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AZI, UN MARE SPECTACOL IN „TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS

NASTASE SMITH, FINALA MARILOR AMBIȚII
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de 
care 

bine de o 
tenisului 
de Cou-

Cîteva ore ne mai despart 
epilogul pasionantei întreceri 
a reunit timp de mai 
săptămînă pg cei 7 ași ai 
mondial, în sala Pierre 
bertin din Paris.

înaintea ultimei runde, 
în fruntea clasamentului 
reprezentantul tării noastre, maes
trul emerit al sportului ILIE 
NASTASE. El este singurul ne
învins din „cei 7 magnifici",

decisive, 
se află

tigîndu-și toate partidele susținute. 
Soarta primului loc va fi decisă 
însă de ultima sa întîlnire, cu 
puternicul jucător american Stan 
Smith, ciștigătoru] Marelui Premiu 
— F.I.L.Ț.

Ieri, Năstase a obținut un nou 
punct, dar prin neprezentarea ad
versarului, căci Pierre Barthes s-a 
declarat indisponibil, fiind gripat. 
In locul meciului programat, Năs
tase a jucat o partidă demonstra-

tivă cu tînărul jucător francez 
Patrick Proisy, de care a dispus 
cu 6—1, 4—6, 6—2. In celelalte 
două partide (oficiale) ale serii, 

înregistrat rezultatele i 
— Graebner 3—6, 7—5,

Richey — Franulovici 6—4,

Campionul cehoslovac Jan Kodes — nici în plină acțiune — i-a adus 
americanului Stan Smith, prima înfrîngere, în finalul galet de vineri : 
6—4, 3—6, 6—4!

s-au
Smith
6—3 ;
6—3.

Clasamentul i tastase (România)
5 v, Smith (S.U.A.) 4 v, Richey
(S.U.A.) 3 v, Barthes (Franța) 3 v

/

(a terminat partidele), Kodes (Ceho
slovacia) 2 v, Franulovici (Iugo
slavia) 1 v, Graebner (S.U.A.) 0 v.

lală programul ultimei zilei 
Kodes — Franulovici. Richey — 
Graebner, Smith — Năstase. Se 
dispută, de asemenea, finala tur
neului de dublu in caie perechea 
Năstase — .Graebner înlîlnește 
pe învingătorii semifinalei Smith, 
Richey — Kodes, Franulovici.

Sîmbătă seara, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, care a participat la lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. ■-> -

Din delegație au-• făcut parte 
tovarășii : Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
ai C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C C., al P.C.R., și Mihai 
Marin, ambasadorul Republicii So
cialiste România Ia Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Ion Gheorghe Maurer. Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu. Gheor
ghe Pană. Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Hie. V.erdeț, Maxim

Berghianu, Florian Dănălache, E- 
mii Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu,..Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica. Stefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănes- 
cu, Mihai Marinescu, Ion Pățan. de

membri al C.C. 
liului de Stat 
conducători de 
și organizații obștești.

Erau de față Edward Rokicki. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

Telefoto ! A. P. AGERPRES

Corespondentă telefonică de la Paris

Ora tenisului

și „l’E-

In sfîrșit. cronicarii parizieni au 
reușit să scrie în stihii lui... Năs- 
tase. Adică fără rezerve și calcule. 
Așa stînd lucrurile, dati-mi voie 
să mă retrag puțin și să reproduc 
cîteva pasaje din „Le Monde", 
„Figaro". „France-Soir“ 
quipe".

Să începem cu sobrul „Le Monde", 
în care se simte că cronicarul re
gretă' faptul că nu poate publica 
fotografia lui Năstase — asta pen
tru simplul motiv că „Le Monde" 
'nu publică fotografii. Iată ce serie 
Franțois Simon : „Un
Năstase și un mare Kodes au sal
vat seara de joi 9 decembrie... 
Acest Năstase este un Kobin Hood 
venit să cucerească orașul. Și totul 
îi sttrîde. El pornește Ia atac eu 
dezinvoltura războinicilor de vită, 
în opoziție cu spiritul metodic al 
lui Kodes. Năstase inventează me
reu un joc strălucitor, călăuzit de 
instinctul său. Cei doi adversari 
s-au aflat în fata unei revanșe și 
de data „sta Năstase a luat lucru
rile în serios, renunțînd Ia obiș
nuitele sale giumbușlucuri tehnice. 
Spectatorii l-au aclamat fără re
zerve" .

„Figaro": „Ilie Năstase, al 
rui joc ține uneori mai mult 
prestidigitație, a oferit un recital 
superb, care i-a tiasionai pe spec
tatori. Plasîndu-și mingile cu veri
tabilă virtuozitate, el l-a dominai 
pe Kodes. care pare să aibă unele 
dificultăți ' de adaptare la covorul 
sintetic, fiind deseori

ca
de

depășit la

loan CHIRILA

foarte mare (Continuare în pag a 4-a)

— Comitetul Executiv al Consiliului 
popular al județului Buzău a elaborat 
la 2 noiembrie ac. decizia nr. 377 
care se referă la dezvoltarea bazei 
materiale necesare activității sportive 
de masă și de performanță în urmă
torii ani. în județul Buzău. Decizia 
cuprinde un program complex în ve
derea atragerii maselor in practicarea 
sportului si. pe această cale. în ridica
rea ștachetei performanțelor in toate 
disciplinele. V-am ruga. tovarășe 
prim-vicepreședinte, să ne spuneți 
ce măsuri au fost luate de către con
siliile populare, organizațiile de masă, 
întreprinderi și instituții pentru în
deplinirea prevederilor ei ?

— In primul rînd, doresc să amin
tesc că elaborarea deciziei la care vă 
referiți a fost determinată de necesi
tățile reale ale județului nostru, pen
tru asigurarea bazei materiale cores
punzătoare cerințelor actuale privind 

. dezvoltarea activității sportive de 
masă și de performantă, mijloc im-

DUPĂ O REPRIZĂ BUNĂ A SPORTIVILOR NOȘTRI

FRANJA-ROMANIA 31-12 [9-9] LA RUGBY
(prin telefon, de laBEZIERS, 11 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
In min. 31. cînd echipa României 

conducea cu 9—3, iluzia unei victorii 
era prea frumoasă pentru a fi ade
vărată și specialiștii nu s-au lăsat

Stadion : „De Saucliers" ; spec
tatori peste 25 000 ; timp însorit, 
vînt rece ; teren toarte bun.

Au înscris : Irimescu — 6 p, Nico
lescu — 3 p, Durbac — 3 p ; ViUe- 
preux — 15 p, Maso — 4 p, Dourthe
— 4 p. Cantoni — 4 p, Dubertrand — 
4 p.

FRANȚA : Villepreux — Duber
trand. Dourthe, Maso, Cantoni — 
Berot, Astre — Bortelii, Buonomo, 
Saisset — Dauga, CI. Spanghero — 
Vaquerin, Benesis, Martin.
ROMANIA : Durbac — Suciu, Iri

mescu. Nica. R. Ionescu — Țața, 
Nicolescu — Ciobănel, Tuțuianu. Hăș- 
canu — Șerban, Atanaslu — Daciu, 
lorgulescu. Dinu.

Arbitru Michel Grierson (Scoția)
— foarte bun ; a greșit insă pre
lungind fără motiv prima repriză.

ziers în formația „cocoșului galic" 
demonstra net intenția selecționeri
lor francezi de a beneficia de cu
noștințele acestora în materie de 
climat local, precum și de entuzias
mul concetățenilor din tribune. Se
lecționerii francezi au judecat bine 
pentru că virtuțile vintului de sud 
au fost excelent exploatate (după ce 
însuși Villepreux a ratat, din neobiș- 
nuință. două lovituri de picior rela
tiv ușoare).

Echipa României a jucat în prima 
repriză cu multă dăruire, aplicînd 
riguros indicațiile tactice, potrivit 
cărora ea nu trebuia să lase adver
sarilor nici o posibilitate de iniția
tivă, strîngîi.'du-i în chinga unui per-

manent contact fizici. Mai apoi însă, 
cu facilitate relaxați de reușita ce
lor trei lovituri de picior izolate, 
rugbyștij român; au uitat recoman
darea tehnicienilor și s-au risipit îo 
teren, nu au mai fost atît de prompți 
în intervențiile la balon, dînd posi
bilitate francezilor să se desfășoare 
cu iscusit construitele lor atacuri. 
Considerațiile acestea nu au intenția 
de a nega clasa evident superioară 
a rugbyștilor francezi, care știu să-și 
încununeze migăloasa muncă în cen-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

al P.C.R., ai Consi- 
și ai guvernului, 

instituții centrale

PLECAREA DIN VARȘOVIA
•

La plecarea din Varșovia, dele
gația a fost condusă la aeroport 
de tovarășii Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Henryk Jablonski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
Franciszek Szlachcic, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Tejchma, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C.

al P.M.U.P., Ryszard Frelek. mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P.. Jaromir Ocheduszko. am
basadorul Republicii Populare Po
lone la București.

Erau prezenți membri ai amba
sadei României la Varșovia.

Conducătorii de partid români și 
polonezi s-au întreținut cordial, 
înainte de plecare, ei și-au strîns 
călduros mîinile.

(Agerpres)

înșelați de aparențe, prevăzînd eă 
echipa Franței — supusă unui talo- 
naj foarte strîns, necruțător — nu 
a arătat încă ce știe cu adevărat. . 
Prezenta a șase jucători din Be-

FINALA ȘAHIȘTILOR» »

CONDUCE CIOCALTEA
XVIII-a disputatăIn runda a

aseară, campionul național Victor 
Ciocâitea a repurtat o nouă vic
torie, învingîndu-J pe tînărul 

• Ghizdavu, iar Ghițescu l-a învins 
pe Drimer. Nu mai puțin de 7 
partide s-au încheiat remize i 
Neamțu — Adam, Pușcașu — 
Suta, Grun’oerg —' Reicher, Botez 
— Ghinda, Szabo — Buza, Miti
tel u — Ungureanu și Stanciu — 
Stoica. S-a întrerupt partida Par- 
tos — Vaisman într-o poziție com
plicată.

Trej partide întrerupte din run
dele precedente s-au încheiat 
printr-un rezultat de egalitate t 
Buza — Grunberg, Stanciu — 
Adam și Pușcașu — Vaisman.

In clasament: Ciocâitea 12 (1), 
Ghițescu Îl1/», Ungureanu ll’/z 
(o partidă mai mult jucată), Par- 
toș 10 (1), Botez 10, Mititelu, 
Neamțu și Pavlov O'/î etc.

portant de educare comunistă a cetă
țenilor.

Deși timpul care a trecut de la a- 
doptarea acestei decizii este relativ 
scurt, totuși, au fost luate unele mă
suri și s-au întreprins o serie de ac-

Pe marginea Deciziei privind

dezvoltarea bazei materiale a activității

sportive in ludeț

tiuni atît la nivelul județului, cît 
și la nivelul fiecărei localități și chiar 
unități. As'.fel, pentru cunoașterea 
conținutului ei de către toate comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare. de către aparatul acestora, de
putat!. organizațiile de masă și ob
ștești și de către toți cetățenii, pe

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI AL „SECUNZILOR"

Astă-seară, DUNĂREA și I.P.G.G. joacă derbyul!

lîngă faptul că decizia a văzut lu
mina tiparului în ziarul local ea a 
fost publicată și în Buletinul oficial 
al Consiliului popular județean 
nr. 5/1971. Tot în acest scop, s-a or
ganizat prelucrarea acestei decizii 
cu Biroul Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, cu direc
torii tuturor școlilor generale, pre
cum și cu profesorii de educație fi
zică. Membrii Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, apa
ratul său și merr.brii Biroului Consi
liului județean pentru educație fizi
că și sport au primit sarcina de a 
sprijini în mod concret comitetele 
executive ale consiliilor populare 
municipal, orășenesc și comunale în 
întocmirea. în cursul acestei tuni, 
a planurilor de măsuri proprii. tr> 
vederea realizării sarcinilor ce re
vin. din decizia noastră, fiecărei lo
calități.

Ca urmare, pînă în prezent, multe 
comitete executive printre care cele 
•ale consiliilor populare din munici
piu! Buzău și comunele Mînzăleșt). 
Ghergheasa și >altele. pe lîngă faptul 
că și-au întocmit planuri proprii de 
măsuri au și trecut la organizarea de 
acțiuni pentru îndeplinirea obiecti
velor propuse.

■— Pentru uncie obi'Jclive sînt pre
văzute termene mai apropiate. Iu 
anul 1972 vor trebui realizate o se-

Studenții bucureștcni de

Pe patinoarul din parcul ,.23 Au
gust" au continuat ieri întrecerile 
seriei secunde (locurile 5—8) a cain-

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI

Medicina și Dinamo învingătoare cu același scor: 3-0
Aseară. în sălile Giulești și Con

structorul din Capitală s-au disputat 
două întîlniri, C.P.B. — Medicina și 
Constructorul — Dinamo din penul
tima etapă a campionatului republi
can feminin de volei. Iată amănunte 
de Ia aceste jocuri.

C.P.B. — MEDICINA 0—3 (—2.
—10, —7), O întîlnire fără istoric, ter
minată în mai puțin de 50 minute. 
Voleibalistele de la C.P.B. nu au con
tat, în mod efectiv. în joc deeft la 
începutul setului doi. cînd studentele 
relaxîndu-se prematur după setul 
cîștigat la 2. le-au permis să condu
că cu 6—0. 9—1 și 10—5. El nu 
avut însă torta suficientă de a 
impune nici în atac și nici 
apărare si au cedat finalmente setul 
la... 10.

Studentele evoluînd în sextetul, 
I.oreta Sudacevschi. Venera Zahares- 
cu, Angela Moroianu. Maria Matei, 
Gabriela Popa (Ștefania Oloianu) 
s-au impus categoric demonstrfnd o 
formă bună și arătînd că alcătuiesc, 
în continuare, un team redutabil în 
lupta pentru primul loc. Ne simțim 
obligați a trage semnalul de alarmă 
în ceea ce privește evoluția echipei 
C.P.B. Conducerea asociației este da
toare să analizeze în mod serios și 
cît mai temeinic comportarea echipei 
în campionat, căci cu astfel de evo
luție în prima divizie echipa nu are 
altă soartă decît... retrogradarea. Au 
arbitrat Ov. Georgescu și E. Vinti- 
lescu.

la 1 P.G.G

pionatului 
1971/72.

Rezultate 
5-3 (1-2, 1

atacă poatla Tîrnavei din Odorheiul

republican de hochei
• : I.P.G.G. — TÎRNAVA 

. I—1, 3—0). Cele opt punc
te ale meciului au fost înscrise de : 
Pisaru (3). Mantea și Leonte 
I.P.G.G.. respectiv, Gyorgy, 
și Albert.

In partida vedetă, lidera 
mentului DUNAREa GAEAȚI

centru 
Kraus

clasa- 
a in-

Convorbire realizată de | 
Paul VRABIESCU ! »

(Continuare în pag. a 3-a)

PARTICIPAT! LA AN
CHETA NOÂSTRA TRA

DIȚIONALĂ DE SFÎRȘIT 
DE AN !

SPORTIVUL

AL
Nr. 1 
ANULUI
1971

expediat scrisoarea dv. 
tradiționala noastră

Secuiesc.
Foto i Dragoș

vins comod AVINTUb 
GHIEN1 cu 5-2 (2-0.
prin punctele marcate de i Ciobotaru 
(2). Paraschiv (2) și Nuțu, respectiv 
Csiky și Szasz.

