
„STEAUA LUI NĂSTASE STRĂLUCEȘTE 
PE FIRMAMENTUL SPORTULUI ALB!“

9 Ecouri după finala „Turneului campionilor", cîștigată strălucit de primul

ten is man român • Comentariile ziarelor pariziene, londoneze
ș* ale

PARIS, 13 (prin telefon) —
Sub titlul „Năstase — un maes

tru" comentatorul Gerard de Pe- 
loux face — în cotidianul francez 
de mare tiraj „LE FIGARO" — e- 
logiul marii victorii a campionului 
nostru, oferind o sinteză a tuturor 
elogiilor presei franceze. Și, parcă 
nemulțumit de calificativul din tit
lu, Gerard de Peloux recurge la

agențiilor internaționale
ritatea Iui s-a datorat și unei 
pețimi fizice deosebite'*.

„LE PARISIEN------
ultima parte a meciului, principal», 
preocupare a lui Năstase 'a fost a- 
ceea de a deregla tenisul mai apli
cat al lui Smith prin crosuri și mai 
ales prin smeciuri care l-au pus 
pe acesta în totală derută. Acest 
stil, plin de subtilitate, i-a permis

LIBEW : „Tn

.Campionul campionilor" primește felicitări de la Jack Kramer — di- 
timpul festivității de premiere din sala Cou- 
plan: Stan Smith, învinsul lui Năstase.

Telefoto i A.P. — AGERPRES

de presă
Comentariul lui „L’EQUIPE" 

reia tenia prospețimii, dar explică 
căderea lui Stan Smith nu prin 
oboseala acumulată în meciul pre
cedent, cu Graebner, ci prin supra
solicitarea în final a campionului 
american, care a fost pus în situa
ții fără ieșire de către loviturile 
neașteptate ale lui Ilie Năstase. 
„La începutul celui de al treilea 
set — scrie ziarul parizian — 
oboseala a început să-I cuprindă 
De Stan Smith, care nu încetase 
nici o clipă să alerge după mingile 
trimise pe picior greșit de adversa
rul său". ..............
QUIPE“ se 
tura jocului, menționînd :

Articolul din „L’E- 
referă apoi la fac- 

„în ciu-

loan CH1RILA

(Continuare în pag. a 4-a)

Ultimul
cuvînt

tn emoționanta cronică pe

rectorul concursului —■ in 
bertin. Tn al doilea

Năstase 
al teni-

calificativul absolut: „Ilie 
a devenit marele maestru 
sulul, in urma victoriei asupra lui 
Stan Smith, la capătul unei bătălii 
pasionante, entuziasmîndu-j pe cei 
5 600 de spectatori, care au inva
dat pur și simplu sala Coubertin, 
pentru a asista Ia un recital extra
ordinar de virtuozitate sportivă. In
tr-adevăr, se întîmplă foarte rar să 
asiști la un meci de tenis ai cărui 
adversari se prezintă atit de stră
lucitor, atit de inspirați-, Ilie Năs
tase s-a dovedit mai abil decît Stan 
Smith, fiind capabil de lovituri la 
limitele imposibilului, dar superio

Iui Năstase să se exprime Ia su
perlativ și mai ales să-1 demobili
zeze pe american, determinîndu-1 
să-și piardă autocontrolul in schim
burile de mingi decisive".

„VAURORE" : „Ilie Năstase este 
un artist uneori bizar (el a pier
dut aproape toate seturile prime în 
acest turneu) dar de cele mai mul
te ori strălucitor. EI a reușit o 
mare performanță, dominind pe u- 
riașul american Stan Smith la ca
pătul a trei seturi pasionante și cu 
multe răsturnări de situații specta
culoase, pentru a încheia neînvins 
acest turneu al campionilor**.

in emoționanta cronica pe care 
colegul nostru loan Chirilă o trans
mitea duminică seara de la Paris, 
la citeva minute după epuizarea 
mărci finale, rîndurile de încheiere 
erau adresate cronicarilor de spe
cialitate. care-și întocmesc tradițio
nalele clasamente de sfîrșit de an. 
I nii s-au și grăbit să le facă, îna
inte de Coubertin. Pentru a fi, de
sigur. primii la cuvînt. Și s-au în
șelat.

Splendida victorie a lui Ilie Năs
tase, în „Turneul campionilor", cere 
o reconsiderare a ierarhiilor din 
sezonul de tenis ’71. Nu numai 
faptul că l-a învins, în ultimul 
meci, pe Stan Smith, cîștigătorul 
Marelui Premiu — F.I L.T., dar în
deosebi maniera categorică în care 
a evoluat de-a lungul întregii com
petiții, îi urcă în mod considerabil 
cota de apreciere. Toți adversarii 
întîlniți în sala Pierre de Coubertin, 
fruntași ai maratonului tenisistic 
din acest an, au fost pe rînd deci
mați. Confirmare a precedentelor 
succese culese de tenismanul ro
mân, ca și a marilor sale calități.

Se impune, deci, rectificarea tu
turor celor stabilite pînă acum in 
materie de clasificări mondiale și 
europene, pe anul în curs. Evi
dent, sarcina nu este ușoară. In a- 
malgamul de mari competiții din 
sportul alb, în acest sezon non-stop.

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

SI DEMNITATE SOCIALISTA
3

IN DEZBATEREA SPORTIVILOR ARGEȘENI
în marea 

din Pitești 
amiază proape 100 de sportivi frun
tași, antrenori. profesori. instruc
tori voluntari și activiști ai mișcării 
de educație fizică și sport din jude
țul Argeș, pentru a participa la_ o 
întîlnire cu tovarășul Gheorghe Năs
tase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 
popular județean.

Tema discuției: modul cum con
tribuie tineretul sportiv din județ la 
promovarea principiilor de hărnicie, 
cinste, onoare și demnitate socialistă 
în muncă și în viață, pe care Ar
geșul și le-a înscris pe frontispiciul 
preocupărilor sale actuale.

în prezidiul adunării s-au aflat 
tovarășii Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S.. Grigore Comar- 
tin, secretar al Comitetului județean 
de partid. Constantin Voineag, prim- 
secretar al comitetului județean al 
U.T.C.. Gheorghe Crețu, președintele 
C.J.E.F.S. Argeș, Cristian Panaites- 
cu. antrenor emerit la box.

Au luat cuvîntul prof. Gabriel 
Bădescu. directorul Liceului central 
experimental de atletism din Cîmpu-

sală a Casei de cultură 
s-au adunat ieri după-

lung Muscel. Emilian Bălănescu, an
trenor de lupte la C.S. Pitești, Flo
rin Halagian. antrenor al echipei de 
fotbal F.C. Argeș, prof. Nioolae Del- 
cuescu, directorul Școlii sportive din 
Pitești, prof. Mihai Sorescu, asistent 
la Facultatea de educație fizică a 
Institutului Pedagogic, precum și 
Constantin Voineag care a înmînat 
din partea Comitetului 
U.T.C. diplome 
sportivi.

Adresîndu-se
celor prezenți, ........ ..
Năstase a evocat marile succese ob
ținute de județul Argeș în ridica
rea producției materiale și îmbogă
țirea patrimoniului spiritual al na
țiunii române și i-a felicitat pentru 
succesele obținute în anul 1971, ex- 
primîndu-și convingerea că tinere
tul acestor meleaguri nu-și va pre
cupeți eforturile pentru a duce fai
ma hărniciei și cinstei lor. pentru 
a-și dovedi devotamentul față 
politica partidului, hotărîrea de 
transpune integral în viață.

A fost o seară emoționantă, 
nă de învățăminte, asupra căreia 
vom reveni.
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Punct fi virgulă la... finalul turului campionatului de fotbal

PRIMA EVIDENTA A COMPETIȚIEI
ASCENDENȚA SPECTACULOASA
Un sezon încărcat cu tensiune — 

mai multă ca de obicei — și cu sa
tisfacții — mai mari ca în alte 
toamne (cîștigarea grupei prelimina
re a campionatului european, califi
carea în sferturile de finală obținu
tă de Steaua în „Cupa Cupelor" și 
U.T.A. în „Cupa U.E.F.A." ; la Ra
pid nu îndrăznim să sperăm, deși 
le-am dori din inimă și giuleștenilor 
atingerea aceleeași performanțe) n-a 
... vrut

a turului, păstrîndu-ne încă 4 par
tide de care simpatizanții U.T.A.-ei, 
Rapidului, Politehnicii Iași, Steagu
lui roșu și A.S. Armatei se vor bu
cura, deși favoritele lor vor suferi 
(rigorile vremii)...

