
egală de la început pînă la sfîr
șit. Chivers a înscris al doilea gol 
pentru Tottenham primind o pasă 
de la Neighbour. El a șutat pu
ternic. lovindu-1 și trîntindu-1 pe 
Lupescu în timpul acțiunii. Dar, 
după opinia noastră, Chivers a fost 
preocupat de minge în această fază.

După pânză, Tottenham a ma
nifestat aceeași vehemență. Dar 
Rapid avea să-și amelioreze oare
cum așezarea, să avanseze eu mij
locașii, să reușească mai multe 
incursiuni dincolo de centru. Jocul 
s-a apropiat de un oarecare echi
libru. Acum i-am văzut și pe en
glezi aglomerîndu-se în apărare, 
numai că și defensiva lor avea 
ceva activ, agresiv, era o reacție 
de întîmpinare cît mai departe de 

....... .........      poartă. Al treilea gol a fost parcă 
fel de aglomerare pasivă, a aștep- la fel de stupid ca și primul, fi
lat prea mult, s-a concentrat nu
mai asupra lui Chivers, Gilzean și. 
Neighbour, în timp ce Peters, Per
ryman, Coates și Evans au reali
zat o presiune enormă, avîrid me
reu libertate de manevră. Dar, tre
buie să rămînem în limitele ade
vărului și să spunem că strategia 
Rapidului n-a fost principala vi
novată. Tottenham te face aici, ne 
stadionul White Hart I,ane, să te 
simți ca într-un infern. Vine peste 
tine cu furie de 20—30 de ori în
tr-o repriză. Vine cu viteză, pa
sează bine, schimbă mertu punc
tul de maximă presiune, lansează 
oamenii dinapoi, iar în careu se 
bate ca o ceată de centauri, de nu 
mai știi la un moment dat cum 
s-o potolești. Mult mai robuști de
cît rapidiștii. jucătorii londonezi au. 
jucat tare (dar nu brutal), prote- 
jînd excelent balonul și cîștigînd 
prin calități atletice aproape toate 
momentele de luptă corp la corp. 
Pînă la sfîrșitul meciului n-am ob
servat la ei nimic care să semene 
cu oboseala. între primul și al 
doilea gol au avut numeroase o- 
cazii. N-are rost să le reamintim. 
Cert este că Răducanu (care nu 
are nici unul din cele trei goluri 
pe conștiință, în schimb a salvat 
vreo 5—6). Boc, Lupescu, Dumitru- - talorii au 
și ceilalți au 
critice, altele 
erori comise

imensă 
să ve- 

* un fel
jucăto- 

aproape 
ei

salvat destule situații 
fiind spulberate prin 
de jucătorii englezi.

indcă mingea trecută pe la Know
les și Gilzean, și ajunsă la Chivers, 
a fost jucată de ultimul în fața 
fundașilor stupefiați și pasivi ai 
lui Răducanu.

Dacă Tottenham a avut nume
roase ocazii și a înscris trei goluri, 
Rapid a creat două faze în stare 
să dea partidei o turnură neaștep
tată. In minutul 15, Năsturescu atată. în minutul

TIMES: „Prin această victorie, 
Tottenham și-a făcut confortabilă 
călătoria la București... Scorul ar 

-putea determina echipa noastră 
să se simtă sigură de calificare. 
Ilar aceasta ar fi o greșeală, fiind
că niciodată nimic nu e sigur. E 
periculos întotdeauna., să ignori 
natura evenimentelor. Să nu uităm 
că Rapid a eliminat Napoli și 
Legia, iar echipa României e una 
din cele opt formații calificate în 
sferturile de finală ale campiona
tului, european. Va fi tragic dacă 
Tottenham va risipi actuala zestre 
de goluri... Echipa londoneză a 
luat jocul în serios de la început 
pînă la sfîrșit. în timp ce spec- 

avut o seară plăcută 
dațorată lui Răducartu".

MORNING STAR: „Tottenham 
a luat conducerea după numai 24

stingă, să paseze în diago- 
iar mingea să treacă prin 
de șase metri al lui Jen- 

la o distanță foarte mică de 
piciorul lui Neagu. Prea puțin de
ranjată la Londra, apărarea echipei 
Tottenham ar putea fi vulnerabilă 
la București, judecind-o după cum 
s-a comportat în cele două 
faze de atac ale fotbaliștilor 
diști.

Elogiind dăruirea pînă la 
zare a echipei rapidiste, ne 
mi tem observația că jocul putea să 
se încheie la un scor mai „ușor", 
2—0 sau 2—1, de pildă, după cum 
la fel de bine tabela de marcaj 
putea să arate la sfîrșitul partidei 
un 5—0 sau 6—0...

încercind, în final, o caracteri
zare a jucătorilor, îi vom numi pe 
cei care miercuri seara au avut — 
Pe planul echipei — cel mai bun 
randament: Răducanu (a salvat, 
cum spuneam, cîteva goluri sigu
re, neavînd nici o vină la cele pri
mite) ; în schimb, jongleriile sale, 
copilărești, neserioase, au stupefiat 
întreaga asistență), Boc, Lupescu, 
Dumitru. Năsturescu, Neagu (care 
a fost periculos și a făcut o par
tidă bună, situat însă pe o pozi
ție izolată n-a 
citatea

Deși 
puține 
sîntem 
București giuleștenii pot obține 
victoria, ceea ce ar reprezenta mă
car o revanșă morală...