★

NEAGU
GHEOR-

2-2, 1-0)

)

Astăzi este 
riel seounde, 
și I.P.G.G.

programat derbyul se. 
meciul dintre Dunărea

pentru 
anchetă — dolală cu premii 
— „CEL MAI BUN SPORTIV 
ROMÂN AL ANULUI’ ?

Vă reamintim că ultimul 
termen de depunere a cores- ■ 
pondenfei pentru concurs este 
15 decembrie și că ziarul 
„SPORTUL" oferă importante 
premii (Iranzislor mare, bici
cletă, abonamente, ele.) celor 
ce vor indica 
a primilor 10 
cheta

ordinea exactâ 
ciasați în on

Fotoi Theo MACARSCHI

Elena Pandrea (Medicina) reușește să depășească blocajul voleibalis
telor de la C.P.B.

ASTĂZI, ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
CAMPIONATULUI DE FOTBAL

Astăzi, ultima etapă a turului diviziei A din campionatul național de 
fotbal programează următoarele partide :

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
C.F.R. CLUJ
POLITEHNICA
PETROLUL
S. C. BACAU
F. C. ARGEȘ
RAPID

STEAUA

FARUL
STEAGUL ROȘU
A S A. 1G. MUREȘ
JIUL
U.T.A.
DINAMO
„U" CLUJ (stadion Republicii, 
ora 11,30)
CRISUL (stadion Republicii, ora
13,30)

Tn țară, toate partidele încep la ora 13,30.

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ

„SPORTIVUL 
AL ANULUI 1971

ROMAN NR.l
I»

Nu uitați, 15 decembrie este 
ultimul termen I

AZI, PE MICUL ECRAN
Ora 14,40 -BOX - Polo

nia — Anglia, 
(înregistrare de 

ora 15,00 —
— Polonia 
(înregistrare de 

ora 16,00 — 
toria Selubal — 
tai filmat) 

ora 18 30 . — 
lase 
rectă)

lo Varșovia)
BOX : R.D.G

ia Potsdam) 
FOTBAL : Vi
li T.A. (repor

TENIS : Nas 
Smith (transmisie di

WWWWWWWWWWW’i
fi

INTERNA $

Iulian COSTINIU

CONSTRUCTORUL — DINAMO 
0—3 (—8. —6. —9). Tînăra echipă a 
Constructorului nu a pus In nici un 
moment în dificultate Pe dinamoviste. 
care au terminat victorioase într-o 
oră de joc. De data aceasta gazdele 
s-au prezentat mai slab ca de obicei, 
au comis numeroase greșeli, în special 
la preluare, ceea ce a dat posibilitate 
jucătoarelor dinamoviste să realizeze 
puncte prețioase direct din serviciu, 
în plus. Constructorul a atacat exclu
siv în forță, ușurînd misiunea apă- 
ră.toarelor adverse, care mai bine 
plasate pe teren au respins de regulă. 
Antrenorul Gh. Constantinescu a fo
losit pe parcursul celor trei seturi 
aceleași șase jucătoare. Emilia Sloian, 
Marilena Nicolescu, Mariana Popes-

cu. Margareta Șorban, Alexandrina 
Constantinescu, Lia Iliescu. dintre 
care s-au remarcat Constantinescu și 
PoPcscu. Au arbitrat V Savu și CI. 
Nistor. (N. M).

★
Astăzi. în țară, se dispută urmă

toarele întîlniri : la .Iași. în derbyul 
etapei se întîlnesc echipele Penicili
na,-campioana tării și l.E.F.S. Bucu
rești, în care icșencele pornesc favo
rite : la Sibiu. C.S M. — Universita
tea Timișoara și la Piatra 
Ceahlăul — Farul Constanța, 
întîlniri a căror notă 
este echilibrul ; la Arad, 
Rapid București în care 
echipa bucureșțeană.

Neamț, 
două 

caracteristică 
Sănătatea — 

favorită este g

Unii s-au plîns de lipsa zăpe
zii, uitînd că nici nu s-a 
terminai campionatul primei 

divizii de fotbal. Și iată că în 
tară a nins — spre Văile Pra
hovei și Timișului toate drumurile 
duc la schi, iar pe meleagurile 
sucevene a coborî! raiul pe pă- 
mînt perrlru micii practicanți ai 
săniușului —, chiar și în Capi
tală promoroaca ne dă cu tifla. 

Alții — desigur, prietenii nedes- 
părțiți ai balonului rotund — în
cearcă să și fure singuri căciula, 
crezînd că dacă vor fi prezenți ' 
pe stadion chiar și în preajma 
Anului Nou (restanțele, bată-le 
vina I), vor uita de rigorile ano
timpului rece.

Indiferență, însă, la preferințe 
și devotată calendarului, iarna 
a venit aducînd pe primul plan 
al preocupărilor sporturile de se
zon, îmbrqcîndu-le în hlamida 
albă a apropiatei Olimpiade de 
la Sapporo, față de ce, pele
grini în căutarea zăpezii, schio

rii alpini s-au pregătii în Ifaiia, 
iar boberii lui Panfuru la Konigs- 
see, în R. F. a Germaniei, pe o 
pistă artificială. Din munții Ba- 
variei, boberii au revenit în mun
ții noștri, Ic Piatra Arsă, martora 
multor etape decisive de pregă
tiri ale sportivilor români. Ho- 
cheîștii — singurii emisari ai a- 
cestui anotimp care vor benefi
cia de aportul terenului propriu, 
(campionatul mondial, grupele B 
și C, disputîndu-se în fara noas
tră, la București și Miercurea 
Ciuc) au în luna decembrie un 
sezon foarte încărcat. Rilmul ac
celerat al pregătirilor esle firesc, 
dacă ne gîndim la apropierea în
trecerilor din grupa secundă a 
C.M., unde echipa României va 
face tentativa pătrunderii în pri
mul eșalon al hocheiului mon
dial, după ce ani de-a rîndul — 
cu excepția „sincopei* de la 
București 70 — a stat în anti
cameră. Reîntorși din lungul tur
neu din R. P. Chineză (unde pre-

golirea în comun cu talentotii 
sportivi din țara gazdă, ce bat la 
porțile performantei, s-a efectuai 
cu succes), fruntașii crosei și pu
cului au avut acasă o scurlă șe
dere penlru a evolua apoi în Fran
ța, în primele din cele 11 meciuri 
ale lunii, iurmînd ca partidele cu 
selecționatele Slovaciei (secundă), 
Poloniei și Elveției (toate redu
tabile) să constituie etaloanele 
capacității actuale a echipei 
noastre.

SURPRIZELE Șl LIMITELE LOR

sntativa pătrunderii în pri- 
:a|on ai hocheiului

Cînd în 
de baschet 
țin lanț într-o etapă, chiar dacă 
opiniile pe marginea lor oscilea-

campionatul national 
masculin surprizele se

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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CU SIMONA ARGHIR, DINCOLO DE SEMICERC
• „Interviul e o treabă foarte grea“ • O recuzită care-și așteaptă ultimele

piese © Handbalul—un fel de logodnic, prieten și confident
A
‘ — O anticipație asupra mondiale
lor 7! E așa de greu de făcut ! Mai 
bine ați solicita-o altei fete. Irinei Cii- 
movschi, spre exemplu. Ea are mai 
multă experiență și vede altfel lu
crurile. Știe să le spună și gazetă- 
rește. Știți, eu sînt la primul inter
viu. iar asta e o treabă foarte grea
— se „apără" Simona Arghir, căutînd 
o salvare din chingile întrebărilor.

Reținerea ei — așa cum aveam să 
mă conving mai tîrziu — nu era 
una "strategică, determinată de pru
dență (prudența care evită pro
nosticurile). ci era o manifestare a 
timidității. Timiditatea aceea care
— paradoxal — face din bătăioasa 
și incisiva handbalistă Arghir o 
Adolescentă aflată încă la vîrsta în
trebărilor, o interlocutoare stlnga.ee, 
pentru care confortabila canapea din 
holul hotelului clujean „Napoca” pă
rea o nesuferită pernă cu ghimpi.

— Știi. Simona. în tine stau foarte 
multe dintre speranțele noastre. Con
tezi ca una din primele piese. Ești 
conștientă de asta ?

— Bine, dar eu nu sînt o handba
listă mare — se apără Simona, cre- 
zînd că. eliberîndu-se de atribute, se 
despovărează si de marile responsa
bilități.

— Nu ierarhizăm. Referindu-ne, 
Insă, la importanta momentului șl la 
telul ..cum" și „de cine” trebuie abor
dat. hu putem evita să subliniem că 
ești o handbalistă valoroasă de la 
care se așteaptă enorm

— Totuși, mi se reproșează atitea 
lucruri... continuă ea. cu o modestie 
cuceritoare.

— .. .Pe care tu le cunoști, de alt
fel. și care, menținute, te privează de 
cîteva carate valorice. Dar. să le 
enumerăm. Primul: lipsa unei îmbi
nări a aruncărilor din săritură — pe 
care tu le stăpînești și le utilizezi în 
w-ocent de 99 la sută — cu cele de pe 
loc. procedee care ar completa ideal 
„recuzita” ta de aruncătoare de la 
distantă. Apropo, de ce le eviți 7

— Ca să evjt contactul cu „soldatul" 
care mă păzește și de care mi-este 
cumplit de frică să nu facă din mine 
o mare... rezervă.

— Al doilea : lipsa ta de optimism, 
de curaj, de încredere în forțele pro
prii. Nu uita că pe Gruia — handba
list cu care jocul tău are evidente 
similitudini — l-a făcut mare nu nu
mai forța șuturilor sale, ci si convin
gerea că este omul indispensabil echi
pei. convingere care i-a creat o sigu
ranță de sine și i-a ajutat la contu
rarea unei mari personalități sportive.

— Intr-adevăr, demobilizez cam re
pede. Și asta nu este numai păcatul 
meu.

— Al treilea — reclamat de antre
nori : inadaptabilitatea la solicitările 
acestora. în sensul că nu aplici, in
tegral, în teren, indicațiile de Pe 
margine. Este, oare un exces rle 
personalitate 7

— Nicidecum ! Mi-aș da sufletul 
ca totul să fie bine — se avîntă 
mona adolescentin, deși a trecut 
patru ani

— Ești, 
drăgostită

— Dacă

pragul maturității 
tntr-adevăr. o mare 

de handbal ?
rezum, descopăr că

Si
de

In-

. în
afară de el nimic nu mă interesează 
în mod deosebit — mărturisește in
terlocutoarea mea. tînăra care s-a

— Dacă n-ar fi fost gripai aceea 
care nc-a trecut în rezervă tocmai 
atunci cînd trebuia să fiuisăm și să 
retușăm...

— Sînt mulți care, necredincioși 
precum Toma. consideră furtuna care 
v-a imobilizat ca un pretext, o scu
ză anticipată a eventualei voastre 
evoluții modeste în turneul final din 
țara lalelelor. Ce mă delegi 
spun ?

— Că nu ne-a bintuit astenia 
gripală care demobilizează și 
lează apatia și că fetele sînt dornice 
de afirmare și vor lupta nu numai 
pentru Salvarea cărții noastre de 
vizită, ci și pentru onoarea ei — 
conchide handbalist» care astăzi, la 
Rotterdam. în meciul cu Norvegia, 
îmbracă tricoul național pentru a 
82-a oară.

— Succes, șl un loc cit mai în 
față. In ierarhia golgeterelor. 
mulțumiri pentru exclusivitatea 
mului tău interviu.

— Acesta a fost un Intervin 
mă întreabă, cu maximă surprindere, 
conlocutoarea mea. Mi-e teamă să 
nu fi avut prea multe „aruncări" gre
șite !

.,52- .... 0 MARE SĂRBĂTOARE ÎN CAPITALA SCHIULUI
De abia a 6-a ediție a adus Jocu

rile Olimpice de iarnă într-un oraș 
mare, o capitală. Și fiindcă acesta a 
fost Oslo, socotit a fi și metropola 
schiului. Olimpiada s-a bucurat de un 
succes de publio fără precedent, în- 
registrîndu-se 541.407 spectatori plă
titori, cifră care depășea larg numă
rul de locuitori ai orașului Contrar 
celor petrecute la J. O. anterioare.

atracția principală au constituit-o 
probele nordice, la săriturile speciale 
de la Holmenkolen aslstînd peste 
130 000 de spectatori și cam tot atî- 
ția urmărind probele de fond, de-a 
lungul întregului traseu.

Este drept că și slalomul special, 
singura probă alpină desfășurată la 
marginea orașului Oslo („uriașul" și 
cobortrea au avut loo la 120 km de

post- 
insta-

să le

la 
în

Cei peste 130 000 de spectatori adunați în jurul trambulinei de 
Holmenkolen sint o dovadă a popularității de care se bucură schiul 
Norvegia.

Oslo), a fost urmărit de 25 000 de 
spectatori, o cifră record.

Programul jocurilor a avut doar 
două noutăți : proba de slalom uriaș 
(introdusă în locu] combinatei alpine, 
care de la această dată se va desfă
șura doar la campionatele mondiale, 
incluzînd șl uriașul) și prima probă 
de fond feminină (10 km).

In schiul alpin, echipa Austriei a 
fost cea mai omogenă, dar două in
dividualități deosebite, norvegianul 
Stein Eriksen și italianul Zeno Colo, 
au făcut ca medaliile de aur să se 
împartă. In schiul nordic, norvegie
nii și finlandezii au monopolizat 
primele locuri, luîndu-și revanșa 
după înfrîngerile de la St Moritz 
din partea suedezilor. De altfel, 
Veiko Hakulinen (Finlanda) va în
cepe aici — La 27 de ani — o stră
lucită carieră.

Sporturile de gheață au fost ur
mărite și eje cu interes. Merită să 
fie menționat faptul că întrecerile 
de bob au fost cîștigate de echipajele 
„super-grele" ale R.F, a Germaniei, 
care cîntăreau 236,6 și, respectiv, 
472,5 kg și că aceste victorii au de
terminat federația internațională să 
fixeze pentru viitoarele întreceri 
greutăți maxime pentru echipaje (200 
și 400 kg). In felul acesta, concu- 
renții sînt puși în condiții de egali
tate.

Pentru a doua oară, schiorii ro
mâni au fost prezenți la J. O. — 
probele schiului nordic — reușind 
comportări onorabile. Este de re
marcat locul 19 obținut de C. Cră
ciun ja combinata nordică, loo ce 
dovedește posibilitățile noastre la a- 
ceastă probă, din păcate dată uitării

în anii următori. Un oarecare progree 
au marcat și schiorii alpini, progres 
pe care îl putem eonsidera suficient 
pentru epoca aceea, în care noi 
de-abia începusem să folosim mijloa
cele mecanice de urcat pantele.

Gh. E

EDIȚIA A Vl-a
LOCUL | OSLO (Norvegia).

DATA: 14—25 februarie 1951.
PARTICIP ANȚI : 732 sportivi (109 spor

tive) din 30 țări..
SPORTURI IN PROGRAM: schiul 

alpin (coborfre, slalom uriaș, slalom) i 
schi nordic (18,50 km, sărituri, combi
nata nordică, ștafeta 4x10 km, 10 km 
femei), patinaj viteză (500. 1500, 10000 m), 
patinaj artistic (bărbați, femei, perechi), 
bob (2 și 4 persoane), hochei pe gheață. 
PROBA DEMONSTRATIVA — bandy 
(hochei pe gheață cu minge).

CEL MĂI POPULAT START : slalom 
special (3fi concurențl din 27 țări).

PARTICIPAREA FEMININA : s-a lăr
git prin includerea în program a cursei 
de schi fond 10 km.