în pofida caracterului nedefinitiv 
al punctajelor și al ordinii, ceZe 116 
partide disputate in cadrul primei 
părți a campionatului au reușit să 
decanteze citeva grupe de valori, 
care s-au plasat calitatea

A PROVINCIEI!
niem prima evidență a acestui tur: 
ascendentul incontestabil a 4 „pro
vinciale", a căror evoluție merită 
toată stima: V.T.A. — 18 puncte
(mai are două jocuri de disputat). 
SPORT CLUB BACAU — 19 punc
te, UNIVERSITATEA CLUJ — 18 
puncte, F.C. ARGEȘ — 18 puncte.

Ce au adus, în principal, 
echipe în 
tului ?

aceste
prima parte a campiona-

să se încheie în ultima etapă

iV

Golul al treilea al băcăuanilor, în meciul de 
trimisă in bară de Rugiubei (care 
nu va mai greși ținta

nu se
duminică 
vede in

prestat și

Astăzi, de la ora 20, la Patinoar

A.

HOMANIA-SLOVACIA (B), LA HOCHEI
Pregătirile echipei noastre de ho

chei pentru participarea la grupa B 
a campionatului mondial au Intrat 
în faza verificărilor severe.

Primul meci, din suita celor 
nouă programate în luna decembrie, 
are loc astăzi, la Patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală (ora 
20), în compania uneia dintre cele 
mai tari formații care a evoluat la 
București : SELECȚIONATA SECUN
DĂ A SLOVACIEI. Oaspeții dispun 
de o garnitură tînără, dar omogenă, 
alcătuită în mare majoritate din ju
cători care evoluează în prima ligă 
a campionatului cehoslovac, mulți

dintre ei fiind apți să facă parte 
chiar și din reprezentativa țării.

Hocheiștii, noștri, au evident, o 
misiune dificilă. Dar ei au arătat 
nu o dată că știu să se mobilizeze 
pentru partide grele, ceea ce ne 
face să nutrim speranța într-un re
zultat bun. Dar, mai presus de a- 
ceasta ne interesează potențialul 
real al formației române.

Partida va fi condusă de un cuplu 
de arbitri bulgari. Revanșa are loc 
miercuri, de la ora 18. Hocheiștii 
cehoslovaci sînt așteptați astăzi, la 
prînz. în București. (Alte știri și 
comentarii din actualitatea hocheis- 
tică, în pagina a 2-a la rubrică)

sportivilor, tuturor 
tovarășul Gheorghe

județean
de onoare unor

Pentru voleiul nostru masculin

MUNCHENUL
NU-IO „FATA MORGANA

NU

voleiul

voleibalistice au cunos- 
surprize de mari proDor-

masculin 
ascensiune 

valorilor.

EXCLUSĂ 
SURPRIZELOR

ESTE
POSIBILITATEA

Bătălia pentru Miinchen. pentru 
Jocurile Olimpice din august 1972, a 
devenit de pe acum acerbă. în ea 
fiind angajați toți cei care și-au do- 
bindit dreptul de participare și mai 
cu seamă cei care năzuiesc să-l ob
țină în confruntările de selectare 
dinaintea marelui eveniment sportiv 
al anului viitor.

Pentru aceștia din urmă, problema 
pregătirii se pune cu o rigoare și 
exigență sporite.. între sporturile de 
echipe care aspiră la reprezentare în 
ampla competiție din capitala Bava- 
riei se află și voleiul masculin ro
mânesc. Tricolorii noștri n-au izbutit 
— în competițiile care acordau locuri 
tn turneul olimpic — să-și asigure 
acest drept fie din cauza potențialu
lui scăzut ăl echipei naționale în pe
rioada competiției la care ar fi pu
tut clștiga acest drept (C.M. din 
1970), fie din cauza neparticipării la 
J.O. din 1968 (prim criteriu de ca
lificare) sau în împrejurările cunoscu
te de la aampionatul european din aces t 
an. in care calificarea a fost ratată 
prin jocul rezultatelor. Prin urmare, 
ultima șansă ca voleiul nostru mas
culin. care a marcat o frumoasă re
venire în prim planul ierarhiei mon
diale. să fie prezent pe scena olim
pică rămîne turneul de calificare din 
Franța (4—11 august). O misiune con
siderată de specialiștii care au văzut 
echipa română la C.E. din Italia drept 
ușoară, dar pe care noi o soco
tim dificilă, intrucit multi dintre 
puternicii noștri adversari vor merge 
tn Frseta, . . «tadul

la competiția olimpică. Ne referim în 
primul rînd la formațiile Ungariei, 
R.P.D. Coreene. S.U.A.. Belgiei. Ita
liei. Olandei si Iugoslaviei. în plus, 
competițiile 
cut adesea 
tii.

Cum spuneam, 
românesc marchează o 
impresionantă pe scara 
Stau mărturie rezultatele pe care e- 
chipa noastră națională le-a înregistrat 
tn competițiile anului 1971, în care a iz-

Aurel BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Tinînd seama de valoarea 
voleiul nostru masculin a 
timp, 

de a se număra pi 
Biroul C.N.E.F.S. a fc

cu U.T.A., prin care ei au luat conducerea: mingea 
imagine) va reveni la Sorin Avram, iar șutul acestuia 

Foto î V. BOGDANEȚ — Bacău
prin exponentuljocului

Iui, punctajul — cu destulă... fideli
tate pe scara actualului clasament.

Altfel spus, nu există echipe favo
rizate sau dezavantajate — prin lo
cul pe care-1 ocupă —, fiecare gă- 
sindu-se cam pe treapta pe care o 
merită.

Așa stînd, după părerea noastră, 
lucrurile, ne vom permite să subli-

U.T.A. a fost... U.T.A., aceeași e- 
chipă, cu aproximativ aceleași evo
luții din ultimii 4—5 ani.

Un „plus" notabil în această toam
nă: activizarea incontestabilă a liniei

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

TOTTENHAM A
• Cum a jucat echipa londoneză in

prima partidă: calitățile și limitele

ei • Accidentat duminică, in par-

tida cu ,,U" Cluj, Dumitru va fi

miercuri indisponibil

Mîine va avea loc al doilea meci 
dintre Rapid și Tottenham Hotspur. 
La Londra, jocul a fost dominat 
de către fotbaliștii englezi, care au 
o echipă robustă, harnică și ener
gică. în stare să-și supună adver
sarul la o presiune mare și con
stantă. Disputa dintre Rapid și 
Tottenham s-a purtat mai întîi în 
plan atletic. Și, deși fotbaliștii 
bucureștenî au pus la bătaie toate 
energiile lor fizice, adversarii a- 
veau să fie mereu mai vitali, mai 
puternici, mai rezistenți.

Pe teren propriu, Tottenham își 
atacă adversarul de la început. 
Nici un studiu, nici o tatonare, 
spiritul ofensiv animă din primele 
secunde pe toji cei 10 din cîmp. 
indiferent de specializarea fiecă
ruia. Jucătorii managerului Nichol
son traversează repede mijlocul

Combinafie de 
care va deruta 
Alături, Cornel 
cajul. Fază din

finețe, realizată de coordonatorul Marian Stamate (11), 
apărarea la fileu a adversarilor printr-o pasă pe spate. 
Oros fentează atacul pentru a pune pe picior greșit blo- 
meciul România — U.R.S.S., desfășurat în „Palalido" din 
Milano, tn cadrul Campionatului european

Fotoi Ion MIHAICA

ridicată pe care 
arătat-o în ultimul 

- timp, de șansele ce le are echipa națională 
de a se număra printre participantele la J.O., 
Biroul C.N.E.F.S. a făcut o amplă analiză a activi
tății depuse în această ramură de sport. Au fost 
trasate, cu acest prilej, liniile directoare privind eșa
lonarea pregătirilor, alcătuirea unui calendar inter
național eliberat de „puncte" superflue, de inutili
tăți practice, de aglomerări dăunătoare, făcîndu-se 
totodată numeroase recomandări binevenite. în

ședința s-a subliniat Faptul că o pregătire minu
țioasă și complexă, o îmbinare armonioasă a peri
oadelor de pregătire și refacere a jucătorilor, un 
calendar internațional judicios alcătuit, precum și 
educarea și accentuarea spiritului de responsabili 
tate al jucătorilor în procesul pregătirii, pot avea 
efecte pozitive asupra rezultatelor echipei naționale 
în tentativa, îndreptățită, de a se prezenta onora
bil pe scena olimpică. Pentru că valoarea fără 
suportul ei material — pregătirea sub toate aspec 
tele — poate să pălească în foarte scurt timp.