Romulus BALABAN

mari 
rapi-

epui-
per-

putut să aibă efica-
dorită), 
credem 
șanse 
siguri că în meciul de Ia 

giuleștenii pot

că Rapid mai are 
reale de calificare,

de secunde, mareînd unul din cele 
mai rapide goluri din istoria clu
bului. Apărarea Rapidului a fost 
confuză. Răducanu nu s-a com
portat ca un căpitan de echipă..."

GUARDIAN: Rezultatul este o 
răsplată pentru cele 80 de minute 
de atac fără încetare. Rapid a 
fost luat repede și surprins de 
lunga aruncare de la margine a 
lui Chivers. Tottenham a 
numeroase ocazii... La golul al 
lea s-a părut că Chivers a 
cat prea sus piciorul și l-a lovii 
pe Lupescu. dar toate protestele 
românilor au fost în zadar... Bu
foneriile lui Răducanu 
amestec 
La un 
el și-a 
doc.,?'

avut 
doi- 
ridi-

erau un. 
de supărare și aroganță: 

moment dat se părea că 
pierdut interesul pentru



Un debut bun al hocheiștilor*

ROMANIA
4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

FRANȚA

In turneele internaționale de șah

POLIHRONIADE A REMIZAT CU VEROCZI
(Ager- 

cam- 
s-au 
din 

elasa-

PARIS, 9 (prin telefon). Miercuri 
noaptea, echipa de hochei pe ghea
ță a României și-a inaugurat se
zonul internațional al acestei ierni 
întîlnind formația Franței, alături 
de care va evolua în grupa B (de 
la București) a campionatului mon
dial. Partida a avut loc la Verry 
Chatillon, un oraș-satelit al Pari
sului (50 000 de locuitori), aflat la 
vreo 30 .km de capitala franceză. 
S-a jucat într-un patinoar acoperit, 
pe un teren de dimensiuni mai 
mici decît cele regulamentare 
(56/27 m în loc de 60/30), ceea ce 
a constituit un dezavantaj pen
tru formația noastră, neîngăduin- 
du-i să se desfășoare tactic și să 
uzeze de viteza sa, superioară ce- 
ilei a adversarilor.

Selecționata României a cîștigat 
cu scorul de 4—1 (1—0, 1—1, 2—0), 
prestînd un joc bun. Antrenorii 
Flamaropol și Czaka au folosit ur
mătoarea formație : Dumitraș (por
tar), Varga—Ioniță, P. Sgincă—FI. 
Sgincă, Tureanu—Herghelegiu (fun
dași), 
nov, 
rea—G. Szabo—Costea 
Portarul • Crișan, Axinte 
nu au fost utilizați.

Am asistat la un meci 
tiv, care a plăcut celor peste 1 000 
de spectatori aflați în tribune. E- 
chipa noastră a surmontat cu suc
ces oboseala turneului din Orien
tul îndepărtat, prezentîndu-se pe
gheață, proaspătă, capabilă de
efort și de luptă.

După primele minute de tatonă

Gh e or ghiu—Calamar—Ștefa- 
Pană—Huțanu—Bașa, Fodo- 

(înaintași) 
și Bandaș

viu, atrac-

re, caracterizate de o dominare a 
românilor, se realizează fazele la 
poartă. In min. 13, Ioniță îl „gă
sește" pe Gheorghiu și acesta reu
șește să înșele vigilența rutinatu
lui portar francez Sozzi: 1—0.. 
Cîteva secunde mai tîrziu, Cabanis 
scapă pe contraatac, dar Dumitraș 
apără. în minutul 15 sîntem pe 
punctul de a mări scorul. Fodorea 
face un dribling senzațional prin 
toată echipa franceză, dar... trage 
în portar.

Tn minutul 29, se produce egala- 
rea: Pourdanel are o spectaculoa
să acțiune personală, la căpătui 
căreia înscrie 1 1—1. Șase minute 
mai tîrziu, Pană, este servit exce
lent de Huțanu, readucînd în 
avantaj echipa noastră 1 2—1. In 
repriza a III-a dominarea români
lor se accentuează. Din numeroa
sele ocazii avute, două sînt fina
lizate de Szabo (de la Fodorea) și 
Huțanu (de la Bașa) : 4—1, scor cu 
care ia sfîrșit această întîlnire de 
o bună valoare tehnică.

Canadiano-francezul P. Laliberte, 
antrenorul formației gazdă, ne-a 
declarat după meci : „Mi-a plăcut 
echipa română. O socotesc in pro
gres față de evoluția din Olanda. 
(la grupa C a campionatului mon
dial, n.n.), ceea ce n-aș putea spu
ne despre elevii mei. Ați cîștigat 
pe merit, pentru că ați fost mai 
buni și ați știut ce vreți pe gheață".

Prof. TUDOR VASILE 
conducătorul lotului

■ I ' 
noaptea tîrziu, a avut 
revanșă în localitatea 
Paris). Rezultatul nu

• Aseară, 
loc partida 
Anier (lîngă 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției.

Astăzi, în jurul orei 13, lotul 
sosește pe aeroportul Otopeni.

AU TERMINAT PE [OCHI II
TURNEUL DE IA ÎBIUSI

Tur de orizont printre fondiștii care se pregătesc pentru J.O. de la Sapporo

ciștigarea medaliei de
Marea surpriză a campionatelor mondiale din 1370, Gerhard Grimmer 
(R.D.G.) purtat pe brațe de coechipierii săi după

argint în cursa de 30 km

zăpadă și astfel au putut' prelungi 
perioada antrenamentului, specific 
pe un număr de luni care întrece 
durata iernilor din ftprd. Aceste 
schiuri pe rotițe au făcut obiectul 
unor cercetări atente și • au fost 
adaptate și de norvegieni, finlan
dezi, suedezi și sovietici, consti
tuind astăzi unul din procedeele 
de bază pentru antrenamentele 
de vară și toamnă. Dar, pentru 
Sapporo, fiecare echipă-a căutat în 
același timp jșă ^intpnșjfice.,, pregă
tirea prin toăte celelalte mijloace 
clasice și să aducă pe piste pe cei 
mai buni sportivi ai lor. ehiar 
dacă vîrsta acestora depășește une. 
ori prima tinerețe.

