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Ne pregătim, deci, să ne despărțim 
(pentru aproape trei luni), de pasio
nanta întrecere a echipelor noastre 
fruntașe de fotbal. Mîine. pe 7 te
renuri din țară, se desfășoară ultima 
etapă a turului campionatului divi
ziei A — ediția 1971-1972. Este 
drept, mai sînte unele restanțe, dar 
etapa de duminică 12 decembrie

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

10. Farul
11. Rapid
12. Univ. Craiova
13. Fetrolul
14. Politehnica
15. Crișul
16. C.F.R. Cluj 

ciații sportive ale întreprinderilor 
participante la concurs. De altfel, 
în sala Floreasca II va funcționa 
în toată această iarnă un centru de 
tir cu arcul unde amatoarele se vor 
putea antrena cu regularitate.

Iată rezultatele etapei finale: I — 
asociația sportivă „Dacia” (Maria 
Nica. Constanța Tranca), II — aso
ciația sportivă „Suveica” (Elena Ra
du Elena Bondor), III —- asociația 
sportivă „Confecția” (Maria Mitro
fan, Maria Tudorache).

A ÎNREGISTRAT IERI CORESPONDENTA Nr. 516
Pe măsură ce data de 15 decembrie — ultimul termen de expe

diere a opțiunilor cititorilor la tradiționala anchetă „CEL MAI BUN 
SPORTIV ROMÂN AL ANULUI 1971" — se apropie, teancul de scri
sori din redacție devine tot mai mare.

Vineri, la ora prînzului, înaintea sosirii poștei — care aduce zilnic 
tolbe din ce în ce mai voluminoase — concursul înregistrase scrisoarea 
cu nr. 516, certifjcînd marele interes de care se bucură ancheta zia
rului Sportul, dorința cititorilor din toate colțurile țării de a-și exprima 
opinia pe marginea listei celor mai buni sportivi români ai anului 
1971, tineri și tinere remarcați în întîlniri interne și internaționale de 
anvergură.

Reamintindu-vă că așteptăm — pînă la 15 decembrie — noi cores
pondențe, menționăm că decernarea trofeelor tradiționale — PREMIUL 
DE ONOARE AL C.N.E.F.S. pentru sportivul nr. 1 al tării, TROFEUL 
FAIR PLAY acordat de Asociația Presei Sportive, TROFEUL REVISTEI 
FOTBAL, atribuit celui mai bun fotbalist al anului și cupele federațiilor 
de specialitate — se va face într-un cadru sărbătoresc, priiejuincî un 
spectacol inedit, de mare amploare.

Asupra acestei festivități și asupra premiilor oferite de ziarul nos
tru celor ce vor indica ordinea exactă a primilor 10 clasați în ancheta 
„CEL MAI BUN SPORTIV AL ANULUI 1971" vom reveni cu amănunte.

Mrine, in sala Floreasca

o pasionantă

baschetbalistică

STEAUA,

confruntare

Steaua a cîștigat de 10 ori titlul 
de campioană a României, s-a cla
sat de opt ori pe locul II și de două 
ori pei locul III ; Dinamo a cucerit 
nouă titluri de campioană, a ocupat 
de șapte ori locul II și de două ori 
locul trei. In actuala ediție a divi
ziei A, a XXIII-a, ambele echipa 
totalizează același număr de puncte 
— 11 —, au suferit c’te o singură 
înfrîngere (Dinamo la Universitatea 
Cluj, Steaua la Universitatea Timi
șoara) și sînt departajate în clasa
ment doar de coșaveraj, favorabil 
dinamoviștilor : 481—384 ( + 97) 
față de 417—369 ( + 48). în partida 
de mîine, Dinamo are drept princi
pale atuuri puterea de pătrundere 
și concretizare a lui Albu, Diaco- 
nescu și Dragomirescu, întărită cu 
capacitatea de recuperare a lui No
vac și coeziunea întregii echipe că
lită de-a lungul anilor în dispute dîr- 
ze. Steaua se prezintă cu avantajul

Raid-anchetă de sezon 

prin cîteva magazine de sport

I ÎNTRE 
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RAFTURI Șl CUMPĂRĂTORI 
PREA PUȚINĂ ZĂPADĂ!

• Pe Valea Prahovei nu sînt cumpărători pentru schiuri ! • Sute de perechi 
de schiuri și bocanci (la centrele de închiriere bucureștene) în așteptarea... 
vacanței de iarnă a studenților și elevilor * Publicitatea materialelor spor

tive in suferință...

Vitrina încărcată a magazinului de articole sportive de pe strada Lip
scani nr. 35, deși excelent amenajată, are — deocamdată — cam puțini 

admiratori

Iarna — se spune — a venit. Se spune, pentru că iarna fără ză
padă e ca o mîncare fără sare... Iar zăpada aproape că a refuzat să cadă 
pînă acum, atît în Capitală cit și în cea mai mare parte a țării. Asta însă 
nu poate constitui nici cea mai mică scuză pentru cei ce se ocupă de 
asigurarea aprovizionării și desfacerii în magazinele de specialitate a 
materialelor și echipamentului sportiv propriu sezonului hivernal. Raidul 
anchetă pe care l-am efectuat a căutat să afle cu exactitate stadiul în 
care se află magazinele sportive, acum, la începutul propriu-zis al se
zonului cum pot ele răspunde cerințelor numeroșilor amatori de schi, 
patinaj; sau săniuș.

Pentru o necesară edificare, am pus — tuturor celor cu care am 
stat de vorbă — trei întrebări : 1. S1NTEȚI MULȚUMIȚI — LA NIVELUL 
CERINȚELOR — DE APROVIZIONAREA CU MATERIAL ȘI ECHIPA
MENT SPORTIV SPECIFIC SEZONULUI DE IARNA ? ; DAR DE FELUL 
CUM DECURGE VÎNZAREA LOR ? 2. CE SORTIMENTE VA LIPSESC ? 
3. SINTEȚI SATISFACUȚI DE SERVICIILE ÎNTREPRINDERII CARE 
VA APROVIZIONEAZĂ?

Primul popas, magazinul I.C.S. 
„OLIMPIC", str. Lipscani nr. 21, poa
te cel mai cunoscut magazin de 
sport din Capitală. Tovarășii Tudor 
Călin (responsabilul magazinului) și 
Dumitru Constantin, ne răspund:

1. Da, sîntem mulțumiți. Rafturile 
sînt pline, aproape că nu mai avem 
unde să punem marfa, așteptăm nu
mai cumpărătorii... Schiurile — 
„Combi”, tip C și E, Razant. Start, 
Olimpic și Campion — toate româ
nești. de excelentă calitate, bocanci 
„Poiana”, populari și cei cu ștramere, 
săniuțele, ghetele de patinaj și pati
nele. pantalonii și canadienele de 
schi, mănușile și bețele, toate nu 
doresc altceva decît să fie solici
tate. Dar. cînd nu prea e zăpadă, șl 
cumpărătorii sînt mai puțini.

2. Nu ne lipsesc decît mărfurile 
de import. La multe dintre ele s-a 
renunțat (schiurile Elan-Atachă. le-

DumUru GRAUR

Foto i Vasile BAGEAO (Continuare fn pag. a 3-a)

FAIR —PLAY
Astăzi dimineață, membrii Asociației presei 

sportive din cpdrul Uniunii Ziariștilor din 
România se vor reuni pentru a propune 

pe sportivul demn să candideze la obținerea 
uneia dintre cele mai prețioase și semnificative 
distincții ce se vor atribui laureaților anului 
sportiv 1971 1 „TROFEUL FAIR-PLAY".

însăși instituirea acestui premiu (cîștigat la 
prima sa ediție de tenismanul PETRE MARMU
RE ANU) arată elocvent însemnătatea pe care 
înțelegem s-o acordăm actului de sportivitate, 
gestului de noblețe, purității întrecerii de pe 
stadion. Este vorba aici, fără îndoială, despre 
o întreagă concepție, în cadrul căreia sportul 
depășește granița rece a cifrei, a recordului, a 
medaliei, a punctului (atît de dorite, atît de 
prețuite, dar atît de efemere) integrîndu-se în 
teritoriul fierbinte și mult mai vast al virtuții. 
Scopul principal al activității noastre rămîne 
acela de a pregăti în primul rînd cetățeni des
toinici și abia după aceea mari campioni.

Alegerea pe care sîntem chemați s-o facem 
astăzi nu va fi ușoară. Răsfoindu-ne carnetele de 
însemnări, dar răscolindu-ne, mai cu seamă, a- 
mintirile, vom vedea că în anul care a trecut

am fost nu o dată martorii unor acte emoțio
nante de cinste, de prietenie, de echitate, făcute 
de tinerii și tinerele noastre, pentru care trenin
gul sau maioul încetează de a mai fi doar un 
simplu echipament pentru sport, ci devine o togă 
a înaltelor valori sufletești. O atletă neagă ver
dictul arbitrilor de sosire și-i oferă concurentei 
sale cupa ce-i este atribuită, pentru că știe că 
aceea este, de fapt, învingătoarea alergării; un 
antrenor de handbal dă îngrijiri unei jucătoare 
din echipa adversă, care marchează apoi trei go
luri și decide astfel victoria; un scrimer dăru
iește trofeul cucerit într-o mare competiție na
țională unui coleg de echipă cu prilejul retra
gerii acestuia din activitate, sancționînd delicat 
— dar semnificativ — o omisiune a clubului și 
a federației...

N-am dat intenționat numele autorilor acestor 
gesturi pentru a nu influența comisia ce se a- 
dun astăzi. Ele sînt doar cîteva exemple din 
alte multe care relevă marea forță educativă a 
sportului, contribuția lui. la formarea unor carac
tere de mare distincție, la șlefuirea unor calități 
spirituale înalte, proprii cetățeanului societății 
noastre.

Valeria CHIOSE

Deși nu face parte din „cinci“-ul de bază al dinamoviștilor, Zisu (in 
imagine aruncă la coș) poate contribui mult la buna comportare a echipei 
sale, deoarece in majoritatea meciurilor Dinamo—Steaua rezervele au 
avut cuvîntul decisiv. Foto i Dragoș NEAGU

f 
tradiționalului derby baschetbalistio 
pe care publicul îl va viziona mîine, 
la ora 11, în sala Floreasca.

D. STĂNCULESCU

plusului de talie al jucătorilor care 
evoluează sub panouri (Tărău, 
Oczelak și Vlădescu), bazîndu-se și 
pe precizia în aruncările la coș, d« 
obicei remarcabilă.’ a lui Savu.

Aceasta este, „cartea de vizită'* 1 a (Continuare în pag. a 2-a)
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PRUDENT
ÎNAINTEA
MECIULUI

NASTASE CULEGE A PATRA VICTORIE!
• 2-1 CU FRANULOVICI •' URMEAZĂ ÎNTÎLNIRILE 

DECISIVE ÎN „TURNEUL CAMPIONILOR
Mult așteptata reîntîlnire cu Ze- 

liko Franulovici după finala de la 
Buenos Aires, a prileiuit iui Ilie 
Năstase o strălucită revanșă. Te- 
nismanul român a cîștigat aseară cu 
3—6, 6—1, 6—2 înscriind asrfel cea 
de a patra victorie în cadrul „Tur
neului campionilor", care se desfă
șoară în sala Pierre de Coubertin.

Ca și în alte pqșrtide, Nâstase a 
început mai greu, ratînd două mingi 
de break în primul și ultimul ghem 
al setului întîi, care revine lui Fra- 
nulovici. De la începutul setului doi, 
jucătorul român pune însă deplină 
stăpînire pe joc și își domină cate
goric adversarul, prin splendide exe
cuții tehnice. Distanțat de la început, 
ilie Năstase pecetluiește scorul, ter- 
minînd învingător după exact o oră 
de joc.

în al doilea meci al serii, Pierre 
Barthes l-a învins pe Clark Graeb- 
ner cu 6—1, 7—6.

Pînă la disputarea partidei Smith- 
Kodes, ultima pe programul zii 
(din cauza orei tîrzii, rezultatul 
vom publica în numărul nostru vii
tor), în clasamentul turneului con
duce Ilie Năstase cu 4 victorii, ră- 
mînînd neînvins.

Azi, în penultima zi, sînt progra
mate întîlnirile : Smith — Graebner, 
Năstase — Barthes și Franulovici — 
Richey.

Corespondentă telefonică de la Paris

PREMIUL DE FRUMUSEȚE
Joi, în jurul orei 4 după-amiază, 

în sala Pierre de Coubertin, un 
bărbat înalt, cu părul cărunt, s-a 
apropiat de microfon și a cerut 
să se facă liniște. Patru mii de 
copii prezenți în tribune au tăcut. 
Apoi microfonul s-a adresat tutu
ror 1 „Cine dintre voi s-a născut 
in ziua de 14 decembrie S-a au
zit o voce subțire, vocea unei fe
tițe de vreo 10 ani. Micuța spec
tatoare a fost chemată la scaunul 
arbitrului. Bărbatul cu părul că
runt a întrebat-o cum o cheamă. 
I-a răspuns. . Apoi, s-a auzit la 
microfon următoarea frază'i „Dat 
fiindcă prietena și colega voastră 
Yvette Leclerc s-a născut în a- 
ceeași zi cu Stan Smith, ea va 
primi în dar, din mina campio
nului, o rachetă Lacoste". Și au 
răsunat aplauzele de rigoare.

După ce fetița s-a îndreptat spre 
locul ei, microfonul a rostit a doua 
întrebare: „Cine s-a născut la 19 
iulie De astă dată s-au pre
zentat doi băieți, cam de aceeași 
vîrstă cu fetița. Și Ilie Năstase 
le-a oferit alte două rachete La-

Controlul țintelor este momentul cel mai plin de emoții la tirul cu arcul 
Foto : Alexandru VENA

16 NOI SECȚII DE TIR CU ARCUL
în sala Floreasca II s-a disputat 

faza pe municipiul București la 
proba de tir cu arcul din cadrul 
competiției feminine dotate cu „Cu
pa Diana".

Fazele preliminarii (pe secții, ate
liere, asociații sportive) au cu
noscut o mare afluență de tinere 
dornice să se inițieze în această 
frumoasă disciplină. Un prim re
zultat _ al acestei; rodnice activități 
este înființarea unui număr de 16 
secții de tir cu arcul pe lingă aso

primitAseară, Ilie Năstase a

coste. Această avanpremieră a „Po
mului de iarnă" a continuat și cu 
ceilalți cinci campioni

E momentul să vă spun, stimați 
cititori, că „jocul calendaristic" 
din sala Coubertin a fost ultimul act 
al galei rezervate tinerilor care 
erau invitați să participe la o de
monstrație festivă „ilustrată de cei 
mai buni 7 jucători de tenis din 
lume și comentată de directorul 
național al echipei Franței" — așa 
cum anunța programul.

Patru mii de invitați au fost
loan CHIRILA

ULTIMA AVANCRONICĂ DE ETAPĂ: A XV-a

SE ÎNCHEIE turul diviziei a de fotbal

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE

(Continuare în pag. a 4-a)
din nou aplauze, în sala Coubertin.

București 1970. Ieșire din grămadă și inițierea unui atac al echipei fran
ceze. Fază din meciul România—Franța (3—14).

marchează oficial sfîrșitul. Zăpada 
— acest mesager de necontestat al 
vacanței fotbalistice — a căzut în 
întreaga țară și în scurt timp va de
veni stăpîna absolută a terenurilor 
de fotbal.

Ce ne aduce, de fapt, etapa de 
mîine ? O serie de meciuri de o deo
sebită importanță pentru configura

7 4 1 25- 9 18
8 2 4 24—14 18
7 3 4 25—16 17
6 4 4 21 -16 16
8 0 6 23—20 16
5 6 2 15—12 16
5 4 4 14—10 14
4 6 4 14—13 14
4 5 5 13—16 13
5 3 6 14—18 13
5 2 5 17—15 12
4 4 6 16—20 12
5 2 6 8-19 12
3 5 5 14—18 11
2 4 8 5—18 8
1 4 9 11-25 6

ția acestui clasament zbuciumat, care 
nu vrea să ne arate cum arată... 
sedimentat — cu excepția locurilor 
15 și 16, „închiriate11 pe timpul ier
nii de Crișul și C.F.R. Cluj —- decît 
după disputarea tuturor meciurilor. 
Zbuciumul cel mare este, totuși. în 
partea superioară a clasamentului, 
unde o serie de meciuri — avînd 
în frunte derbyul Sport Club Ba-

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TURZII:

UN CLUB ÎN FEBRA PREFACERILOR!
Intr-un oraș cu oca 20 000 de lo- 

ouitori, în care pulsează viața unei 
uzine-titan. cu peste 8 000 de munci
tori. e imposibil să faci demarcații 
ferme între acțiunile „părților11, să 
delimitezi sfere de activitate fără 
să întîlnești întrepătrunderea.

Aici, „unde orașul se confundă cu 
uzina și uzina cu orașul11 — după 
cum se exprima Ștefan Pop, secre
tarul Comitetului U.T.C. al Uzine
lor Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
— nu se poate vorbi de „aceștia11 
și „ceilalți”, ci de EI, locuitorii o- 
rașului Cîmpia Turzii și oamenii 
productivi din uzină, simbioză fără 
de care orașul n-ar putea prospera, 
iar uzina n-ar putea produce.