ULTIMELE DOUA ZILE

PENTRU DEPUNEREA OP

ȚIUNII DV. IN TRAD1JIO

NALA ANCHETA

VCEL MAI BUN
SPORTIV ROMAN
AL ANULU11971 u

AL

in
se 

în fiecare 
- cu totul 
i noastre

cu care este 
acest concurs 
— ca 
altfel —
scriptele

de scrisori, al căror 
crește abundent cu 

drum al poștașului.
toate colțurile țârii,

Au mai rămas numai două 
zile pînă la încheierea Ira 
ditionalei anchete «CEL MAi 
BUN SPORTIV ROMAN 
ANULUI 1971*.

Interesul 
conjurat 
dovedește 
an, de 
deosebit,
înregistrînd pînă acum cite 

‘ va mii 
număr 
fiecare

Din
amatorii de sport trimit opi
niile lor, indicînd 10 dintre 
cei mai buni sportivi ai ță
rii, tineri și tinere care s-au 
remarcat în întîlniri 
și internaționale de 

Amintindu-vă că 
termen de depunere 
pondențelor dv. pe 
anchetei .CEL MAI 
SPORTIV ROMAN AL 
LUI* este 15 decembrie, men
ționăm 
acordă 
ordinea 
clasați 
obiecte

Așadar, numai 
mîine mai puteți expedia op
țiunile dv. pentru desemna
rea SPORTIVULUI ROMAN 
NR. 1 AL ANULUI 1971.

interne 
prestigiu 

ultimul 
cores- 

adreso 
BUN 

ANU

a

câ ziarul 
celor ce 
exactă a 
importante
și abonamente.

astăzi

«Sportul' 
vor indica 
primilor 

premii
10
în

st

SOSIT ASEARA LA BUCUREȘTI
Issw 1

A*»
■

< b% mI

O parte dintre jucătorii echipei Tottenham, aseară pe aeroportul interna
țional Otopeni Foto ; y. BAGEAC
terenului ca să acționeze cît mai 
mult în preajma sau în interiorul 
careului. Gilzean (de 23 ori in-

Romulus BALABAN
Finala șahiștilor

(Continuare în pag. a 3-a) CIOCALTEA, VIRTUAL

ANGAJAMENTUL FIZIC, SOLICITAT
Șl... RESPINS DE BASCHETBALIȘTII

Mai mult ca oricînd, derbyul 
Steaua — Dinamo a dezvăluit cît 
de labilă și subiectivă este poziția 
baschetbaliștilor noștri fruntași față 
de maniera de arbitraj. începem 
prin a aminti că la încheierea mul
tor întîlniri internaționale, compo- 
nenții reprezentativei țării sau ai 
echipelor de club s-au plîns că au 
fost dezavantajați, deoarece arbitrii 
(din alte țări) au permis jocul băr
bătesc, angajamentul fizic, cu care 
ei nu sînt obișnuiți, deoarece în 
meciurile campionatului național 
cavalerii fluierului sînt foarte se
veri și sancționează aproape orice 
contact personal. Problema, datînd 
de multă vreme, a fost dezbătută 
deseori de colegiile centrale de ar
bitri și antrenori sau cu prilejul 
colocviilor organizate cu regulari
tate și competență de forul suprem 
al arbitrilor.

Din păcate, însă, primii care re
cuză această manieră de arbitraj, 
care își. manifestă vădit și, une
ori, nesportiv, dezacordul, sînt ace
iași jucători fruntași pe care îi 
auzeam plîngîndu-se de strictețea 
arbitrilor români. Meciul Steaua — 
Dinamo a oferit, din nefericire, 
multe exemple îp acest sepș. Tarău,

Albu, Oczelak, Novac, Spinu, pen
tru a nu aminti decît pe cițiva din
tre protestatari, s-au adresat în ne
numărate rînduri arbitrilor C. Ne- 
gulescu și M. Aldea pentru a se 
plînge că sînt faultați de adversari, 
în realitate, era vorba de angaja
mentul fizic permis de regulament,

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

CAMPION
în penultima rundă a campiona

tului masculin de șah. disputată 
aseară, s-au înregistrat următoarele 
rezultate: 
Grunberg 
Ciocâltea 
Ghizdavu. 
Vaisman. 
țescu — Buza și Drimeț — Ungu- 
reanu s-au încheiat remiză. S-a în
trerupt partida Partoș — Șuta. Tn 
partida întrerurtă din runda a 19-a, 
Ungureanu l-a învins pe Ghițescu.

în urma acestor rezultate. Victor 
Ciocâltea este virtual campion. Cla
samentul înaintea ultimei runde: 
Ciocâltea 13’/2 p.. Ungureanu 13 (a 
terminat toate partidele). Ghițescu 
12, Partoș 11 (1), Botez, Neamțu
11. Mititelu. Pavlov lO'/j. Vaisman 
10 etc.

Neamțu — Stoica 1—0,
— Adam 1—0: partidele
— Pavlov, Pușcașu — 

Botez — Reicher. Szabo — 
Mitltelu — Ghinda. Ghi-

T. NICOARA

1]



1 »

< ÎNOTĂTORII REȘITENI continuă cursa recordurilor

Incercînd să profite de forma 
bună în care se află, înotătorii re- 
șițeni au făcut la ultimul concurs 
din bazinul lor de 25 m cîteva ten
tative de corectare a unor recorduri 
ale tării în piscină de dimensiuni 
reduse.

Luînd startul în proba de 400 m 
liber, Eugen Aimer, aflat în ulti
mele sale zile de juniorat, a încer
cat să-și îmbunătățească recordul 
personal (4:11,9) stabilit la 20 fe
bruarie. Reșițeanul nu a reușit 
însă decît 4:12,8, un timp aprecia
bil de altfel pentru actuala sa pe
rioadă de pregătire. Aimer s-a a- 
flat pină la 300 m în graficul unei 
curse-record (59,0 — 2:03,2 — 3:07,7). 
dar ultima „sută" a parcurs-o mai 
lent (65,1 sec) față de previziunile 
antrenorului său.

Tn schimb, coechipierul său de 
la asociația Olimpia, Mircea Ho- 
hoiu nu a ratat prilejul oferit, pre- 
zentindu-se la startul cursei de 200 
m spate în condiții aproape optime. 
.El a parcurs

în 30,7 (timp excelent), la jumă
tatea cursei avea 65,5 sec, ajungînd 
la sosire după 2:16,2, timp supe
rior cu 0,2 sec vechiului record na
țional ce-i aparținea.

Confirmînd linia ascendentă pe 
care s-a înscris de la începutul a- 
cestei perioade pregătitoare, tînărul 
Dietmar Wetterneck (15 ani) a în
registrat o performanță foarte bună 
în dificila probă de 400 m mixt. 
Marcînd 65.7 după lungimile de 
delfin, 2:19,1 după cele de spate și 
3:46,0 după cele de bras, reșițeanul 
a oprit cronometrele ia 4:54,0, cifră 
ce se află 
cordul de 
Aimer.

Cei trei
Gherban 2:09,0 la 200 m liber (rec. 
personal) și Lavinia Donea 2:40,8 
— 200 m spate se prezintă cu mari 
șanse Ia apropiatele campionate 
naționale de juniori.

la numai 0.4 sec 
seniori deținut

înotători, alături

primele două lungimi Doru GLAVAN. coresp. județean

PRINTRE CULOARE.
23 decembrie, bazinul 
August11 din Capitală

Echipele pentru meciurile 

cu Polonia

ÎN LOT !
Zilberman la categoria mijlocie-mică

Intre 20 și 
de 50 m „23 
va găzdui întrecerile campionatelor 
naționale ale juniorilor.