VRNJACKA BANJA, 9 
pres). — In cadrul „Cupei 
pioanelor europene" la șah 
disputat partidele întrerupte 
rundele anterioare. Lidera 
mentutlui, Maria Ivanka, a învins-o 
pe Eigenmann, dar a cedat la Ko-, 
narkovska-Sokolov. Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade a 
remizat în 58 de mutări partida 
întreruptă în runda a 5-a cu Ve- 
roezi. Campioana mondială : Nona 
Gaprindașvili a acumulat 1’/? p 
din trei partide s a cîștigat Ia Gor- 
dana Iovanovici, a pierdut la Ve- 
roezi și a remizat cu Gheor
ghieva.

Alte rezultate : Erenska — Gor- 
dana Iovanovici 1—0; Wasnesky
— Eigenmann 1—0; Timer — Gor- 
dana Iovanovici 1—0 ; Gheorghieva
— Timer 1—0 ; Erenska — Gheor
ghieva remiză.

Clasament (după șase runde) 1

1. Ivanka (Ungaria) — 5 p ; 2—3. 
Erenska (Polonia), Verdczi (Un
garia) — 4i/j p ; 4—5. Polihroniade 
(România), Vokralova (Cehoslovacia) 
— 4 p ; 6—7. Gheorghieva (Bulga
ria), Konarkovska — Sokolov (Iu
goslavia) — 31/s p; 8. Gaprindaș- 
vili (URSS) — 2Vî' .p; 9. Timer 
(Olanda) 2 p etc.

GHEORGHIU A ÎNTRERUPT
CU SAVON

MOSCOVA, (Agerpres). — „Me- 
care se desfă- 

Moscova, a

SPECTACULOASA REVENIRE, 
DAR ȘI TINERE SPERANȚE...

HALTEROFILII DE LA RAPID
învingători In polonia

Rapid Bucu-

Portarul Constantin Dumitraș a 
apărat excelent în prima partidă 
dintre echipele României și Franței

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei R. D. 
Germane, care în finală a învins 
cu scorul de 18—15 (după prelun
giri) selecționata secundă a Româ
niei. Din echipa română s-a re
marcat în acest mecj Schobel care 
a înscris 11 goluri.

Tn partida pentru locurile 3—4, 
echipa Iugoslaviei a dispus cu 23— 
20 (15—8) de formația R.S.S. Gru
zine.

Schiul nordic, numit astfel fiind
că probele de fond și săriturile 
s-au născut în țările scandinave, 
a fost multe decenii dominat de 
campionii Ier. De altfel, el se 
bucură în țările iernilor lungi de 
o popularitate care explică aceas
tă dominație întinsă pe cîteva de 
cenii. Nici apariția pe primul plan 
a schiorilor sovietici (1954) nu a 
fost, propriu-zis, o „derogare" de 
la tradiție, în U.R.S.S., existînd 
aceleași condiții pentru schiul nor
dic și același interes în rîndurile 
tineretului. în ultimii ani se în- 
tîmplă, însă, o mutație spectacu
loasă, tot mai numeroși fiind 
schiorii din Europa centrală care 
pătrund spre vîrful piramidei valo
rice. O sumară statistică ne arată 
că dacă în 1968, anul în care s-a 
înregistrat prima victorie la J.O. 
a unui fondist nescandinav (ita
lianul F. Nones la 30 km) ordinea 
primelor națiuni respecta oarecum 
tradiția, în 1970 ea a fost complet 
răsturnată. Intr-adevăr, după punc
tajul 7—5—4—3—2—1 acordat pri
melor 6 locuri, la Grenoble (1968) 
s-a situat pe primul loc Norvegia 
(54 p), urmată de Suedia 
U.R.S.S. (34 p) și Finlanda 
La campionatele mondiale 
1970 disputate în munții 
această ordine, oarecum tradițio-

(40 p), 
(26 p).

din 
Tatra,

complet
Li R.S.S., situată

răsturnată, 
pe 
11. 
P). 
(20 
că 

reu- 
în, bas- 
nu nu-

ri al ă, a fost 
după echipa 
pr imul Ioc (86 p), urmi nd R, 
Germană (27 p), Finlanda (25 
Norvegia (24 p), Cehoslovacia 
p) și Suedia (16 p). Iată 
schiorii Europei Centrale 
șit să pătrundă temeinic 
tionul schiului nordic. Șj .... 
mai ia sărituri, unde H. Recknagel 
(R. D. Germană) 
„breșă* 
cursele de fond.
METODELE DE 
SECRETUL NOILOR

Secretul ultimelor succese 
fondiștilor Europei Centrale 
mai este de fapt un secret. Ei sînt. 
încă, mai puțin numeroși decît cei 
nordici, dar, după ce și-au însușit 
metodele de antrenament scandi
nave, au făcut un pas mai departe 
și le-au perfecționat. De aceea, la 
ora actuală, în schiul nordic și 
maj ales în probele de fond, asis
tăm la o mare bătălie a metode
lor. De mulți ani, fondiștii italieni 
au un antrenor suedez și fac sta
gii de pregătire la Volodalen ; fon
diștii din R. D. Germană au reu
șit să pună la punct — pentru 
antrenamentul pe uscat — schiuri 
pe rotițe perfecționate, care per
mit o mișcare identică celei de pe