SPORTIVI ROMANI : au participat la 
probele de schi cu echipe complete, 
doar la combinata nordică avînd un 
singur reprezentant. Echipa a fost for
mată din : Mihai Bîră, D. Sulică, I. 
Collban, B Scîrnecl, A. Covaci, I. Cașa, 
șt. Ghiță (la probele alpine), D. Frățllă, 
C. Enache, M. Aldescu, F Lepădatu, 
M. Crăciun, C. Crăciun, Gh. Olteanu, L 
Sumedrea (Ia probele nordice).

CELE MAI BUNE REZULTATE : CO- 
borîre locul 35 M. BIră ; slalom uriaș, 
locul '45 M. Biră ; 18 km, locul 39
C. Enache ; 50 km, locurile 22 Gh. Ol
teanu, 23 I. Sumedrea șl 24 D. Frfi- 
țllă : combinata nordică, locul 19 C. 
Crăciun.

ZIDURILE DE GHEAȚĂ DE LA RODKLEIVA

Nușo DEMIAN

PRINTRE BUNICII FOTBALULUI,
PE STADIONUL AMINTIRILOR

dedicat handbalului din clasa a IX-a, 
atunci cînd a schimbat școala din co
muna Deta cu liceul din Timișoara. 
Mai ales în perioada aceasta I

— Te frămîntă tare mult „mondia
lele” ?

— Dacă s-ar putea, cumva, să fie 
măsurată această frămintare !

— Fetele sînt pregătite pentru 
„atacul” acesta dificil ?

După multe momente de reflecție, 
proaspăta profesoară de educație fi
zică, Simona Arghir reia.. condi
țional :

Dacă într-o bună zi vreți să în- 
tîlniți NOSTALGIA, veniți cu mine, 
dragi prieteni. Vă voi călăuzi spre 
un lăcaș de taină, unde, o dată pe 
lună, cîțiva bătrînei simpatici se 
adună cu regularitate pentru a scor
moni sub cenușa anilor, tăciunii în
că vii. din vatra amintirilor...

Dar, tăcere și discreție. Trebuie 
să ne furișăm tiptil pe treptele .ce 
duc spre sala de jos a restaurantu
lui „Obor”, din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, ca să nu tulburăm cu prezen
ța noastră această emoționantă 
tîlnire... Vedeți masa aceea 
colț înțesată de... Nu. vă rog, 
ie spuneți bătrîni. pentru că ei 
v-ar ierta niciodată un astfel

în- 
din 
nu 
nu 
de

ESOX ATACA!
ceasuri bune, ne încălzeam mîinile 
deasupra plitei bătrînului Fedia, din 
Gorgova.

— Și zici că mușcă ? îl iscodim.
— Mușcă. Și mare 1 L-am văzut 

eu pe un știucan, care s-a dus cu 
lingura mea ! Era lung cam jumătate 
barcă bre !... ne explică moș Fedia 
în graiul lui colorat.

Peste noapte, am visat numai mon
ștri acvatici, iar zorile ne-au zîm- 
bit (cam sumbru, e drept, fiindcă 
ploua mărunt și era vi'nt) pe ghiol.

— Lingură albă — pișcot decretea
ză amicul meu. Mă conformez și a- 
samblez un linguroi argintiu, greu, 
îneît scrîșnea lanseta cînd îj arun
cam. Amicul meu la fel.

începusem să obosesc tot aruneînd 
și schimbam pișcotul cu o rotativă 
ușoară cînd amicul meu a strigat, 
pur și simplu : „E mare I". Intr-ade
văr. lanseta i se făuse ca un covrig 
de 80 de bani, iar el se proțăpise 
zdravăn oa 6ă nu cadă peste bord.

Amicul muncește de zor la muli- 
netă, dar adversarul îi tot desfășoa
ră firul de pe tambur. Deodată 
scrîșnetul mullnetei încetează.

— Ce fao acum ? Mi-a desfășurat 
o sută de metri de fir namila I... 
mă întreabă și continuă să țină In. 
poziție verticală măcar minerul lan
setei.

— Lasă, obosește el... fl liniștește 
moș Fedia și privește calm cum defi
lează pe lingă noi plaurul.

Intr-adevăr, cam după un sfert 
de oră, știucă începe să piardă te
ren, iar firul se adună, strîns, pe 
tamburul mulinetei. Cînd ajunge la 
cinci metri de barcă, namila face o 
„luminare" și pare să 
termine ieșind din apă.

epitet. Mai bine închideți pentru o 
clipă ochii și lăsați imaginația să vă 
călăuzească în urmă cu o jumătate 
de secol... Prin pîcla anilor ce-au 
trecut ÎI veți revedea pe Dinicu 
Georgescu. căpitanul Tricolorului, 
poreclit și „mașinuță". Acum, nu
mără 78 de... dar a fost vorba să 
nu vorbim de ani. Iată-1 și pe 
Coste! Rădulescu. fostul portar al 
Tricolorului, și apoi reputat cavaler 
al fluierului De Rudy Wetzer, ce să 
mai spunem ? El e „titanul” anilor 
1923—1932. omul care a înscris cinci 
goluri într-un singur joc internațio
nal România — Grecia, trei din ele 
fiind „lucrate" în numai cinci mi
nute. ca și cum s-ar fi grăbit să nu 
scape trenul. Priviți, acum lingă el, 
la aceeași masă a amintirilor, pe 
Ion Motoroiu, aripa stingă a Trium
fului. care căra barele porților 
spinare, pe Grigore Grigoriu, 
Mircea Teclu, poate primul care fo
losea „atacul prin alunecare”. pe 
Charles Kohler, pe Alecu Manoles- 
cu și pe Dumitru Manolache. care 
fixa balonul în plasă, direct din 
loviturile de corner...

Paharele golite doar pe jumătate 
sînt date uitării... Se discută cu 
aprindere partide rămase sub sem
nul controversei, de. zeci și zeci de 
ani. Fotografiile îngălbenite de vre
me circulă din mînă-n mină... Anoi, 
o problemă arzătoare 
treaga adunare: cum 
lecționata bunicilor” 7 1 
pă multe discuții și o 
de votări și balotaje, 
întocmirea ei: Coste!
Protopopescu, Motoroi, 
Grigoriu. Teclu.
C. Kohler, Rudy Wetzer, 
silescu, Franz Almassi.

.. .Priviți ce îmbufnați par buni
cii din colțul opus: Teodor Postescu 
și ceva mai tinerii Valeriu Făgără- 
șanu și Take Dumitrescu... Au mo
tive temeinice: ei figurează doar ca... 
rezerve! Ca să-și alunge supăra-

în 
pe
pe

răscolește în- 
ar arăta „se- 
în sfîrșit. du- 
suită întreagă 
șe ajunge la 
Rădulescn — 

’ v Dinicu
'. Vîlcov, 
Georgescu, 
Alecu Va-

rea. golesc unul după altul cîte două 
pahare pline vîrf cu. . Pepsi. O bă
taie cu cuțitul într-un pahar... Se 
face liniște deplină. Un bătrînei nins 
din belșug pe la timple. se ridică 
în picioare... E fostul portar al Ve- 
nusului anilor 1920—1925. Teodor
Postescu, „jocheul”, cum i se spu
nea. din cauza capelei pe care o 
purta în timpul meciurilor. Are 
glasul voalat de emoție, 
tăm în liniște:

— Sîntem aici, o mină 
înălbiți de ani, o mină 
ai fotbalului, care 
anii copilăriei zburdind desculți pe 
maidanele Bucurestiului, bătînd o 
biată minge din cîrpe. o minge că
reia astăzi îi dăruim dragostea noas
tră, fiindcă datorită ei — mai de
vreme sau mai tîrziu — am cunos
cut cei mai frumoși ani din viața 
noastră, care, din păcate, au zbu
rat atit de repede... Putem oare 
uita Colentlna, Teiul și Oborul 7 
Grantu! și Belvedere. Filantropia, 
Mahalaua dracului, Țăc'ălia și Gro
pile Iul Oatu 7 Maidane în praful 
cărora ne-au rămas buricele dege
telor de la picioare, maidane dragi, 
leagăne ale copilăriei noastre, mai
dane care nc-au deschis calea spre 
culmi 7

Sîntem o parte dintre cei care au 
aruncat sămînța talentului și pasiu
nii pe pămîntul mănos al terenuri
lor virane și ne mîndrim că șta
feta noastră a fost dusă mai departe 
de alții... Și dacă ne încearcă un 
regret, apoi acela este unul singur: 
că _ nu nc-am născut cu 50 de ani 
mai tîrziu. ca să ne bucurăm de 
toate condițiile pe care le oferă 
sportului, socialismul.

Și fostul portar venusist încheie 
astfel :

„Sîntem pe stadionul amintirilor, 
dragi prieteni. Azi joacă echipa sep
tuagenarilor..."

.. .Intrați. dragii noștri, pe teren..
George MIHALACHE

Acum două decenii, contactele schio
rilor erau mal rare ca în prezent. După 
J.O. de la St. Moritz (1943), „Olimpiada 
nordică" de la Oslo a fost singurul con
tact al schiorilor români cu schiorii din 
jurul Alpilor, mal avansați tehnic, me
todic și organizatoric. In aceste condiții, 
delegației noastre îi reveneau sarcini 
grele, fiindcă — nu trebuie să uităm — 
la acea epocă, schiul nostru ca.patin 
era în căutarea punctelor de referință. 
Schiorii activi Ișl schimbaseră numai in 
clțiva ani de 2—3 ori tehnica, încercînd 
să ajungă la coordonatele moderne. In
struirea sportivă făcea încă muncă de 
pionierat, privea, recepta, acumula. Per
formanțele Individuale nu puteau fi sis
tematice. Erau mal curînd rodul unor 
talente puternice, ale unor pasiuni mistui
toare, ale unor ambiții ieșite din comun. 
Entuziasmul, curajul, dorința fierbinte 
de afirmare depășeau condițiile tehnice 
individuale șl colective. Era prețui Înce
putului. De aceea, nu toate rezultatele 
acelor vremuri pot fl glorificate. Dar ele 
au meritul de a fl deschis noi drumuri 
și orizonturi. Acestea sînt temelia stărl-

lor prezente șl, mal ales, ale celor vii
toare.

Nu uit c& Oslo a Însemnat pentru noi 
întlinirea cu zidurile de gheață de la 
Rodklelva. Era pentru prima oară clnd 
un schior român Intîlnea asemenea plr- 
tie șl a trebuii să facem mari eforturi 
pentru a ne depăși și a putea evolua In 
condiții cu care nu eram oblșnuițl șl cu 
un material neadecvat ; Oslo a însemnat 
pentru noi prilejul de a lua contact cu 
tehnica modernă (schiam tncă după me
toda tradițională antebelică), cu noua 
școală a tehnicii competițlonale cari 
Începuse să se cristalizeze în țările din 4 
jurul Alpilor ; Oslo a mal Însemnat pen
tru noi lnttlnlrea șl cunoașterea unor 
campioni de excepție ca Zeno Colo șl 
Stein Eriksen, totodată creatorLde școală.

Acum, după două decenii, ne dăm par
că mal bine seama că Oslo a fost pen
tru schiul nostru o mare experiență, un 
punct de plecare.

Mihai BIRA
maestru al sportului

CAMPIONII EDIȚIEI

Sâ-l aseul-
de oameni, 

de veterani 
ne-am petrecut 

copilăriei zburdind desculți 
bătind

După multi ani, un patinator de vi
teză revine pe primul plan și este 
considerat supercamplonul J. O. de 
iarnă. Cum patinajul este, ca șl schiul, 
un sport național norvegian, HJALMAR 
ANDERSEN (29 de ani) a dezlănțuit 
un entuziasm greu de descris în rîndu- 
rile compatrtoțllor săi, prin cîștigarea 
medaliilor de aur la 1500, 5000 șl 10 000 
m. De altfel, stadionul „Blslet", pe care 
s-au organizat probele de patinaj, a 
fost plin pînă la refuz și în timpul 
curselor de viteză, nu numai la pati
najul artistic. Cea mal valoroasă per
formanță, H. Andersen a reallzat-o In 
proba de 10 km (al cărui record olim
pic a fost coborit la 16:45,8), întrecînd 
pe al doilea clasat cu 25 secunde.

A doua mare vedetă a jocurilor a 
fost tot un norvegian, STEIN ERIKSEN 
(25 de ani), favorit în probele alpine, 
adică în probele a căror admitere la 
J O. s-a făcut — cu ani tn urmă — 
In ciuda opoziției Norvegiei. Cel 25 000 
de spectatori care au urmărit slalomul 
de la Rodklelva așteptau victoria Iul 
Eriksen în această probă, în care el a 
șl condus după prima manșă. Austria
cul Othmar Schneider a efectuat însă 
o a doua manșă extraordinară și Erllc- 
sen a trebuit să se mulțumească cu 
medalia de argint. A luat, însă, una 
de aur la slalomul uriaș, eonfirmtnd 
astfel clasa sa de mare tehnician. Me
rită să fie amintită printre marii cam
pioni al J. O. de la Oslo și tînăra 
americancă ADREA MEAD-LAWRENCE 
(19 ani), cîștigătoare a două medalii 
de aur (slalom și slalom uriaș), în jurul

căreia s-a făcut mai putină vîlvă, pro
bele feminine fiind tncă — in acea 
vreme — pe un plan secundar.

Stein Eriksen, vedeta J O. de la 
Oslo, a făcut să se creadă — pen
tru moment — în eficacitatea vira
jului executat doar pe schiul 
vale.

din

nu se mai
Așa! Bun! aprobă moș Fedia. 

......................... la barcă pe

O știucă prezentată în chip de trofeu. Un trofeu care nu lasă indiferent 
pe nici unul dintre noi, chiar ' dacă nu este pescar sportiv...

Adică este vorba șiespre știucă, pe 
numele ei latinesc Esox lucius. Nu 
de mu it, o scrisoare de la Tulcea 
ne-a alertat, pe mine și pe un bun 
amio al fneu, prin următorul text 
laconic : „Veniți, știucă mare, mușcă. 
Fedia". Atît. Și precis că bătrînul 
lipovean (cu care m-am împrietenit 
acum vreo două decenii și mai bine) 
socotea că a făcut risipă de vorbe 
6Crise. El. de obicei, îmi scrie doar : 
„Veniți". Așa stînd lucrurile, am bă
nuit că într-adevăr e vorba de ceva

foarte serios, 
că rareori Ia 
oadă, cam la 
dar atunci o _ _ 
vigoarea de care 
„lup al bălților".

Ne-am „luat" 
zile din restul de 
(păstrat tocmai 
eventualitate) și lată-ne bătuți de un 
vînt hain și umed, pe chelul portu
lui de la Tulcea. A venit „pasage
rul", a plecat cu noi și, după trei

Știucile cele mari 
nălucă, o scurtă 
patru-cinci ani, o 
fao cu furie, cu 

este în stare

muș- 
peri- 
dată, 
toată 
acest
douărepede cîte 

concediu de odihnă 
pentru asemenea

Acum încet. încet, adă-1 
el...

După alte cîteva minute, lupta a 
luat sfîrșit. In barcă se lungea o 
știucă lungă mult peste un metru și 
care se apropia binișor (după cum 
am văzut pe urmă) de 15 kg. Am 
răsuflat și eu ușurat — deși nu făcu
sem nimic, ci doar asistasem — iar 
amicul meu avea brațele căzute și 
fața ca lămîia.