• Federațiile de specialitate din 
România și Pod on ia au căzut de a- 
cord ca dubla întîlnire amicală 
dintre reprezentativele dc înot 
(masculin și fenhinin) ale celor două 
țări să se desfășoare în zilele de 
15 și 16 aprilie 1972, la Varșovia.

• F.R. Natație a trimis înscrie
rile (nenominale) a trei înotători 
români pentru întrecerile marelui 
concurs internațional de la Bremen 
(26—27 februarie 1972), socotit ca o 
veritabilă Olimpiadă de iarnă pen-

tru înotători. Cei trei sportivi ro
mâni vor fi selecționați în urma 
Campionatelor internaționale 
României, ce se vor desfășura 
Reșița (tot într-un bazin de 25 
în zilele de 19 și 20 februarie.

• Karlo Stipanici. celebrul por
tar al echipei de polo Mladost Za
greb va antrena timp 
chipa reprezentativă 
R»eo.

• Publicația dc 
World Swimming, care apare 
S.U.A., a desemnat pe Mark Spitz 
și Shane Gould drept cei mai buni 
înotători ai anului.

Kavasi
Octavian

(S.B.C. Sinaia) 53,7 ; 2. Ion 
(Șc. Sp. Predeal) 57.4 ; 3. 
Fasc (Șc. Sp. Predeal) 57,8.

JUNIOARE : 1. Dorina 
(Șc. Sp. Sinaia) 63,3 ; 2.

Sezonul competițional de schi a 
fost inaugurat oficial duminică In 
Sinaia. Mai precis, în Bucegi unde 
pe „spițul” Virfului cu Dor s-a dis
putat un concurs de slalom special 
dotat cu „Cupa județului Prahova". 
Organizată de comisia județeană de 
schi în colaborare cu Schi-bob club 
Sinaia. întrecerea 
bucurat de o vreme bună și zăpadă 
abundentă. La start __ .. -
40 de schiori de la A.S. Voința Si
naia. Șc. Sp. Sinaia. Șc. Sp. Predeal, 
I.E.F.S. București și S.B.C. Sinaia. 
La sfirșitul celor două manșe a 35 de 
porți s-au stabilit următoarele clasa
mente :

SENIORI : 1. Alcx. Bogdan 
Sp. Sinaia) 51,6 : 2. Ion
(I.E.F.S.) 52.8 : 3. Victor I
(Șc. Sp. Predeal) 54,1.

JUNIORI : 1. Ion Neagu 
Sinaia) 55,6 : 2. Valentin
(S.B.C Sinaia) 56 7 ; Marian 
(S.B.C. Sinaia) 57,6.

JUNIOR! Iulian Șerban

(Șc. 
Ju nou 

Scorțaru
(S.B.C. 

Căciulă
Btirchi

inaugurală s-a

___  ______ _. jude- 
de schi Prahova. împreună cu 
Sinaia vor organiza tot la 
cu Dor „Criteriul primei ză- 
concurs de slalom uriaș.

au fost prezenti

Membrii iotului național de box la antrenamentul in aer liber de ieri
Theo MACARSCHI
satisfacție suplimen-local o

dimineață, de la Snagov 
Foto :

■» Kronner 
Mariana 

Bucur (Șc. Sp. Sinaia) 64,5 ; 3. Au
relia Nițu (Șc. Sp. Predeal) 73,6.

De menționat că principalul favo
rit al concursului. Marin Focșeneanu 
(S.B.C. Sinaia) nu a putut lua star
tul din cauza unui ușor accident su
ferit tn ajun și că juniorul Marian 
Burchj datorează locul trei în clasa
ment unei căzături în prima manșă. 
Tn a doua manșă, el a făcut o cursă 
foarte bună, realiztnd cel mai bun 
timp al concursului (i-a întrecut și pe 
seniori).

Duminica viitoare. Comisia 
toană 
S.B.C. 
Vîrfiil 
pezi”.

ale 
la 

m)

de un an e- 
din Porto

specialitate
în

Duminică la prînz, la Opcle (un 
oraș de 75.000 de locuitori in voe- 
vodatul Opolskie) și la Galați, se 
dispută dubla întîlnire de box din
tre reprezentativele României și 
Poloniei. Este nu numai pentru pu- 
giliștii români și polonezi, ei pro
babil chiar pentru boxul amator eu
ropean cea mai importantă confrun
tare a anului, ținind seama ’ 
loarea unanim recunoscută 
două selecționate.

In vederea acestui dublu 
boxerii români își desăvîrșesc pre
gătirea săptămîna aceasta la centrul 
de antrenament de la Snagov, sub 
supravegherea antrenorilor Ion Popa 
și Constantin Nour. Aceștia, deși 
conștienți de dificultatea sarcinii, 
sînt încrezători m șansele elevilor 
ior, considerînd că, în condițiile u-

de va- 
a celor

meci

nui arbitraj Corect, echipele româ
nești pot face față cu succes întîl- 
nirilor.

Formațiile pentru cele două 
eteri au fost 
vor boxa (In 
Aurel Mihai,
Nicolae Giju, 
toniu Vasile, 
xandru Popa,

Năstac,
După cum se observă, la ca- 
coeoș își face reintrarea în 
națională fostul campion eu-

rne- 
definitivate. La Opole 
ordinea categoriilor) : 
Constantin Gruiescu, 

Gabriel Pometeu. An- 
I’aul Dobrcscu. Alc- 

Vietor Zilberman. 
Horst Stump și Ion

MUNCHENUL N U-l 0 „FATA MORGANA'
* •

(Urmare din pag. 1)

butit să învingă într-o manieră con
cludentă formații din fruntea ierar
hiei. cum. sînt cele ale R.D. Germane
— campioană a lumii —. Cehoslova
ciei. Poloniei. în fața cărora nu mai 
cîștigase de mult, în competiții ofi
ciale.

Insă aceasta nu trebuie să ducă la 
concluzia pripită că turneiil prcolim- 
pic de calificare va fi floare la ure
che pentru jucătorii noștri. De alt
fel. această chestiune a fost de mai 
multe ori subliniată în cadrul recen
tei ședințe în care Biroul C.N.E.F.S. 
a analizat, voleiul masculin sub as
pectul perspectivei echipei naționale 
de a fi prezentă la Munchen. S-a 
amintit cu acest prilej că. într-ade- 
văr. după rezultatele obținute în 1971. 
tricolorii noștri pot fi considerați fa- 
voriți la calificare, însă se știe că 
adesea calculul hîrtiei poate fi in
firmat. formații net superioare pără
sind terenul învinse de altele mai 
slab cotate. Conjuncturile de moment 
(adversari cu stil de joc incomod 

"pentru favoriți. slăbirea concentării 
jucătorilor în unele partide, scăderi 
de formă, manieră de arbitraj etc.) 
generează mari surprize. Un exemplu 
elocvent l-a oferit partida Brazilia — 
Jancnia (3—1 D din „Cupa Mondia
lă — 1969” cînd niponii — strălucitori 
cum nu i-am văzut vreodată, înainte 
sau după ------“ ~
pierdut în 
dare însă 
executarea 
mințim că __
într-o manieră spectaculoasă pe toate 
celelalte echipe de primă mină, în 
timp ce brazilienii — învingătorii lor. 
n-au mai cîștigat nici un set la cele
lalte adversare din turneul final.! 
Tată. deci, un exemplu oare trebuie 
tinut mereu în vizor. Și iată de cc, 
în amintita ședință. S-a atras Stenția 
celor ce răspund de reprezentativa 
noastră că pregătirea pentru turneul 
de calificare la JO. trebuie să se 
facă de așa manieră, îneît să nu se 
neglijeze nici o latură care ar putea 
să prejudicieze rezultatele. S-a spus
— si pe bună dreptate — că primul 
obiectiv al antrenorilor și jucători
lor naționalei trebuie să-l constituie 
calificarea, fiindcă. în. fond, turneul 
din Franța este cel dintâi obstacol.
MEDICINA, UN SPRIJIN 