. E o relație intimă ce se păstrează 
și în sport, scutind această nobilă 
activitate de diferendurile — ce a- 
par in multe alte locuri — privind 
accesul „părților11 la bazele sportive, 
promovările și preluările de elemente 
și iertînd-o de urmările nesănătoase

OPTIMISM

DE RUGBY
CU FRANȚA
BEZIERS, 10 (prin telefon, de Id 

trimisul nostru special).
Principalul obiectiv al rugbyștilw 

noștri pentru ziua de astăzi — vineri 
— a fost antrenamentul de acomo
dare desfășurat chiar pe stadionul 
„De Sauclieres". gazda meciului. Rug- 
byștii români au început această pre
gătire la scurt timp după ce france
zii și-au încheiat ședința. Ce se poa
te spune acum cînd toți cei de aici 
așteaptă fluierul arbitrului scoțian 
Michel Grierson ? Despre rugbyștii 
noștri putem afirma. că au. folosit 
bine timpul de odihnă dinaintea 
meciului, unii dintre ei reușind să 
fie recuperați. Este certă, prezența 
lui Rășcanu ca aripă în linia a treia 
și, totodată. în calitate de căpitan al 
echipei, precum și folosirea a trei 
români ce activează la echipele de 
club franceze : Ciobănel. Irimescu si 
Țuțuianu. Ei posedă indici medicali 
favorabili pentru un meci de impor
tanța celui cu reprezentativa „coco
șului galic”. în special, Ciobănel se 
impune atenției printr-o mare ver
vă. Va fi. de fapt, și creierul tactic 
în teren al echipei române. De ase
menea, sînt complet refăcuți Șerban, 
titular în linia a doua, și I. Pop, 
rezervă, fie pentru linia întîia, fie

Tiberiu STAMA

cău — U.T.A. — sînt așteptate cu 
sufletul la gură de suporteri. Dar, 
să ne oprim la fiecare din ele :

SPORT CLUB BACĂU — U.T.A. 
Băcăuanii au gustat miercuri din 
cupa înfrîngerii și li s-a părut foar
te amară. Nu vor să mai bea din 
ea cu nici un preț, chiar dacă de 
partea cealaltă este „venerabila 
doamnă’' din Arad. Cert este că se

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. a 3-a)

CAMPIONATUL 
DE ȘAH

In runda a XVII-a a campiona
tului național, s-a înregistrat o sin
gură victorie : Ghizdavu—Stanciu 
1—0; partidele Drimer-Mititelu, Un- 
gureanu-Szabo, Buza-Botez, Ghinda- 
Partos, Weissman—Griinberg, Rei- 
cher—Pușcașu, Șuta—Neamțu și 
Stoica—Pavlov s-au încheiat remi
ză. S-a întrerupt partida Adam— 
Ciocâltea, în poziție de superiori
tate pentru lider. Conduce Ciocâl
tea cu 11 p (1) din 16 partide, ur
mat de Ungureanu 11 p din 17 
partide, Ghițescu IOU2 P din 16 
partide etc. T. NICOARA 

ale „înfruntărilor dintre frați11.
Da Cîmpia Turzii, sala sporturilor 

și stadionul servesc, deopotrivă, Clu
bului Industriei sîrmei, grupului șco
lar profesional și liceului, promovă
rile se fao organio — clubul pre- 
luînd elementele de perspectivă din 
perimetrul întregului oraș — echipa 
de fotbal de aici, „Arieșul Cîmpia 
Turzii11, constituie o a doua echipă a 
uzinei (alături de echipa Industria 
sîrmei), pentru că 80 la sută din 
membrii ei lucrează aici

MOMENTUL DE DETENTA

In momentul de față „Industria 
sîrmei- are reprezentanți pe toată 
verticala valorică : campioni națio-

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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a: DOAR CÎTEVA FLORI

Pentru cîteva dintre tinerele îno
tătoare românce, sezonul 1971 a fost 
destul de promițător. Datorită în 
special eforturilor Eugeniei Cristes- 
cu (13 ani), Laviniei Donea (14 ani), 
Ancăi Georgescu (16 ani) și Ancăi 
Groza (15 ani),, echipa feminină a 
eîștigat pentru prima dată întrece
rile balcanice, iar la 7 din cele 12 
probe individuale, recordurile națio
nale au fost substanțial îmbunătăți
te, unele dintre ele (la delfin) atin- 
gînd un bun nivel pe plan european.

Tot ca un fapt pozitiv se poate 
remarca că în ansamblu înotătoarele 
fruntașe au realizat ian cert progres 
concretizat
J00 
200 
400 
800 
100 
200 
'100 
200 
100 
200 
200 
400

îmbunătățire
60,4

2:10,8
4:33,2
9:22,6

67.8
2:26,6
1:16,1
2:43,2

65.8
2:24,7
2:29,3
5:16,1

printr-o
liber i 
liber i 
liber i 
liber 1 
spate i 
spate : 
bras j 
bras : 
delfin I 
delfin : . 
mixt: 
mixt: ;
așa cum i subliniam mai sus,

generală a mediilor celor mai bune 
(5) performanțe ale sezonului. Ca 
atare și diferențele — față de cele 
mai bune (5) rezultate europene ale 
anului — au scăzut simțitor, 
dacă 
rele 
unul 
hiei 
mod 
rea celui de al doilea eșalon, 
perspective de progres.

Ascensiunea campioanelor și 
cordmanelor țării (dar numai a 
în sezonul 1971 reiese evident și 
succinta examinare a tabloului 
mai jos cuprinzînd, în ordinea 
Ioanelor, mediile primelor 5 
formanțe europene, românești, 
între 
între 
1970.

iar 
anul trecut, de pildă, înotătoa- 
din țara noastră se aflau pe 
din uitimele locuri ale ierar- 

eontinentale, ele se găsesc în 
sigur la această oră la valoa- 

cu

re- 
lor) 
din 
de 

co
pe r- 
iar 

paranteze diferențele existente 
ele la finele

sportive 
mele 30 
tinent.

Mediocritatea care caracterizează 
în linii mari pe înotătoarele noas
tre își găsește explicația în faptul 
că acestea afectează in continuare 
un timp insuficient antrenamentu
lui cotidian, nereușind astfel să 
ajungă la forța fizică și pregătirea 
tehnică a celor mai bune sportive 
de pe continent

Adrian VASILIU

Printre culoare

acestui an și în

65,5
2:25,7
5:06,1

10:32,5
74,4

2:41,8
1:22,6
2:59,8

70,8
2:41,2
2:41,2
5:48.5

p, 6. Anglia
p, 8. Italia 246 p, 9. Ceho-
201,5 p, 10. Franța 161 p,

12. Iugoslavia

(5,1-5,8) 
(14,9—15,0) 
(32,9—33,1) 
(69,9—70,1) 
(6,6—8,1) 
(15,2—18,8) 
(6,5—7,2) 
(16,6—17,0) 
(5,0—6,2) 
(16,5—16,7) 
(11,9—15,7) 
(32,4—34,2)

389 p, 7. Sue-

m
m
m
m 
ni 
ni 
m 
m 
ni 
ni 
ni 
m

Dar 
situația în profere® a înotului fe
minin se datorează exclusiv efor
tului unui grup foarte restrîns de 
sportive cu frumoase calități. Ma
rea majoritate a înotătoarelor din 
secții (exceptând poate într-o oare
care măsură pe cele de la Dinamo 
București) nu s-au ridicat nici în 
acest an zpeste un nivel cu totul 
mediocru, fapt care clasează în 
ansamblu înotul feminin — am 
atribuit 30 p celei mai bune per
formanțe la fiecare probă, 29 p 
celei de a doua ș^a.m.d. — doar 
pe locul 14 în ierarhia continenta
lă : 1. R.D. Germană 1914,5 p, 2. 
U.R.S.S. 972,5 p, 3. Olanda 784 p, 
4. Ungaria 443 p, 5. R.F. a Germa-

Naționala poloiștilor juniori și-a reluat pregătirile
Echipa națitonală de juniori la 

polo, campioană balcanică și cla
sată pe locul IV la C.E. de la 
Barcelona și-a reluat pregătirile. 
Antrenorii Paul Niculescu și Ale
xandru Bădiță au selecționat 27 de 
tineri jucători din 7 formații (Pro
gresul, C. S. Școlar, Dinamo, Școlile 
sportive nr. 1 și 2, Rapid și Vo-

niei 415 
dia 308 
slovacia 
11. Elveția 84,5 p,
64,5 p, 13. Bulgaria 38 p, 14. Ro
mânia 32,5 p, 15. Finlanda 23 p, 
16. Norvegia 16 p, 17. Scoția 10 p, 
18. Spania 4,5 p, 19. Polonia 4 p, 
20. Țara Galilor 2 p. Interesant 
este că, în acest clasament, Iu
goslavia și Bulgaria (învinse la 
Balcaniadă) se află înaintea echipei 
române, datorită 
tăți cu rezultate 
au punctat mai 
Groza (68,6—100 
și 2:31,9—200 m 
sau Agneta Șterner (2:32,9—200 m 
delfin, locul 28), singurele noastre

• F. R. Natație a trimis unui nu
măr de 8 federații de specialitate 
din Europa (printre care R. D. Ger
mană, Ungaria, Italia, Iugoslavia) 
invitații de participare ța tradi
ționalele campionate 
nale de înot ce vor avea loc în 
zilele de 19 și 20 februarie la Re
șița.

• In ultimele zile au sosit pe a- 
dresa forului de specialitate nume
roase scrisori în care iubitorii 
tației își exprimă părerile în 
gătură cu desemnarea celor 
buni sportivi ai sezonului. Cele 
mari șanse de a figura pe primele 
locuri in tradiționalele clasamente 
le au Șerban Huber, portarul echi
pei naționale de polo, Marian Sla-

' vie și Anca Groza.

care se află printre pri
de performere de pe con-

interna țio- Dunărea Galati — Tîrnava Odorhei. Un nou atacFază din meciul
hocheijtilor gălățeni, rezolvat de această dată cu succes de apărarea

na-
le- 

mai 
mai

• Cunoscutul înotător francez 
Alain Mosconi, fost recordman 
mondial, și-a făcut un frumos de
but în... echipa de polo N. C. Mar
seille.

unor individuali- 
superioare, care 

bine decît Anca 
m delfin, locul 18 
delfin, locul 21)

ința Cluj) care se reunesc de 4 ori 
pe săptămînă pentru antrenamente 
comune. Printre componenții lotu
lui se află Victor Stancu, Radu 
Cocora, 
Mirea,
Teodorescu, Gheorghe Bănică, Li- 
viu Răducanu, Adrian Ionescu, 
Karl Weiss, Ioan Pop ș.a.

Constantin Manea, Radu 
Gheorghe Ion, Dumitru

Penultima etapă a turului in campionatul feminin

LA IAȘI,
Astăzi și mîine se desfășoară penulti

ma etapă a turului în campionatul fe
minin al diviziei A. Cea mai importantă 
Intîlnire este programată la Iași, unde 
campioana țării, Penicilina, primește vi
zita studentelor de la I.E.F.S. Desigur, 
gazdele sînt favorite, datorită, îndeosebi, 
eficacității celor două trăgătoare princi
pale Florentina Itu și Aurelia Ichim și 
omogenității sextetului de bază. Știm 
însă că bucureștencele au făcut, în ulti
ma zi a turneului final ai campionatului 
trecut, o partidă foarte bună în com
pania campioanelor, pierzînd abia după 
cinci seturi. Prin urmare, faptul că le- 
șencele se descurcă mai greu cu I.E.F.S., 
ar putea să genereze un joc mai echi
librat decît ne-am putea închipui, dar 
nu credem să aducă surpriza campio
natului. Antrenorul bucureștencelor, Gh. 
Moise, ne spunea că pentru echipa sa 
i,,meciul este foarte greu, dar că... nu se 
știe niciodată44.

Tot în provincie sînt programate două 
partide echilibrate : C.S.M. Sibiu — Unl-

MECIUL CEL MAI IMPORTANT
versltatea Timișoara șl Ceahlăul 
Neamț — Farul Constanța. Probabil 
avantajul terenului propriu va înclina 
totuși balanța in favoarea gazdelor. Cele 
două întilniri din Capitală, C.P.B. — Me
dicina București șl Constructorul — Di
namo, care se desfășoară sîmbătă (pri
ma in Glulești, la ora 17, iar a doua 
in sala Constructorul, la ora 18). au ca 
favorite echipele in.,, deplasare. Se pare 
că Medicina are o sarcină mal ușoară 
in fața poligrafelor. in timp ce Dinamo 
va avea de înfruntat elanul tinereții ți 
ambiția jucătoarelor de la Constructorul. 
Bănuim însă că rutina jucătoarelor de 
la Dinamo — echipă care nu mai im
presionează In acest sezon — va fi hotS- 
rttoare în stabilirea rezultatului. Cea de 
a șasea partidă a etapei, Sănătatea Arad 
— Rapid, nu poate avea ca învingă
toare decît pe oaspete. De altfel, Rapid 
nu-șl poate tng^duj nici măcar pierde
rea unul set, care ar cîntări greu în 
cursa gluleștencelor pentru primul loc.

p. 
că

Simetrie perfectă la fileu: in dispută, Irina Bădulescu (C.P.B.) și Mag
dalena Kovacs (I.E.F.S.) in timpul meciului desfășurat miercuri seara 
in sala Dinamo. Foto : Theo MACARSCHI

UN CLUB ÎN FEBRA PREFACERILOR
(Urmare din pag. I)

nali de box (Geza Varga și Aurel 
Zoltan) la juniori mici, participanți 
in campionatul național de box pe 
echipe (Gheorghe -Roșea și Theodor 
Barada), tenismeni în prima divi
zie (seria a 11-a), voleibaliști in di
vizia B, fotbaliști în C și juniori în 
campionatul republican, popicari în 
campionatul județean, atleți de per
spectivă.

Desigur, pentru un club cu tra
diție și prestigiu, cum este Indus
tria sirmei, performanța momen

tană pe ramuri nu este însă satis
făcătoare. Aceasta este, de altfel, 
și convingerea conducerii clubului 
(președinte — Stoica Ion) care a și 
purces la o primenire în toate sec
țiile, infuzînd elemente tinere, de 
perspectivă, care să revitaiizeze e- 
chipele. Studiind, de altfel, structura 
secțiilor remarcăm că: atletismul 
are în pregătire numai juniori mici 
și mari, campionii de box ai anului 
’71 sînt cei mai mici juniori ai sec
ției, echipa de fotbal are o re
zervă bogată atit de juniori mari 
cit și de copii (la ultima categorie 
s-a desfășurat, recent, „Cupa spe
ranțelor", la care au participat 8 
echipe de cartier și din comune 
învecinate, trofeul revenind forma
ției Blocuri I), echipa de volei a 
incorporat, în aoeastă toamnă, 5 ti
neri proveniți de la șooala profe
sională a cărei activitate sportivă 
este tutelată tot de către club.

Revirimentul nu va surveni, desi
gur, imediat, pentru că tinerii pro
movați au nevoie de timp pentru a- 
cumulâri. Dar bazele pentru pro
ducerea saltului sînt create.

Adăugind interesul pentru impul
sionarea secțiilor — dovedit de că
tre conducerea clubului și conduce
rea uzinei, capacitatea și preocupa
rea mai multor antrenori ai clubu
lui (printre oare Gavril Vaida — 
tenis de cîmp, Francisc Ambruș — 
box), ca și înțelegerea Și ajutorul 
pe care-1 oferă sportivilor mai mulți 
șefj de secție din uzină (ex. : ing. 
Alexandru Rișcan. ing. Florian Foita), 
deducem că sportul in această impor
tantă unitate trăiește un moment de 
detentă și că clubul sportiv „Indus-

tria sîrmei” — care împrumută nu
mele unei uzine de mare notorietate 
și prestigiu — va intra curînd 
marele circuit de valori.

UN SEDIU CU ACTIVITATE 
MULTILATERALA

în

Cu puțin timp în urmă, în finalele 
pe județ desfășurate la Cluj, „In
dustria sîrmei" intra pentru a treia 
oară, consecutiv, în posesia „Cupei 
Metalurgistului", competiție care a 
angajat, la șase ramuri sportive, 286 
de competitori. Cupa reprezintă a 
treia mare competiție tradițională a 
sportului de masă din uzină, după 
„Cupa Unirii" — programată în pri
ma lună a anului și campionatul 
clubului — desfășurat la trei ramuri 
de sport (handbal, fotbal, popice), cu 
etape pe secții și finale.

„Sportul celor mulți nu se rezu
mă, însă, doar la aceste trei mo
mente — ne informează președintele 
clubului sportiv. Ion Stoica. El cu
noaște o adevărată explozie în fina
lul fiecărei săptămîni cînd, la so
licitarea responsabililor sportivi din 
grupele sindicale sau la cererile 
U.T.C.-iștilor, oferim bazele spor

tive pentru disputarea partidelor 
între secții sau pentru activități de 
mișcare individuală. Pentru aceeași 
utilizare, tinerii din seoția cablu de 
tracțiune au amenajat, recent, în 
imediata apropiere a uzinei, o bază 
sportivă simplă de care dispun ori
când doresc".