Am mai prins tn ziua aceea multe 
ștluci și nu mărunte, dar aventura 
nu s-a mal repetat. De atunci, viața 
amicului meu se împarte tn două: 
cutare lucru I s-a întîmplat pînă la 
țtiuca aceea uriașă, iar cutare lucru 
— după aceea

llie CARCIU

ÎN CĂUTAREA MARELUI ECHILIBRU
Olimpiadele vechilor greci făceau ca glasul armelor 

să tacă, iar războinicii sd-șl părăsească armurile pen
tru a se întrece cu trupuri unse cu uleiuri pe stadioane 
șl palestre, frinlzind teme de inspirație artiștilor, care 
vor înlocui statuile zeilor cu cele ale învingătorilor 
încununați cu lauri. Printre olimpici se numărau nu 
numai atleți, dar șl poeți, oratori, filozofi și mari tra- 
gedleni ai Eladel. Întrecerile, de altfel, pe lingă mânui
tul spadei, încleștarea luptelor și zborul înaripat al 
alergărilor, includeau și măiestria cu care se strunea 
lira, se stăplnea metafora odelor, versul Imnurilor, he
xametrul epopeilor.

tngemănarea Sportului cu Arta urmărea de pe atunci 
să realizeze întărirea și plasticitatea trupurilor, dar și . 
subtilitatea spiritului, căutlnd să atingă idealul ilnfr 
„frumos și bine", care solicită, deopotrivă, îndemânare, 
pricepere, cultură.

Obturate tn evul mediu, Sportul și Arta se păstrăv 
numai in turnlrurile proslăvite de truverii ce tmorta 
Uzau isprăvile eroilor și ale „cavalerilor rătăcitori".

Acum, In evul nostru, UNESCO recomandă sportivii» - 
ca in toate deplasările lor să acorde atenție nu numai 
disputelor din stadion, dar să-și • * -• ——
urul de cunoștințe, prin vizitarea 
zițlllor, prin audierea concertelor 
concursuri artistice. Sculptorii șl 
dăltulască și să fixeze in culori

îmbogățească st 'teza- 
muzeelor și a expo
rt vizionarea marilor 
pictorii se întrec să 

__  ____,_____  ... ___ . frumusețea trupurilor 
de'sporiivt' și sportive ; llterații ~edau atmosfera efer
vescentă a arenelor și a plsAnelor moderne, procesele

de conștiință ale marilor performeri. Romane și eseuri, 
piese de teatru șl filme sint dedicate „vieții sportive", 
și pun tn „sunet șl lumlnd" spectacolul de Incompara
bilă frumusețe al întrecerilor atletice, fotbalistice, de 
gimnastică, box, înot etc., care fascinează nu numai 
miile de credincioși din tribune și milioanele de teles
pectatori șl cinefili, dar și alte zeci de milioane de citi
tori ai cărții tipărite.

Sportul infuzează optimism, face ca omul să respire 
sănătate, educă voința, curajul, inițiativa și disciplina, 
conferi omului acel echilibru perfect dintre fizic șl 
psihic. Tot el este chemat si alunge dintre fruntariile 
Artei tot ce este morbid șt decadent, abscons și stri
dent. Trebuie s4 unească, prin limbajul lor universal, 
toate popoarele lumii, sub semnul solidarității umane, 
al înțelegerii și frăției.

Dar nici Sportul, nici Arta nu pot trăi fără o puter
nică, sănătoasă bază etică, aceasta fiind platforma de 
lansare a omului nou pe traiectoriile permanentei de
pășiri. Cu forța modefată de grație, înălțat pe treptele 
cunoașterii, înnobilat prin gindire, purtat cu ajutorul 
științei pe satelitul Terrel sau, pe alte planete, omul 
va da acolo, cu piciorul, tntr-o minge șl va sădi floa
rea rară a Artei, spre a-și înfrumuseța viața, onetnd 
șl oriunde s-ar afla.

D. MORARU-SLIVNA

■

fn ziua in 
pe Vitoria

grupare, 
ta !“, al 
Gheorghe

Antrenorul N. Dumitrescu a îm
plinit 50 de ani tocmai 
care U.T.A, a eliminat 
Setubal

în 1969,'__ ____ __  .
stadionul orășenesc, iar 
gat 156 Ion stind din 
cu sănătatea. In anul

CLENCIU

frumoasă. Șl mai bine era

I
I
I
I

I
I
I
î

F.C. Argeș s-a clasat 
lea, după Steaua. El

șl urări de te- 
demne de con- 
dln partea unei 
Boc. De aseme- 
lul Dumltrache

Colegi de generație, colegi de sport: Gheorghe Pop, Gheorghe Co- 
rabian și Vasile Mureșan

a iui
spune ... _________
(și iubitoarele) fotba- 

ca el să-și reia locul 
muncind mai mult ca

CONSTANTIN NEGREA. Chiar 
atunci etnd sîntetl în delegație, fot
balul nu vă dă pace 7 Dar. recunosc, 
cum spuneți, că tovarășul dv de drum 
vă contrazice „pe nedrept-. In ediția 
1967—1968 a campionatului diviziei

tfim Insă ca statisticienii 
tilnească și să se pună 
pentru a se ajunge — șl 
rul Federației — la un 
oficial, unanim acceptat, 
tuațle clară.

Ilushații : N CIAUDIU j

Tot suind ale vîrstei creste, 
A-împlinit 50 de toamne 
Dovedind mereu că este 
Tinărul „BATRiNEI DOAMNE" !x

Șarjă amicală de N.

„ALEARGĂ PENTRU SĂNĂTATEA TA I
Am primit o scrisoare Interesantă de 

la un cititor din Cluj, Gheorghe Pop, 
care n-a Încetat nici acum, la cel 61 de 
ani al săi, să fie un fervent practi
cant al atletismului. Dar. să vedem ce 
ne scrie :

„Prin 1966, clnd aveam 58 de ani, 
v-am trimis o scrisoare in care arătam 
că parcursesem intr-un an, În alergare, 
110 kilometri. Se pare că performanța 
mea nu l-a Impresionat pe șugubățul 
Ion Poștașu al dv., care a făcut o 
glumă pe această temă. Eu, Insă, mi-am 
văzut de-ale mele șl, in anul următor, 
“ am alergat 130 kilometri pe

In 1970 am aler- 
ce tn mal bine 
acesta, plnă la

data Ia care vi scriu, 1 dtecembrle, am 
alergat 335 de kilometri pe pistele sta
dionului, atrăglnd totodată in această 
activitate și pe alții, virstnlcl ca șl mine. 
Am întemeiat și un fel de 
„Aleargă pentru sănătatea 
cărei Inițiatori am fost eu, 
Corablan șl Vasile Mureșan.

Vreau să cunoașteți, de asemenea, că 
ml-am pus In gtnd — și nu va rămtne 
un simplu proiect — să fac „Turul Ro
mâniei", pe Jos. Acest tur tl vol face 
clnd voi Împlini vlrsta de 63 de ani și 
sper să-l repet la 73 de ani șl chiar 
la 83 de ani, dar probabil, pe bicicletă".

Noi îi urăm să-și realizeze acest obleo- 
tlv și Ia 93 de ani. Chiar dacă atunci 
ar prefera.... trenul I

PADURICE, CONSTANTA, 
cursul unei partide de fotbal pot 
fi schimbați doi jucători (inclusiv 
portarul). Pe meleagurile dobrogene 
nu era cunoscut acest lucru 7 Asta, 
ca să vă pun șl eu o întrebare șl 
vorba aceea, să fim... chit 1

ILIE FETEANU, PITEȘTI. Ne tran
smiteți o Informație Interesantă pen
tru piteștenl și pentru Iubitorii fot
balului, în general : actualul teren al 
pionierilor, de pe platoul din Trivale, 
a fost primul teren de sport din acest 
oraș. El a fost amenajat în 1914.

MARIAN I. MATEUTA, EUGEN 
BOGDAN, GH. BARZOIU, FLORIN 
ALBU șl GH. DUMITRU. CĂMINUL 
STUDENȚESC AGRONOMIE, BUCU
REȘTI Echipa dv favorită este Sport 
Club Bacău și sînteți bucuroși că, 
privind clasamentul, o găsiți pe locul 
al treilea. Cum nu se știe ce-ar pu
tea aduce viitoarele meciuri pentru 
formația pe care o simpatizați — fie 
evenimente plăcute, fie neplăcute — 
cea mai bună Idee ar fi să... fotogra
fiat! clasamentul, pentru a âvea o 
amintire

pe locul al 
_______... ______ _  a uitat, dar dv 
ați ținut minte. Probabil că sîntețl 
un suporter al plteștenllor șl al lui 
Dobrln.

ANICA TELCA, com. FACAIENI, 
„Echipa mea preferată este Dinamo 
București. urmată îndeaproape 

(n.n. : la cîte puncte î) de Steaua, 
U.T.A. șl Rapid". Șl clnd joacă 

■între ele, cum vă descurcați T I-am 
transmis Iul Boc șl soției sale sin
cerele dv. felicitări '
rldre, cu atlt mai 
semnat cu cît vin 
admiratoare 
nea, 11 voi 
că Iubitorii 
lulul doresc 
în națională, ... 
plnă acum și, bineînțeles, dină

dacă făceați acest lucru duminica tre
cută, cînd Sport Club Bacău era pe 
locul al doilea !

LAURENȚIU NICULESCU. STNATA. 
„Atlt eu, cît șl ceilalți tovarăși do 
muncă de Ia Uzinele mecanice Sinaia, 
plus orașul, ne-ant pus întrebarea : ce 
este cu portarul Gornea 7 Ne intere
sează acest lucru, fiindcă Gornea a 
plecat de-alcj din uzina noastră, din 
acest oraș". Oficial, nu s-a produs 
nici un „divorț" între U.T.A. și Gor
nea, care continuă să fie legitimat la 
echipa arădeană. De altfel, este șl fo
losit In echipa de tineret-rezerve. 
Dar la întrebarea de ce un jucător, 
care în urmă cu doi-trel ani apăra și 
poarta ecl '.pol naționale, nu-șl mai 
găsește astăzi loc în formația 
U.T.A.-ei, cred că nu eu, cl Gorpea 
v-ar putea da cel mal bun răspuns ! 
Greșelile se plătesc. EsteSot atît de 
adevărat. însă, că ele se pot repara.'..

NELU CARBCIANU, REȘIȚA. Sin- 
tețl nemulțumit de unele comentarii 
apărute tn presă pe marginea meciu
lui dintre C.S.M. Reșița șl C.F.R. Tl- 
mișoara„. După fiecare meci, există 
păreri ș“.. păreri. De ce vă supărați, 
mal ales clnd echipa dv favorită a 
ciștlgat cu 1—0. Dv v-ațl ales cu punc
tele șl timișorenii — cel mult — cu 
comentariile. Ați fi preferat Invers 7 
Nu cred pentru nimic in lume I

vadă de maț multă disciplină, 
vă spun drept, asemenea urări le-aș 
face tuturor fotbaliștilor I

ION CIRSTEA, CHITILA. Nu Sln- 
teți primul care ne sesizați acest 
lucru. Șl aveți dreptate. Există ne- 
concordanțe In prezentarea palma
resului ecblpel naționale de fotbal 
și numărului de selecționări ale ju
cătorilor. Aceasta, din cauza unor 
controverse provocate de meciurile 
olimpicilor In timpul iernii, aștep-

de acord 
cu ăjulo- 
palntarcs 
la o si-

I

stlnga.ee
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După meciul Tottenham — Rapid

ii VtSTIViElE STADIIHIULUI WHITE HART IW

ANTRENAMENTE ÎN NOAPTEA POLARĂ
O convorbire —intre două avioane —despre biatloniștii noștri

Deși partida Tottenham—Rapid 
s-a disputat miercuri, publicăm as
tăzi declarațiile culese Imediat 
după joc, la cabine, in virtutea, 
mai ales, a caracterului lor „de 
magazin". Personajul care revine 
mereu în discuție, Răducanu...

GILZEAN : „Joc bun pentru noi. 
Ar fi trebuit să marcăm mai multe 
goluri. Din echipa română mi-au 
plăcut Dumitru. Năsturescu si 
Neagu. N-am văzut în viața mea 
un asemenea portar ca Răducanu. 
Ar trebui să joace în filme".

SCHOOTS (arbitrul meciului) : 
„Partida s-a desfășurat" într-o at
mosferă sportivă. Românii au o 
tehnică excelentă, dar n-au știut 
să profite de ea. La golul al doi
lea, am aoreciat că Chivers a jucat 
mingea și n-a fost preocupat de 
accidentarea lui Lupescu".

APEL LA... MEMORIE
Nu este chiar atît de mult de-a- 

tunci. Dacă nu mă înșel, faptul 
s-a petrecut în campionatul tre
cut. Pe Stadionul Republicii din 
Capitală, Steaua câștiga partida 
cu Sport Club Bacău, printr-un 
gol înscris de Pantea, din poziție 
de ofsaid, nesemnalizată de tușier. 
Arbitrul de centru, care condusese 
excelent pînă atunci, a pierdut, 
din această cauză, o stea._ deși, 
practic, vina era a tușieruluf. Dar, 
să vă spunem cine a fost arbitrul 
care a condus această partidă, 
cîștigată de Steaua prin golul cu' 
pricina : bîrlădeanul Nicolae Rai
nea...

Ne-am amintit de acest joc, ci
tind în raportul observatorului fe
deral Ștefan Socaciu, președintele 
Comisiei de competiții și disci
plină, informarea privitoare la 
ieșirea nervoasă a antrenorului se
cund al Stelei, fostul international 
Gheorghe Constantin, care l-a apo
strofat pe arbitru, același... Hainea, 
spunîndu-i că atîta vreme cît va 
fi el antrenor la Steaua. N. Rainea 
va fi recuzat de la orice meci al 
echipei sale. Evident, este vorba de 
cuvinte spuse la supărare, cum ar 
fi bine să nu se întîmple niciodată, 
dar cum se întîmplă uneori. Dar. 
am reamintit de jocul Steaua — 
Sport Club Bacău, pentru ca atît 
Gheorghe Constantin, cît și alti an
trenori șl jucători să nu se gră
bească să condamne un arbitru, 
să-1 socotească un... dușman al lor. 
La acest capitol, ne-am permite să 
’ncadrăm și unele. aprecieri ale 
crainicului clujean Victor Tudor 
Popa, care s-a exprimat că N. 
Rainea „are ce are" cu Uifăleanu. 
Cu alte cuvinte, Uifăleanu a fost un 
persecutat, în partida Universitatea

BASCHET Î Sala Floreasca, de la 
ora 8.30: Politehnica — Mureșul 
(m. A), Rapid — Universitatea Cluj 
(m. A), Steaua — Dlnamo (m.A), 
Voința — l.C.H.F. (m.A.).

FOTBAL : Terenul Gheneea, ora 
10: steaua — Crlșul (tlneret-rezerve);

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

Stadionul Republicii, ora 11,30 : Ra
pid — „U“ Cluj (divizia A); ora 13.30: 
Steaua — Crișul (divizia A);

Sala Dlnamo, de la ora 15: „Cupa 
Venus” la mlnl-fotbal feminin.

HOCHEI : Patinoarul artificial „23 
August", de la ora 16.30: JocurUe 
turului n In grupa secundă a cam
pionatului național.

HALTERE : Sala Giulești n. ora 
9 : Cupa tlnărul rapldlst șl concurs 
de culturism.

POPICE i Arena Giulești i Rapid 
București — Gloria București, arena 
Constructorul : Constructorul Bucu
rești — Voința București — partide 
din ultima etapă a turului campio
natului masculin, divizia A. Reuniu
nile slnt programate de la ora 8.