SEAMĂ

de specialiști a fost cea a României 
pentru jocul ei variat, combinativ și 
spectaculos, joc care a constituit sa
rea și piperul unei competiții ame
nințată de rigiditate și monotonie st 
care a adus echipei noastre victorii 
de prestigiu. Adoptarea unui stil mal 
apropiat de cel al asiaticilor — in 
care viteza de execuție este un ele
ment definitoriu — a fost după pă
rerea noastră inspirată și corespunde 
atît temperamentului voleibaliștilor 
români, cît si aptitudinilor actualului 
lot. Se știe însă că această manieră 
reclamă eforturi în plus și poate 
duce la diminuarea potențialului în 
Ittmeele lungi. Jar in cazul reprezen
tativei române, care va avea de sus
ținut și turneul de calificare cu pu-

rului devin factori inhibatori care ge
nerează numai joc simplu. în situa
ții în care el se

Alee 
Alexe. 
tegoria 
echipa , __  ____ ______  ..
ropean Giju, preferat din cauza ex-

. perienței «ale cnfripetiționale. De a- 
semenea, la cererea sa, s-a accep
tat trecerea lui Zilberman Ia cate
goria superioară (mijlocie mică), 
unde el se crede mai avantajat.

La Galați. în echipa B a 
niei vor evolua : Petre Ganca, 
ton Cojan. Vasile Ivan. 
Ainăzăroaici, Gheorghe 
Gheorghe Pușcaș. Ion llocloșan. 
Mocanu, Constantin Cojocarii, Marin 
Constantincscu ți Anghel lancu. Se 
remarcă prezența în echipă a patru 
gălățeni (Ganea. Cojan. 
tel, *’**'

Româ-
An- 

Octavian 
Ciochină. 

Ion

______  . „__ Arhăzăroa- 
Cojocaru). ceea ce oferă publi-

culut 
tară.

Din 
formații nu Va 
Nedelcea 
antrenament), 
lentă l-ar fi îndreptățit să fie pre
zent chiar și la Opole.

Trei dintre pugiliștii români au 
ambiția netă de a se revanșa pen
tru înfringerile suferite din partea 
colegilor lor polonezi cu prilejul 
campionatelor europene de la Ma
drid. Este vorba de Gruiescu care 
a pierdut prin rănire în fața lui 
Blazinski, de Pometcu care are un 
scor de 1—1 cu campionul european 
Tomczyk (la Leipzig și Madrid) și 
de Antoniu Vasile care se consideră 
încă pe nedrept învins prin decizia 
acordată lui Szczepanski. Tc.ți trei 
sint ferm convinși că de data aceasta 
victoria va fi de partea lor. Din 
păcate. în programul de pregătire 
a lotului nu s-a prevăzut pentru 
toți componenții posibilitatea de 
a-ți studia adversarii prin interme
diul emisiunilor de televiziune de 
duminică.

Victor BANCIULESCU

în nici una dintre 
.. ._ putea fi utilizat Pavel 
(accioentat la un recent 

a cărui formă exce-

păcate,

dovedește ineficient.

GARANTIA 
FORMA

SUCCESULUI : 
SPORTIVĂ

faptul că. la valoriEste cunoscut 
egale, forma de moment a unei echi
pe este determinantă în stabilirea re
zultatului. Cel mai recent exemplu 
(Campionatele europene din Italia) ni 
l-au oferit echipele U.R.S.S. și Polo
niei. Prima, fără a străluci prin in
dividualități. a cucerit medalia de 
aur. datorită excepționalei sale for
me sportive, capitol Ia care și-a de
pășit net adversarele. In timp ce for-

ELEVII LEII TITI DUMITRESCU Șl EUGEN FURESZ
LA „DINAMOVIADA“ DE LA WROCLAW

această competiție — au 
fața unei echipe modeste, 
i-a stingherit doar prin 
serviciului! Și să ne a- 
japonezii au „executat”

prof. Paul POPA — Sinaia

Pregătirile boxerilor dinamoviști în 
vederea apropiatei Confruntări din 
cadrul ..Dinamoviadei” de la Wroclaw 
s-au încheiat. Retrași la baza lor de 
la Săftica. antrenorii Titi Dumitrescu 
și Eugen Fiiresz au pus la punct ul
timele amănunte legate de importan
ta competiție din Polonia. Urmărin- 
du-i la antrenamente, discutînd cu 
antrenorii, ne-am convins că pugiliș- 
tii dinamoviști vor să realizeze la 
Wroclaw rezultate pe măsura renu- 
melui de care se bucură boxul româ
nesc.

Cei doi antrenori au stabilit pe cei 
11 titulari ăi echipei. Semne de în
trebare au prezentat categoriile co
coș și semimijlocie. Pînă la urmă 
au fost preferați Adrian Moraru și 
Gheorghe Ene. lată componența for
mației oare a. făcut deplasarea: cat. 
semimuscă: Ștefan Boboc, cat. mus
că : Teodor Chirilă. ea(. 
Adrian Moraru, cat, pană ; 
Gorea, cat. semiușoară : 
Duca, cat. nșoară: Calistrat 
cat.

Iași 57—75 (30—40) ; EEMININ : 
Arhitectura — Progresul București 
74—42 (32—25), Studentele au rea
lizat încă din primele minute ac
țiuni variate, spectaculoase și 
eficace, în fața cărora contraatacu
rile jucătoarei Popescu de la Pro
gresul au rămas solitare. Avînd în 
Lungulescu și Giurea două bas
chetbaliste laborioase și aplicînd o 
tactică agresivă, realistă. Arhitec
tura. s-a distanțat treptat și a ob
ținut un succes clar. (Radu TI- 
MOFTE), Medicina București — 
Voința București 29—78 (16—33),
I.E.F.S. II — Olimpia București 
56—53 (24—20), llapid Deva — U- 
niversitatea Cluj 50—45 (27—26), 
Pedagogic Tg Mureș — Știința Sf. 
Gheorghe 58—46 (32—15), Metalul 
Salonta — Voința Oradea 60—38 
(24—17), Constructorul Arad — Me
dicina Timișoara 37—42 (12—15), 
Crișul II Oradea — Universitatea 
Craiova 49—70 (18—27), Universi
tatea II Iași — Pedagogic Galați 
40—60 (15—30), Confecția Dorohoi 
— Sănătatea Ploiești 56—42 
(28—17).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții D.
Șt. Iacob, P. Arcan, 
Gh. Herman, I. Ghișa, 
Lamfit, I. Somogy’, M. 
Cotescu.

Cu meciurile desfășurate simbu- 
ță și duminică, s-a încheiat turul 
secund al diviziei B, rămînînd de 
disputat doar ultima etapă în se
ria a IV-a a formațiilor feminine. 
Iată rezultatele.

MASCULIN. P.T.T. — Progresul 
București 64—60 (32—36). întîlni- 
rea a început cu atacuri puternice 
lansate de baschetbaiiștii de la 
Progresul. în această perioadă, ,.e- 
levii“ antrenorului-jucător Scorțes- 
cu au aplicat cu succes apărarea 
om la om și au contraatacat cit 
succes, egalîndu-și adversarii de 
cîteva ori. în repriza secundă, re
prezentanții clubului Trogresul joa
că din ce în ce mai nervos și „re- 
zultatul1’ se vede în faptul că pe- 
tetiștii iau conducerea (min. 28) pe 
care nu o vor mai ceda pînă la 
sfîrșit. (Daniel DIACONESCU). 
Academia Militară — Universitatea 
București 102—80 (49—36). Crișul 
Oradea — Sănătatea Satu Mare 
65—63 (29—32), Sănătatea Aiud — 
Voința Tg. Mureș 53—106 (22—44). 
Constructorul Arad — Olimpia Si
biu 77—66 (48—28), Știința Petro
șani — Știința Mediaș 81—71 
(25—43), Voința Timișoara — Uni
versitatea Craiova 93—55 (37—22), 
Rapid C.F.R Galați — Politehnica

După cum se observă, din formație 
lipsesc Antoniu Vasile, Paul Dobres- 
cu. Ion Alexe reținuți pentru echipa 
națională în vederea confruntării cu 
reprezentativa Poloniei, precum și 
Ion Monta, care se află într-o bine
meritată pauză competițională.