„De o mare popularitate se bucură 
și acțiunile turistice, desfășurate In 
grupuri marj și pe trasee dintre 
cele mai diferite, acțiuni în care in
cludem, de regulă, și elemente e- 
ducative sau de cultură : vizitarea 
unui obiectiv industrial, a unui mo
nument istorio sau a unui muzeu — 
precizează secretarul U.T.C. al uzi
nelor, Ștefan Pop. Apreciez, de alt
fel. că 
fante și 
ducației 
lemente 
tuie o 
cluburile și asociațiile sportive tre
buie »-o aibă permanent in ve- 
d«r«",

îmbinarea funcției reconfor- 
recreative a sportului, a e- 
fizice și a turismului cu e- 
instructiv-educative consti- 

cerință stringentă pe care

• Multipla recordmană mondială 
Shane Gould a făcut recent o ten
tativă inedită : ea a înotat timp de 
o oră 4 980 m, distanță ce consti
tuie un record cu totul neobiș
nuit 1

al
echipei Tîrnava.

întrecerea eșalonului secund
Doar cîțiva spectatori au asistat, 

aseară, la partidele turului II al 
campionatului național de hochei, 
rezervat echipelor din eșalonul se
cund. Pe afiș nu figurau nume so
nore, iar miza maximă pusă în joc 
era doar locul 5, într-o competiție 
deocamdată foarte firavă ca va
loare și ea echilibru de forțe. în 
partida inaugurală, s-au întîlnit e- 
chipele Dunărea Galati și Tîrnava 
Odorhei. Elevii antrenorilor Tlrcn 

Tomovici au abțrdat meciul de 
poziția liderilor, impunîndn-se 
la început. Gălățenii au înscris 
prima repriză trei goluri, care 
oglindit superioritatea lor din

ProgresulAstă-searâ la

MECIUL Gh. CIOCHINA-I. MAGERI,

AL GALEI MEMORIALE „PUIU
CAPUL DE AFIȘ

NICOLAE“

CONSTANȚA A ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE PENTRU

CAMPIONATELE EUROPENE
DE HALTERE

De vorbă cu GHEORGHE RĂUTĂ, vicepreședintele C.J.E.F.S. Constanța

Clubul sportiv Progresul orga
nizează astă-seară, de la ora 18, în 
sala din str. dr. Staicovici, o reu
niune pugilistică în memoria fos
tului boxer Puiu Nicolae. Vor e- 
volua pugiliști de la cluburile bu- 
cureștene Dinamo, Metalul, Rapid 
și Progresul, precum și de la C. S. 
Pitești. Se vor disputa 12 partide 
capul de afiș constituindu-1 con
fruntarea dintre Gheorghe Cio
chină (Steaua) și Ion Mageri (Ra
pid), care are darul de a stabili

titularul categoriei semiușoară în 
vederea întîlnirii România — Po
lonia (echipe secunde).

Dintre celelalte meciuri se de
tașează 
(Rapid) 
talul), 
Răduț 
gu (Metalul), cat. ușoară : Nico
lae Paraschiv (Rapid) — Nicolae 
Andrei (Metalul), cat. mijlocie mi
că : Constantin Nicolae (Rapid) — 
Niculae Niculae (Metalul).

: cat. muscă : Dinu Ciucea 
— Gheorghe Cristea (Me- 

cat. semiușoară: lordache 
(Progresul) — Marin Nea- 

tișoară :

GONG!
La Leningrad s-a disputat un 
turneu internațional de box. mare

la care au participat sportivi din 
Mexic, Polonia. Cuba, Bulgaria, 

Franța, R. D. Germană, Irlanda, 
Ungaria, România și U.R.S.S. Țara 
noastră a prezentat pe I. Ciocoi 
(cocoș), D. Moraru (mijlocie mică), 
C. Cojocaru (mijlocie) și I. Siliște 
(semigrea). La înapoiere, antreno
rul Petre Mihai a declarat: „Am 
ajuns cu întîrziere la competiție 
din cauza condițiilor neprielnice 
pentru zbor. Din această cauză I. 
Ciocoi și D. Moraru nu- au mai 
urcat în ring. C. Cojocaru a boxat 
cu Tarasenkov (campion european 
la București) de care a fost între
cut greu la puncte, iar Siliște, după 
ce l-a pus k.d. în prima repriză pe 
puternicul Karataev (cîștigătorul 
competiției la cat. semigrea) a 
pierdut prin k.o. în rundul 2. La 
turneu au fost prezenți boxeri de 
foarte bună valoare, iar întrecerea 
s-a dovedit de o duritate excesivă.

• Echipa de box a clubului spor
tiv Dinamo Brașov se află în tur
neu în R. D. Germană. Pugiliștii

brașoveni vor susține în această 
țară două- partide amicale.

• între 19 și 23 decembrie va a- 
vea loc la Reșița finala campiona
tului republican al școlilor profe
sionale aparținînd M.I.C.M.

• La 14 decembrie va avea loc 
tragerea ia sorți a semifinalelor 
„Cupei României" la box, pentru 
care s-au calificat următoarele e- 
chipe : Metalul + Rapid Bucu
rești, Constructorul Galați, A.S.A. 
Cluj. Farul Constanța, Electropuțere 
Craiova și Dinamo Brașov. Semi
finalele se vor (jisputa la Timișoara 
și Galați sau Constanța. în funcție 
de rezultatele tragerii la sorți.

• Antrenorii dinamoviștj Titi 
Dumitrescu și Eugen Fiiresz au 
dificultăți în stabilirea titularilor 
pentru echipa care va participa la 
„Dinampviada" de la Wroclaw, la 
categoriile cocoș și semimijlocie. 
Pentru fiecare există cîte doi can
didați, urmînd ca în aceste zile să 
se hotărască cine va face depla
sarea : Adrian Moraru sau Con
stantin Agrigoroaie la co,coș, Gheor
ghe Ene sau Constantin Ghiță la 
semimijlocie.

NUMAI ECHIPE

LA TURNEUL FINAL DE

Federația de specialitate, după înde
lungate consultări (propunerea a fost fă
cută cu mai mulțl ani în urmă), a reu
șit să-și impună punctul de vedere in 
fața unor antrenori mal puțin dispuși 
să accepte griji In plus, organizind a- 
nui acesta turneul final al diviziei A. 
De bună seamă, existența unei astfel 
de competiții presupune pregătiri su
plimentare. presupune, în același timp, 
responsabilități sporite, atlt din partea 
sportivilor, cit și a antrenorilor. Și, tre
buie s-o spunem de la început, recentul 
turneu găzduit de sala Floreasca din Ca
pitală și-a justificat prezența — eu toa
te minusurile sale — în viitorul calen
dar compelițional intern.

La turneul inaugural au obținut drept 
de participare primele trei formații din 
cele două serii — est și vest. Numai 
că, de-a lungul campionatului — tur șl 
retur — din acest an s-au impus pen
tru turneul final cinci echipe bucureș- 
tene (toate cele care activează in prima 
divizie) și doar una din provincie — 
Vulturii Textila Lugoj. Spre regretul 
nostru, nici măcar aceasta singură re
prezentantă a provinciei nu a concurat, 
datorită unor indisponibilități survenite 
cu puține zile înaintea Începerii com
petiției.

Spre deosebire de etapele obișnuite 
ale campionatului, cînd asistam la li
nele improvizații (luptători care erau 
înscriși ia categorii superioare eu 15—20 
kg față de cele obișnuite), de astă dată 
antrenorii au prezentat sportivii — cu 
foarte puține excepții — în limitele ca
tegoriilor reale.

DINAMO Șl STEAUA — DIRECT 
ÎN TURNEUL FINAL!

Duelul greilor N. Pavel (Steaua)- 
V. Dolipschi (Dinamo) a decis vic
toria echipei dinamoviste (pină la 
acest ultim meci punctajul era e- 
gal) Luptătorul dinamovtst (dreap
ta) a eîștigat înainte de limită

Foto i Vasile BAGEAC

teren și le-au asigurat. în ultimă 
instanță, victoria, dat fiind că re
prizele următoare au fost mai echi
librate, jucătorii din Odorhei reu
șind chiar să o clștlge pe cea de a 
treia. Scor final: 5—3 (3—0, 2—2, 
0—1), prin golurile marcate de 
Trăușan, Moroșan, Hîncu, Bălă- 
neanu, Corduban, respectiv Kraus. 
Antal și Tarchi. Arbitrii FI. Gu- 
bernu și Gh. Mureșanu au fost ne- 
voiți să dicteze 21 de minute de 
penalizare.

In partida vedetă a seriei, I.P.G.G. 
a depășit net pe Avîntul Gheorghieni 
cu 8—1 (2—1. 3—0. 3—0), După o re
priză echilibrată, studenții au avut 
jocul la discreție, marcînd nestinghe- 
riți prin Pisam (3). Chitu (2), Leon- 
te. Boci a și Malehin. De la Avîntul 
a înscris Szăsz.

Tn clasament conduce Dunărea cu 
8 p. urmată de I.P.G.G. 4 p. Avîntul 
Gheorghieni și Tîrnava Odotheiul Se
cuiesc cu cite 2 p. (V. Ch.).

în luna 
sporturilor 
nou gazdă 
anvergură : campionatele 
de haltere. Organizatorii de pe li
toral doresc ca și de această dată 
să fie create toate condițiile pentru 
ca oaspeții să fie primiți cum se 
cuvine și să asigure campionatelor 
un cadru cit mai propice realizării 
unor rezultate valoroase și — de 
ce nu ? — agențiile de presă din 
întreaga lume să poată anunța că 
în fostul Tomis au fost doborâte 
cîteva recorduri. Tocmai pentru a 
face cunoscute preparativele gazde
lor am considerat utilă o discuție 
cu vicepreședintele C.J.E.F.S. Con
stanța, Gheorghe Răuță, investit, pe x 
plan local, cu organizarea în bune 
condiții a campionatelor.

— Orașul nostru — a început in
terlocutorul — a eîștigat o experien
ță vastă in organizarea unor mari 
întilniri. Chiar în ultimul an, Con
stanța a găzduit concursul interna
țional de lupte cu valoroasă 
participare — sportivi din 21 de țări 
—. sau turneul internațional de vo
lei feminin, la care au fost prezen
te cele mai bune reprezentative din 
lume. Ne-am convins, cu aceste oca
zii, de utilitatea pregătirii din vre
me a acestor manifestări.

— în ce direcții vă îndreptați 
eforturile 1

— Cum e și firesc am început cu 
aspectul propagandistic. Profităm la 
maximum de aceste campionate 
pentru a populariza și mai mult în 
Constanța sportul celor puternici. 
Vor fi expuse panouri șt afișe (se
lecționate în urma unor concursuri! 
în toate locurile mai populare. A- 
cesta ar fi un prim aspect al pro

mai, anul viitor, Saia 
din Constanta va fi din 
a unui concurs de mare 

europene

pagandei. Vom folosi însă prilejul 
și pentru a prezenta participantelor 
frumusețile litoralului nostru și ale 
Deltei Dunării, prin excursii sau 
vizitarea localităților importante și 
a monumentelor de artă. Timpul 
liber al oaspeților va fi astfel cit se 
poate de plăcut acoperit.

— Dar din punct de vedere strict 
organizatoric ?

— Vom căuta să-i cazăm pe oas
peți la hotelul „Continental", ceea 
ce înseamnă numai 10 minute de 
deplasare pină la sălile de antrena
ment și de concurs. La fel vor fi 
puse la punct absolut toate amănun
tele legate de buna desfășurare a 
întrecerilor, mergînd de la deplasa
rea de la aeroport pină la locurile 
de cazare și ajungînd la 
narea podiumurilor de 
Vom organiza cele trei 
antrenamentul, concursul 
liber, în așa fel, incit să aibă maxi
mum de eficiență pentru toți invi
tații noștri.

— Aveți în vedere numai aspec
tul strict sportiv al întrecerii 7

— Cu aceeași ocazie vor avea loc 
spectacole artistice de mai mică 
sau mai mare anvergură. Am înce
put colaborarea cu ansamblurile fol
clorice de amatori de pe tot întin
sul județului. Manifestările acestora 
vor fi dublate de spectacole ale or
ganizațiilor profesioniste din oraș.

Credem că în aceste condiții, cam
pionatele europene de haltere 
vor fi încununate de un succes 
plin, la care organizatorii își 
aduce o contribuție maximă.

confecția- 
premiere, 

momente
și timpul

VOD 
de- 
vo»

Radu TIMOFTE

Mîine, în sala Floreasca

DINAMO-STEAUA, O PASIONANTĂ
(Urmare din pag !j

vederea acestei confruntări, 
de la Steaua s-au

1

CONFRUNTARE

în
baschetbaliștii 
antrenat săptămînă aceasta zilnic, 
în sala proprie, într-un ritm sus
ținut, Ultima lecție se desfășoară 
azi dimineață și are ca temă arun
carea la coș, de la distanțe dife
rite și din poziții variate, în con
diții cit mai apropiate de cele de 
joc. Pregătirile s-au desfășurat 
normal, singura defecțiune fiind 
cea provocată, marți, de accidenta
rea lui V. Gheorghe, folosirea lui 
în meciul de mîine fiind improba
bilă.

Reprezentanții clubului sportiv 
Dinamo s-au antrenat, de aseme
nea, în fiecare zi și au beneficiat 
în

și vineri la ora prînzului) de sala- 
gazdă, Floreasca. Ei s-au întrunit 
ultima dată vineri, cînd au exersat 
aruncările la coș și au efectuat un 
joc la două coșuri cu teme tac
tice ce vor fi folosite în partida cu 
Steaua. In rest, nimic deosebit. 
Toți componenții echipei sînt în 
dispoziție excelentă și așteaptă cu 
încredere întîlnirea cu rivalii lor. 
Formații ; DINAMO : Albu, Diaco- 
nescu. Dragomirescu, Novac, Cer
nea, Chivulescu, Săuca, Vizner, Ha- 
neș. Zisu, Bradu, Dumitru; 
STEAUA : Savu, Tătaru, Oczelak,

Baciu, 
mitru, 
desen, 
Aldea

O altă interesantă partidă 
programată tot mîine în sala 
reasca (ora 9,45), între Rapid și Uni
versitatea Cluj, teamuri aflate și ele 
la egalitate de puncte (cîte 9).

Celelalte întilniri ale etapei a 
VII-a : Politehnica București—Mure
șul Tg. Mureș, Voința București— 
I.C.H.F., Politehnica Cluj—I.E.F.S., 
Universitatea Timișoara—Politehnica 
Galați.

Dimancea, Gheorghe, Du- 
Spînu, Poleanu, Molin, 
Mărgineanu. Arbitri 
și C. Negulescu.

Vlă-
M.

este
Fio

două rînduri (joi după-amiază

La

a

fete, „Ul/ Timișoara

promovat pe locul 4!

După surpriza produsă miercuri, prin 
victoria la Oradea asupra Crișului. Uni
versitatea Timișoara a făcut un specta
culos salt în clasamentul diviziei femi
nine A trecind de pe locul opt pe locul 
patru. Iată, de altfel, clasamentul com
petiției la încheierea ‘ '

1. RAPID
2. I.E.F.S.
3. Politehnica Buc.
4. Univ. Timiș.
5. Univ. Iași
6. Crișul Oradea
7. A.S.A. Cluj
8. Voința Brașov
9. Sănătatea S. Mare

10. Constructorul Buc.

ETAPĂ
în seria a IV-a 

nine B a avut loc 
diară, a V-a, în cadrul" căreia au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate :

OLIMPIA — MEDICINA 30—40 
(9—23). Lipsa de experiență (care 
a generat greșeli de tehnică și tac
tică) a făcut ca jucătoarele Olimpiei 
să nu înscrie în prima repriză de
cît nouă puncte, ceea ce a determi
nat rezultatul final al partidei.

INTERMEDIARA LA
schimbe evoluția implacabilă a sco
rului, în favoarea Voinței.

a diviziei femi- 
o etapă interme-

primului

9 9 0
9 7 2
9 7 2
9 4 5
9 4 5
9 4 5
9 3 6
9 3 6
9 2 7
9 2 7

tur !

18
16
16
13
13
13
12
12
11
11

PROGRESUL — VOINȚA 41—64 
(17—25). Cu o apărare „om la om“ 
bine pusă la punct, Voința a inco
modat vădit atacurile gazdelor, 
care s-au arătat, în plus, vulnera
bile și în defensivă. Nici măcar 
presingul pe tot terenul al jucătoa
relor de la Progresul nu a reușit să

I.E.F.S. II — UNIVERSITATEA 
48—47 (19—21). A trebuit să aștep
tăm acest ultim meci pentru a un 
mări, cu plăcere, evoluția a dou^ 
echipe destul de bine pregătite. Di
ferența de scor n-a depășit nicio-'' 
dată două coșuri în favoarea uneia 
sau alteia dintre formații. Ultimele 
5 minute au avut o desfășurare 
de-a dreptul dramatică. In min. 37, 
Stănciulescu (I.E.F.S.) transformă 
patru aruncări libere i 38—34 ; la 
un minut și 20 de secunde, univer
sitarele conduc ; 41—39. Se înscrie 
senzațional de ambele părți, soorul 
alternează, dar aceeași Stănciulescu 
înscrie, o dată cu fluierul final, co
șul victoriei. (Rd. T.)

DIN BUCUREȘTI

GRECO-ROMANE!