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

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

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

PETERS i „Sînt mulțumit de re
zultat. Știu însă că partida de la 
București va fl mult mai dificilă. 
Noi am avut un început foarte bun 
și golul înscris de mine a dat echi
pei mult curaj. Rapid este o echi
pă destul de bună. Am reîntîlnit 
aici cîțiva jucători pe care-i cu
noșteam din Mexic; știu că sînt 
valoroși și mă aștept să ne facă 
zile grele la București. Răducanu 
este un portar distractiv. N-aș zice 
nici că e un portar rău, nici ca 
c bun. Aș zice că e un portar ne- 
obișnuit".

MIKE ENGLAND : „Jocul mi-a 
plăcut. A avut chiar momente cînd 
a fost bun. Am apreciat evoluția 
lui Boc și Răducanu. Aici, la Lon
dra. Rapid a încercat să joace de
fensiv. Sînt convins că la Bucu
rești se va exprima altfel. Nu con
sider că sîntem deja calificați".

— Steaua. Așa au stat lucrurile 7 
Trebuie, atunci, să presupunem 
că și ceilalți arbitri și observatori 
federali îi caută nod în papură lui 
Uifăleanu, din moment ce jucăto
rul clujean apare aproape de fie
care dată în rubricile rezervate 
abaterilor de la disciplină, din ra
poartele înaintate Federației.

Dar să ne oprim la faza care a 
dus la înscrierea golului Universi
tății Cluj, în meciul cu Steaua. (De 
fapt, a fost un autogol, Haidu prin- 
zînd mingea și aruneînd-o apoi în 
plasă, cînd a Vrut să se ridice !). 
Observatorul federal apreciază ca 
greșită semnalizarea tușierului Em. 
Păunescu, la faza în chestiune, și, 
implicit, justă hotărârea arbitrului 
de a acorda golul.

Un alt arbitraj elogiat de obser
vatorul federal (rolul acesta înde- 
plinindu-1 Petre Olaru) a fost cel 
de la Oradea, din acel dramatic 
meci dintre Crișul și F. C Argeș, 
care avea să se încheie cu victo
ria oaspeților. Toți cei trei compo- 
nenți ai brigăzii de arbitri (Aurel 
Bentu, la centru, I. Daneu și St. 
Radu, la linie) au primit nota 10. 
O notă mare — 9 — a fost acordată 
și publicului orădean. pentru spor
tivitatea cu care a primit înfrân
gerea echipei sale și implicit, pier
derea celor două puncte, poate vi
tale pentru existenta Crișului în 
prima divizie.

Cît privește arbitr; |ul lui Mir
cea Rotaru, în partida Dinamo — 
Petrolul, observatorul federal. Ion 
Voica, îl socotește satisfăcător, cu 
decizii juste și prompte, dar și cu 
altele nemulțumitoare. Conducă
torului partidei i se reproșează, 
în special, neacordarea unei lovi
turi' indirecte. în careul Petrolului, 
în penultimul minut al primei re
prize.

Un fapt demn de reținut pe mar
ginea abaterii săvîrșite de Nistor, 
de la Farul, în meciul cu C. F. R. 
Cluj (lovirea intenționată a adver
sarului. consemnată și de observa
torul federal, Mircea Cruțescu): 
Clubul Farul a refuzat să suporte, 
din banii colectivului, deplasarea 
lui Nistor la București, pentru ca 
acesta să se apere în fața Comi
siei de disciplină, socotind că nu 
trebuie să se vină, din partea clu
bului, în ajutorul unui jucător, în 
mod clar vinovat.

O măsură înțeleaptă, educativă.
Jack BERARIU

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE 

TRAGERII EXCEPȚIONALE 
DIN 5 DECEMBRIE 1971 :

Categoria 1 ■ 1,10 variante autotu
risme „Dacia 1300” ;

Categoria 2 : 6,90 variante autotu
risme „Dacia 1100“ -sau autoturisme 
„Skoda S 100” plus 2 000 lei ;

Categoria 3 : 18,45 excursii în Aus
tria ■=■ 7 000 lei ;

Categoria 4 : 39,8 excursii de două 
locuri — Berlin. Leipzig, Dresda — 
5 000 lei ;

Categoria 5 i 188,75 a 3 701 lei ț
Categoria 6 : 352,20 a 500 lei ;
Categoria 7 : 699,10 a 200 lei ;
Categoria 8 : 1463,55 a 100 lei.
Cîștigătorii de autoturisme slnt : 

EUGENIU GRIGORE — Hunedoara
— Calan - „Dacia 1300” ; ION MIR
CEA — Cluj. AVRAM SPATARU și 
GHEORGHE HAN — Cluj. NICOLAE 
ORAȘANU — Iași. CONSTANTIN I. 
BUNEA — Sinaia, MARIA VÎRTOSU
— București și IOSIF LOGIGAN — 
București ■= „Dacia 1100“ sau „Sko- 
da S 100” + 2.000 lei.

Lista cîștigătorilor de excursii va 
fi publicată în numerele viitoare ale 
ziarului.

CHIVERS : „A fost o bună vic
torie pentru Tottenham. Regret că 
n-am marcat mai multe goluri. 
Mi-a plăcut foarte mult portarul 
Rapidului".

NICHOLSON (managerul echipei 
Tottenham): „N-a fost un meci 
atractiv. Jucătorii mei au muncit 
enorm și nu pot evidenția pe ni
meni. Unii trebuiau să paseze cu 
mai mare precizie și să finalizeze 
mai atent. Acest 3—0 mă face să 
nu fiu sigur de calificare. Mă aș
teptam ca Rapid - să I >âce mai bine. 
Credeam că după primirea pri
mului gol echipa română va în
cerca să atace. Dar ea a Conti
nuat să î'ămînă, în defensivă. Pe 
un portar ca Răducanu l-aș... îm
pușca ca să nu mor de inimă"

BAZIL MARIAN '■ „Jucătorii mei 
s-au străduit să facă față și ș-au 
dăruit jocului. Am primit însă go
luri ușcr de evitat, după cum am 
și evitat goluri pe jumătate fă
cute. Răducanu mi-a dat multe 
emoții. Trebuie să recunoaștem că 
Tottenham este un adversar puter
nic, care miercuri seara a Aeritat 
indiscutabil victoria. Dar la Bucu
rești și eu și jucătorii mei vrem 
să învingem".

RĂDUCANU : „Sînt convins că 
se va comenta mult modul cum am 
apărat aici. Dar precizez că din 
cauza mea nu s-a înscris nici un 
gol și că am scos numeroase mingi 
foarte grele. Am făcut cîteva 
„numere" fiindcă eram trist și 
fiindcă mi-am dat seama că nu 
vom putea scoate un rezultat mai 
strîns".

(R. B.)

UN UK APORT CETĂIfflESC Șl RĂSPUHJEIÎIPRECKE
(Urmare din pag 1)

rio dintre acestea. Ce măsuri au 
fost luate de către consiliile popu
lare pentru ca ele să fie îndeplinite 
la timp, ce rezultate s-au obținut 
pînă acum ? Avem în vedere, în 
special, munca de proiectare și 
asigurarea mijloacelor materiale.

— Este adevărat că majoritatea 
amenajărilor și construcțiilor sporti
ve au fost stabilite să le realizăm 
sau să le începem. în cursul anului 
1972. In acest scop, au fost luate 
măsuri pentru asigurarea în termen 
cu documentații tehnice, contractarea 
lucrărilor cu unitățile de construcții 
și prevederea în proiectul de buget 
pentru anul următor a fondurilor 
necesare realizării acestor , obiective. 
Așa, de exemplu, pînă La această 
dată, a fost definitivată schița de 
sistematizare a actualului Obor din 
municipiul Buzău, cu amplasamen
tele terenurilor sportive, a fost exe
cutat proiectul sălii de educație fi
zică de la Școala generală nr. 11 Bu
zău. proiect care va fl adaptat și 
la celelalte școli stabilite, și este în 
curs de elaborare schița de siste
matizare a complexului sportiv din 
parcul Crîng.

Avînd în vedere faptul că pentru 
realizarea obiectivelor ce ni le-am 
propus este necesar să se foloseas
că un volum însemnat de muncă 
patriotică, comitetele executive ale 
consiliilor populare municipal, oră
șenesc și comunale au prevăzut în 
planurile pe anul 1972 lucrările ce 
se vor executa de către cetățeni la 
amenajarea bazelor sportive, a tere
nurilor de joacă pentru copii, a locu
rilor de agrement etc.

ROMÂNIA FILM anuntăi 
ÎN CURÎND pe ecrane 

„L O V E ST OR Y“
După romanul lui Erich Segal

„...Ce-ar fi de spus în legătură cu o fată de 25 de ani care a murit ? Că era frumoasă. Și inteligentă. 
Că-i plăceau Mozart și Bach. Și The Beatles. Și eu..

„.. .Nu știu pentru ce, am repetat atunci ceea ce învățasem de mult de la frumoasa fată ce murise :
— „DACA IUBEȘTI NU-I NEVOIE DE SCUZE PENTRU NIMIC, NICIODATĂ...".

DOUA MARI RECORDURI DE PUBLIC:
ROMANUL LOVE STORY • PESTE 100.000.000 CITITORI 
FILMUL LOVE STORY: ZECI DE MILIOANE DE SPECTATORI...

OFERIȚI CADOURI CELOR DRAGI! 
înainte de a vă decide ce să cumpărați, vizitați neapărat 
MAGAZINELE COOPERAȚIEI DE CONSUM 

unde puteți alege cadouri frumoase 
și utile pentru toate vîrstele

S-au întors biatloniștii noștri de 
la Murmansk. S-au întors pentru 
a pleca imediat în Alpi unde, zile
le acestea, partțcipă la primul 
concurs internațional al sezonului, 
concurs găzduit de stațiunea elve
țiană Llnthal/ între două avioane, 
am reușit să întîlnim pe unul din 
antrenorii lotului nostru olimpic, 
prof. C. Tiron, și să aflăm cum 
și-au petrecut timpul schiorii noș
tri, dincolo de Cercul polar.

— Am să încep prin a spune că 
în afara drumului lung, foarte lung 
și de aceea destul de obositor, sta
giul de antrenament făcut la Mur
mansk, în U.R.S.S.. s-a desfășurat 
în condiții foarte bune și ne-a fost 
deosebit de util. Cele două nopți 
și aproape două zile de tren (de 
la Moscova) ne-au dus într-o re
giune cu totul deqsebită- Nu tre
buie urat că orașul Murmansk 
(300 000 de locbitbri) este cea mai 
mare așezare omenească aflată 
dincolo de Cercul. polar• șl noi am 
sosit acolo într-o perioadă în care 
soarele nu se ridieă deasupra ..ori-, 
zontului) Doar o lumină slabă 
(între 10,30 și 14,30) marchează 
ziua. - - ■■■ ■

— Zăpadă ați avut suficientă ?
— Am sosit la Murmansk în pli

nă ninsoare și. în momentul cînd 
stratul de zăpadă atingea 1,50 rn, 
așa că pentru a-și trasa pîrtia 
schiorii noștri s-au transformat în- 
tr-un fel de buldozere. Aceeași 
muncă a trebuit s-o repetăm a 
doua zi, căci peste noapte s-a mai 
adăugat un metru de zăpadă.

— Și în continuare a trebuit să 
vă trasați zilnic partida ?

— Nu ! Ninsoarea a încetat, tem
peratura a coborît între — 20—30 
grade, bine simțită din cauza via
tului. Gerul a făcut ca zăpada să 
rămînă tot timpul excelentă și să 
deschidă un apetit deosebit pentru 
alergare.

— Cîți kilometri parcurgeați zil
nic ?

— în jur de 35 km. pe pîrtii va
riate, fapt care a contribuit la în
lăturarea totală a monotoniei ce 
însoțește, de regulă, primele antre
namente pe care le facem în țară.

— Prin decizia luată s-au stabilit 
răspunderi pentru fiecare sector de 
activitate. Experiența ne-a învățat, 
însă, că aceasta nu e de-ajuns, că 
permanent este nevoie să se verifice 
modul cum sarcinile sînt înfăptuite, 
cum prind viață măsurile prevăzute 
In acest sens, ce ați putea să ne re
latați ?

— Doresc să precizez că în activi
tatea Comitetului Executiv al Con
siliului popular ’județean s-a încetă
țenit practica organizării controlului 
îndeplinirii sarcinilor ce reies din 
deciziile pe care le adoptă.

Referindu-mă Ia decizia pe care 
am adoptat-o în legătură cu dez
voltarea bazei materiale pentru 
practicarea pe scară largă a activită
ții de educație fizică și a sportului 
în județul nostru, menționez că, 
recent. Comitetul Executiv al Con
siliului popular județean a avut o 
consfătuire ou conducerile comi
siilor permanente cu care prilej 
s-a recomandat acestor organisme ca 
în activitatea lor să controleze mo
dul cum se aduc la îndeplinire mă
surile stabilite prin această decizie.

De asemenea, s-au luat măsuri ca 
prin corpul de control al președin
telui și alți lucrători din aparatul 
Comitetului Executiv să se urmă
rească. în permanență, preocuoarea 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare municipal, orășenesc și co
munale pentru îndeplinirea în termen 
a sarcinilor ce le \revin din deci
zie. Apreciem interesul deosebit și 
preocuparea pe care o manifestă Bi
roul Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport în vederea 
asigurării bazei materiale necesare 
îmbunătățirii activității sportive.

Pentru realizarea integrală a obiec

— Cum împăcați această zT po
lară cu orele de antrenament care 
includeau și trageri ?

— Schiam și după-amiază pe o 
pîrtie de 3 km; 'luminată. Iar fap
tul că tragerile a trebuit să le e-

Nicolae Veștea, unul din tinerii 
biatloniști care se remarcă in a- 
cest început de sezon

Foto : N. DRAGOȘ

fectuăm în condiții grele (ger,' 
vînt și lumină slabă) cred că nu 
ne-a stricat. Din contră.

— Au mai fost și alți biatloniști 
la Murmansk ?

— Echipa R.D.G. plecase doar 
cu o zi înainte de sosirea noastră. 
Am întîlnit doar pe biatloniștii 
bulgari (juniori și echipa B) și fon- 
distele junioare. Apoi a venit, din 
Suedia,, și pr'imâ echipă a Bulga- 

tivelor Înscrise în această decizie. . 
Comitetul Executiv al Consiliului 
popular județean și-a propus să ana
lizeze periodic stadiul de îndeplinire 
a acestora și să ia măsurile ce se 
impun.

— Despre lipsa unor amenajări 
pentru copii în apropierea blocurilor 
s-a scris în mai multe rînduri în 
presă. S-au făcut încercări, dar dupâ 
părerea noastră, destul de timide. In- 
orașele din județul Buzău se simte 
nevoia acută a unor asemenea tere
nuri de joacă, a amplasării unor 
instalații etc. Cum considerați că va 
putea fi rezolvată o atare problemă ?

— Pornind de la faptul că atît In 
municipiul Buzău, cit și în orașul 
RImnicu Sărat spațiile de joacă pen
tru copil sînt insuficiente, iar cele 
existente nu sînt amenajate și în
treținute corespunzător. In decizia 
noastră această problemă ocupă un 
capitol special. Considerăm că este 
de datoria comitetelor executive ale 
consiliilor populare respective să ur
mărească realizarea obiectivelor ce 
ni k-am propus în acest sens, iar cu 
sprijinul întreprinderilor, instituțiilor 
și asociațiilor de locatari să găsească 
noi posibilități de amenajare și ex
tindere a acestor terenuri, precum 
și construirea unui număr tot mai 
mare de instalații de joacă, mese 
prefabricate de tenis, panouri de 
baschet etc.