La ultimele antrenamente au ma
nifestat o formă bună Stefan Boboc. 
Eugen Gorea, Gheorghe Ene, iar 
greul Ilie Dascălu vrea să de
monstreze, în sfîrșit. că știe să boxe- 
ze și cu alți grei, nu numai cu cole
gul său de sală Ion Alexe. căruia îi 
face de multe ori clipe grele. O nou
tate este trecerea lui Ion Gyorffi de 
la categoria mijlocie mică la mijlo
cie.

La Wroclaw, misiunea pugilîștilor 
dinamoviști nu va fi -ușoară. La în
trecere vor fi prezenți multi boxeri 
de. valoare din Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică. Bulgaria. Ceho
slovacia. R.D. Germană. R.P. Mongo
lă. R.P.D. Coreeană dar, așa cum 
ne-au declarat cel doi antrenori, ele
vii lor vor face totul pentru o com
portare cît mai bună

Foul IOVAN

z*CURSA" DUNĂREA - I.P.G.G. CONTINUĂ

cocoș : 
Eugen 

Nicolae 
__ ...   Cuțov, 

semimijlocie : Gheorghe Ene,
cat. mijlocie mică : Dumitru Mihal-
cea. cat mijlocie : Ton Gyorffi. cat.
semigrea : Ion Olteanu, grea :
Ilie Dascălu.

ANGAJAMENTUL FIZIC
(Urmare din pag. D

de același angajament fizic pe care 
ei îl suportă în partidele interna
ționale și pe care arbitrii, normal, 
ntr îl mai sancționează. Faptele 
fiind mult prea clare, socotim că 
nu este cazul să insistăm asupra 
acestei probleme. In schimb, con
siderăm că primii—«are trebuie să 
încurajeze maniera actuală, mo
dernă, de arbitraj sînt jucătorii. 
Renunțarea la văicăreli inutile, îm
bogățirea și stăpinirea deplină a ele
mentelor tehnicii și tacticii indivi
duale, sporirea dîrzeniei și comba
tivității, acestea sînt mijloacele 
prin care își pot depăși adversarii, 
aceasta este caiea prin care pot 
face față angajamentului fizic în 
întrecerile internaționale. Ca să nu 
vorbim de pericolul de a fi sanc
ționați cu greșeală tehnică, așa 
cum ar fi meritat Tarău, Oczelak 
și Novac pentru atitudini de care 
ar trebui să le fie jenă.

Diaconeseu, 
M. Mărea-, 
C. Albu, S. 
Petrescu. I.

fructificat 36 de ocazii (52%), au 
beneficiat de 16 aruncări libere din 
care au înscris 11 puncte (68%), au 
pierdut mingea de 19 ori (20%) ; 
Dinamo a avut balonul de 
ori, a realizat 28 din cele 
aruncări din acțiune (47%) 
din cele 32 de aruncări 
(65%). Deci, sub aceste trei 
te (aruncări' libere, aruncări 
acțiune, tehnică) Steaua a fost su
perioară, avînd și greșeli de teh
nică mai puține. Acest procentaj 
s-a reflectat în mod corect asu
pra rezultatului final al disputei 
(83—77). Interesant de remarcat și 
un alt fapt, aportul tînărulul Do
rin Dumitru în realizarea succesu
lui actualei fruntașe a clasamen
tului. Trebuind să-l anihileze pe 
Mihai Albu, coordonator de joc și. 
de obicei, principalul realizator al 
dinamoviștilor, Dorin Dumitru și-a 
împlinit excelent misiunea. Este 
drept, în minutul 5 comisese patru 
greșeli personale, dar chiar și în- 
tr-o perioadă atît de scurtă el și-a 
făcut pe deplin datoria, împiedi- 
cîndu-1 pe Mihai Albu să-și desfă
șoare jocul obișnuit, prin aceasta 
destrămînd în fașă acțiunile ofen
sive ale echipei Dinamo. Iată de ce 
apreciem pozitiv scurta lui evolu
ție și sperăm că îl vom vedea și 
de acum înainte jucînd cu aceeași 
convingere, cu aceeași eficacitate.

98 de 
59 de 
și 21 
libere 

aspec- 
din

Atac peste blocaj al lui Mircea Codoi. susținut de întregul sextet român: 
Cristian Ion, care a pasat din partea opusă, Laurențiu Dumănoiu, atent 
la dublaj. Gyula Bartha. Marian Stamate și Gabriel Udișteanu (mascat 
de Codoi). Fază din partida România — Polonia (3—2) in campionatul 
european Foto î Ion MIHAlCA

țin timp înaintea J. O., situația de
vine și mai delicată. Pregătirea echi
pei și în spiritul jocului simplu — 
mai -puțin obositor — utilizabil 
partidele cu adversari mai slabi 
este, prin urmare, o necesitate si (în 
cazul amintit) nu poate pune în pe
ricol rezultatul, gîndindu-ne la talia 
corespunzătoare a sextetului de bază, 
talie ce permite la fel de bine jucă
torilor români folosirea acestui stil 
ca și adepților lui cei mai consec
venți. Pe de altă parte. în diverse 
partide cu adversari puternici ș-a 
văzut necesitatea trecerii — chiar 
pe parcursul aceluiași set — de la 
o manieră de joc la alta. Această va
riație creează, de cele mai multe 
ori. dificultăți enorme adversarilor, 
iar elasticitatea în joc a unei echipe 
se dovedește un factor adesea deci
siv în obținerea victoriei.

Echipa României are asemenea ve
leități. însă cile o dată miza întîl- 
nirii sau riposta hotărîtă a adversa-

1 
CÎTEVA DATE STATISTICE 

SEMNIFICATIVEAm urmărit timp de trei zile, in 
Capitală, cele patru fonnațn din eșa
lonul secund al campionatului națio
nal. „Runda bucurețteahă“ a întrece
rii ne prilejuiește cîteva constatări 
interesante.

în primul rînd. a ieșit în evidență 
justețea orientării biroului federal in 
adoptarea noului sistem de desfășu
rare a campionatului. Prin împăr
țirea echipelor în două categorii va
lorice. s-a dat turneelor echilibru, a 
fost mărit interesul în jurul lor. Nu 
mai asistăm, așadar, la scoruri astro
nomice. total demoralizante pentru cei 
învinși, prilejuri de ironii dureroase 
din partea publicului.

în comparație cu turul de la Ga
lați. Ia București s-a jucat mai bine. 
Am asistat la un hochei bărbătesc, 
dar — de cele mai multe ori — 
curat, spectaculos, gîndit.

Partida derby. I.P.G.G. — Dunărea 
a fost, o încleștare dramatică, desfă
șurată într-o viteză amețitoare. Din 
păcate, posibilitățile tehnice ale jucă
torilor nu pot face față, deocamdată, 
iuțelii cu care ei doresc si Încearcă 
Să se miște pe gheață.

Am remarcat cîteva individualități 
demne de luat în considerație pentru 
lotul B, care sperăm că va lua fiin
ță : Pisaru. Marian. Malebin. Lronte, 
Mantoa (I.P.G.G.). Paraschiv, Moro- 
șan. Ciobotaru. Corelam, Nuții (Du
nărea). P. Lenard, Szasz, Csiki, 
Lukacs, Kemcnes (Avîntul), Jakab, 
Gyargy. Kraus, Albert (Tirnava). Pe 
hocheiștii din Gheorghieni îi vedem 
într-un real progres valoric, nu nu1-

mai în ceea ce privește patinajul cît. 
mai ales. în concepția de joc.