încă în

deci 
au i

a făcut prima 
1960, ci și în

ANTRENAMENT,
CAMPIONI

ale
nu

sferturile Corespondentă specială pentru „SPORTUL"

ARĂDENII, ÎNTR-0 COMPANIE SELECTĂ INTERVIU CU VUJADIN BOSKOV
S-a încheiat si ultimul act din acest an al cupelor europene. In 

comparație cu C.C.E. și Cupa cupelor, Cupa U.E.F.A. rămăsese în urmă, 
desemnîndu-și, abia acum, participantele la sferturile de finală. U T.A., 
FERENCVAROS, MILAN, ZELEZNICEAR SARAJEVO. JUVENTUS TO
RINO, S. K. LIERSE, WOLVERHAMPTON WANDERERS, TOTTENHAM 
sau RAPID sînt cele opt formații care au rămas în cursa pentru etapele 
următoare.

Echipele calificate sînt toate de o valoare recunoscută, așa incit 
viitoarea adversară a formației arădene va fi și mai dificilă decît Vito
ria Setubal. Este greu de arătat care ar fi adversarul cel mai convena
bil pentru echipa textilistă. Ferencvaros, Milan, Juventus și Zeleznicear 
ocupă locuri fruntașe în campionatul țărilor respective. S. K. Lierse, 
reprezentanta „diavolilor roșii" a uimit, pînă acum. întregul continent, 
făcîhd k.b. pe fosta cîștigătoare a trofeului, Leeds United și acum pe nu 
mai -puțin cunoscuta echipă olandeză P.S.V. Eindhoven. în ceea ce 
priveșe echipele engleze, ele au o valoare certă, indiferent de poziția 
Pe care o ocupă în clasament.

Să așteptăm — deci — tragerea 
meciurile din sferturi, programate la 8

la sorți din 12 ianuarie, și apoi 
și 22 martie 1972 !

STENOGRAMA MECIURILOR
FERENCVAROS BUDAPESTA — 

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 5—3 
(2—0). — Budapesta — Nâpstadion 
-- 15 000 spectatori. Au marcat : Ju- 
hasz (min. 18), Ballnt (min. 38 ți S3), 
Branikovlcs (min. 60 șl 77), respectiv 
Erler (min. 65 și 80). Joc excelent 
el echipei maghiare. FERENCVAROS: 
Găczi — Novac, Pancsics, Megyerl, 
Juhasz, Ballnt. Szekely, Branikovlcs, 
KU, Albert (Mucha), Rakosi | Ein
tracht : Kranke — Habermann, 
Kapsch, Băse, Merhoffer, Duda, Gers- 
dorff, Haun, Geerwien, Brundl, Er- 
ler.

JUVENTUS TORINO — RAPID 
VIENA 4—1 (1—1). Torino — Stadio 
Comunale — 10 000 spectatori. Au 
marcat: Bettega (min. 8, 46, 71) și 
Causio (min. 18). respectiv Lorenz 
(min. 17). Joc excepțional prestat de 
Bettega. autorul principal al victo

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa Cehoslovaciei a dispus la 

Lima de echipa locală Nacional, cu 2—0 
(2—0). A înscris Capkovici în min. 12 
și 44.

• La Saint Denis. în cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic, echipa Fran
ței a învins cu scorul de 5—1 
lecționata Austriei.

® Tntr-un meci internațional 
la Gi.lon, selecționata orașului 
nat la egalitate : 1—1 cu Legia

ft Echipa maghiară Vasas Budapesta, 
a Jucat la Barcelona cu echipa 
CF Barcelona 
prin punctul 
Va radi

(3—1) se-

disputat 
a termi- 
Varșovia.

locală 
pe care a învins-o cu 1—0. 
marcat, in minutul 53, de

riei „bătrînel doamne". Juventus 
Cartnlgnahl — Splnosi, Marchetti, 
Ftirino, Morini, Salvadore, Savoldi, 
Causio, Anastas!, Capello, Bettega. 
Rapid Viena t Antrlcht — Jakovita, 
Scheffel, Bags. Hoff. Bjeregaard, 
Lorenz Buzek, Floegel, Galosch, 
Rlttmaier.

ZELEZNICEAR SARAJEVO — F. 
C. JOHNSTONE 5—1 (3—1) — Saraje
vo 15 000 spectatori. Au marcat: Ian- 
kovici (min. 2), Bukal (min. 5, 29 șl 
63), Spreko (min. 66), respectiv 
Rooney (min. 10). Joo foarte bun al 
gazdelor, care deși învinse tn pri
mul meci, au remontat ușor.

DUNDEE UNITED — MILAN 2—0 
(1—0) — Dundee — 25 000 spectatori. 
Au marcat: Wallace (min. 38) și 
Duncan (min. 73). A arbitrat Wurtz 
(Franța). Dundee : Hewitt — B. Will- 
son, Hudson, Steele, Philipp, Steward. 
Duncan. Landy, Wallace. Scott, J. 
Wilson. Milan : Cudicinj — Saba
tini. Zignoli, Anquiletti. Schnellinger, 
Biasiolo, Sogliano, Benetti, Bigon. 
Rivera, Prati. Portarul milanez a a- 
părat excelent, sălvîndu-și echipa 
de ia o grea înfrîngere. Milan s-a 
calificat grație victoriei repurtate In 
tur cu 3—0.