în atenția noastră va sta în viitor 
sarcina ca o dată cu amplasarea noi
lor cartiere de locuințe să asigurăm 
numărul necesar de amenajări pen
tru jocul copiilor.

Considerăm că măsurile stabilite 
prin această decizie prezintă o im
portanță deosebită pentru județul 
nostru, de aceea noi vom face totul 
pentru ca prevederile ei să se rea
lizeze In întregime și la termenele 
stabilite. 

riei de biatlon care — în continu
are — se va antrena la Leningrad 
în compania echipei U.R.S.S.

— Cum apreciați forma biatlo- 
niștilor noștri la această oră și 
care din ei socotiți că au progre
sat ?

— Deși alergarea a urmărit doar 
dezvoltarea rezistenței, se poate 
observa o îmbunătățire generală a 
tehnicii. Se împinge mai puternic 
și cu brațele și cu picioarele. Către 
sfîrșitul perioadei am făcut, de 
altfel, un prim concurs cu carac
ter de selecție pe 12 kna cu două 
trageri a 8 cartușe, care a dat 
următoarele rezultate i 1. C. Cara- 
bela 47:25 (2 min. penalizare), 2. 
Fg. Gîrniță 48:15 (5 m. pen), 3. N. 
Vestea 48:27 (3 m. pen), 4. V. Pa
puc 48:53 (4 m. pen). 5. G. Vilmoș 
69:40 (3,30 m. pen), 6. V. Fontana 
49:50 (4,30 in. pen), 7. I. Țețosu 
49:55 (4,30 m. pen). 8. Gh. Voicu 
50,00 (9,30 m. pen). Aș vrea să re
marc, fiindcă am cronometrat se
parat timpul petrecut în poligon, 
că în special tinerii s-au adaptat 
unui ritm de tragere rapid. Girni- 
ță și Veștea coborînd sub 4 min.

— Care este programul următor 
al lotului nostru olimpic ?

— După concursul din Elveția, 
vom lua parte la un altul (17—18 
decembrie) în Italia (Predazze), 
unde vom avea ca adversare echi
pele Italiei, Franței și R.F.G. Apoi, 
vom reveni în țară, unde vom lua 
parte la concursul internațional 
din 27—29 decembrie de la Poiana.

Le-am urat succes biatloniștilor 
noștri și așteptăm cu interes re
zultatele lor.

Convorbire realizată de
A. B. PENU

SĂPTĂAAÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
(urmare din pag. I)

ză între sublinierea echilibrului 
de forțe, sau scot la iveală ca
rențe de pregătire și de moral, 
surprizele se încadrează în limite
le... firescului (ale competiției, ddcă 
vreți). Dacă la București, dupâ ce 
au aprins speranțe mari, volei
balistele medicinisie capotează 
în fața... antibioticului Penicilinei 
lași, surpriza... scontată a înfrîn- 
gerii ecnipei campioane n-a mai 
avut loc și specialiștii, judecind 
a posteriori, încep sâ găsească 
argumente care să le contrazică 
pe cele dinaintea meciului... Pen
tru că ierarhizarea valorilor nu 
înseamnă în sport urcarea vriei 
simple scări în clasament.

Dar atunci cînd echipa noas
tră reprezentativă de handbal,

DE LA TEORIE
La Timișoara, centrul metodo

logic de studii și documentareal 
C.J.E.F.S. Timiș a organizat re
cent un simpozion intitulat „For
ma atractive de educație fizică 
în rîndurile femeilor". Figurînd 
în planul de muncă al comisiei 
pentru activitatea de educație fi
zică și sport de masă din cadrul 
C.N.E.F.S., acțiunea a prilejuit 
aproape douăzeci de comunicări 
dedicate, în esență, sportului ca 
factor de influențare pozitivă asu
pra organismului și capacității 
de muncă a femeilor, ca factor 
deconectant, recreativ. S-a subli
niat, cu acest prilej, caracterul a- 
plicativ al dezbaterilor, întrucît 
cercetările s-au bazat pe un nu
măr consistent de subiecți, și în 
acest sens n-am avut nici un mo
ment de îndoială, cu atît mai 
mult cu cît în aceeași perioadă 
la Timișoara aveau loc întrece
rile finale ale „Cupei Olimpia", 
destinată sexului frumos.

De altfel, „Cupa Olimpia' con-

----------------------------------i

• Temperatura scăzută din,«ulti
mele zile a înghețat apa lacului 
Ciucaș din Tușnad. permițînd ad
ministrației stațiunii să amenajeze 
pista de viteză. Ieri am aflat că 
de cîteva zile se patinează la Tuș
nad. viteziștii asociației sportive 
locale Șoimii șl cei de la Școala 
sportivă din Miercurea Ciuc efec- 
tuînd aici primele antrenamente.

Reamintim că pe lacul Ciucaș 
va avea loc. în zilele de 25 și 26 
decembrie, finala campionatului 
național feminin, amînată anul tre
cut din cauza condițiilor meteoro
logice nefavorabile. Concomitent se 
vor desfășura și întrecerile tradi
ționalei competiții, dotată cu tro
feul „Cupa 30 Decembrie".

i
• La concursul internațional de 

patinaj artistic, rezervat perechi
lor, desfășurat la Lodz, și-au dis
putat întîietatea sportivii din Italia, 
Ungaria. Polonia, Austria și Româ
nia. Primul loc a revenit dublului 
polonez Krazyna Csanaska. Adam 
Brodecki cu 299,6 p. Repre^tQrțijji 
țării noastre, Letiția Păcurâru — 
Dan Săveanu. s-au clasat pe’ locul 
8 cu 228,9 p.

• în zilele de 19 și 20 decem
brie urmează să aibă loc la Riga 
o mare demonstrație internațio
nală de patinaj artistic. La această 
reuniune va participa și tînărul 
nostru patinator Ion Mircea.

• Poiana Brașov și orașul Mier
curea Ciuc vor găzdui în ziua de 
26 decembrie o demonstrație de pa
tinaj artistic, la care își vor da 
concursul cei mai buni sportivi ai 
țării.

campioană mondiala, pierde ,1a" 
mentabil pe teren propriu, în 
fața unui adversar modest (El
veția), pe care îl învinsese me
reu pînă atunci, fără probleme, 
atunci surpriza scorului final re
levă niște dificultăți mai profun
de, prin care trece lotul nostru, 
restructurat în vederea Olimpiadei 
de la Munchen și a viitoarelor 
confruntări oficiale. Mai ales 
cînd, în paralel, rezultatul foar
te bun al echipei secunde la tur
neul internațional de la Tbilisi 
arată clar că nu valoarea 
trebuie pusă în discuție, ci 
mijloacele actuale de exprimare 
ale primilor jucători.

lată, deci, că și în sport, unde 
neprevăzutul are un loc firesc 
în focul întrecerii, sînt surprize și 
surprize....

• 
LA PRACTICĂ

tinuă tradiția acestui an care, 
prin cupele ,,Femii}xi'_..llași) și 
„Diana* (București), a .încercat 
să impulsioneze exercițiul fizic și 
sportul în rîndul femeilor. S-a 
spus după acest interesant sim
pozion timișorean că toate con
cluziile sale vor fi adunate în- 
tr-un volum. Interesant, nimic de 
spus, dar considerăm că esenția
lul nu aci rezidă, ci în transpu
nerea acestor concluzii, științific 
fundamentate, în practică. Dru
mul de la un număr de subiecți 
(chiar și apreciabil), la sportul 
de masă, înseamnă de fapt, tre
cerea de la experiment la viață. 
Și cum cercetarea științifică tre
buie sâ fie strîns legată de via
ță, ea trebuie să răspundă ce- 
rinfelor practicii '(apropiată și de 
perspectivă), viitoarele inițiative 
ale organelor și organizațiilor 
chemate să impulsioneze sportul 
în rîndul maselor de femei, vor 
avea, sperăm, un suport real în 
concluziile specialiștilor.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

r



Handbalistele românce joacă azi cu Norvegia
ZEIST, 11 (prin telefon, de la tri

misul nostru special)
La ora cînd îmi încep această 

relatare, apele s-au liniștit în ta
berele celor 9 echipe reprezenta
tive. participante la cea de a IV-a 
ediție a campionatului mondial fe
minin de handbal. Apropierea cli
pei de începere a primelor partide 
din cadrul acestei mari competiții 
internaționale, așteptată cu un 
deosebit interes1, 
..Țara lalelelor", unde 
are mulți 
determinat 
de liniște, 
pînă acum.
prevestește furtuna, o furtună com- 
petițională. ce se va declanșa în 
mod sigur o dată cu consumarea 
jocurilor inaugurale, 
astăzi după ;
ROTTERDAM 
și UTRECHT 
Iugoslavia — 
României va
Rotterdam formația Norvegiei.

Ce determină această previziune, 
să zicem (ținînd seama de terme
nul folosit...) „meteorologică" ? în 
primul rînd faptul că cele 9 cchine 
participante s-au pregătit cu o' mi
nuțiozitate ieșită din comun, dis- 
putînd zeci de partidc.de verifi
care și urmărind, totodătă, felul 
în care se antrenează celelalte for
mații. Apoi nu trebuie să uităm 
faptul că la acest turneu final sint 
prezente două 
care au înscris 
cite o victorie în 
dial (România și

așteptată cu
, mai ales aci în 

handbalul 
și devotați prieteni, a 
apariția unui moment 

în febrila activitate de 
Este însă o liniște care

care au loc 
amiază (n.r. ieri) la 

I (Ungaria — Olanda) 
(R.F.G. — Japonia și 

Norvegia). Echipa 
întîlni duminică la

— fără îndoială — mărește gra
dul de atracție al întrecerii. Pe 
de altă parte, numeroasele partide 
de verificare, despre care am a- 
mintit mai înainte, au dus la con-

DlINA Cr.IMOVSCHI

din selecționatele 
în palmaresul lor 
campionatul mon- 
Ungaria), ceea ce

ciuzia că în momentul de față în 
handbalul feminin, pe plan 
dial, la fel ca in cel masculin, 
xistă un-sensibil 
care determină 
tehnicieni să se 
■nosticuri. Totuși, 
reprezentativele fi
și Danemarcei (grupa A). Iugosla
viei si României (grupa B), Unga
riei și R. D. Germane (grupa C) 
au cele mai mari șanse de a ob-

mon- 
e- 

echilibru de forțe, 
ca foarte puțini 
hazardeze în pro- 
putem spune că 

î I'. a Germaniei

Azi la Bratislava

ECHIPELE MASCULINE DL HANDBAL ALE ROMÂNIEI

ține calificarea în. semifinale. Care 
dintre ele va ajunge, însă, în fi
nală și care va primi cununa în
vingătorilor ? - 
cărei răspuns 
ficil de dat.

Revenind la 
joară această 
sportivă internațională, trebuie să 
precizez că în ultimele zile harni
cii organizatori olandezi au avut 
mult de furcă, reușind totuși să 
se achite, mai mult decît onorabil, 
de deloc facila lor misiune. în 
ultimele 24 de ore au avut loc o 
ședință tehnică, una de instructaj 
<u arbitri delegați și o conferință 
de presă. Cele 9 echipe participante 
sînt cazate în două frumoase cen
tre sportive, unul la Zeist, iar ce
lălalt la Papendal. iar jocurile ur
mează să se dispute în trei orașe 
apropiate (Utrecht. Arnheini și 
Rotterdam) șj în al patrulea ceva 
mai depărtat Groningen.

La conferința de presă am aflat 
și numele cavalerilor fluierului, ce 
vor oficia la această a IV-a ediție 
a C.M. Ei sînt. majoritatea lor din 
țări neutre, adică ale. căror selec
ționate nu sînt prezente la turneul 
final. Iată numele celor 8 arbitri 
neutri : Erwin Brunbauer, Karl 
Hiesel (Austria). Riszard Hclemeiko, 
Jcrzy Passon (Polonia), Hans Karls- 
scn. Leif Olsson (Suedia). Janis 
Grinbergas, Juszef Smolenko 
(U.R.S.S.), cărora li se adaugă doi 
reprezentanți ai țării gazdă : Ger
hard Hotilbraken și Theo Killhorn, 
în miinile lor. mai bine zis în... 
fluierele lor. este, cum glumea un 
coleg la conferința de presă, încre
dințată soarta celor 9 selecționate 
naționale. Așa să fie ? Firește că 
nu ! Soarta fiecărei echipe se află 
in propriile ei mîini. Și de acest 
lucru ne vom convinge începînd de 
azi (n-r. ieri) cînd au loc primele 
jocuri din cea de a IV-a ediție a 
G.M. de handbal feminin.

- iată o întrebare al 
este extrem de di- TURNEE DE ȘAH
atmosfera ce încon- 
importantă dispută VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

CAMPIONAT DE ALPINISM
La Talta s-a desfășurat, în zile 

de sfîrșit de toamnă, campionatul 
de alpinism al U.R.S.S., după un 
program interesant caie a cuprins 
trej probe distincte i escaladă 
perechi, individuală și 
alpină pe echipe.

Probele feminine s-< 
pe renumitul Vîrf al Crucii, 
fața unei mari asistențe. Cea

în 
escaladă

VARA FOTBAL,

bună performanță a realizat-o 
Nadejda Novikov (Leningrad), 
care ■ a străbătut cele două trasee 
de 120 m. Ci un rezultat mult su
perior față de restul concurentelor. 
Pe locul secund s-a situat T. Sa- 
moilina din Sverdlovsk, iar locul 

re- 
Va-

al. treilea a revenit unei alte 
prezentante din Leningrad — 
lentina Nosova.

5
Amănunte de la primul meci, incheiai la ega'itaie

Citeva ore după inJieierea pi i- 
mei partide . dintre selecționatele 
r tseuline dc handbal ale 
n cj și Cehoslovaciei, aJică 
aflarea rezultatului firjal ș) 
amănunte strict statistice, am 
o convorbire telefonică cu 
lalea Trinec, prilej pentru 
pieța prima imagine, destul 
rară, despre acest meci, 
norul federal Nicolae Nedcf 
clarat mulțumit de rezultat 
comportarea de ansamblu ; 
mației noastre. El ne-a 
că . întreaga echipă, i 
lipsa de prqgătire 
Guhesch și obosea la 
în ce mai acută a lui 
jucat pentru Gruia, 
să pună bine în 
acestui excelent 
portant este faptul că și Gruia a 
manifestat multă răbdare și aten
ție, reușind în cele din urmă să 
înscrie 7 goluri. Interlocutorul fios- 
fi'u ne-a mai precizat că din echi
pa cehoslovacă o deosebită impre
sie i-au făcut Lafko, un tînăr rea-

Româ- 
după 

a unor 
l’VUt 

loc al i- 
a com
ae fu- 
Ant re- 
sa de

și de 
a for- 

precizat . 
s i z î n d 
a lui 
din ce

Kicsid, a 
strjcluindu-.se 

valoare enlităt.ilc 
realizator. lin- .

s e

(10-10)
clin ce în ce mailizutor eiire 

sigur pe el.
Am solicitat, pentru 

noștii să " " 
pre raportul de 
întîlnire și părereți 
formației cehoslovace, 
lată ce ne-a declarat el : 
Vchipe 
judicioase, deoarece atît 
prietenii noștri români 
victoria. Cuni ea nu 
blă. neam mulțumit 
zullat de egalitate, 
noastră a jucat, cred 
în prima repriză, 
comiș 
— firește r 
profilat prompt. In general, 
sînt mulțumit de rezultat".