Pină la turul al TIT-lea, clasamen
tul este următorul :
Dunărea
I.P.G.G.
Avintul 
Ttrnava

Discutînd despre desfășurarea 
propriu-zisă a meciului Steaua — 
Dinamo se cuvine să aducem unele 
completări Oferite de datele sta
tistice. Steliștii, de pildă, au avut 
mingea de 95 de ori. Au aruncat 
din acțiune de 68 de ori și au

mația poloneză — redutabilă în 
competițiile premergătoare — s-a 
prezentat la importantul eveniment 
uzată. Ia capătul puterilor. După cum 
am mai spus și cu alt prilej, repre
zentativa română a manifestat o as
censiune de formă pe parcursul între
cerii, dar nu pînă la punctul maxim. 
Prin urmare, alături de o bună pre
gătire atletică si tehnico-tactică. fap
tele ne dovedesc că este nevoie și 
de aducerea echipei în forma optimă 
la evenimentul pentru care se pregă
tește. Dacă vreți, este vorba de in
tuirea momentului. Și. Ia valoarea 
arătată de vîrfurile voleiului nostim 
masculin, o formă maximă în com
petițiile din august-septembrie 1972 
(specialiștii sînt de părere că ea se 
poate menține la nivel ridicat timp 
de cîteva săptămîni) i-ar aduce na
ționalei române succese de prestigiu 
și chiar una dintre medaliile olim
pice.

DE (V. CH.)

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA VOLEI

Buc. 0—3,'U- 
Spartac Buc. 
— Orizontul 
IX-a : Univer-

In

George ROSNER, coresp.

LA

Pornindu-se de la exemplul cam
pionatelor mondiale de anul trecut, 
ci nd reprezentativa României s-a 
prezentat în competiție cu numeroa
sa indisponibilități, cauzate de acci
dentări, participanții Ia ședința birou
lui C.N.E.F.S. au subliniat însemnă
tatea pe care o are medicina în evi
tarea descompletării lotului de bază 
prin accidentări — provenite atunci 
de nejudicioasa dozare a antrenamen
telor. de lipsa individualizării în pre
gătire și de neintervenția operativă 
în cazurile care s-au manifestat îna
inte de C.M. Aceasta și ca urmare a 
unei mai slabe cooperări între an
trenori si medici. într-adevăr. în zi
lele noastre, rolul medicinei în pro
cesul pregătirii sportivilor capătă o 
însemnătate din ce în ce mai mare, 
ea contribuind activ atît la menține
rea si sporirea capacității de efort, 
la dirijarea antrenamentelor (astfel 
Incît să fie evitate accidentările, uzu 
ra fizică), cît și la refacerea sporti
vilor după efort și după eventualele 
accidente. Trebuie să recunoaștem că 
un aport deosebit l-a avut, cu prile
jul europenelor, buna conlucrare 
dintre antrenori și medicul Gabriel 
Uherebețiu. avînd ca rezultat, prezen
tarea in competiție a unei echipe va
lide. cu potențialul fizic ridicat. Pen
tru turneul de calificare la J.O. con
siderăm și mai important acest as
pect și nu ne îndoim că medicul lo
tului își va aduce contribuția la pre
zentarea unei garnituri în perfectă 
stare de sănătate, pentru confruntarea 
preolimpică si olimpică.

COMBINAREA STILURILOR 
DE JOC — O NECESITATE
Fără îndoială, echipa cea mai elo

giată la europene (și mai ales după)

Sinibătă și duminică, în penulti
ma etapă din cadrul turului II al 
campionatelor diviziei secunde, au 
fost consemnate următoarele re
zultate :

MASCULIN, seria I : Constructo
rul Suceava — Relonul Săvinesti 
3—2, Vagonul Ploiești — Oțelul 
Galați 3—0, Petrolul Ploiești — 
Politehnica Iași 3—1 ; seria a II-a : 
Aurora Buc. — Voința Buc. 3—1, 
Locomotiva Buc. — Electra Buc. 
3—1 (!), Farul Constanța — Medi
cina Buc. 1—3 ; seria a III-a : Vo
ința Arad — Politehnica II Timi
șoara 3—2, A.S.A. Sibiu — Corvi
nul Hunedoara 3—1 ; seria a IV-a : 
C.F.R. Cluj — Politehnica Brașov 
3—2, Alumina Oradea — Silvania 
Șimleul Silvaniei 3—0.

FEMININ, seria I : _A.S.E. Buc. — 
— I.T.B.-Infoi-mația 
niversitatea Iași — 
3—2. Viitorul Buc. 
Bacău 3—0 ; seria a 
sitatea Buc. — Confecția Buc. 3—0, 
Politehnica Galați — Progresul Buc. 
1—3, Flacăra roșie Buc. — Voința 
Constanța 1—3 ; scria a III-a : Vo
ința Sinaia — Drapelul roșu Sibiu 
0—3. Universitatea Craiova — Să
nătatea Tirgoviște 3—0, Voința Bra
șov — Corvinul Deva 2—3 ; seria 
a IV-a : Voința Oradea — Voința 
Zalău 3—0, Medicina Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj 1—3.

(Corespondenți : N. Mateescu. I. 
Costiniu, A. Vasilescu, C. Alexa, 
Șt. Iacob, Gh. Topirceanu, P. Lo- 
rinez, I. M. PocoJ, M. Vlădoianu, 
D. Diaconeseu, N, Sburian, C. Gru
ia, S. Albu).

ÎNTRECERILE JUNIORILOR
In faza municipală a campionatului 

național de juniori s-au disputat primele 
două tururi. Lupta se dă între forma
țiile cluburilor CONSTRUCTORUL și DI
NAMO, care domină competiția și își 
împart supremația. Tn grupa juniorilor 
I conduce Constructorul (antrenor 
Gheorghe N'iță) cu 12 p. urmat de Di
namo 8 p, Steaua 4 p și Șc. sp. 2 d p. 
In grupa juniorilor II lideră este Dina
mo (antrenor Fierea Gero) cu 12 p. ur
mată de Constructorul 8 p, I.P.G.G. și 
Steaua cu cite 2 p.

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 2
Clubul A.S.E., în colaborare cu 

comisia municipală de rugby, a a- 
vut lăudabila inițiativă de a orga
niza în această toamnă, o întrecere 
rugbystică dotată cu „Cupa A.S.E.®. 
Au luat parte 4 echipe: treî divi
zionare B — Aeronautica, Arhitec
tura și A.S.E. — alătui-i de echipa 
de juniori a Școlii sportive nr. 2.

Prima ediție a „Cupei A.S.E? la 
iugby a revenit echipei Ș S. 2 care

A ClȘTIGAT „CUPA A S E.
a învins în ultimul meci Arhitec
tura cu 15—10 (0—3). „XV“-le șco
lar antrenat de profesoara Mariana 
Lucescu a jucat corect, tehnic, cu 
multă ambiție.

Clasament final în această com
petiției 1. S.S. 2; 2. Arhitectura; 
3. A.S.E; 4. Aeronautica.



Nr. 6906 ea Sportul Pag. a 3-ă

V

P0ST SCR1PTUM LA ETAPA A XV a
„RESTANȚE" PITEȘTENE...

M

CINE NU ARE BĂTRÎNI
O cronică nu poate cuprinde 

toate întîmplările unul meci. Și 
cînd meciul este unul ca acela dintre 
F.C. Argeș și Dinamo, rămîn foar
te multe lucruri în afara cronicii. 
Coșurile cu flori oferite înaintea 
partidei lui Lucescu și Dobrin, .re
priză îfitîi care a durat 48 de mi
nute (Cronometrat!) fără ca arbitrul 
să erate cuiva cele trei minute de 
prelungiri, cabinele, culisele...

ÎN TtVPUL PARTIDEI, după a- 
cel minut 21, între Vlad și Dorn 
Popescu s-a declanșat o adevărată 
cursă de „urmărire". Și, In urma 
faulturilor reciproce (unele fără 
balon), cei doi au rămas de cîteva 
ori Ia pămînt. Vlad acuza la pau
ză dureri în urma loviturilor, fapt 
pentru care în minutul 51 a și 
părăsit terenul, fiind înlocuit (și 
Deleanu a rămas la pauză în ca
bine, tot din cauza unor lovituri). 
Dar dacă arbitrii ar fi fost mai 
atenți, și Vlad și Doru Popescu, 
care au primit cîte un avertisment 
(piteșteanul In minutul 25, pentru 
durități, bucurcșteanul în minutul 
52 pentru vociferări) puteau părăsi

terenul pentru... cîteva etape. Și 
cînd ne gîndim că Vlad nu era 
altul dectt căpitanul echipei arge- 
șene !