De ani de zile campionatul diviziei A 
de lupte greeo-romane este dominat de 
echipele Dinamo București Șl steaua, 
formații care suportă confruntările din 
etape fără cea mal mică r-moțle pină 
cind se intllnesc in meci direct șl decid 
campioana. Așa s-a intimplat și la g- 
cest turneu, cu toate că am așteptat — 
și am sperat — să fie cel puțin solici
tate mai mult. Cîteva rezultate ne scu
tesc de alte argumente in acest sens. 
Bunăoară, Dinamo a dispus de Metalul 
cu 32—4 (cele 4 puncte au fost pierdute 
în urma accidentării unui luptător cii- 
namovist) și de Rapid eu 32—2 (doi 
dintre sportivii dinamoviștj n-au termi
nat partidele Înainte de) limită), 
Steaua a întrecut pe Metalul cu 
(4 din cele 6 puncte le-a pierdut 
cauza neprezentărll unui sportiv) șl pe 
Rapid cu 27—1.

Desigur, este știut faptul că cele două 
formații dispun de cei mal buni luptă
tori din țară, aproape toți component! 
ai Ioturilor republicane. Cu asemenea 
luptători, se înțelege că nu pot avea 
probleme în fața unor echipe care abia 
reușesc să prezinte uneori concurenți 
la toate categoriile (după cum vom ve
dea, chiar și la acest turneu unele din
tre ele n-au avut echipe complete). De 
aceea, ne permitem să punem in dis
cuția celor în drept o propunere : atit 
Dinamo cit șl Steaua, ai căror sportivi

și așa sini solicitați la diferite compe
tiții internaționale — de loc puține la 
număr — să nu mai participe la eta
pele campionatului, ci să fie calificate 
direct în turneul final, iar in locul a- 
cestora să activeze în cele două serii 
alte echipe din provincie. In acest fel 
disputa pentru calificare la turneul fi
nal ar fi mult mal echilibrată și poate 
că printre finaliste s-ar număra mal 
multe echipe din provincie.

Cit privește partida Dinamo — Steaua, 
ar trebui să menționăm că deși pentru 
conducerea acesteia biroul federal a de
semnat arbitri în mod special, nemul
țumirile și. mai ales, greșelile s-au 
ținut lanț. Se pare că, în cele din urmă, 
erorile de arbitraj n-au influențat re
zultatul, dar au fost dictate multe de
cizii in compenesație. Oricum, greșeli
le elementare au surprins pe toți cel 
prezenți și o analiză a acestora consi
derăm că

DISPUTA

se Impune.

PENTRU LOCUL III A FOST 
INEGALA

igr
22—6 

din

turneului final, Metalul, Rapid 
justii'i- 

s-ar

înaintea 
și Progresul emiteau pretenții 
cate la locul III. Nu știm cine ___
fi hazardat în vreun pronostic. La cîn- 
tarul oficial însă, Rapid n-a prezentat 
doi concurenți (de fapt unul dintre ei 
a fost mai greu cu 20 gr.), iar Progre» 
șui unul. Dintr-o dată echilibrul a fost 
zdruncinat, avantajul trecind din start 
de partea echipei Metalul care, de alt
fel. a și eîștigat cu ușurință în fața 
celor două adversare. Este suficient să 
reamintim că rezultatul meciului Me
talul — Rapid a fost de 20—14, dar din 
cele 20 de puncte nu mai puțin de 8, 
Metalul le-a primit fără luptă.

Costin CHIRIAC

11iRATI1ITI1 Im1IM1II1111
OFERIȚI CADOURI CELOR DRAGI!OFERIȚI CADOURI CELOR DRAGI!
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Toată atenția perioadei de rntrerupere

TRECEREA DE LA UN SEZON ÎNCĂRCAT 
LA UNUL. Șl MAI ÎNCĂRCAT!

Este pe cale să se încheie un an 
rodnic pentru fotbalul românesc, 
iar 1972 va prelua ștafeta unor re
ale succese. Echipa națională ișiva 
disputa meciurile din sferturile de 
finală ale campionatului european, 

obțină 
al J.O. 
doua a 
Steaua 
speran-

„olimpicii" vor încerca să 
calificarea In turneul final 
de la Milnchen, în manșa a 
partidei cu Danemarca, iar 
și U.T.A., ajunse la țărmul 
ței, por încerca marea cu... dege
tul (sau altfel spus, clasarea prin
tre primele patru echipe ale edi
ției 1971/72 din „Cupa cupelor" și, 
respectiv „Cupa U.E.F.A.").

Dar, chiar dacă primăvara anu
lui ce vine va 
toamne bogate, 
ceasta iarnă nu 
un interludiu, 
convingător, statistica, arată o den
sitate a jocurilor pentru fotbaliștii 
fruntași, în anul eompetițional vii
tor, cu totul neobișnuită în socce- 
rul nostru : între 1 februarie și 
sfîrșit ul lui decembrie 1972, un joc 
la 4 zile I Ceea ce constituia o rara 
avis acum doi-trei ani devine acum 
o caracteristică a unui întreg an 
eompetițional (evident, s-au luat în 
considerație și partidele din toamna 
anului viitor ale reprezentativei na
ționale în preliminariile C.M. din 
1974 și cele ale echipelor de club 
din cadrul competițiilor europene).

Această iarnă, deci, va trebui să 
facă trecerea de la un sezon încăr-

fi beneficiara unei 
să nu uităm că a- 
trebuie să fie doar 
Primul argument

cat la altul și mai încărcat! Grea 
sarcină doar pentru două luni, ia
nuarie și februarie !

Ce înseamnă, de fapt, aceste luni 
în concepția Federației de fotbal ? 
Succint și metodic — așa cum a 
reieșit dințr-o convorbire cu Ion 
Balaș, vicepreședinte al F.R.F., — 
cerințele perioadei dintre turul și 
returul campionatului ar trebui să 
fie următoarele: a) un preambul 
necesar: analiza centralizată a se
zonului încheiat, cu toțj antrenorii 
echipelor divizionare A, B și ai ce
lor de tineret — rezerve;, b) după 
un sezon încărcat, o binemeritată 
perioadă de odihnă (minimum, trei 
săptămîni, dedicate refacerii poten
țialului biologic; c) consolidarea or
ganizatorică a cluburilor, la „rece", 
nu sub impulsul necontrolat 
curbei succeselor sau eșecurilor 
campionat (se poate vorbi de 
„criză de conducere" la unele
ții); d) sporirea capacității de efort 
printr-o temeinică pregătire precom- 
petițională care să preceadă even
tualele turnee în străinătate ce vi
zează omogenizarea și verificarea 
formațiilor.

Practic, cu mici aproximații, ia
nuarie este considerată luna pregă
tirilor la cluburi, urmînd ca fe
bruarie să fie afectată turneelor de 
iarbă. Cîteva întrebări se impun, 
însă, vizavi de orientarea federa
ției.

Avînd în vedere că meciuri ale

al 
din 

o 
sec-

ULTIMA AVANCRONICĂ
(Urinare din pag. 2)

anunță o pasionantă încleștare de 
forțe. Fie ca jocul să ne prezinte 
virtuti tehnice și tactice cît mai 
spectaculoase... spre binele fotbalu
lui.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
FARUL. Pînă una alta, craiovenii 
au datoria de a-și „spăla obrazul” în 
fata suporterilor după 0—3 
miercuri la Petroșani. Vor ataca 
ribund. fără îndoială, pentru a 
cheia turul cu o victorie^ care 
însemna un salt spre zona liniștită 
a mijlocului clasamentului. Numai că 
același salt vor să-l facă Antonescu, 
Tufan. Caraman et comp. Cu un 
meci nul. Farul ar intra mulțumită 
în iarnă...

C.F.R. CLUJ — ST. ROȘU BRA
ȘOV. Deținătorii „lanternei, roșii”, 
ceferiștii clujeni, joacă bine în ulti
ma vreme. 1—1 cu Steaua, la Bucu
rești. 0—1 cu Farul la Constanța, 
iată scoruri care ne fac să 
spre victoria clujenilor. Cu atît mai 
mult, cu cît Steagul roșu 
arată pretutindeni ceea ce 
la Brașov.

POLITEHNICA IAȘI — A.S.A. 
TG. MUREȘ. Meci deosebit de dîrz. 
Ieșenii au nevoie mare ue puncte 
și luptă pentru a mai recupera din 
ceea ce au pierdut în toamna aceas
ta ; A.S.A. vrea să confirme suc
cesele de pînă acum. Rămîne de vă
zut ce tactică va imprima Bone echi
pei sale. Va opta pentru „stilul ita
lian". închis, betonat, sau va da diu
rnul spiridușilor săi spre atac ? ...

RAPID — „U” CLUJ. Necăjiți după 
„dușul” de la Londra, giuleștenii vor 
încerca să cîștige cele două puncte 
puse tn joc în dauna „șepcilor roșii". 
Ceea ce va fi foarte greu, întrucît 
Studenții clujeni sînt deciși să facă 
totul pentru a rămîne vicecampioni 
de toamnă.

de 
fu- 
în-
ar

înclinăm
nu prea 
arată și

ÎN NOUA FORMULA

ORGANIZATORICĂ

Puncte de vedere

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL JUNIORILOR 
ARE TOATE VIRTUȚILE UNEI REUȘITE

la încheierea turului

PETROLUL — JIUL. La cîrma co
răbiei sale. Oană luptă din greu 
cu anonimatul. Dacă echipa sa nu 
va risipi ca de obicei, ocaziile pe 
care și le creează — poate învinge 
pe Jiul.

STEAUA — CRIȘUL. Da necrezut 
— mai ales pentru Steaua —. se în- 
tîlnesc două formații care în ulti
ma vreme nu mai reușesc să__ în
scrie. Ambele se avîntă spre poarta 
adversă, au ocazii, dar nu marchea
ză. Se va schimba duminică ceva ?

F.C. ARGEȘ — DINAMO. Cam 
greu va fi pentru Dinarno s? ia 
puncte la Pitești. Dobrin e refăcut 
și odihnit (duminică n-a jucat), p- 
chipa „merge". arătîndu-.se matură, 
tehnică, cu apetit de goluri. Dacă 
mai adăugăm la acestea și avantajul 
terenului propriu, întrevedem cîști- 
gătorul. Garanții, însă, nu poți avea, 
pentru că Dinarno nu este de loc 
echipa care se duce să piardă.

C. TEAȘCA, NOUL ANTRENOR

AL ECHIPEI F.C. GALATI
Ieri, antrenorul Constantin Teașcă 

a semnat un contract pe timp de trei 
ani cu echipa F.C. Galați, din divi
zia B.

Instalarea noului antrenor s-a fă
cut în cadrul unei adunări a clubu
lui. Jucătorii echipei l-au primit cu 
interes și satisfacție pe noul antre
nor și și-au exprimat ambiția de a 
progresa în joc și clasament.

Dorim lui C. Teașcă. la revenirea 
în țară, după perioada de antreno- 
rat în Turcia, succese cu noua echi
pă !

Vechiul antrenor V. Neagu va an
trena tot la Galați divizionara C 
Constructorul.

primei divizii vor mai avea loc și 
in preajma sfirșitului de an (chiar 
la echipe solicitate intens în acest 
sezon), cum se va realiza vacanța 
fotbalistică minimă de trei săptă- ■ 
mini ?

Deși în perioada similară a anu
lui trecut s-au preconizat turnee ale 
echipelor de club în locul diverse
lor reprezentative (fapt , fără prece
dent : 14 divizionare A au dispu
tat 71 de întîlniri în 15 țări), — 
„venind astfel în întîmpinarea do
rințelor exprimate de antrenorii e- 
chipelor divizionare", după cum ne 
asigura pe atunci antrenorul fede
ral Angelo 
vocîndu-se programul 
decisive, de mare prestigiu, al echi
pelor reprezentative în 1972, s-a 
revenit la ideea turneelor acestor 
loturi in luna februarie (lotul A în 
America Centrală Și de Sud, „olim
picii" în Africa).

Față de fosta angrenare a unei 
singure reprezentative în toate con
fruntările oficiale, acum se preco
nizează două loturi distincte. „Se 
cete o rațională distribuire a fon
dului de jucători, precum și a pro
gramării instruirii acestora" — ni 
ș-a spus, ceea ce e bine (soluția a 
fost propusă de noi și în trecutul 
sezon).

Federația nu are nimic împotrivă 
ca echipele de club să contracteze 
turnee peste hotare după efectua
rea în bune condițiuni a perioadei 
pregătitoare. Bineînțeles, însă, căa- 
cestea nu vor conta pe jucătorii se- 
lecționabili, care vor reveni la clu
buri după 20 februarie, urmind ca 
la mai puțin de o săptămînă (27 
februarie) echipele să intre în fo
cul competițiilor oficiale (16-imile 
„Cupei României"). Dincolo de in
certitudinile vremii și ale terenuri
lor, se mai ridică și întrebarea re
feritoare la omogenizarea formații
lor, la pregătirea în comun la clu
buri, aspecte care frămîntă pe unii 
antrenori și conducători de secții.

„Sfîrșitul unei opere trebuie tot
deauna să te facă să-ți amintești de 
începutul ei" — a spus un om în
țelept. De ce ăm da uitării ce-am 
pus la temelia succeselor din acest 
an ?

Nieulescu — acum, in- 
cu meciuri

Paul SLAVESCU

Noua ediție a campionatului ' național 
de juniori — desfășurată, reamintim. 
Intr-un nou cadru organizatoric, cu- 
prinzind 9B de echipe, împărțite în a 
serii, după criterii geografice — șl-a 
coborît nu de mult cortina peste pri
ma jumătate competlțlonală, oferind 
specialiștilor multiple subiect» ce me
ditați». date, șl constatări.

De la bun început, trebale șuWinlat 
cj rezultatele „reștringerli" numărului 
de participante — de la 193 in ediția 
trecută la 36 — sint favorabile, turul 
competiției republicane a juniorilor 
consumîndu-se între coordonatele unui 
ECHILIBRU VALORIC superior.

Pledează pentru afirmația de mai sus 
Scorurile strinse înregistrate în campio
nat — diferențele de multe goluri, altă
dată regulă (vă mal amintiți de sco
rul 41—1?), au devenit o „rara avls“ —, 
frumusețea Șl egalitatea multor con
fruntări, echilibrul clasamentelor, în 
sfîrșit, faptul că reprezentativa de ju
niori a țării este alimentată (spre deo
sebire de anii precedenți) cu multe ele
mente recrutate DIRECT din aria_ cam
pionatului de juniori 
Grigoraș (Rapid), Istrătescu 
Roșu (Ditiaino) Szabadoș 
Deva) etc.

Repetînd că noua structură 
torică transformă întrecerea .. 
într-un mijloc de instruire și pregăti
re a tinerei generații de fotbaliști MAI 
EFICIENT și MAI SIGUR, menționind

faptul că multe formații „anonime" au 
realizat nebănuite salturi calitative (re
versul fiind decăderea unor 

vizită" redutabile — Școala 
nr. 3 București, Sport Club 
Sportul studențesc, Petrolul 
•permitem — grație foilor de 
sau observării directe — să facem citeva 
însemnări de detaliu, sugerate de des
fășurarea celor îx etape ale

„cărți de 
sportivă 

Bacău, 
etc.), ne 

arbitraj

turului.
EXCLUDEECHILIBRUL VALORIC NU 

FISURILE...
real cîștig pentru 

penetrația acestuia 
de învățămînt, înscrierea în

fotbalul 
în Incinta

Ciurea (Farul), 
(Petrolul), 

(Mureșul

organlza- 
j urilor! lor

Este un 
românesc 
unităților 
campionatul de juniori a multor echi
pe reprezentînd școlile sportive din 
învățămîntul general și profesional, 
marcind un jalon important pe un 
drum ascendent.

Din păcate, însă, comportarea echipe
lor școlare — cu puține excepții, între 
care Școala sportiva Sibiu, campioana 
„en titre" — reclamă metamorfoze sub
stanțiale, multe formații (ne gindim, 
înainte de toate, la „Unirea" Iași, Școala 
sportivă Constanța, Școala sportivă 
Lugoj sau Școala sportivă Timișoara), 
participind la campionat doar pentru a 
face... act de prezență ! Simptomatică 
este atitudinea elevllor-fotbaliști din Ti
mișoara, care — după o neprezenta- 
re — au aliniat în meciul cu Vagonul 
Arad numai 7 jucători (!), care după

Cu toate acestea, cazuri de sfidare 
a legalității campionatului se mai con
semnează — Electroputere Craiova (in
structor N. Beiu) s-a deplasat la Tr. 
Severin cu jucători „bătrini", întocmind 
o foaie de arbitraj falsă, pe care n-a 
consimțit s-o modifice decît după ve
rificare identității, Miclea (Unirea 
Dej) a fost folosit cîteva meciuri, pen
tru ca ulterior să 
era născut la 
sint mai rare, 
vădind față de

se descopere că 
4.V.1953 l —, dar ele 
Comisia de disciplină 

______ __asemenea abateri — 
consumate într-un perimetru al fotbalu
lui în care MUNCA DE —
VA ar trebui să primeze 
imediat, urmărit pe orice 
intransigență exemplară.

FORFAIT PE,.. TEREN
Dacă în campionatul trecut situația 

terenurilor era pe alocuri lamentabilă, 
echipele de juniori fiind nevoite să se 
înfrunte pe suprafețe bătătorite, presă
rate uneori pînă și cu... cărămizi, noua 
ediție consemnează — și ia acest ca
pitol — radicale îmbunătățiri, mărea 
majoritate a cluburilor și asociațiilor 
sportive manifestînd o atenție sporită 
față de programarea jocurilor pe te
renuri gazonate, îngrijite.