WOLVERHAMPTON WANDERERS 
— F. C. CARLS ZEISS JENA 3-0 
(2—0), Wolverhampton, 24 000 specta
tori. Au marcat: Dougan (2) și Sibitt.

S. K. LIERSE - P. S. EIND
HOVEN 4—0 (1—0) — Lierse — 20 000 
spectatori. Echipa_ belgiană continuă 
să se afirme, obtinînd o victorie ca
tegorică. după ce în tur a fost în
vinsă ou 1—0. Au marcat : Jansens 
(min-, 5'și 62). Fermayen (min. 78 din 
H m.) și Denouii. .(min. 69).

Pe simpaticul selecționer unic al 
echipei Iugoslaviei, VUJADIN BO$- 
KOV, l-am întîlnit la Novi Sad, un
de funcționează ca director tehnic al 
echipei locale Vojvodina. Prilej ex- 
celent pentru a-i solicita un interviu, 
în exclusivitate pentru ziarul „Spor
tul". Subiectul : campionatul euro
pean de fotbal, în ale cărui sferturi de 
finală s-au calificat echipele Iugosla
viei și României..

— Acum, de cînd vă afla(î (exact 
de un an) Ia cîrtna echipei reprezen
tative, care vă sînt impresiile?

— Dacă vom compara munca ou 
rezultatul final dobîndit prin efor
tul comun, mă cot declara foarte 
mulțumit. Iugoslavia s-a calificat 
printre primele 8 echipe ale cam
pionatului Europei. N-a fost ușor 
într-o grupă cu R. D. Germană și 
Olanda. Re parcurs au fost jocuri 
slabe cu rezultate necorespunzătoare, 
dar atunci cînd s-a „găsit" timp pen
tru pregătirea lotului, rezultatele au 
fost bune. Singurul adversar „dificil" 
l-a constituit timpul afectat pregă
tirii lotului I

— In munca aceasta cu jucitortl 
au existat dificultăți ?

— N-am nici o obiecție, Discipli
nați, mal ambițioși ea oricînd, Jucă
torii din lot au dat satisfacție. Eu 
m& oonduo după principiul valorii 
șl nu a formei de zi a jucătorilor. 
N-aș renunța la Gealei chiar dacă 
ei joacă slab la clubul său etape tn 
șir... Botul nu va suferi modificări, 
dar lui i se vor mal adăuga Ianko- 
vici de la Zeleznicear și Nichezicl 
de la Vojvodina. Deci: VukcevicI, 
Dujkovicl, Măriei — portari j Raml- 
jak, Ra.ikovici, Paunovici, Holțer, Ste- 
panovici — fundași ; Pavlovici, An- 
tonievici, Scimovlci, Jerkovici — mij- 
lcași t Petkovici, Bjekovici, 
Bukal, Filipovici, Geaici, 
șl Nichezici — înaintași.

— S-a stabilit un plan 
tire a lotului ?

— S-a renunțat la un

cu o cotă internațională 
apropiată (repet cotă și 
pentru că e cu totul alt-

a cîștigat Năstase ? Cu 
în primul

Fondiștii -sovietici, au făcut pri
ma selecție olimpică încă de anul 
trecut. Campionii mondiali Vede
nin, Voronkov, Tarakanov și Si- 
masov vor fi și la Sapporo în pri
mele rînduri. Dar alături de ei vi
zează selecția și Skobov. Akentiev 
și Dolgonov. La pregătirea lor obiș
nuită, de mare intensitate, sovie
ticii au adăugat și un stagiu în 
Suedia nevrînd să piardă contac
tul cu cei ce au pus bazele meto
delor moderne în antrenamentele 
fondiștilor.

Suedezii, norvegienii și finlan
dezii au pus accentul pe intensi
tate Șț au introdus pregătirea obli
gatorie pe schiuri cu rotițe. O ex
cepție în echipa Finlandei : E. 
Măntyranța ..(campion mondial în 
1962 și 1966, dublu campion olim
pic în 1964) a făcut și face antre
namente separate, dorind — după 
o pauză de 3 ani 
35 de ani) locul în echipă, 
speranță a finlandezilor 
însă campionul mondial K, Oika- 
rainen șj un tînăr, Riese Julia 
Mieto (de 1,91 m), în timp ce sue
dezii contează mai ales pe Aslund 
(26 de ani), cîștigătorul cursei de 
15 km la C.M. din 1970, ca și pe 
„veteranul" Jan Halvarsson (39 de 
ani), locul doi la primul concurs al 
sezonului. Mai greu se conturează 
echipa Norvegiei, care face schimb 
de generații. Se pare. însă, că ală
turi de cîțiva tineri care pot pro
duce mari surprize, va fi prezent 
la Sapporo și H. Gronningen (36 
de ani), care ține să 
rară performanță a 
cipări la J.O.

Printre principalii 
viitoarelor jocuri se 
fondiștii din R. D. Germană prin 
G. Grimmer (28 ani, riiedalii de 
argint și bronz la C.M. 1970) și 
Gert-Dietmar Klause, cîștigătorul 
primului concurs al sezonului. Și 
poate ar mâi trebui să consemnăm 
că F. Nones (31 de ani), italianul 
care a provocat marea surpriză la 
Grenoble, a reluat și el, cu multă 
seriozitate, antrenamentele 
Sapporo ; că vest-germanul 
mei (36 ani) a rămas pe 
că și Cehoslovacia 
Sten (25 ani) și 
(26 ani) două mari

să-și reia’ (la
Marea 

rămîne

realizeze o 
patru parti-

favoriți ai 
numără și

pentru 
W. De
poziție : 

Karel
Perina

are în 
Vaclav 
speranțe.
Gh. EPURAM

FIȘIER ANUL
APRILIE

2 : Irlanda — Iugoslavia

ObJak, 
Jankovicî

de pregă-

Dar pentru că sorții nu vor ține 
cont de doleanțele unora sau altora, 
ne vom apăra titlul de vlcecamploa- 
nă a eontinentului, indiferent de ad
versar.