Ce'e două echipe se înlîlnesc as
tăzi din nou, de această dată in 
i’alatul Sporim jor din Bratislava. 
Partida promite să fie interesantă, 
deoarece este greu de crezut că 
gazdele nu vor face totul pentru a 
obține victoria. Arbitrii vor fi 
Laszlo KesHhel.v și Andor Mațfei, 
ambii din Ungaria, aceiași cure mu 
condu,s primul joc

Iată primele rezultate înregistrate : 
R.F. a Germaniei — Japonia 10—7 
(5—4) și Ungaria — Olanda 12—3 
(6-1).

este 
șt portarul Kralik.

ca cititorii 
aibă o idee corectă des- • 

forțe din aceasta 
antrenorului 

liri Vicha 
„Ambele 

au adoptat sisteme tactice 
noi cit și 

am dorit 
putea fi du
cii un re- 
Selecționala 

eu mai bine 
După pauză am 

însă multe greșeli, de cate 
handbalișlii români au 

însă.

Hristache NAUM

După o zi de repaus „Cupa cam
pionilor europeni" la șah a fost re
luată la Vrnfacka Banja cu parti
dele din runda a 7-a. în cele cinci 
ore de joc s-au terminat numai 
două partide: campioana mondială 
Nona Gaprindașvili a învins în 39 
de mutări pe Timer, iar Verâczi 
a cîștigat la Eigenmann (în 13 
mutări '). Pe primul loc în clasa
ment a trecut maestra maghiară 
Veroczi cu' 5V2 p urmată de com
patrioata .sa Ivanka 5 (1) p, Erenska 
(Polonia) 4>/2 (1) P, Polihroniads 
(România), Vokralova (Cehoslova
cia) 4 (1) p.

★

întrecerile masculine s-au des
fășurat pe stînca Herghiani — si
tuată la km 73 pe șoseaua spre 
Sevastopol — pe un perete verti
cal care a oferit foarte puține 
puncte de sprijin. Cei 100 de me- 
tri ai escaladei (cu o coborîre de 
50 m) au fost realizați de campio
nul unional, V. Markelov, în nu
mai 7,57 minute ! El a cucerit me
dalia de aur și un nou titlu de 
campion.

Proba de orientare turistică a re
venit surprinzător reprezentanților 
orașului Harkov, care pe un teren 
necunoscut, au dat dovadă 
mult curaj și de mult simț 
orientare.

Tn urma marelui succes de 
blic înregistrat cu această ocazie 
federația unională de specialitate 
a hotărît amenajarea pe Vîrful 
Crucii a cîtorva trasee speciale 
pentru concurs și antrenamente, 
ca și construirea de tribune pen
tru public.

Pentru stimularea participării la 
escaladele t montane au fost sta
bilite normele pentru o nouă in
signă numită „Ogarii stîncilor".

IARNA TENIS DE MASA
dică la 43 615 ! Secretul acestei creș
teri vertiginoase ? O bună populari
zare. Un singur exemplu este eloc
vent. Recent, 
s-a bucurat 
campion al 
Stahlberg. și

R.D.Numeroase și variate sînt. în 
Germană, formele de atragere în ac
tivitatea sportivă a cetățenilor de 
toate vîrstele. tn capitala țării, la 
Berlin, două discipline sportive sînt 
deosebit de populare pentru mari.ie 
mase : vara fotbalul, iar iarna te
nisul de masă.

Pe lingă sutele de campionate ..de 
casă” ale întreprinderilor, instituți
ilor și școlilor de toate gradele, în 
toamna aceasta s-a organizat pentru 
prima oară și un campionat rezervat 
actorilor și artiștilor instrumentiști, la 
care participă toate teatrele si or
chestrele berlineze. După terminarea 
turului campionatului pe primul loc 
se află echipa Operei Comice, deși 
în ultimul joc ea a fost învinsă 
după o partidă dramatică, cu ,1—2. 
de formația Operei de Stat. Meciurile 
atrag un mare număr de spectatori, 
îndeosebi atunci cînd joacă echipa 
ansamblului Friedrichsfadtpalast. sau 
cea a orchestrei Radiodifuziunii for
mații care se bucură de o deosebită 
poDularitate.

în timpul iernii sportul cel mai 
practicat este tenisul de masă. An 
de an, cu începere din anul 1961. de 
cînd s-au organizat primele campio
nate de mase, numărul concurenți- 
lor a fost într-o continuă si semni
ficativă creștere. De la 3 200 de iu- 
cători în 1961 în 1971 cifra se ri-

frumos- succes 
dintre fostul 
tenis. Horst 
cîștigător al 
argint, fon- 

Așa cum era 
Stahlberg cu 

21—10. 21—lo. dar mai presus de
această victorie mai puțin impor
tantă. este propaganda făcută pen
tru un sport care atrage din ce în 
ce mai mulji participant! în compe
tiții.

dc un 
meciul 

țării la 
dublul 

medaliilor olimpice de 
distul Hans Grodotzki. 
de • așteptat, a învins

Ancheta agenției TASS a stabilit

CELE MAI BUNE SPORTIVE ALE ANULUI

„SIMBOLUL
Pe treningurile vișinii ale 

b.yștilor 
tat de 
vedea o 
niță cu 
scripț ia 
Secția de rugby a clubului Slavia 
a fost înființată cu 
urmă, din inițiativa 
catedrei de cultură 
lingă Universitatea 
Zdenek Slama.
nu de mult component al echipei 
naționale, a adunat in jurul 
student) din diferite facultăți, 
,rora a reușit să le transmită 
siunea sa pentru rugby.

Trei ani sînt desigur destul 
puțini pentru dobîndirea unei 
lori deosebite, dar acest timp a 
fost suficient pentru a alcătui din 
entuziaști) stndenți un colectiv pu-

rug
au vi zi

se putea
cehoslovaci, care 

curînd Moscova, 
etnbiemă ciudată! o buf- 
ochii mari deschiși și in- 
clubului sportiv .,Slavia".

trei anj în 
asistentului 

fizică de pe 
din Prag a, 

Acesta, fost pînă

său 
că- 
pa-

de
va-

de 
de

pu-

ÎNȚELEPCIUNII'
ternic, în care prietenia și spiri
tul sportiv sînt pe prim plan.

Călătoria la Moscova a fost pri
ma deplasare peste hotare a stu
denților cehoslovaci • „Am venit 
aici pentru a lua citeva lecții de 
rugby și ne bucură faptul că de 
la început am fost luați în serios", 
a declarat antrenorul echipei.

Slavia a jucat primul meci cu 
fosta campioană unională, echipa 
Institutului superior tehnic din 
Moscova, după care a întîlnit pe 
actualii deținători ai locului secund 
în campionat, echipa studenților 
Institutului de aviație din capitala 
U.R.S.S.

Deși au pierdut ambele întîlnirî, 
totuși, experiența căpătată va fo
losi în viitor tinerilor rugbyști 
praghezi. Nu degeaba, bufnița este 
simbolul înțelepciunii...

La Moscova. „Memorialul Alehin1* 
a continuat cu disputarea unor 
partide întrerupte. Stein a remizați 
cu Byrne, rezultat consemnat și în 
partida Parma—Olafsson. S-a Ju
cat de asemenea partida amînatăi 
dintre Spasski și Korcinoi. într-o 
variantă a deschiderii Reti, cam
pionul mondial a sacrificat un pioni 
pentru a obține inițiativa dar com
pensațiile nu s-au dovedit sufi
ciente, Korcinoi a contraatacat pu
ternic și la mutarea a 29-a Spasski 
s-a recunoscut învins I

După 12 runde în clasament con
duce Leonid Stein cu 8‘/2 p urmat! 
de Petrosian. Smîslov și Bronstein! 
cu cîte 7>/2 p.

JEAN DE BEAUMONT,
PROTESTEAZĂ!

PARIS 11 (Agerpres). — Contele 
Jean de Beaumont, președintele 
Comitetului olimpic francez, a a- 
nunțat 
funcție, 
recenta 
tetului 
acesteia 
bloc (inclusiv a schiorilor suspen
dați de C.I.O.) a schiorilor francezi 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Sappqro.

că se retrage din această 
ca urmare a faptului că la 
adunare generală a Comi- 
olimpic francez, membri .
au’ hotărît calificarea

in rîndiil redactori- 
agențiilor de presa 
lumii a desemnat-o 
austral iancă Shane

MOSCOVA 11 (Agerpres). —An
cheta internațională organizata de 
agenția TASS 
lor de sport a 
din 15 țări ale 
pe înotătdhrea
Gould. în vîrstă de 15 ani. cea mai 
bună sportivă a anului 1971. Shaue 
Gould a stabilit în acest an noi 
recorduri mondiale în probele de 
200 m. 400 m. și 800 m liber.

Iată clasamentul celor mai bune 
10 sportive din lume ale anului 
stabilit în urma anchetei agenției 
TASS : 1 Shane Gould (Australia) 
134 p; 2. Ilona Gusenbauer (Aus-

tria) — atletism — 117 p ; 3. Faina 
Melnik (U.R.S.S.) — atletism — 
101 p: 4. Ludmila Turisceva 
(U.R.S.S.) — gimnastică — 76 p ; 
5. Evonne Goolagong (Australia) — 
tenis — 71 p : 6.
(Austria) — schi 
degard Falk (R;
— atletism — 42 
gova (Bulgaria) — gimnastică ar
tistică — 32 p: 9 Beatrix Schuba 
(Austria) — patinqj artistic — 25 
p: 10. Karin Balzer (R. D. Germa
nă) — atletism. Nade.ida Cijova 
(U.R.S.S.) — atletism. Nina Statke- 
vici (U.R.S.S,) — patinaj viteză — 
toate cu cîte 24 p

Anneniarie Provii
— 54 p: 7. Hil
i’’ a Germaniei) 
p : 8. Maria Ghi-

— gimnastică

„TURNEUL CAMPIONILOR"
(Urmare din pag. 1)

lui

eapitolul viteză". Această ultimă 
presupunere a fost infirmată, to
tuși. în seara de vineri, cînd Kodes 
a zburdat în fața lui Smith. 
Dacă-mi permiteți, aș spune că. le 
fapt, cu Stan Smith poți alerga în 
linie dreaptă, pe cînd în fața lui 
Năstase ești obligat să alergi îa 
zig-zag.

„France-Soir“: „împotriva
Kodes, Năstase a făcut o demon
strație de fantezie. Românul esie 
probabil jucătorul cel mai talentat 
și mai spectaculos din întreaga 
lume".

„L’Equipe". care uneori n-a avut 
cuvinte amabile la adresa jucăto
rului. român, este de data aceasta 
.pe poziții diametral opuse : „llic 
Năstase, cu talentul remarcabil pe 
care îl posedă, ar putea deveni, 
fără îndoi» G, campion al lumii. 
Totul e să știm dacă acest tînăr 
fantezist va reuși să se stabilizeze 
într-o bună zi, să capete ceea ce 
se cheamă autocontrol... Nu e mai

pu(in adevărat, însă, că pe lingă 
„mașinile perfecționate" americane 
și australiene care au dominat în 
perioada de după război tenisul 
mondial, este absolut reconfortant 
să vezi un jucător atît de inspirat, 
care să-și permită luxul de a se 
amuza in toată libertatea pe teren. 
La 25 de ani. Ilie Năstase. recen
tul învingător al Turneului Wem
bley, unde a cîștigat la Laver și 
Newcombe, cunoaște aproape toate 
secretele jocului. EI este capabil 
să improvizeze, indiferent de pozi
ție. o lovitură strălucită, cu care 
să-l dezorienteze pe adversar".

Acestea sînt. foarte pe scurt, a- 
plauzele scrise ale presei pariziene. 
Vă rog să-mi permiteți să subscriu 
fără ezitare. Aș avea o singură 
rezervă : nu știu dacă recomanda
rea din ,.1'Equipe". care se referea 
la „stabilizare", este cea mai potri
vită pentru acest Robin Hood al 
tenisului. ,

Am hotărît să fac această „re
vistă a presei" abia în vestiarul 
victoriei asupra lui Franulovjci.

care repeta de altfel izbînda 
meciul cu Kodes. mai exact 
făcut-o în clipa în care trei 
riști englezi, înșumînd aproape 
de ani. au forțat literalmente 
vestiarului în care Nasty îmbră
case costumul Iui Adam. în fata 
acestei ..agresiuni". IIie s-a refugiat 
sub duș. Dar venerabilii comenta
tori englezi — care l-au văzut de
sigur jueînd și pe Tilden — au 
început să-și strige întrebările, pen
tru a învinge zgomotul apei. Năs
tase răspundea, urlînd. Pe carnete
le trio-uiui englez picăturile de 
apă deviate se transformau în fulgi 
albaștri: Totuși, impasibilii new
spapermen! își continuau travaliul, 
de parcă s-ar fi aflat în sala de 
conferințe a Coubertin-uiui, unde 
peste citeva minute Jack Kramer 
— directorul concursului — avea

în gala memorială PUIU NICOL AE

GH. CIOCHINA L-A ÎNVINS
PRIN ABANDON PE I. MAGERI

Gala inaugurală în memoria fostu
lui boxer Puiu' Nicolae s-a consu
mat aseară Jn sala din parcul sportiv 
Progresul, in fata unui public nu
meros care a urmărit întreceri clîrze, 
tingle de un bun nivel tehnic.

?4eciul vedetă al reuniunii, avînd 
ca scop selecția componentului re
prezenta! i vei secunde a României în 
vederea partidei cu Polonia, de ■ la 
Categoria semi ușoară.. a pus față în

năpraznic croșeu de sfinga. plasat tn 
ficatul rapidistului l-a adus pe Ma
geri în situația de a abandona. Deci 
învingător prin abandon și selecționat 
în echipa națională secundă Gheor- 
ghe Ciochină.

Celelalte rezultate : juniori, 
pană : Fl. Barbu (Progresul)' b.p. 
Loluț (D.) : cat. mijlocie mică : 
Vizitiu (P.) b.p. I. Gherman 
Pitești) : cat. semigrea : C.

cat. 
D. 
M. 

(C.S. 
Tănase 

față pe Gheorghe Ciochină (Steaua) b ab 2^A1 Hîera (C.SJ cat .
și Ion Mageri (Rapid). Feroviarul s-a 
prezentat în ring după o strălucita 
victorie realizată în fata fostului 
campion european al penelor, ma
ghiarul Orban si emitea justificate 
pretenții la selecție. Prima repriză a 
disputei a arătat o oarecare superio
ritate tehnică de partea lui Mageri 
dar. o dată cu începerea rundului 2 
Ciochină a atacat furibund, a lovit 
mult și din toate pozițiile, iar un

că : M. Tomâ (C.S.) b. ab. 2 Sc. Cris- 
teșcu (P.) : seniori, cat. muscă : D. 
Giugea (R.) b. p. Gh. Cristea (M.) ; 
cat. cocoș : R. Ivanciu (M.), b p. C. 
Arigoroaie (D.) ; cat. semiușoară : f. 
Răduț (P.) b. p. M. N'eagoe (M) ; 
cat. mijlocie mică : C. Niculae (R) 
b. p N. Niculae (M).

Paul IOVAN

Lft CUMD

din 
am 

zin-
200 
ușa

să ridice un pahar de whisky în 
sănătatea lui IIie Năstase.