între aceste coordonate, stranie apare 
atitudinea unor echipe (am citat Școa
la sportivă Lugoj și Ș.N. Oltenița) care 
s-au dovedit incapabile să asigure con
dițiile necesare organizării meciurilor, 
pierzînd — prin neprezentare — chiar... 
pe toren propriu, datorită . lipsei mar
cării suprafeței de joc sau a interdic-

PERSPECTI- 
rezultatului 

canal — o

PROPRIU !

niori se dovedește în DETENTA, apă- 
rînd ca un organism sănătos, un sector 
de nădejde al fotbalului românesc. In 
pofida unor abateri regulamentare, În
trecerea juniorilor — care s-ar cere 
înainte de toate mai bine POPU
LARIZATA, pentru a nu se mal des
fășura. uneori, intr-un trist anonimat 
publicitar, in fața unor tribune pustii
— avansează promisiuni ferme, angre- 
ntnd echipe pregătite, cu jucători talen
tat! și harnici, aflați în grija unor an
trenori competent! (Fr. Fabian, Ion 
Costea, W. Covaci, E. Stepan, V. Za- 
voda, Tr. Todoran etc.), oferind parti
de echilibrate șl atractive.

A venit, însă, momentul ca eforturile 
materiale și spirituale ale federației — 
organ care veghează cu responsabilitate 
șt cumpătare asupra mișcării fotbalistice 
a juniorilor — să găsească coresponden
te adecvate in activitatea organelor ju
dețene șl municipale, uneori superfi
ciale în atitudinea lor fată de impor
tanța șj interesele campionatului națio
nal de juniori. . , . .

Restructurată, pe principiul primatului 
calității asupra cantității. competiția 
republicană a tinerilor fotbaliști are
— tn actuala formă organizatorică — 
toate virtuțile (si defectele, care sa 
confirm»...) necesare unei reușite.

SERIA I

Fidelă oglindă a campionatului intern, echipa națională a avut un sezon bun, încheiat cu 7 victorii și 4 meciuri 
egale din 11 partide, tn imagine, 
putat în toamnă, la Zărnești

juniorii români forfind poarta colegilor cehoslovaci, într-un meci dis- 
Foto : Eugen CHITICARU-Zărnești

CIFRELE VORBESC...
• In cele 108 partide jucate 

pînă în prezent s-au marcat 259 
de goluri (191 au fost înscrise de 
gazde, iar 68 de oaspeți), cu o me
die de 2,39 goluri de meci ; în 
ultima etapă, media a fost de 
2,16. Situația golurilor 
partimente se pi-ezintă 
14 fundași au marcat 
25 mijlocași au înscris 
70 atacanți au marcat 
luri,

® Haidu (Steaua) a 
8-lea autogol din acest

• Nistor (Farul) a văzut în ul
tima etapă „roșu" în fața 
El este al 7-lea jucător 
din joc de la începutul 
natului.

• în cele 108 partide 
înregistrate 14 feluri de 
finale, cele mai multe au 
1—0 (25).

• Cele 108 partide au fost con-

pe com-
■ astfel'; 
goluri, 
goluri, 
de go-

16
48

187

marcat al 
campionat.

ochilor. 
eliminat 
eampio-

au fost 
scoruri 
fost de

duse la centru de 31 cavaleri 
ai fluierului.

• Situația în „Trofeul Petschov-
schi“, după 14 etape, se prezintă 
astfel : I. CRAIOVA 9,00, 2. Plo
iești 8,66, 3—4. Brașov și Tg. Mu
reș 8,42, 5. Pitești 8,33, 6 Iași ‘ 
7. București 8,25, 8. Cluj
9—10. Constanta și Arad 
II. Bacău 7.71. 12. Oradea 
13. Petroșani 7,28.

• Clasamentul orașelor, pe
mediei de spectatori — cifră 
ximativă, după 14 etape este ur
mătorul : 1. CRAIOVA 18.333 ;
2. bucurești 15.105 ; 3. Tg, Mureș
11.857; 4. Pitești 10.833; 5. Arad 
9.500 ; 6. Iași 9.142 : 7. Oradea
9.000 ; 8. Constanța 8.571 ; 9. Ba
cău 8.000 ; 10. BrașoV 7.857; 11. 
Ploiești 7.667; 12. Cluj 6.692 ;
13. Petroșani 4.285.

8.28,
8.07,
8,00,
7,50,

baza 
apro-

A. VASILESCU

INTRE RAFTURI ȘI CUMPĂRĂTORI ESTE... PREA PUTINĂ ZĂPADĂ!
(Urmare din pag. 1)

gâturile japoneze) și. am spune, nu 
fără temei, dat fiind că schiurile 
de producția românească, de exem
plu. au după părerea noastră o cali
tate foarte bună.

3. Sîntem aprovizionați de I.D.M.S. 
și I.C.R.T.I. Sport-București. Nu am 
avea nici un motiv să ne plîngem. 
Comenzile efectuate de noi sînt ono
rate — în funcție de posibilitățile 
de transport — cu suficientă rapi
ditate. Uneori nu durează mai mult 
de o zi și marfa ne sosește în ma
gazin.

Nu mergem prea mult și întjlnim 
magazinul universal „VICTORIA”, 
unde, la etajul I. tov. Andrei Ale
xandru, șeful microraionului de sport 
ne spune :

1. Este adevărat că nu avem aici 
un spațiu prea mare. Pe viitor, se 
preconizează 
specific 
cred, la 
mise de 
chiar în 
cient —

2. Nu 
nici n-am cerut, dată 
spațiului...), și ne lipsesc unele 
mărimi de schiuri (sg cer, în spe
cial. cele de 185—190 cm). De ase

menea cred că ar trebui extinsă gama 
săniilor și a săniuțelor, eventual prin 
crearea unui tip nou. să-i spunem 
„semi-bobul”.

3. Comenzile transmise I.C.R.M.- 
ului — începînd din toamnă noua 
noastră furnizoare — sînt onorate în 
2—3 zile.

Făcînd o transbordare de peste 
100 km. ne-am îndreptat atenția spre 
felul în care sînt aprovizionate ma
gazinele de pe Valea Prahovei, poate 
cea mai puternică forță a schiului 
din țară. La Sinaia, vizitînd maga
zinul „SUPER CARPAȚI”, tov. Ma
ria Bîlcu, șefa raionului de sport, 
ne-a spus :

1. Noi. tocmai ne-am mutat în 
acest nou și elegant magazin. Deo
camdată, 
nu toate 
nu prea 
schiurile. 
multe...

o jumătate de oră
0—4. au rămas 6,

de joc, la scorul de 
datorită unei întin

deri musculare inventate, menită 
staționeze (la 0—3) o diferență 
scor ce se anunța catastrofală.

De altfel, în aceeași situație, de 
senți", s-au aflat 
duri — 
Giurgiu 
măsură 
Centrul, 
rea), ai 
tierelpr . _____ ______ ... _
tînd rigorilor forfait-ulul in 
de... gazde !?

Observațiile de măi sus — corobora
te cu o analiză a clasamentelor — 
demonstrează, credem, că înscrierea 
echipelor în campionat șt repartizarea 
lor geografică prezintă încă FISURI, le
gata de exagerata importantă acordată 
formațiilor școlare, de prezenta — ne- 
Justlficată — a prea multor echipe din 
același oraș (Sibiu, Bala Mare. Iași, 
chiar Giurgiu), dintre care unele nu 
pot depăși (cu argumente reale) greută
țile materiale incumbate de o întrecere 
națională, de absența altora (Tractorul 
Brașov), de slaba organizare și admi
nistrare existentă la unele asociații, ca 
Oltul Slatina, Dunărea Calafat etc.

Tn ceea ce le privește pe ultimele 
două, ne vedem obligați să menționăm 
că — datorită slabei preocupări (foaia 
de arbitraj a echipei Oltul Slatina e 
completată de obicei de... un Jucător !). 
a practicilor reprobabile de obținere 
a rezultatelor cu orice preț (substituiri 
’ jucători, falsuri etc.), a dezinteresu- 

manlfestat în pregătire (Ia Slatina, 
instructori se ocupă de echipă, res- 
elevilor Centrului nefiind nici mă» 
cooptat! în grupe...) — federația a

să 
de

,,ab- 
rîn-în mal multe

tinerii jucători al Olimpiei 
(ceeg ce a determinat salutara 
a Federației de a transfera 
subvenționat, pe Ungă Dună- 
Școlil sportive Lugoj și Șan- 

Navale. Oltenița, ultimii șupor- 
" ” ‘ ' i calitate

extinderea sectorului 
sportului și atunci vom fi, 

înălțime. Comenzile trans- 
noi au fost onorate ■ 
totalitate, dar în mod 
pînă acum, 
avem bocanci de schi 

cerut, dată fiind
Și

- nu 
sufi-
(dar 

lipsa

sîntem cam înghesuiți. căci 
lucrările sînt terminate și 
avem unde să expunem 

E drept, nici nu avem prea 
In rest, putem îndeplini 

toate cerințele. Cumpărătorii sînt, 
însă, cam puțini. De ce. n-aș putea 
să vă spun, știu eu. poate că sinăie- 
nii au deja tot ce le trebuie...

2. Lipsuri sînt. totuși, destule. Pan
taloni bărbătești din material supra- 
elastic — am auzit că la București 
sînt —. canadiene pentru femei, mă
nuși îmblănite, bocanci cu ștramere, 
schiuri Elan din import, ghete pen
tru patine numere mici și altele,

STMBATA
BASCHET : Sala Progresul, de la 

ora 1Ș: Universitatea — Academia 
Militară (m. B), Progresul — p.T.T. 
(m. B) ; sala Arhitectura, de la ora 
17: Medicina — Voința 
lectura — Progresul (f. 
II — Ollmnta (f. B).

BOX : Sala Progresul 
Staicovici), de la ora 18: 
rială „Puiu Nicolae".

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 16.30 : jocurile 
turului II în grupa secundă a cam
pionatului național

POPICE : Arena Laromet : Larorpet 
București — Voința București; arena 
Giulești t Rapid București — Petro
lul Băicpi: arena de la clubul uzi
nelor Republica : Gloria București — 
Constructorul București — meciuri 
din ultima etapă a turului campiona
tului feminin, divizia A. Toate parti
dele îneep la ora 16

ȘAH : Aula I.P.G.G.. de la ora IC: 
finala campionatului republican (run
da a XVUI-a).

VOLEI: Sala Giulești, ora 17: CP- 
București — Medicina (f. A), Sala 
Constructorul, ora 18 : Constructorul 
— Dinamo (f.a). sala Institutului Pe
dagogic de la ora 17: A.S.E. 0uc. — 
i.t.b Informația Buc. (f. B). Univer
sitatea Blip. — confecția Buc. (f.B).

DUMIN'CA
BASCHET : Sala Floreasca, de la 

ora 8.30: Politehnica — Mureșul

(f.U), Arhi- 
S), I.E.F.Ș.

(str. dr. 
gala memo-

(m. A), Rapid — Universitatea Cluj 
(m. A), Steaua •— Dinarno (m.A), 
Voința — I.C.H.F. (m.A.).

FOTBAL : Terenul Ghencea, ora 
10: Steaua — Crișul (tineret-rezerve);

Stadionul Giulești, ora 10: Rapid — 
„U“ Cluj (tineret-rezerve);

Stadionul Republicii, ora 11.30 : Ra
pid — „U“ Cluj (divizia A); ora 13.30: 
Steaua — Crișul (divizia A);

Sala Dinarno. de la ora 15: „Cupa 
Venus” la mini-fotbai feminin.

HOCHEI : Patinoarul artificial 
August", de la ora 16.30: 
turului II în grupa secundă 
pionatului național.

POPICE î Arena Giulești :
București —■ Gloria București, 
Constructorul : Constructorul 
re ști

nu le putem pune. încă, la dispo
ziție.

3. Dintre mărfurile care ni șe pot 
livra, în caz că stocul nostru s-ar 
epuiza. I.C.R.T.I. Ploiești ne poate 
aproviziona cu mare rapiditate. Une
ori, facem comanda numai telefonic, 
și marfa ne sosește într-o zi-două- 
Pentru celelalte, însă, ni se spune 
șă mai așteptăm...

La Predeal, găsim. în sfîrșit. ză
pada ! Nu în cantitate prea mare, 
dar, totuși, poate fi folosită. Aici, 
vînzarea „uneltelor" specifica sezo
nului, ește mai mare ? La întrebările 
noastre, ne răspunde tov, Angelică 
Pîrlog, responsabilul MAGAZINU
LUI 25 — O.C.L. M. Ch. Brașov.

1. Fată de nivelul cererilor din 
orașul nostru, sîntem foarte bine 
aprovizionați. Spun asta, pentru că 
la noi localnicii nu cumpără schiuri, 
bocanci sau săniuțe. Cei care mal 
cumpără, sînt turiștii ! De exemplu, 
în acest an, n-am vîndut. pînă 
acum, decît două perechi de schiuri : 
o pereche unui turist din Arad, cea
laltă. unuia din Timișoara.. .

2. Știu eu ? Și așa stocul pe care 
îl avem este cam mărișor. Poate doar 
de săniuțe am mai avea nevoie.

3. întreprinderea furnizoare face 
parte din aceeași unitate : O.C.L- 
Metalo-chimice Brașov, Nu avem 
de ce ne plînge. Poate ei de noi ! 
Vindem așa de puțin !

O ultimă „escală” am făcut-o tot 
în București, dar la O unitate destul 
de deosebită fată de cele pe la care 
trecusem deja : MAGAZINUL UE 

de 
Florin 

Dragoș
— ne 

pun la

zoare propriu-zisă. Majoritatea mate
rialelor și echipamentului sportiv ne 
vin direct de la magazia loturilor 
republicane, doar pe baza unei note 
de transfer, ambele unități fiind în 
subordinea I.E.A.B.S.-uIui. 
din articolele enumerate 
le-am primit anul acesta, 
dar și restul sînt în cea 
condiție.

O parte 
mai sus 

nou-nouțe. 
mal bună

.23 
jocurile 
a cam-

Rapid 
arena 
Bucu- 

, , Voința București — partide 
din ultima etapă a turului campio
natului masculin, divizia A. Reuniu
nile sînt programate de la ora 8.

RUGBY : Stadionul „Parcul Copi
lului", ora 10: Selecționata de ju
niori a Bucureștiului — A.Z.W. Var
șovia.

ȘAH : Aula I.P.G.G., de la ora 16: 
finala campionatului republican.

VOLEI : Sala Giulești. de la or?i 9: 
Aurora Buc. — Voința Buc. (m. B.), 
Locomotiva Buc. — Electra Buc, (m. 
B), sala Dinamo, de la ora 9 : Viito
rul Buc. — Orizontul Bacău (f.B), 
Flacăra roșie Buc. — Voința Con
stanța (f.B).

ÎNCHIRIERE al LEA.B.S.-ului. 
la stadionul Republicii. Tov. 
Hrăghici — director — și 
lonescu — șeful depozitului 
răspund cu amabilitate și ne 
dispoziție toate documentele.

1. 320 de perechi de bocanci, a-
proape 500 de pantaloni de schi. 280 
de hanorace din material plastic. 104 
bluze de vînt si 50 de canadiene, 
48 de perechi de mănuși de schi și 
56 de ghete cu patine. 110 pulovere, 
350 de bețe de schi. 100 de căciulițe 
și peste 250 de perechi de schiuri 
(Olimpic și Campion) își așteaptă 
solicitatorii. Așteptăm si noi zăpa
da și.,. vacanta de iarnă a studen
ților șl elevilor, principalii noștri 
clienti. Pentru slmbătă 4 si duminică 
5 decembrie, de exemplu, n-am pu
tut face nici o închiriere (!), în 
timp ce. în perioadele de vîrf ale ani
lor trecuti, 
zilele de 
40—50 în 
noastră, de ____ , , . ____  .. . .
de a scoate, numai în perioada no
iembrie - aprilie a urmi an. 70—75 000 
de lei beneficiu...

2. Nu ducem lipsă de nimic, de alt
fel ati văzut magazia. Poate, doar 
de ochelari de schi si de schiuri, de 
dimensiuni mici, ambele, deși exis
tă solicitant!, neputîndu-le procura 
de nicăieri.

3. Nu avem o întreprindere furni-

făceam pînă la 300 In 
sfîrșit de săptămînă și 
celelalte zile. Unitatea 
altfel, are bunul „obicei”

★
Da. cam asta ar fi. In

Rafturi și magazii aproape pline sînt 
în așteptarea solicitatorilor. N u am 
putea spune, însă, că nu s-ar putea 
și mai bine... Acest lucru tine, poa
te, mai puțin de aprovizionare și 
desfacere si mai mult de producția 
propriu-zisă a materialelor și echi
pamentului sportiv. Sînt, însă, si lu
cruri mai greu de explicat. Cum ar 
pute» fi explicat faptul că. pe ștrada 
Lipscani, la numărul 21. ni se spu
ne. cu certitudine, că schiurile FJan- 
Atache nu se mai importă de mult, 
pentru ca, numai cu cîteva case 
mai departe, în magazinul de la nu
mărul 85, (ca și la Predeal, de alt
fel), schiurile albe Elan, de producție 
iugoslavă, să stea, cuminți, în aș
teptarea cumpărătorilor ?