— Aveți, totuși preferințe?
— Da. Anglia sau Italia.
— Ce părere aveți despre fotbalul 

românesc, nu numai prin prisma 
confruntării de la No vi Sad T

— România a fost tn Mexlo, s-a 
calificat acum în „sferturile" Cam
pionatului Europei. în dauna Ceho
slovaciei ! Fără comentarii 1

— Ce echipe ați dori să vedeți în 
turneul final al C. E. ?
- Să fie 

Germaniei, 
Este tot ce 
ora actuală

Echipa de haltere 
rești a evoluat la Cracovia, unde 
a repurtat o frumoasă victorie în 
compania formației Krokus din 
calitate. Halterofilii bncureșteni 
învins cu 5—4. Iată cîștigătorii 
categorii) din echipa Rapid : 
Apostol 305 kg (cat pană).

lo
an 

(pe 
T. 

Aurel 
Miuț 385 kg (cat. ușoară), Gh. Mîi- 
nea 405 kg (cat. semimijlocie). L. 
Opreanu 407,5 kg (cat. mijlocie) și 
O. Băncilă 355 kg (cat. grea). Re
marcabile sînt rezultatele lui Miuț, 
Mîinea și Opreanu.

9 
morialul . Alehin1 
șoară în prezent la 
programat partidele din runda a 
11-a. In singura partidă decisă,
campionul mondial de juniori, Kar
pov (URSS), a cîștigat la 
slovacul Hort în 
Foarte încordată 
dintre campionul 
Spasski și marele 
David Bronstein.
jucători au consumat peste 
ore de gîndire pentru numai 
mutări, la mutarea a 18-a ei au 
căzut de acord asupra remizei. Cu 
același rezultat s-au încheiat parti
dele : Balașov — Stein, Olaffson 
— Petrosian, Byrne — Smîslov, 
Tal — Tukmakov și Lengyel — 
Parma. Două partide s-au între
rupt i Uhlmann are avantaj mate
rial la Korcinoi, iar Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) a întrerupt 
în poziție complicată cu Savon.

Tn clasament conduce tot b. 
Stein cu 7 p (1), urmat de Petro
sian, Smîslov și Bronstein (toți 
U.R.S.S.) cu cîte 7 p.

38 de 
a fost 
mondial 
maestru 

După ce

ceho- 
mutări. 
partida 

Boris 
sovietio 

ambii 
două

12
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Americanul Stan Smith cîștigătorul Marelui Premiu-F) LT dm acest 
va fi duminică ultimul adversar al lui /lie Năstase, al doilea clasei 

în competiția-circuit.

TURNEUL CAMPIONILOR
(Urmare din pag. 1)

.. . . . turneu in
America de Sud, pentru că aici vor 
face deplasarea mai multe echipe de 

■ club. Intre 10—20 februarie, lotul se va 
întruni la Makarska. pe coasta dal- 
rnatâ. Următorul test va avea loo 

■abia între 24—30 aprilie, deci înain
tea primului joo din sferturile de fi
nală ale C. E.

— Secundul dv. Toplak. care a 
urmărit jocul România — Cehoslova
cia la București a declarat că echipa 
României poate fi un adversar con
venabil Iugoslaviei. Sînteți de aceeași 
părere?

— Personal, nu doresc echipa Ro
mâniei 
Tradiția 
România 
cred că

ca, adversar în „sferturi", 
jocurilor între Iugoslavia și 
nu ne este favorabilă. Nu 
e vorba de un complex...

prezente Anglia, R. F. a 
Rbmâhiă și Iugoslavia, 
are fotbalul mai bun la 
în Europa 1

DUȘ AN BUGARIN
Nov} -Sad; decembrie 1971

cest moment a existat un singur 
jucător pe teren. Scorul acestei 
perioade (9—2) este aproape neve
rosimil pentru un meci între doi 
jucători 
oarecum 
nu clasă, 
ceva).

Cu ce 
voleul de dreapta și, 
rfnd, cu formidabilele sale retu
ruri. Niciodată un retur n-a semă
nat cu celălalt Cele mai eficace, 
insă, au fost retururile moi. tri
mise perfid spre.» gleznele adver
sarului. De cele mai multe ori 
Graebner a fost attt de surprins 
de aceste mingi insolente care II 
înfruntau direct, Incit a fost gata 
să m împiedice de mingea furi
șată pe sub racheta pusă pentru 
voleu, minge care amenința să se 
transforme intr-o coajă de porto
cală din filmele cu Stan și Bran.

Dacă am vorbi. însă, doar des
pre voleu] de dreapta și despre 
retur, ar însemna să nedreptă
țim toate, celelate arme ale acestui 
f ’c-fulger, în care modificarea 
permanentă a intensității lovitu
rilor, l-a dereglat complet pe Clark 
Graebner- Asta-mi amintește de o 
vorbă a lui Arthur Ashe: „Ilie 
Năstase nu are o lovitură prefera-

tă. Marea lui armă e că se mișcă 
pe teren ca o gazelă și dirijează 
totul din viteză".