P.S. Surpriza, marea surpriză 
din noaptea de vineri spre sîmbătă 
(mai exact orele b. 15). cînd Kod s 
i-a adus prima înfrîngere lui Smith, 
a avut momente insolite. Mgchil 
s-a întrerupt. în setul decisiv, pen
tru 20 de minute din cauza unei 
pane de curent. Reîntors în teren. 
Jan Kodes a ciștigat. în 8 minute 
(6—4. 3—6, 6—4). Probabil. în a- 
mintiren finalei pierdute Ia Forest 
Hills. Asistăm, de fapt, la un ve
ritabil carusel ai revanșelor.

P.I’.S. La apariția acestor rîn- 
duri, sîntem in așteptarea „marii 
finale" cu Smith. Numai această 
ultimă partidă (n. r. — la ega
litate. decide victoria directă) îl 
va consacra pe Ui.e Năstase drept 
„campionul campionilor".

FRANȚA-ROMÂNIA31-12LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

trul grămezii cu furibunde șarje pe 
aripi. Ceea ce ne-a surprins a fost 
faptul că jucătorii români s-au lă
sat întrecuți la capitolul rezistență, 
altă dată punctul lor forte. Fără a 
mai vorbi de faptul că ei au fost 
incapabili să culeagă vreun balon, 
nici din grămezile ordonate,, nici la 
aruncările de la tușa. Aceste obser
vații (de ordin statistic) demon
strează lipsa exercițiului temeinic în 
perioada pregătitoare. Lipsa de expe
riență nu poate fi invocată la infinit. 
Meciurile eu echipa de foarte bună 
clasă a Franței trebuie să prile.iu- 
iască progrese și nu stagnări 1

Iată acum pe scurt principalele 
momente ale acestei partide :

Min. 25. FRANȚA - ROMANIA 
0—3! După o grămadă în apropie
rea liniei de but a rugbyștilor fran
cezi. balonul ajunge la ’ '
care realizează un foarte 
drop. Min. 30. FRANȚA - 
NIA 3—3. în urma unei .......
de la tușă, se comite o obstrucție 
sancționată de arbitru cu lovitură de 
pedeapsă. Villepreux execută nrecis, 
restabilind egalitatea. Min. 31. FRAN
ȚA — ROMANIA 3—6 ! Irimesmi 

‘este contrat fără balon, în apropie
rea liniei de 22 a buturilor franceze. 
Tot Irimcscu încearcă transforma
rea loviturii printr-un drop, care ii 
reușește. Min. 37. FRANȚA—ROMA- 
NIA 3—9! Rășcanu s-a lansat fn a- 
tac, a depășit în slalom patru ad
versari. fiind oprit. în ultimă instan
ță ; printr.o «iwtrucție de Villepreux. 
Irimescu. de la 18 in. transformă 
impecabil.

Arbitrul a prelungit inexplicabil 
această repriză și. tn acest răstimp. 
Maso, după o perioadă de insistentă 
dominare a rugbyștilor francezi, rea
lizează o încercare pe care o trans
formă Villepreux: FRANȚA—ROMA
NIA 9—9, scor cu care se încheie 
prima

Min
12-9.
precis 
tată în

tar. Min. 47. FR YXȚA - ROMANIA 
15—9. Același Villepreux, datorită 
unej poziții ncregulamentare a I ii 
lorguieșcu în .’grămadă, ridică sco
rul printr-o nouă lovi’țnră de pe
deapsă. Min 59 FRANȚA — ROMA- 
NIA 21—9. O Combinație foarte fru
moasă între Villepreux și Dobor- 
trand, permite ’acestuia din urmă să 
majoreze scorul printr-o încercare, 
tr rnstormată d» fundașiii francez 
Min. 62. FRANȚA - ROMANIA 
25—9 O acțiune pe treisi'erturi, per
mite lui Dourthe să marcheze o nouă 
încercare. Min 64. FRANȚA—RO MA
NLY 25—12. Durbac. aflat în apro
pierea butului francez., reduce, dm 
handicap orintr-uh drop. Min. 67 
FRANȚA—ROMANIA 31—12. O nouă 
acțiune spectaculoasă a treisferturi- 
lor franceze și Cantoni 
nestingherit, încercarea fiind 
formată de Villepreux.

Nicolescu 
frumos 

- ROM A- 
repuneri

repriză.
42. FRANȚA — ROMANIA 

Villepreux a executat foarte 
o lovitură de pedeapsă dic- 
urma unui atac neregulamen-

„ORICINE, NUMAI 
ANGLIA NU !"

iar în calendar, nu ■ există ziua
31 septembrie...

de

E- 
re- 
ex-
ca

înscrie 
trans- 

Min. 70. 
chipa noastră are posibilitatea să 
ducă din handicap, dar balonul 
pediat de Durbac. de la 40 m.
urmare a unei lovituri de pedeapsă 
lovește bara 1 Partida se încheie cu 
scorul de 31—12 în favoarea rugbyș- 
tilor francezi.

Campionul olimpic în proba dc. săritură 
în lungime Bob Beamon și-a reluat an
trenamentele. realizînd 10,5 la 100 m plat 
și 1,88 m la înălțime. Campionul olimpic 
va participa la 14 ianuarie la un con
curs care va avea loc la Washington.

Pe stadionul „Twickenham" din Lon
dra s-a disputat tradiționalul meci de 
rugby dintre selecționatele universități
lor Oxford și Cambridge. Victoria a re
venit cu 21—3 1(10—0) studenților de la 
Oxford, care Și-au reînnoit succesul 
ținut anul trecut cînd au ciștigat 
14—3.

ob- 
cu

dc-Academia de Sport din Franța i-a 
cernat titlul de cel mai bun sportiv al 
luni) noiembrie tenismanului australian 
Ken Rosewall ' cîștigătorul titlului de 
campion mondial al profesioniștilor. 
Ken Rosewall ' este in virstă de 37 de 
ani. In cursul carierei sale a cîștigat 
de două ori turneele internaționale de 
la Roland Gartos și Forest-Hills. A dis
putat fără succes trei finale ale iur-

Acesta a fost răspunsul selection 
perului italian Valcareggi. atunci 
cînd a fost întrebat ce adversar ar 
prefera să aibă „squadra azzurra" în 
„sferturile” campionatului Europei. 
El consideră că actuala echipă a lui 
Alf Ramsey este apropiată ca valoa
re de aceea în care juca Bobby 
Cliarlton. și că i se pare cea mai 
redutabilă adversară pentru echipa 
Italiei. După Valcareggi. Anglia, 
U.R.S.S.. Iugoslavia și R.F. a Ger
maniei constituie cvartetul fruntaș 
al „sferturilor". Asupra echipelor 
Ungariei. României și Belgiei, el nu 
s-a putut pronunța, pentru că nu 
Ie-a văzut jueînd. Din acest motiv, 
la 12 ianuarie, el se va deplasa la 
Madrid pentru a asista la amicalul 
Spania — Ungaria.

ISTVAN ZSOLT
PĂRĂSEȘTE ARENA

împlinind vîrsta de 50 de 
unul dintre cei mai cunoscuți 
apreciați cavaleri ai fluierului, i

ani. 
i Si 
ma

TN GOANĂ DUPĂ
SENZAȚIE...

Nu de mult, agențiile de presă oc
cidentale au transmis știrea că cele
brul fotbalist vest-german Gerd 
Miiller va juca la Panathinaikos ! 
între timp, știrea a fost categoric 
dezmințită.

Iată, pe scurt, povestea acestei ..in
venții”. La 22 septembrie, ziarul 
vest-german ..Blid Zeitung” lansează 
știrea, cu litere de-o șchioapă : super 
bogătașul Onasis oferă o sumă aure- 
ciabilă pentru ca «bombardierul» Gerd 
Miiller să joace la ~ 
A doua zi. agențiile 
dentale reiau știrea 
în întreaga lume.
La clubul Bayern Munchen și Pa
nathinaikos nu se știe nimic despre 
această tranzacție. întrebat. Gerd 
Miiller răspunde rîzînd : „cred câ 
a visat cineva...“

Adevărul începe să iasă la iveală : 
în Grecia nu pot evolua jucători 
străini !

Un ziarist elvețian, nu lipsit de 
umor, parafrazând cele publicate de 
..Bild Zeitung”. scrie : , „La 31 
tembrie. lui Gerd Miiller i 
oferit sume colosale pentru a 
în șeicatul Quatar”. Știrea era. 
demnă do faimosul baron Miinchau- 
sen : în Quatar nu se joacă fotbal,

trece cu succes primele examene 
pentru obținerea carnetului de arbi
tru.

înainte de a împlini vîrsta de 30 
de ani. în 1952. Istvan Zsolt este in
clus pe lista de arbitri internaționali, 
în cei 19 ani în care a purtat ecu
sonul F.I.F.A.. el a arbitrat 60 de 
meciuri intertări și peste 100 de 
partide Internaționale între echipele 
ele cluburi. A oficiat în 40 de țări 
ale globului, impunînd respect și 
cîșligînd admirația tuturor. A cu
noscut cele mai mari satisfacții pe 
care le poate dobîndi un arbitru. 
„Dar, după cum spune el însuși,' 
cea mai mare satisfacție am încer- 
caț-o atunci cînd am aflat că sini 
primul arbitru continental desemnat 
să conducă meciul între două repre
zentative insulare : Anglia — Scoția".

ECHIPELE ENGLEZE NU SE 
POT FOTOGRAFIA ORICUM

sâ
i-a

Panathinaikos ! 
de presă occi- 

și o difuzează 
Dar, culmea !

ghiarul Istvan 
abandoneze o 
consacrat mai _ ... __  _____
din viată. O activitate prodigioasă, 
dusă sub semnul competenței și al 
probității !

Nevoit
care și-1 
lărie) de 
Zsolt nu 
fotbalul

Zsolt. va trebui 
activitate căreia 
bine de trei decenii

să renunțe la visul (pe 
făurise din fragedă copi- 
a ajunge un mare portar, 
se îndură să părăsească 

vîrsta de 16 ani (!)

O fotografie recentă a echipei Ion-: 
doneze Chelsea a provocat stupoare 
în rîndttrile jucătorilor britanici și 
a făcut necesară o intervenție din- 
partea federației. Componenții 
mației amintite se așezaseră la ni- > 
mereală. fără a respecta pozițiile 
clasice. Cei aflați în picioare se ti-, 
neau de braț, sau prietenește, de ta
lie. iar cei din rîndul de jos se așe
zaseră. pur și simplu, pe gazon.

„Este o fotografie care contravine 
tradițiilor britanice” au exclamat 
ziarele, iar federația s-a simțit obli
gată a pune lucrurile la punct, ex- 
plicînd cum trebuie să ss fotografie
ze jucătorii, pentru a respecta dem
nitatea fotbalului britanic : „Atacan- 
tii vor poza în picioare, iar ceilalți 
jucători șezînd pe o bancă. Alături 
<le echipă sc poate fotografia numai 
antrenorul principal. în cazuri eu 
totul excepționale mai poate figura 
și președintele clubului. Jucătorii, in 
poziție de repaus, vor avea miinile 
încrucișate Ia piept și vor privi se
rios obiectivul fotografic. Pentru 
eventualele neglijențe de ținută, re
levate de fotografie, răspunde 
tanul de echipă !“

Foarte limpede..;
capi

DE ICI. DE COLO
fl Rosario Lo Bello, fiul celebrului 

arbitru sicilian. și-a făcut de curind 
debutul în arbitraj, cu ocazia unui 
meci din seria D (liga a IV-a italiană). 
Se parc că signor Concetto Lo Bello 
este mindru de fiul său care promite 
lucruri frumoase în dificila meserie 
a „cavalerilor fluierului".

0 Dizzie Gillespie, renumitul inter
pret de jazz, este un admirator fervent 
al lui Eusebio. Nu de mult, el a asis
tat la meciul Portugalia—Belgia, dar. 
probabil, nu a fost prea îneîntat dc 
evoluția favoritului său, dat fiind că 
meciul s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate

’ Q Conducerea clubului olandez Fei- 
Jcnoord din Rotterdam a modificat, 
oficial. numele celebrei echipe în 
Feyenoord. După cum se spune, pen
tru o mai bună înțelegere și pronun

țare din partea străinilor.

O banală fază de fotbal ? Posibil, dar ea ni-l prezintă pe ciclistul 
belgian Herman Van Springel, dînd cu sete în balon, sub privirile cele
brului său compatriot Eddy Merckx (în mijloc) și ale olandezului Jan 
Janssen. Faza a fost fotografiată cu prilejul tradiționalei întilniri fotba
listice dintre așii pedalei din Belgia și Olanda, desfășurată pe stadionul 
din Rozcndaal și încheiată cu victoria echipei lui Merckx: 3—2.

noului* de la Wimbledon (1954, 1956 și 
1970).

La Saint Oucn, meciul dintre echipa 
Spartak Moscova și a unei combinate 
pariziene, alcătuită din jucători de la 
Racing Club si Red Star a fost cîștigat 
de fotbaliștii sovietici cu 1—0 (0—0)

9-a : Panno—Garcia 1—0 ; Portisch—Ben- finală ale competiției. S-au mai cali-
kd remiză Reshevsky—Pomar 1—0. \ ficat in „sferturi" echipele Juventus
■ Badalona, învingătoare cu 97—45 în țața

formației engleze Sulton BBC, și Steaua 
Roșie Belgrad, care a dispus cu 108— 
63 de Handelsminlsterlum Viena■

Tn competiția feminină pentru „Cupa 
cupelor” la baschet. Lokomotiv Sofia a 
învins cu scorul de 52—43 (27—17) echipa 
Videoton (Ungaria), ealitlcîndu-se pen
tru turul următor. In „Cupa campioni
lor europeni" (feminin) Zelezniciar (Sa
rajevo) a dispus cu 78—69 (38—3S> de 
Macabi Tel Aviv. Jucătoarele iugoslave 
s-au calificat pentru turul următor.■

In cadrul campionatului unional de 
hochei pe gheață, la Moscova, echipa 
locală Aripile Sovietelor a învins cu sco
rul de 5—2 (3—2, 1—9, 1—9) echipa Tor
pedo Gorki.

La Bogota, în faza finală a turneului 
preolimpic (zona sud-americană) la fot
bal. s-au disputat două noi meciuri. Se
lecționata Braziliei a întrecut cu scorul 
de 1—0 formația Argentinei iar echipele

TELEX«TELEX
prin punctul marcat in minutul 87 de 
Sușainov.
■

In turneul internațional de șah de la 
Palma de Mallorca (Insulele Baleare), 
după nouă runde în clasament conduc 
Panno (Argentina) și Liubojevici (Iu
goslavia) cu cite 6'/2 puncte urmați la 
o jumătate de punct de Larsen (Dane
marca), Portisch (Ungaria) 
sky —.........

Columbiei și Perului au terminat la 
egatitate : 0—0.
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. 51 Reshev-
(S.U.A.)). Rezultate din runda a

In cadrul „Cupei Cupelor" la baschet 
masculin s-au disputat trei partide retur, 
contind pentru optimile de finală. In 
cel mai echilibrat meci. echipa Tides 
Partenope Napoli a învins pe teren pro
priu cu scorul de 92—(12 (51—35) forma
ția Spartak Brno. învingători șl în 
primul joc (scor 76—69). baschetbaliștii 
italieni s-au calificat în sferturile de

După 8 partide. în meciul de la Kis
lovodsk al pretendentelor la titlul mon
dial feminin de șah, Alia Kușnir, con
duce cu 57-2—2V2 puncte în fața adver
sarei sale Nana AJeksandria.
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