Cel puțin curioasă ește si situația 
din Sinaia și Predeal, unde singu
rele magazine din oraș — cale vizi
tate de noi — nu prea vînd nimic. O 
explicație, parțială, ar putea fi dată 
la Predeal, prin existența Scolii spor
tive cu profil de schi, școală în care 
toți elevii primesc gratuit material 
sportiv adecvat.

Ar trebui, desigur, făcut mai mult 
pentru atragerea cumpărătorilor în 
magazinele de sport. N-am vrea să 
reamintim că „reclama este sufletul 
comerțului”, dar n-ar fi rău, cre
dem. dacă cei interesați s-ar ocupa, 
cît de cît, de unele forme de publi
citate, sau de efectuarea unor son
daje printre prezumtivii cumpără
tori. constlnd în prospectarea ce
rințelor în asociații și cluburi spor
tive, ea și în anumite unități econo
mice și de învățămînt.

Unicului magazin din Capitală care 
livrează și pe bază de virament, 
„CLUB-SPORT” (unitate care apar
ține de magazinul Universal Bucu
rești), ar trebui să i se dea o mai 
mare atenție. Responsabila magazi
nului. tovarășa Georgeta Stoleriu, ne 
mărturisea nemulțumirea sa în pri
vința aprovizionării unității cu sor
timente variate de către furnizori, 
deși profilul magazinului asigură, 
anual, o cotă de beneficii deștul de 
ridicată.

Deocamdată, așa cum am văzut, 
lipsa zăpezii s-a făcut și în maga
zine simțită. Toți gestionarii cu care 
am discutat, sperau — sau chiar mai 
mult, erau siguri — c*. o dată cu 
căderea primei zăpezi consistente și 
vînzările

Drept 
decît să 
Sferice 1

încheiere ?

să crească simțitor.
pentru care nu le rămîne 

invoce. .. condițiile atmo-

de 
Iul 
doi 
tul 
car 
hotărît sistarea subvențiilor către Cen
trele de juniori șl copii respective, 
recent înființate.
DES! „COTA" El SCADE, INDISCI

PLINA EXiSTA
Remarcam nu de mult, la „Coltul ju

niorului". că — spre deosebire de edi
țiile anterioare — turul campionatului 
de juniori a constatat mai puține aba
teri regulamentare, noua formula orga
nizatorică asigurind un climat îmbună
tățit de legalitate și fair-play. folosi
rea jucătorilor depășiți de vîrstă sau 
actele de indisciplină — fenomene altă
dată cronice — avînd un caracter mai 
degrabă INT1MPLĂTOR.

țlei de a intra pe terenul principal, pe 
care — în virtutea unor dispoziții greu 
de acceptat '
de seniori.

Semnalînd 
care Metalul 
fruntarea cu 
sa vestiarului, 
bule să notăm 
ra curioasă în care conducerile __ _
mart grupări (Steaua, Farul Constanță, 
Sport Club Bacău) tratează echipele de 
juniori, pentru care — vezi lecenta de
clarație a arbitrului F.I.F.A. Gh. Li- 
mona, după meciul Steaua — Rapid — 
terenurile gazonăte, indispensabile pro
cesului de deprindere corectă a unor 
procedee tehnice, rămîn inaccesibile, 
fiind interzise juniorilor — cazul Faru
lui — parcă printr-o „sfîntă' 
lege, împotriva 
tre.
„ECUSOANE 

RILE
Reclamată de presa de specialitate, 

schimbarea sistemului de arbitraj — 
presupunînd delegarea unor „cavaleri 
al fluierului" neutri, din alte localități 
— a adus impulsionarea așteptată, 
așezînd competiția juniorilor oe un te
ritoriu de legalitate și corectitudine. Pe 
măsură ce abaterile disciplinare — re
primate cu competență de arbitri cu- 
noscuțt, ca Rainea, binulescu, Llmona, 
Bentu. Petrea, Manușaride etc. — au 
devenit mal rare (curba eliminărilor, 
de exemplu, a coborit spre s'firșltul tu
rului), reclamațille împotriva loialită
ții „cavalerilor fluierului" s-au împu
ținat.

Singurele defecțiuni par legate mal 
degrabă de modul superficial în care 
Comisiile județene deleagă (cazul 
Comisiilor din Sălaj, Olt, Bacău, Tul- 
cea. Covasna...) arbitri din chiar loca
litățile echipei gazdă (R. Ion — Brad, 
V. Ohllcă — Lugoj, T. Ilie — Tg. Jiu 
etc.), deși se mai semnalează încă ex
cepții. în care conducătorii jocurilor — 
Virgil Antohl (Iași) sau Vasile Burdu- 
cea (Reșița), de exemplu — influen
țează direct rezultatele finale.

Din fericire, asemenea accidente — 
altădată o regulă a campionatului 
juniori — f- —ț ——■ _ •
unei singure mîinl...

ir
Evident, stimulat de noua sa condi

ție organizatorică, campionatul de ju-

joacă numai formațiile

lipsa de ospitalitate
Tr. Severin a găzduit 
Universitatea Craiova 

lipsa apei calde), 
- în repetiție — inanle- 

unor

cu 
con- 
(HP- 
tre-

1. Ceahlăul P. Neanț
2. C.F.R. Pașcani
3. Liceul de fotbal Be.
4. S.C Bacău
5. Poli. Iași
6. Nlcolina Iași
7. Oltuzul Tg. Ocna
8. Trotușul

Gh. Gheorghiu-Dej
9. Știința Bacău

10. Rulmentul Birlad
11. Chimia Suceava
12. Școala sportivă 

Unirea Iași
SERIA

1. Rapid Buc,
2. Farul C-ța
3. Progresul Buc.
4. Prog. Brăila
5. Politehnica Gl.
6. Steaua Buc.
7. F.C. Galați
8. Energia Buc.
9. Comerțul Brăila

10. Portul C-ța
11. Delta Tulcea
12. Școala Sportivă C-ța

SERIA a
1. Steaua „23 August*
2. Dinarno Buc.
3. Met. Tîrgovlște
4. Dunărea Giurgiu
5. Automobilul Focșani
6. Petrolul Ploiești
7. Metalul _
8. Sportul 

Buc.
9. Șc. sp.

10. Metalul
It. S.N. Oltenița
12. Olimpia Giurgiu

SERIA
1. Sc. sp. Sibiu
2. St. “
3. Șc.
4. ȘC.
5. ȘC.
6. Poiana
7. Solmlf
8. Șc. sp.
9. Chimia .

10. Independența Sibiu
11. Șc. SP. Sf. Gheorghe
12. C.S.M. Sibiu

SERIA
1. Șc. sp. Craiova
2. F.C. Argeș
3. Universitatea Cv.
4. Jiul Petroșani
5. Chimia R. vîlcea
6. C.I.L. Tg. Jiu
7. Metalul T. Severin
8. Oltul Slatina
9. Știința Petroșani

10. Olimpia Craiova. _
11. Electroputere Cv.
12. Dunărea Calafat

SERIA

a

Buc. 
studențesc

2 BUC. 
Plopenl

roșu Brașov 
Sinaia 
Brașov 

Brașovia 
Cîmpina 
Sibiu
M. Clue 
Făgăraș

sp. sp.
sp.

a

Bv.

a

literă de
tuturor semnalelor noas-

F.I.F.A." LA MECIU- 
JUNIORILOR

de
se pot număra pe degetele

aniiiTRii nrciiRiioR re duhinică
Univ. Craiova—Farul: M. BicA 

(la centru), ajutat la linie de A. 
Munich și Em. Martin (toți din 
București).

C.F.R.—Steagul roșu : C. DINU- 
LESCU (la centru). Gh. Retezan 
și 1. Puia (toți din București).

Politehnica — A. S. Armata; N. 
PETRICEANU (la centru). Fr. 
Coloși și Ș. Stăncescu (toți din 
București),

Rapid — „U“ Cluj: I. RUS- 
Tg. Mureș (la centru), V. Pîrvescu 
(Buzău) șt T. Leca (Brăila).

Petrolul — Jiul : Z. DRĂGHICI 
(la centru), Gh. Manole și N. Stu- 
vru (toți din Constanța).

Steaua—Crișul : TR. MOARCAȘ 
(la centru), C. Ghiță și G. Pop 
(toți din Brașov).

S. C. Bacău — U.T.A.: C. BAR-

BULESCU (la centru). Al. Vădu- 
vescu și Gh. Vasilescu I (toți din 
București).

F. C. Argeș — Dinamo : EM. 
VLAICULESCU (]a centru). V. Gli- 
gorescu și M .Moraru (toți din 
Ploiești).

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT Nr. 50 
DIN 12 DECEMBRIE

ii 
ii 
ii 
ii 
ii

2
3
5
1
3
2
4

1 26— 9 18
1 26—11 17
1 24— 1 “

25—10
24— 8
14—15
10—21

3
2
4
4

15
15
15
12
10

Vl-a

11 5i (1l 6 14—26 10
11 3! 2 6 14—27 9
11 21 2 7 6—22 6
11 21 1 8 11—22 5

11 C1 1. 10 12—28 1

ll-a
ii 9 2 0 44— 3 20
ii 9 1 1 16— 7 19
ii 8 2 1 25— 4 18
ii 5 4 2 16— 8 14
u 6 2 3 18—11 14
ii 4 4 3 16—10 12
ii 3 4 4 12—15 10
ii 3 3 5 10—14 9
îl 2 1 8 6—28 5
n 2 0 9 10—20 4
ii 1 2 8 6—29 4
ii 0 3 8 6—36 2

lll-a
11110 1 0 34— 3 21
11 3 1 1 29— 7 19
11 6 2 3 10—12 14
11 6 1 4 14—14 13
11 5 1 5 17—26 11
11 4 2 5 23—14 10
11 3 4 1 9- 9 10

11 4 1 6 16—21 9
11 3 3 5 13—18 9
11 4 1 6 13—19 9
11 2 1 8 26 5
11 0 2 9 4—35 2

IV-a
11 8 3 0 24—3 19
11 8 2 1 18— 4 18
11 6 4 1 21—12 16
11 5 4 2 24—17 14
11 5 3 3 24—10 13
11 4 3 4 11— 8 11
11 3 3 5 11—16 9
11 3 2 6 15—23 8
11 3 2 6 16—23 8
11 2 3 6 11—18 7

! 11 2 1 8 10—29 5
11 2 0 9 7—29 4

V-c1
ii 9 1 1 36-12 19
ii 9 0 2 34— 6 18
ii 6 3 2 21—10 15
ii 6 3 2 18—14 15
ii 6 1 4 20—13 13
ii 4 4 3 16—10 12
ii 5 1 5 19—17 11
ii 4 1 6 14—27 9
n 4 1 6 10—19 7
ii 1 2 8 6—20 i

2 0 9 9—28 4
11 1 1 9 5—32 3

a
1. U.T.A. 11 9 1 1 35— 5 19
2. C.S.M. Reșița 11 6 4 1 37—12 16
3. Vagonul Arad 11 6 4 1 20— 5 16
4. Politehnica Timiș. 11 7 2 2 17— 6 16
5. Vulturii text. Lugoj 11 5 3 3 14—15 13
6. C.F.R Arad 11 3 6 2 11— 8 12
7. C.FJL Timiș 11 4 3 4 24—22 11
8. Progresul Timiș. n 4 3 4 13—J 3 11
9. Șc. sp. Viitorul Timiș. 11 3 1 7 12—15 7

10. Minerul Anina ii 1 3 7 19—29 5
11. Se. sp. Timiș. 11 1 1 9 9—40 3
12. Șc. sp. Lugoj ii 1 1 9 6—37 3

SERIA a VII-<3
1. Universitatea Cluj ii 9 2 0 27- 4 20
2. C.F.R. Cluj li 6 3 2 34—11 15
3. Ind. sîrmei C. Turzif 11 7 1 3 26-14 15
4. Corvinul Huned. n 5 4 2 18—10 14
5. A.S.A. Tg. Mureș ii 6 1 4 32—10 13
6. Meralul Aiud n 5 2 4 26-24 12
7. Metalurgistul Cugir n 5 2 4 15-17 12
8 Mureșul Deva n 5 0 6 19—’3 ;n
9. Aurul Brad 11 3 2 6 13—28 8

10. Gaz metan Mediaș 11 2 2 7 11—22 6
11. Șe. sp. Tg. Mureș ii 1 2 8 -33 4
12. Arleșul Turda 11 0 3 8 7—30 3

SERIA a
1. Minerul Baia Mare
2. Crișul Oradea
3. Olimpia S, Mare
4. Victoria Cărei
5. Unirea Zalău
6. Olimpia Oradea
7. C.I.L. Sighet
8. Gloria Bistrița
9. Topitorul B. Mare

10. Someșul S Mare
11. Unirea De.1
12. Gloria B. Mare

VIH-a
11 9 0 2 56—11 18
11 9 0 2 24— 7 18
11 7 2 2 24—15 16
11 7 0 4 27—13 14
11 5 2 4 17—19 12
11 5 0 6 21—19 10
11 4 2 5 18—19 10
11 3 4 4 10—18 10
11 4 4 4 14—28 10
11 3 2 6 16—23 8
11 0 3 8 10—35 3
11 0 3 8 11—41 3

NISTOR (FARUL) — SUSPEN
DAT PE TREI ETAPE

Comisia centrală de competiții și dis
ciplină a F. R. Fotbal a analizat, în șe
dința ținută aseară, abaterea jucătoru
lui Nistor (Farul) în timpul meciului 
Farul — C.F.R. Cluj, din etapa 14-a a 
campionatului diviziei A. Comisia a ho
tărît să suspende pe Nistor pe trei »- 
tape pentru lovirea intenționată a ad
versarului.

LOTO — Pronosport

MÎINE UN CONCURS

AGAPA OBORENILOR
Conform tradiției, duminică 

19 decembrie (orele 10) fot
baliștii oboreni, de ieri și de 
azi, se vor întîlni la o agapă 
prietenească la „Bufetul Obo
rului".

1. S. C. Bacău—U.T.A. 1
2. F.C. Argeș—Dinamo 1 x
3. C.F.R. Cluj—St. roșu 1
4. Univ. Cr.—Farul 1
5. Politehnica—A.S.A. 1 x
6. Petrolul—Jiul 1
7. Steaua—Crișul 1
8. Bologna—Milan x 2
9. Inter—Cagliari 1

10. Mantova—Sampdoria x
11. Napoli—Roma 1 x
12. Torino—Catanzaro 1
13. Varese—Juventus 1x2

INTERESANT Șl ATRACTIV
Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 

mal puteți depune buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 50 de du

minică 12 decembrie 1071.
Programul acostui concurs cuprinde 

7 meciuri din campionatul dlvlzlej A 
al țării noastre și 6 întîlniri din cam
pionatul italian. Partide interesante și 
echilibrate care Pot face participarea 
la aqest concurs șl mai numeroasă.
• Pentru a da posibilitate particl-

panțllor să cunoască din vreme pro
gramul concursului următor de du
minică 19 decembrie a.e.. ti publicăm 
în continuare : I : Atalanta — Catan
zaro ; II: Cagliari — Florentina; III: 
Juventus — Sampdoria ; IV : Lane- 
rossi — Internări onale ; V : Mantova — 
Varese ; VI : Milan — Roma : VII :
Napoli — Torino ; VIII : Verona — 
Bologna ; IX : Foggla — Bari ; X : 
Genoa — Modena : XI : Lazio — Pe
rugia ; XII : Regglana — Brescia ;

XIII : Reggina — Taranto
• LOZUL TN PLIC continuă să a- 

corde particlpanțllor numeroase ciș- 
tlgurl în autoturisme și bani. Dintre 
ultimii cîștlgătorl de autoturisme ci
tăm pe : Marla Merce din Reșița — 
DACIA 1100 ; Alexandra Pop din corn. 
Săulia, jud. Mureș — DACIA lioo : 
Somănescu Constantin din Timișoara — 
SKODA S-100 ; Ionel Andronache din 
eom, Străoane. jud. Vrancea — SKODA 
S-100 ș.a. Rețineți I Numai cine joacă 
noate cîștiga I
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 10 T-e:2SS2”IE 1971
Fond general d» cîștigurl : 1 047 962

lei.
Extragerea I : 30 72 5 51 77 66 47 S3 69 
Fond de cSșttguri : 502 510 lei.
Extragerea a n-a : 80 68 16 59 10 71 7 
Fond de cîștlgUrl : 545 452 lei.
Plata eîștlgurilor de la această tra

gere se va facg astfel : în Capitală 
de la 18 decembrie 1971, pînă la 24 
ianuarie 1972 ; în țară de la 21 de
cembrie 1971 pină la 24 ianuarie 1972 
inclusiv.

Rubrică redactată
de LOIO-PRONOSPORT



EGALITATE
ÎN AL DOILEA MECI

I

n-auHocheiștii noștri
PARIS, 10 (prin telefon).
Pe patinoarul artificial din 

(o localitate de lîngă Paris), în fața 
a 1.500 
rat joi 
nire de 
chipele 
a luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 2—2 (1—0, 0—2, 1—0).

Față de partida disputată miercuri, 
în formație au survenit cîteva 
schimbări. Portarul Crișan l-a în
locuit pe Dumitraș, comportîndu-se 
excelent și demonstrând forma bună 
în care se află ; în atac a fost uti
lizată linia Axinte — Bandaș — 
Costea, care s-a comportat destul de 
slab, obligîndu-i pe antrenorii Fla- 
maropol și Czaka să-i introducă 
temporar pe G. Szabo și Fodorea.