Sînt foarte curios dacă, după 
zdrobirea „complexului Graeb
ner", Ilie Năstase va fi reușit — 
după cum vedeți, sînt nevoit să 
recurg 
pună 
Kodes". Dar

să 
și „complexului 

asta e o problemă

la viitorul... trecut 
capăt

AZI,

Ora 
ziua a

PE MICUL ECRAN

18,00 — înregistrări din 
patra

Ora 
Nâsfas< 
registrare).

22,50 — msclul lila 
—Zaliko Franulovici (tn-

a noastră, a suporterilor lui Ilie 
Năstase. Acum o oră. la termina
rea meciului Graebner—Năstase.
un tînăr ziarist de la „Tennis de 
France" spunea 
al vîrstei sale: 
tase—Graebner. 
mă interesează 
nică scara, între Nasty

..•La ora asta tîrzie 
vînt rece pe marile

w
în stilul tranșant 
„După acest Năs- 

sihgurul 
este cel

meci care 
de dumi- 

și Smith".
suflă un 

bulevarde.

Se aud zgomote ciudate. Toți co
pacii de pe Champs-Elysâe sinii 
împodobiți pentru sărbători cu un 
fel de roșcove de alamă. In fie
care copac se găsesc cîteva sute 
de „roșcove". Iar copacii sînt și 
ei cu sutele. Pe Champs-Elysee, 
copacii cîntă, 
clinchetelor și săniilor Parisului 
de 
ric 
nu 
de 
son,
Richey și Graebner. adică aproa
pe la tot ceea ce au mai bun A- 
meriCa și Australia la un loc. Și îl 
dau dreptate tînfirulut reporter de 
la „Tennis de France" : „meciul cel 
mare se joacă, intr-adevăr, in ul« 
tima zi a „Turneului campionilor**,

Stimați cititori, aș fi 
bucuros ca rezultatul din 
nu Jan Kodes să dea gir 
rînduri care nu vor decît 
bătorească o splendidă 
a supercampionului nostru. Dacă 
rezultatul 
rog să-mi 
nici unul

poate, amintirea

altădată. Acest spectacol fee- 
mă face să mă gîndesc dacă 
cumva visez că-n ultimele 40 

zile, Năstase a cîștigat la Emer- 
Gorman, Newcombe, Laver,

foart» 
partida 
acestor 
să săr- 
victorie

nu este cel așteptat, vă 
permiteți să nu retrag 
din cuvintele scrise.

I 
meciul cu „noul val eu- 
echipa lui Stan Smith

TELEX • TELEX •TELEX • TELEX • TELEX

P.S. In 
ropean", 
conduce cu 3—2. Dar. cele două 
victorii ale Europei au fost ob
ținute de Ilie Năstase !

La Sofia s-a disputat primul meci dintre 
echipa locală J'.S.K.A. Septemvrisko 
Zname și formația finlandeză Luolaian 
Kaiastus. contînd pentru turul doi al 
„Cupei campionilor europeni" la volei 
masculin. Victoria a reveni; gazdelor cu 
scorul de 3—0 (15—6. 15—6, 15—6). în 
cadrul aceleiași competiții. Galatasaray 
Istanbul a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—8, 15—6) formația portugheză 
F.C Porto.

29:17. urmată de Liubov Grebennikova 
— 29:43.

„CIIIIEIIIUl phimei zăpezi
Proba feminină de slalom din 

cadrul concursului internațional de 
schi „Criteriul primei zăpezi", 
desfășurată la Val d'Isăre, a fost 
cîștigată de sportiva vest-germană 
Jlosi Mittermaier, cronometrată 
în cele două manșe cu timp')l de 
75.50. Pe locul secund s-a clasat 
Conchita Puig (Spania) — 76,56, 
iar locul trei a fost ocupat de Flo
rence Steurer (Franța) — 76,78.

Proba masculină de slalom uriaș 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Les Klenuires s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
austriac Josef Pechtl. învingătorul 
a realizat, în cele două manșe, 
timpul de 3:33,74, fiind urmat de 
vest-germanul Sepp Heckellmiller
— 3:36,32, italianul Pietro Gros — 
3:38.71 și austriacul Max Rieger
— 3:38,83.

Cursa s-a desfășurat pe o pîrtie 
în lungime de 1 500 m cu o dife
rență de nivel de 600 m și 60 de 
porți.

u
cord pe distanța Cap-Alger. Pilotînd 
alternativ un „Renault Gordini 12”, ei 
au parcurs traseul Cap-Alger, care în
sumează 15 430 km. in S zile, 10 ore șl 
28 de minute.

Proba de 500 m masculin din cadrul 
concursului de patinaj viteză de la 
Stockholm a fost ciștigată de vest-ger
manul Keller, care a parcurs distanța 
în 39,4. Johan Grana'th, o speranță a pa
tinajului suedez, a terminat învingător 
în proba de 1 000 tn cu rezultatul de 
1:22,6. Keller s-a clasat pe locui doi cu 
1:22,8. Suedezul Claesson a cucerit pri
mul loc în cursa de 3 000 m cu timpul 
de 4:29,2. în competiția feminină. Ylva 
Hedlund a corectat recordul suedez în 
proba de 1 000 m fiind Cronometrată in 
1:36.2. , l-Mt• , . li
In cadrul turneului ds hârtiei pe gheața 
de la Varșovia, echipa sovietică Sibir 
Novosibirsk a învins cu 9—2 (3—1, 5—1. 
1—0) formația G.K.S. Katowice. într-un 
alt joc, echipa cehoslovacă Hovirzov a 
dispus eu 4—3 (1—1, 0—0, 3—2) de Za- 
gleble Sosnowlec.■
La .Albert Hali” din Londra s-a dispu
tat medul internațional de. box dintre 
echipele de amatori ale-"«.D. Germane 
și Angliei. Medul s-a Încheiat cu scorul 
■le 7—3 tn favoarea oaspeților.