în comparație cu primul meci, 
formația română a prestat un joc 
mai puțin bun. Ea a intrat pe teren 
prea sigură de victorie, socotind 
probabil că adversara sa va pier
de... de la sine, oricum. La aceasta 
a contribuit și faptul că în minu
tul 10. loniță a deschis scorul, 
fructificînd o pasă excelentă primi
tă de la Tureanu. în 
reprezentativa noastră 
fuz, fără legătură, cu 
întîmplare și deseori 
Francezii au sesizat faptul că nu au 
în față aceeași echipă care îi domi
nase net cu o seară înainte, au pro
fitat de inexactitățile ei, au egalat 
în min. 27 (Guenelon a recepționat 
un puc pierdut de Huțanu și s-a 
strecurat prin toată apărarea, șutind 
imparabil pe jos), au luat apoi con
ducerea prin Cabanis, servit exce
lent de Gurica. în repriza a treia, 
echipa noastră joacă ceva mai bine, 
are o perioadă de dominare și cu

Anier

de spectatori, s-a desfășu- 
seara cea de a doua întîl- 
hochei pc gheață dintre e- 

României și Franței. Meciul

mai repetat jocul bun
5 minute înainte de sfîrșit Huțanu 
își răscumpără greșeala, marcând 
printr-un șut plasat la un puc re
cepționat direct din angajament.

Finalul partidei este viu, electri
zează tribunele, oferă ambelor for
mații

continuare, 
a jucat con- 
pase date la 
la adversar.

ocazii de a modifica

meci România-Fran-în al doilea
portarul a fost cel mai bun om 
echipei noastre. De data a- 

ceasta, Anton Crișan

din prima partidă
Fără a încerca să tragem o con

cluzie (ar fi indiscutabil, prematur), 
cele două jocuri susținute cu repre
zentativa franceză ni se par foarte 
utile. Pozitiv este faptul că echipa 
noastră s-a cristalizat, dispune a- 
cum de trei linii de atac omogene 
și apropiate ca valoare. Dar, mai 
sînt de remediat multe neajunsuri 
pînă la campionatul mondial. Sem
nalăm, înainte de toate, nesiguranța 
fundașilor care, plecînd înainte, 
lasă breșe de contraatac. Aceste e- 
rori pot fi fatale în întîlnirile cu 
echipe tari, chiar dacă portarii noș
tri Dumitraș și Crișan manifestă la 
această oră o evidentă clasă inter
națională.

„Testul francez" a fost oarecum 
ușor. Acum, însă, încep încercările 
mult mai grele și verificările aspre 
ale potențialului reprezentativei. Ne 
gîndim la jocurile cu reprezenta
tiva secundă a Slovaciei, cu echi
pele Poloniei și Elveției, progra
mate toate pînă la sfîrșitul acestui 
an. Abia atunci vom putea face un 
prim bilanț al acestei etape de pre
gătire în vederea 
tre la grupa B 
mondial.

prof.
conducătorul delegației

participării noas- 
a campionatului

TUDOR VASILE

ța 
al

rezultatul, dar portarii Sozzi și Cri- 
șan au intervenții prompte și in
spirate.

Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM transmite

ZEIST, 10 (prin telefon). — După 
o călătorie începută cu avionul de 
pe aeroportul Otopeni și încheiată 
cu trenuL la Utrecht, selecționata 
feminină de handbal a țării noastre, 
participantă la campionatul mondial, 
a ajuns la locul său de cazare, situat 
în localitatea Zeist, aflată la 6 km 
de Utrecht. Aci este centrul națio
nal de sport, așa incit handbalistele 
noastre se găsesc într-un mediu ideal 
pentru a putea să se odihnească și 
să se pregătească în vederea apro
piatelor partide, din cadrul grupei 
preliminare a C.M. De altfel, lotul 
nostru a și făcut azi (n.r. ieri) după 
amiază un antrenament într-una din 
sălile de sport ale acestui excelent 
dotat Centru național. La această 
ședință de pregătire a participat în
tregul efectiv, toate jucătoarele sim- 
țindu-se foarte bine și manifestînd 
multă poftă de joc.

In cursul zilei de sîmbătă, echipa 
română va pleca la Utrecht pentru 
a urmări primele partide 
pionatului mondial. Este 
jocurile Japonia — R.F. a 
și Iugoslavia — Norvegia, 
are loc chiar în cadrul grupei B, din

care face parte și echipa noastră. 
Formația română susține primul joc 
duminică la Rotterdam cu Norve
gia.

SURPRIZĂ ÎN
Haker

ale cam- 
vorba de 
Germaniei 
meci care

Norvegianul E
VAL D’ISERE, 10 (Agerpres). — 

Concursul internațional de schi „Cri
teriul primei zăpezi" a programat la 
Val d’lsere proba masculină de sla
lom uriaș. în care victoria* a reve
nit surprinzător sportivului norve
gian Erik Haker. învingătorul, în 
vîrstă de 19 ani, a realizat. în cele 
două manșe, timpul de 2:59,53 (1:33,45 
plus 1:26,08), fiind urmat de francezii 
Jean Noel Augert — 2:59,90 și Henri 
Duvillard — 3:00,89. O evoluție meri
torie în această cursă a avut schiorul 
polonez Andrej Bachleda, clasat pe 
locul patru, cu 3:01.95.

Cîțiva dintre favoriții concursului -• 
Patrick Russel (Franța), Gustavo 
Thoeni (Italia). R. Tritscher (Austria)

LA HANDBAL MASCULIN__
CEHOSLOVACIA-ROMANIA 10-10!

PRAGA, 10 (prin telex). — In lo
calitatea Trinec, în fața a 1 000 de 
spectator; s-a disputat azi (n.r. ieri) 
întîlnirea internațională de handbal 
dintre selecționatele masculine ale 
României și Cehoslovaciei. După un 
meci palpitant, partida s-a încheiat 
la egalitate : 10—10 (5—7). Prima 
parte a meciului s-a desfășurat în 
nota de dominare a formației gazdă 
care a condus în permanență : 2—0. 
3—2, 4—3. 5—4, pentru ca Konecny 
să stabilească rezultatul reprizei: 
7—5. După schimbarea porților, echi
pa gazdă a ajuns pînă la un avantaj 
de 9—6, dar handbaliștii români au

avut o puternică revenire, echilibrînd 
jocul și obținînd în cele din urmă 
un meritoriu rezultat de egalitate.

Arbitrii Keszthely și Marki — 
ambii din Ungaria — au condus ur
mătoarele formații :

România : Penu (Orban)) — Kicsid 
(1). Gruia (7). Gunesch, Samungi, 
Lieu, Birtalan (1), Cosma, Stef, Bota. 
Gațu (1).

Cehoslovacia : Kralik (Korger) — 
Konecny (4), Satrapa, Havlik (1), 
Krepindl, Benes (1), Kavan (1), Lu- 
kosik, Profant, Lafko (2), Katusak (1).

Revanșa acestei partide are loo 
duminică la Bratislava.

SCRISOARE DIN CEHOSLOVACIA

NEPELA IȘI AȘTEAPTA SUCCESORII
Nu sînt prea îndepărtați acei ani 

cînd, în patinajul artistic din Ceho
slovacia, activa o pleiadă întreagă 
de sportivi de valoare internaționa
lă. Nume de mare rezonanță ca Divin. 
Mașkova sau frații Roman erau 
pretutindeni cunoscute. Dar toate a- 
ceste stele ale gheții au părăsit ac
tivitatea competițională și astăzi, ală
turi de un singur mare campion, 
Ondrej Nepela, sau măcar aproape 
de el, nu se mai află nimeni. La 
ultimul campionat mondial, după 
Nepela. cel mai apropiat nume ceho
slovac putea fi găsit la locul 12. cel 
al perechii fraților Skotnicki. la dan
suri.

E de la sine înțeles că. datorită 
acestei situații, publicul și specia
liștii sportului gheții de la noi au 
privit cu deosebit interes evoluțiile

tinerilor patinatori reuniți In locali
tatea Godonin. din centrul Ceho
slovaciei. la probele de selecție pen
tru loturile naționale. De remarcat 
că la un concurs asemănător, desfă
șurat cu zece ani în urmă în aceeași 
localitate, un foarte tînăr patinator, 
în vîrstă de numai 9 ani, apărea 
pentru prima oară în public. Nume
le lui — Ondrej Nepela.

Caracteristica pregătirilor, pe care 
le-au făcut la debutul acestui sezon 
de iarnă patinatorii cehoslovaci, se 
deosebește net de cel al anilor tre- 
cuți. Un accent deosebit s-a pus pe 
întărirea calităților moral-volitive, 
insuficient prezente în evoluțiile ma
jorității membrilor din lot. în sezo
nul trecut. încă înainte de selecție 
s-a insistat asupra pregătirii fizice, 
iar în cadrul antrenamentelor a fost 
acordată o atenție majoră orientării

SELECȚIONATA SECUNDĂ DE HANDBAL
S-A COMPORTAT BINE LA TBILISI

declară antrenorul MIHAI
Ieri dimineața, cu cursa* „Aero

flot” de la Moscova, s-a reîntors în 
Capitală selecționata secundă de hand
bal a țării noastre, care a participat 
la turneul internațional disputat, timp 
de 6 zile. în moderna și spațioasa 
sală de sport din Tbilisi.

Imediat după sosire, am avut pri
lejul de a discuta cu antrenorul for
mației, prof. Mihai Fintea, care ne-a 
furnizat amănunte în legătură cu 
buna comportare a selecționatei noas
tre, învinsă în finala competiției, 
după prelungiri, de echipa de tineret 
a R.D. Germane.

— înainte de orice, furnizați-ne, 
vă rugăm, unele amănunte în legă
tură eu valoarea adversarilor îniîl- 
niți.

PINTEA
au luat parte, prin-— La turneu . . .

tre alte echipe, selecționata de ti
neret a R.D Germane, avînd însă 
și doi handbaliști care au evoluat la 
„Cupa Mondială’ 
și Hildebrand.
Iugoslaviei, și ea 
participanți la
Mișkovici și Miljak, și reprezentati
va de tineret a Uniunii Sovietice. 
V-am menționat, firește, cele mai pu
ternice participante.

— Cum s-a comportat 
noastră ?

— în general, bine. Am fi putut 
cîștiga turneul, dacă am fi avut un 
plus de forță, de tărie fizică, pentru 
a putea rezista la duritatea acestei 
competiții. Țin să remarc. în primul

’ în Suedia : Flacke 
formația secundă a 

cu doi jucători 
„Cupa Mondială" :

formația

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI»
învingător fn ,,uriașul“

și M. Lafferty (S.U.A.) au abandonat
sau au fost descalificați.

de la Val d’lsere

★
în urma desfășurării a două probe 

(coborîre la St. Moritz și slalom uriaș 
la Val d’Isăre). în clasamentul indi
vidual al „Cupei Mondiale” conduce

Bernhard Russi (Elveția) cu 29 de 
puncte, secundat de Erik Haker — 25 
de puncte și Walter Tresch (Elveția) 
— 23 de puncte. în clasamentul pe 
națiuni, după două probe masculine 
și una feminină, pe primul loc se 
află Franța cu 84 de puncte, urmată 
de Elveția — 73 de puncte, Austria — 
65 de puncte. Norvegia — 25 de punc
te etc.

rînd, evoluția peste așteptări a lui 
Simion Schobel, care. în ultimul 
meci, a înscris 11 goluri, devenind 
golgeterul turneului. Alături de el, 
s-au impus ca jucători de bază ai 
echipei, Goran, Moldovan. Stockl, 
Chircu și Cîrlan. Sînt, de asemenea, 
mulțumit de felul în care au jucat 
tinerii folosiți cu acest prilej : Con- 
stantinescu, Tudosie, Odaie

— După cum se vede, numai con
siderații pozitive...

— întreaga comportare a echipei 
noastre a fost mai mult decît mul
țumitoare. Am văzut, însă, cu acest 
prilej, la alte formații, foarte mulți 
handbaliști tineri care, în curînd. vor 
ajunge în selecționatele lor naționale. 
Și trebuie să spun că ei sînt supe
riori tinerilor noștri prin forță, prin 
puterea de angajare, prin capacita
tea de a rezista la aforturi prelun
gite. Este un aspect asupra căruia 
trebuie neapărat să ne aplecăm cu 
mai multă grijă. Apoi, nu avem 
încă extreme bune, decfse, capabîl» 
să plonjeze lung, 
înscrierea unui 
ziție.

Așadar, și la 
tate bune, dar 
țumit.oare. Ceea 
o accelerare a

în spațiu și corectitudinii rotirilor 
în sărituri. S-a modificat cu totul 
vechiul program de lucru pe gheață, 
în sensul că în afara săriturilor, care 
constituiau în trecut baza activității 
de pregătire, s-a majorat pregătirea 
ritmului în evoluții pînă la cote 
înalte ale efortului fizic și tensiunii 
psihice, de natură să valorifice noi 
rezerve în potențialul concurenților.

La selecție au participat 21 de pa
tinatori în probele individuale, șase 
perechi și patru cupluri de dansa
tori. în proba masculină, cel mai 
bun. după O. Nepela. a fost Z. Paz- 
direk, urmat. La un punctaj minim, 
de J. Masek și A. Pehar. Diferența 
de valoare față de Nepela este încă 
sensibilă, dar cei trei patinatori men
ționați se dovedesc elemente de 
perspectivă. La feminin, deocamdată 
nu există patinatoare care să poată 
compensa absența Hannei Maskova, 
iar pentru viitorul apropiat perspec
tivele sînt tot atît de modeste. O 
impresie foarte bună a lăsat pere
chea de dansatori Pestova-Pokomy, 
care activează primul an împreună. 
La perechi sportive a plăcut evoluția 
cuplului Hankusova - Zidek. de un 
bun nivel.

în încheiere, remarcăm că pregăti
rea patinatorilor din Cehoslovacia 
trebuie apreciată ca o acțiune de 
perspectivă. Randamentul maxim 
este prevăzut a fi atins la J.O. de 
iarnă din 1976. Pînă atunci, vor fi 
puse doar bazele marilor performan
țe în oare se speră.

gol
hotărîtor pentru 
din această po-

lotul secund, rezul- 
nu pe deplin mul- 
ce implică, pe viitor, 
ritmului pregătirilor.

FLACĂRA 
OLIMPICĂ 

PORNEȘTE 
SPRE SAPPORO
TOKIO, 10 (Agerpres). — După opt 

ani, flacăra olimpică va arde, din nou. 
pe pămîntul Japoniei, țară care va 
găzdui, de data aceasta. în localitatea 
Sapporo. Jocurile Olimpice* de iarnă.

Adusă* din străvechea Olimpie, fla
căra va ajunge la 1 ianuarie la Tokio 
și va arde, timp de cîteva ore. în 
cupa de broz ce străjuiește stadionul 
olimpic unde s-au desfășurat. în anul 
1964. întrecerile celei de-a 18-a edi
ții a Olimpiadei de vară. La Tokio, 
„focul olimpic" va fi aprins de stu
dentul Takayuki Tanaka, un fotba
list în vîrstă de 18 ani.

începînd din ziua de 2 Ianuarie, 
ștafetele vor purta flacăra olimpică 
spre orașul Sapporo, care o va în- 
tîmpina cu sutele de participanți ai 
„Olimpiadei albe”, în ziua de 3 fe
bruarie.

Pentru apropiatul start al flăcării 
olimpice, o delegație sportivă japo
neză este așteptată să sosească* tn 
Grecia. Ea va prelua flacăra olim
pică. care va fi aprinsă la 28 decem
brie în localitatea Olimpia. De aici, 
flacăra va fi dusă la Atena, și apoi, 
mai departe, cu avionul, în Japonia

De la Tokio, ștafetele o vor purta 
spre Sapporo, orașul „Olimpiadei 
albe”.

MECIUL ATLETIC

S. U. A. — U. R. S. S.
Prima întîlnire de atletism pe teren 

acoperit dintre selecționatele U.R.S.S. și 
S.U.A. se va desfășura la Richmond 
(Virginia) în ziua de 17 martie 1972. Me
ciul va cuprinde în total 23 de probe 
(14 masculine și 9 feminine).

Atleții se vor întrece în probele de f.0 
yarzl. 600 yarzl, 1 000 yarzi. o milă, trei 
mile.' 60 yarzi garduri, înălțime, lun
gime, prăjină, triplusalt, greutate, trei 
mile marș șl ștafeta 4xl2o yarzl.

Atletele își vor disputa întîletatea în 
probele de 60 yarzl, 600 yarzl, 880 yarzl, 
o milă, 60 yarzi garduri, lungime. înăl
țime, greutate si ștafeta 4x220 yarzl.

Praga, decembrie
Jan SOKOL

Excelentul patinator cehoslovac Ondrej Nepela, campion mondial și 
european, într-o dificilă săritură Foto t C.T.K.

A

Învingătorul de la Val-d/Isere, 
norvegianul Erik Haker, încadrat 
de învinșii săi, francezii J. P. 
Augert (dreapta) și H. Duvillard.

Telefoto: A.P. — Agerpres

CHERMEZE TRAGICE

anulat, englezii 
o mare cher- 
pe circuitul 
în apropiere 
adus lui Jac-

oricare circuit. Unspre-

Problema accidentelor în cursele 
automobilistice de formula 1 este 
pusă, din nou, în discuție în pa
ginile revistei „PARIS MATCH" 
sub semnătura lui Jean Cau :

„Jo Siffert a fost oare de acord ? 
Piloții de curse, alpiniștii, toreado
rii au dreptul să braveze, la fiecare 
pas, moartea? Cînd va lua sfîrșit 
această hecatombă ?“ Iată întrebă
rile care explodează sub pana re
porterului. Moartea lui Joseph Sif
fert, fiu de țăran elvețian, cîștigător 
a numeroase premii (ultima sa vic
torie importantă — Marele Pre
miu al Austriei) a fost se pare pi
cătura care a făcut să dea pe dina- 
fâră paharul tăcerii, gl espectati- 
velor. Să-i dăm cuvîntul redactoru
lui revistei franceze :

„Aceste flăcări monstruoase, care 
par să cuprindă totul, constituie ru
gul lui Jo Siffert, 35 de ani, unul 
dintre primii cinci piloți ai lumii. 
Toți concurenții care îl urmau au 
ieșit din „cușca" lor si. în poziție 
de drepți, asistă la sfîrșitul atroce 
al camaradului lor. Mulți își scot 
căștile, ca pentru un salut. Aud vo
cea sfirșită a lui Jackie Stewart, 
campionul mondial pe anul 1971 : 
«Un mare campion, un minunat prie
ten nu mai este... îl plîngem și ne 
punem întrebarea dacă toate astea 
au vreun sens. Și totuși vom con
tinua".

Atunci, cronicarii, ziariștii, mora
liștii încep obișnuita cruciadă a co
mentariilor indignate, amestecate 
cu suspine, sentințe nobile și filo
zofii asupra vieții și a morții. Șă 
facem un mic bilanț al infernului : 
Lorenzo Bandini care a agonizat 
timp de trei zile, Scarfiotti, a cărui 
soție se ruga în timpul curselor, 
Gerhardt Mitter, Lucien Bianchi, 
tată a trei copii, Pedro Rodriguez, 
fratele lui Ricardo, Piers Courage 
care rîdea ca un „puști", Bruce Mac 
Laren care ceruse de la logodnica 
sa permisiunea să alerge pe bolizii 
de foc, Jochen Rindt, care jurase 
soției sale că se va retrage din com
petiție imediat ce va deveni cam
pion al lumii, Jo Schlesser cu mus
tața lui frumoasă și marele Jim

Clark, fantasticul Jim Clark, de 
două ori campion suprem și învin- 
gător în 25 de Mari Premii, invul
nerabilul, incomporabilul Jim Clark, 
cel care găsea întotdeauna traseul 
ideal pe 
zece mari piloți morți în decurs de 
patru ani, fără a-i mai socoti pe 
așa-numiții „nbvilleros" a căror 
moarte a fost obscură. Cum vreți 
ca, sub un asemenea potop, croni
carii să-și reînnoiască adjectivele, 
admonestările sau suspinele ? Ima- 
ginați-vă pe Marele Conde murind 
de zece ori pe an, și pe ~ 
obligat de fiecare dată să 
în mină !

Anul acesta, Minotaurul 
tinsese decît o pradă glorioasă 
Pe Pedro Rodriguez

Bossuet 
ia pana

nu pre'

și sezonul

„FOTBALUL
A FĂCUT

Nepspor

iNTlLNIRI DECISIVE IN „TURNEUL CAMPIONILORf J
(Urmare din pag. 1)

aleși dintre elevii parizieni cu cele 
mai bune note la educația fizică. 
Grupele de copii au venit înso
țite — condiție obligatorie — de 
profesori. Demonstrația maeștrilor 
rachetei a fost viu aplaudată. De 
altfel, tehnicianul 
să aleagă foarte 
prezentate. Stan 
în amănunt, cum 
vitura de serviciu. Cliff Richey — 
returul de serviciu. Kodes — re
verul în forță. Graebner — sme- 
ciul. Barthes — stopul. Franulo
vici și Năstase — forehand ul și 
respectiv backhandul, tăiat și lif- 
tat. Această programare tematică 
dovedește, într-adevăr, că organi-

francez a știut 
bine subiectele 

Smith a arătat, 
se efectuează lo

zatorii au „prins" foarte bine „se
cretele" celor 7. După terminarea 
galei, Năstase a stabilit un record 
sui-generis, semnînd sute și 
sute de autografe, într-o jumătate 
de oră, pe frumoasele programe 
dăruite copiilor la intrare.

Cînd am ieșit din vestiar era 
ora 5. Năstase avusese o noapte 
scurtă, după partida cu Graebner. 
A făcut firește obișnuitul antre
nament

A
Iar peste 

înceapă
„criză de

de la
urmat

ora 10 i 
masajul.
două ore 

meciurile.
timp", Ilie

diminea- 
Apoi, 
aveau 
Aflat 
a re-

U

ÎNAINTEA MECIULUI DE RUGBY CU FRANȚA
trenor principal al echipei gazdă : 
„Am considerat, întotdeauna, 
rile cu România ea examene 
de dificile. Sigur, dorim să 
gem. dar nu pornim de la ideea că 
avem cîștigat dinainte jocul. Rugbyș
tii noștri sînt prudenți, pentru a 
mai avea surprize ca în partida 
la Toulouse, cu Australia (n.n. 
care Franța a cordus, 
11—5. '
11—13).

(Urmare din pag. 1)

s«

de curse era practic terminat. în- 
trucît Marele Premiu de la Ciudid 
de Mexico a fost 
au decis să organizeze 
meză automobilistică 
de la Brands Hatch, 
de Londra. Un omagiu 
kie Stewart, proaspătul campion 
mondial. Clou-ul ziiei era o cursă 
de formula 1. La încercări, Siffert 
a realizat cel mai bun timp ; a 
doua zi, murea în flăcări și fum. 
„A murit fericit", a spus unul din
tre amicii săi. „Fericitul" a lăsat 
în urma sa o soție și doi orfani.

Din toate părțile se ridică pro- 
teste indignate, dar nu se face ni
mic, sau aproape nimic, pentru a 
garanta — și în acest domeniu — 
respectul datorat persoanei umane 
despre care se vorbește atîta".

pentru linia a treia In general 
remarcă o bună dispoziție a jucăto
rilor noștri și omogenitate între com
partimente. Toți tratează partida cu 
seriozitate, vor să practice un rugby 
curat. Ca. idee tactică, intenția este 
de a. cîștiga cit mai mult teren, de 
a asigura colaborarea perfectă între 
linii. Jucătorii sînt dispuși să se an
gajeze total în apărare, ca și în 
atac — cunoscînd faptul că francezii 
nu sînt placheuri desăvîrșiți. Ulti
mele antrenamente dovedesc o îmbu
nătățire a bagajului de cunoștințe

T.._. există o singură 
determinată de modul în 

care rugbyștii noștri vor ști să păs
treze baloanele în teren. Oricum, 
există dorința de a face un scor cît 
mai strîns. în acest context se în
scrie și ideea antrenorilor de a fo
losi, în principal, jucători valizi. 
Tocmai de .aceea. Radu Ionescu a 
fost preferat, ca aripă, lui Constan
tin.

Ca referire la rugbyștii francezi 
consider util de a reproduce opinia 
exprimată de dl. Michel Celaya, an-

.Ia
dar a pierdut, în

tehnice. în fine, 
rezervă.

meciu- 
extrem 
învin-

pauză, 
final.

nu 
de 
în 
cu 
ou

★
Vineri seara, delegația ______ _

fost primită la municipalitate de se
natorul Pierre Brousse, primarul ora
șului Beziers Cu acest prilej, au fost 
evocate tradiționalele întîlniri de 
rugby dintre reprezentativele Româ
niei și Franței, dl. Brousse arătîn- 
du-se onorat de faptul că această 
ediție jubiliară, a XX-a. a întîlniri- 
lor franco-române a fost încredințată, 
spre găzduire, orașului său. Aici, în 
localitate, toate biletele, au fost vîn- 
dute încă de marți. Este vorba de 
20 000 de bilete — cu circa 4 000 mai 
mult decît capacitatea stadionului. 
Timpul este foarte rece, iar prognoza 
pentru sîmbătă nu prevestește nici 
o schimbare.

noastră

ROMANESC
UN NOU PAS“

FRANȚA
Dubertrand

Berot
B of felii

Villepreux
Dourthe Maso 

Astre
Saisset

Can toni

ță. 
gala, 
să 
în 
nunțat la somnul de după-amiază. 
A preferat să meargă la cinema. 
Mi-a spus că somnul l-ar moleși, 
ceea ce ar fi fost periculos îna
intea unui joc ca acela cu Jan 
Kodes. „E mult mai odihnitor să-l 
văd pe Louis de Funes. Și unde 
mai pui că la un film cu Funes iți 
poți antrena și reflexele...". S-a 
dus la cinematograf. Pe la 7,10 
Kodes m-a întrebat dacă a venit 
Năstase. Campionul do la Roland 
Garros era echipat de mult. I-am 
spus că Ilie trebuie să vină din 
moment în moment. A venit la 
7,25. Partida Richey-Barthes înce
puse de 20 de minute.

Francezii susțin că meciul Năs
tase—Kodes merită «Premiul de

frumusețe" dintre tot ce s-a jucat 
pînă acum. Este, de fapt, „la belle", 
marea revanșă a lui Năstase pen
tru acea dramatică finală parizi
ană, care ne-a făcut atîta amar 
în primăvară. în fața aceluiași pu
blic, jucătorul român a demonstrat 
că, valid, este mai bun decît du
blul cîștigător de la Roland Gar
ros, campion mondial pe zgură „en 
titre".

La 10,15 — după joc — In ca
bina lui Năstase s-a prezentat un 
reporter de Ia „France Soir". Dia
log i

— Ai făcut un joc foarte bun. 
Nasty!

— Aceasta 
de Funds...

Reporterul 
originalitatea 
carnet, dar 
Kodes de altfel.

i-o datorez lui Louis

a părut surprins 
replicii, notată 

s-a resemnat. Ca

P.S. In ultima prtidă a serii 
joi, Clark Graebner n-a putut 
iasă din „pasa neagră" în care

de 
în

de 
să

... ___ se
află, pierzînd un meci cu Z Fra- 

evoluat, de 
în fața lui
„tie-break" 

mai animat 
mai puțin

nulovici, în care a 
fapt, -mai slab decît 
Năstase.
în setul 
această 
gustată de public. Scor (pentru

Franulovici) i 6—4, 7—6.

PE MICUL
AZI

A decis un 
doi, care a 
partidă ceva

ECRAN

l.>,00 — Tenis i Smith — Kodes (înregistrare de la Paris) 
E5’.^ ~ Rugby : Franța — România (transmisie de la Beziors) 
18,m0 — Tenis : Năstase — Barthes (transmisie directă) 
22,50— Tenis : Năstase — Barthes (înregistrare)Năstase — Barthes (înregistrare)

MÎINE
Polonia — Anglia (înregistrare de la Varșovia) 
R.D.G. — Polonia (înregistrare de la Potsdam)

14,40 — Box t
15,00 — Box :
16,00 — Fotbal : Vitoria Setubai — U.T.A. (reportaj filmat)
18,30 — Tenis : Năstase — Smith (transmisie directă)

DOUA REMIZE PENTRU Fl. GHEORGHIU

IN „MEMORIALUL ALEHIN1'

Ziarul maghiar „NfiPSPORT" pu
blică un amplu articol consacrat 
succeselor înregistrate de fotbalul 
românesc.

După ce se trec în revistă suc
cesele echipei naționale și ale for
mațiilor de club Steaua, U.T.A. și 
Rapid în cupele europene, atitorul 
articolului scrie, printre

„începutul a fost făcut 
cu aproape trei ani, mai 
15 ianuarie 1969, cînd pe 
românii au terminat la 
(1—1) cu campionii lumii. A ur
mat calificarea echipei naționale 
în turneul final al C. M. din Mexic, 
iar acum fotbaliștii români și-au 
dus echipa printre primele opt din 
Europa.

Care sînt punctele forte ale echi
pei române ? în primul rînd ata
cul plin de elan și incisivitate, ca 
și apărarea sobră și deosebit de 
ermetică. Sătmăreanu, Lupescu. 
Dinu și Deleanu alcătuiesc un zid 
aproape de netrecut. La mijlocul

altele : 
în urmă 
exact la 

Wembley 
egalitate

terenului, Dumitru și Dobrin regi
zează jocul în timp ce admirabilele 
aripi Lucescu și Iordănescu sînt 
„cărăușii” acțiunilor ofensive".

Ocupîndu-se de Răducanu, auto
rul articolului scrie :

„Răducanu se bucură de simpa
tia tribunelor și este, fără îndoială, 
cel mai bun portar român, dar, 
cîteodată, în dorința de a face sca
matorii cu mingea sau de a-și e- 
tala calitățile, comite gafe puerile. 
Cine a văzut cum a primit golul în 
meciul cu Cehoslovacia a rămas 
stupefiat...".

In încheierea articolului se spu
ne : „Antrenorii Angelo Niculescu 
și Titus Ozon au ajuns la convin
gerea că în fotbalul modern, una 
din cerințele majore este mărirea 
intensității antrenamentelor, 
îndoială că pînă la 
cătorii români vor 
pregătiți din punct 
zic. Nu există nici 
pra dificultății meciurilor pe care 
orice echipă europeană le susține 
la București. Reprezentativa în e- 
chipament galben-albastru este 
deosebit de puternică pe teren pro
priu. Iată de ce, de aici înainte fot
balul românesc nu mai trebuie 
privit de sus !

Fără 
primăvară ju- 

fi și mai bine 
de vedere fi- 

un dubiu asu-

Suciu
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Vaquerin 
Arbitrul 
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Ciobănel

Buonomo ______
Dauga ci. Spanghero

Benesis Martin
principal : MICHEL GRIERSON (Scoția) 

lorgulescu Dinu
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Irimescu
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Radu Ionescu

Burgel, Aguirre, Rossignol, Berot, Hortoland
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ROMÂNIA

TELEX»TELEX

MOSCOVA, 10 (Agerpres) — După 
consumarea a 12 runde. în turneul 
interanțibnal de șah „Memorialul 

Alehin” de la Moscova, conduce ma
rele maestru sovietic Leonid Stein cu 
8 puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Petrosian, Smîslov și Bron
stein — cu cîte 7*/a puncte.

Florin Gheorghiu a acumulat, pînă 
acum 4*/2 puncte (9 remize și 3 în- 
frîngeri). El a convenit, fără joc, 
asupra remizei în partida întreruptă 
cu Savon, iar în runda a 12-a a 
împărțit punctul cu iugoslavul Parma, 
după numai 15 mutări.

Remiza a mai fost înregistrată în 
partidele Petrosian — Hort (13 mu
tări). Tukmakov — Karpov, Bron
stein — Tal, Smîslov — Balașov.

Liderul clasamentului. Stein, a cîș
tigat la Uhlmann, deși acesta din 
urmă a avut, la un moment dat, o 
figură în plus. Marele maestru ame
rican Byme (cu piesele negre) l-a 
învins pe Savon.

Partida Korcinoi — Spasski a fost 
amînată din cauza Îmbolnăvirii cam
pionului mondial.

In cadrul turneului pe care îl întreprinde 
In prezent în Marea Brltanie, reprezen
tativa masculină de tenis de masă a 
R. P. Chineze a susținut la Cardiff cea 
de-a doua întîlnire cu selecționata An
gliei. Jucătorii din R.P. Chineză au oo- 
ținut victoria cu scorul de 6—2. tn pri
mul meci, disputat la Manchester, oas
peții au cîștigat cu scorul de 3—2.

■
Cor.tinuîndu-și pregătirile In vederea 
campionatelor mondiale, reprezentativa 
de hochei pe gheață a U.R.S.S. a sus
ținut un nou joc de verificare la Mos
cova cu echipa locală Dinamo.. Selecțlo- 
nabilii au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—0. 1—0, 0—1). In acest mec) e- 
chipa U.R.S.S. a aliniat următoarea for
mație : Tretiak ; Liapkin — Țîgankov, 
Kuzkin — Romlșevskl. Lutcenko — Ra- 
gulin; Mihailov — Petrov — Blinov ; 
Zimin — Șadrin — Martîniuk ; Șalimov 
— Starșlnov — Iakușev.

La Parma s-a disputat returul meciului 
dintre echipa locală C.U.S. și formația 
Gueclerbilisl Ankara, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei feminin. Victoria 
a revenit italiencelor cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—6, 15—8). învingătoare și în 
primul Joc (scor 3—0), voleibalistele ita- 

i semifinalelelience s-au calificat pentru 
competiției.

■
După disputarea a 8 runde, 
internațional masculin de 
Novy Smokovec conduce 
(U.R.S.S.) cu 7 p. secundat__ _____
(Cehoslovacia) — 6‘/2 p. In runda a 8-a, 
SUberstein l-a învins pe Balcerowskl 
(Polonia), Vogt (R.D. Germană) pe Su
gar (Cehoslovacia), Jansa pe Espig (R.D 
Germană), Iar Flesh (Ungaria) a cîș
tigat la Privara (Cehoslovacia). Doda 
(Polonia) a remizat cu Novak (Ceho
slovacia) .

ln turneul 
șah de la 
SUberstein 
de Jansa
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