Pupă disputarea a 8 runde, in turneul 
de șah de la Palma de Mallorca conti
nuă să conducă marele maestru iugo
slav Liubomih Liubojevlci cu 6'/j p. se
cundat de Larsen (Danemarca) — 6 p, 
Panno (Argentina), Portlsch (Ungaria) 
— cu cîte 5'/i p etc. In runda a 8-a, 
Medina l-a învins pe Reshevsky, iar 
Tata! a cîștigat la Larsen. A fost con
semnată remiza în 
Panno, Donner — 
jevicl — Portisch.

Crosul internațional de la Paris a fost 
cîștigat de atletul englez Ian Stewart, 
cronometrat pe distanța de 8,300 km cu 
timpul de‘24 :09. Pe locui secund s-a cla
sat cunoscutul campion belgian -Gaston 
Roelants — la 7 sec., 
zur Jean ’ 
Mike Tagg 
1:03 etc.
a
Lotul sovietic de schi-nordlc, care se pre
gătește pentru J. O. de iarnă de la 
Sapporo, a participat la primul concurs 
oficial al anului, desfășurat în împreju
rimile Moscovei. Proba masculină de 
15 km a fost cîștigată de campionul mon
dial (în proba de 30 km) Vlaceslav Ve
denin, cronometrat în 47:57. Pe locul 
doi s-a clasat Vladimir Voronkov — 
48:30, tar locul trei a fost ocupat de Ana
toli Nasedkin — 52:04. Senioarele s-au 
întrecut pe distanța de 7,500 km, victo
ria revenindu-i Nadejdel Gantșukova —

INTERNAȚIONAL 1971
Belfast : Irlanda de Nord' —'’Cipru A 
Londra : Anglia — Grecia A 
Vevey : Elveția — Danemarca 
Novi Sad : Iugoslavia — România A 

22 Guatemala : Surinam — Panama
24 Budapesta : Ungaria — Franța A

Gera : R.D. Germană — Luxemburg A
25 Istanbul : Turcia — R.F. a Germaniei A 

Guatemala City : Guatemala — Surinam 
Niamey : Niger — Maroc

28 Sofia : Bulgaria — U.R.S.S. A 
Guatemala : Panama — Surinam

30 Guatemala : Surinam — Guatemala

LEGENDA. — T. O. : preliminariile _____ ___
C.E. : preliminariile campionatului Europei. Celelalte jocuri 
s-au disputat amical între reprezentative A.

(Iî) partidele : Benkd — 
Andersson și Llubo-urmat dș france-

Vi âdoux — la 35,0'; ' englezii
— la 44,0 șl Ian Clark — la

CE 
CE 
TO0—1 (0-1) TO

2—0 (1-0) TO
1—1 (1—0) TO
2—0 (1-0) CE
0—2 (0-0)
1—0 (1-0) TO
0—3 (0—0)
2—2 (1-0) TO
1—2 (1-1) TO
0—1 (0-1) TO
2—1 (1-0) TO
4—1 (2-1) TO
2—1 (1-1) TO
5—0 (5-0) CE
1-3 (0-0) CE
2-0 (1-0) CE

Ballybofly . ...
Cairo : R.A.U. — Tunisia
Lagos : Nigeria — Senegal 
Split : Iugoslavia — Olanda A
Viena : Austria — Ungaria A 
Esch : Luxemburg — Austria

' Atena : Grecia — Bulgaria A 
Alger : Algeria — Mali
Blantyre : Malawi — Madagascar

' Monrovia : Liberia — Ghana
l București :Românla — Albania 

Guatemala : Guatemala — Panama 
Dakar : Senegal — Nigeria

l Lucerna : Elveția — Malta A 
Swansea : Țara Galilor — Cehoslovacia 
Lisabona : Portugalia — Scoția A

3
4

7
11

17
18

11

TO 
CE 
CE 
CE 
TO 
TO

turneului

(1-0) 
(0-0) 
(1-0)
(0-1) 
(i-i) 
(i-i) 
(î-D 
(2-0)
(0-0)

olimpic ;

TO 
TO

de tenis de ta Auck- 
rezultate Înregistrate: 

Stone (Australia) — 
6—3, 6—2, 6—4;

Moffatt ----- --  ’

A început turneul 
land. Iată primele 
simplu bărbați t 
Rheinberger (Spania) 
Stolle (Australia) — Moffatt (S.U.A.) 
6—2. 6—1, 6—1: McMillan (Republica Sud 
Africană) — Rosse (Noua Zeelandă) 6—3, 
6—1, 6—3: simplu femei: Rosemary Ca
sals (S.U A.) — Beverley Vercoe (Noua 
Zeelandă) 6—3. 6—0: Judy Dalton (Aus
tralia) — Mary Struthers (S.U.A.) 6—0, 
6—2: dublu mixt: Stolle (Australia), Ro
semary Casals (S.U.A.) — Bowrey (Aus
tralia). Valerie Zlegenfuss (S.U.A.) 6—4, 
6-7, 6-4.

Automobiliștii francezi Claude Mareau 
și frații Bernard au’stabilit un nou re-
------------------------ ----------------------------------------
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