CUM, NECUM, mai mult dintr-o 
indiscreție ce frizează bunul simț 
elementar, cițiva localnici prezenți 
la cabine, acolo, unde reporterii se 
consultă între el și întocmesc ma
terialele, au început să vestească, 
înainte de transmiterea cronicii la 
telefon, că arbitrul Vlaiculescu va 
primi trei stele. Și mai mare a fost 
mirarea noastră, atunci cînd vicepre
ședintele clubului argeșean, Puiu Ra- 

paport, aflînd calificativul tot pe căi... 
indiscrete, a intervenit) „Poate ii dai 
mai multe stele. Dacă ia numai 
trei, o să spună lumea că Argeșul 
n-a jucat bine!”. Lăsînd la o parte 
aspectul etic al problemei, vom 
spune din capul locului că rațio
namentul este cît se poate de fals. 
Pentru că o echipă poate să joace 
foarte bine, poate să joace la fel 
și adversarul, iar arbitrul să prin
dă o zi slabă. Exact așa cum s-a 
întîmplat, duminică, la Pitești:

I. MIRCEA

Cînd au aflat că Steaua va in
tra pe teren cu Hălmăgeanu fundaș 
stînga,. multi dintre susținătorii e- 
chipei militare au fost, poate, te
mători în privința randamentului 
acestui jucător. Desigur, motive a- 
veau. Bujor Hălmăgeanu stătuse 
prea mult pe tușă, și cum el nu 
mai e atît de tînăr. s-ar fi putut 
ca acest lucru să aibă urmări.

Dar. iată, în meciul cu Crișul. 
într-un moment cînd Steaua se afla 
într-o situație dificilă, Hălmăgeanu 
s avut o comportare mai mult dc- 
clt bună, fiind printre cei mai ac
tivi oameni ai echipei. In plus, are 
meritul dc a fi marcat primul gol, 
întrerupînd, astfel, acea pasă nea
gră prin care formația sa trecea de 
cîteva săptămîni în privința efica
cității. Se știe, Steaua n-a jucat rău 
nici la Bacău, nici cu Dinamo și 
nici cu Universitatea Cluj. Dar a 
pierdut de fiecare dată cu 0—1. 
pentru că înaintașii nu mai știau 
«■ă marcheze. Duminică. Hălmăgea
nu a înscris un gol de toată fru
musețea, printr-o execuție tehnică 
excelentă (rist curat, din voie) și

Este clar cit de bine a executat OBLEMENCO lovitura de la 11 m. Ștefănescu a lost efectiv „aruncat" in 
partea cealaltă Foto i Alexandru POPESCU, Filiași

...Și ALTELE DE LA CRAIOVA
Un meci atit de urît ca acela 

de la Craiova n-am mai dori să 
vedem. „Merite în realizarea lui" 
au, în măsură mai mică sau mai 
mare, așa cum arătam și în cro
nica de ieri: o parte a publicului, 
(jucătorii ambelor echipe și arbi
trul M. Bică. Să-i luăm pe rînd.

SPECTATORII — „S-au aprins" 
în momentul cînd Țarălungă a 
șutat în același timp cu un apără
tor constănțean într-o minge și, 
din vina sa, a făcut întindere de 
iigamente, ieșind din teren pe tar- 
gă. Era min. 50 și publicul a prins 
a fluiera și huidui... orice. De alt
fel, a fost principalul incendiator 
al atmosferei, influențînd pe ju
cători și arbitrii. JUCĂTORII — 
S-au enervat foarte repede. Con- 
stănțenii, pentru acel 11 m acordat 
nejust — după opinia lor — In 
minutul 45, craiovenii, fiindcă oas
peții începuseră să joace „tare". 
Erau atît de bine fixați „în priză* 
și unii și alții, îneît cu cîteva se-

cunde înainte 
duel îți venea 
să nu vezi ce se 
liștii craioveni 
incitînd tribunele — căzînd „ar
tistic" la orice contact. Donose. de 
pildă, a stat culcat, ascultînd cu 
plăcere vuetul tribunelor indigna
te, timp de un minut, după care 
s-a sculat și a fugit după minge. 
ARBITRUL — Categoric bine in
tenționat, M. Bică a făcut însă u- 
nele greșeli, mai ales fiindcă, după 
părerea noastră, a apelat la com
pensații. A dat acei 11 m pentru 
craioveni. deși indicată era o lovi
tură indirectă. Au mai făcut con- 
stănțenii de două ori henț în ca
reu (Antonescu și Oprea), dar n-au 
fost acordate lovituri de pedeapsă, 
pe motiv că n-a existat intenția. 
In cazul celui al lui Oprea însă — 
era. Conducătorul întâlnirii l-a e- 
liminat la un moment dat pe Sa- 
meș — care nu fusese avertizat 
pină atunci — la un fault de joc

de
să 
va 
au greșit mult 

căzînd

apropierea unui 
închizi ochii ca 
întîmpla. Fotba-

obișnuit. L-a iertat, însă, pe Nieu- 
lescu, care și după ce a privit car
tonașul galben a 
asemenea, a avut 
rioasă la un fault 
co. Lingă tușă au 
losu și Oblemenco. Un ușor fault 
de joc l-a dezechilibrat pe craio- 
vean. care a căzut la pămînt. Cul
cat fiind, acesta a dat cu piciorul 
în Bălosu. (Pe un asemenea motiv, 
Nistor. de la Farul, a fost suspen
dat trei etape). Arbitrul a venit la 
fața locului, a dat lovitura de pe
deapsă în favoarea qraiovenilor, 
iar pe Oblemenco... l-a bătut prie
tenește. mîngîietor, pe obraz I ! I

Inedit: în seara zilei de dumi
nică, Țarălungă — care a fost 
scos de pe teren cu targa — a ple
cat Ia nunta sa, pe picioare. însă 
schiopătînd. Felicitările noastre și 
urări de Viață fericită 1

Modesto FERRARINI

Jucat dur. . De 
o atitudine cu- 
al lui Oblemen- 
sărit la cap Bă

a deschis drumul spre victorie e- 
chipei sale. Așadar, „cine nu are 
bătrîni să ți-i cumpere". Evoluția 
lui Hălmăgeanu nu e întîmplătca- 
re. înainte de joc, Negrea îmi spu
nea că Bujor se pregătește cu con
știinciozitate. fiind un exemplu în 
acest sens. Și s-a văzut. Poate că 
acest lucru ii va da do gîndit și 
celui rămas în afara terenului, lui 
Cirstache, jucător dotat, care are 
de partea sa tinerețea, dar căruia 
unelo rabaturi din programul... per
sonal Ii diminuează randamentul.

★
Cînd trebuie să acorde un ar

bitru 11 metri? Cînd un apărător 
îl faultează grosolan pe un atacant, 
la o jumătate de metru de linia 
porții, cînd îi rupe eventual picio
rul? După jucătorii Crișului, cam 
așa ar trebui să fio. Altfel, nu în
țelegem protestele lor în momen
tul cînd arbitrul Tr. Mcarcăș (care 
a fost chiar el, pină nu 
un bun fundaș) a dictat 
tare lovitura de pedeapsă 
comis de Lucaci asupra 
nei. pc care l-a trîntit la pămînt. 
Faza se petrecea în careu, la doi- 
trei pași de linia de 16 m. Că a fost 
sau nu fază de gol, asta nu con
tează. E de ajuns să fie fault. Să 
nu cunoască, care, jucătorii oră- 
denl aceste lucruri de n-au accep
tat cîteva momente să se execute 
lovitura? (AL. C.)

de mult, 
fără ezi- 

la faultul 
Iui Aele-

MULT ZGOMOT
PENTRU... NIMIC!!«•

Mai rămăseseră de jucat două 
minute pină la sfîrșitul partidei 
de la Iași. Mureșenii au lansat un 
atac și mingea centrată de pe stîn
ga a fost stopată de lanul cu piep
tul și apoi respinsă. Oaspeții au 
reclamat henț în careu, Mureș in 
a strigat „Bă, arbitre, nu vezi ? A 
fost henț", iar conducătorul de ioc, 
care mai avusese unele ..diferende" 
cu el, l-a eliminat din joc...

Noi, cei care urmărisem faza cu 
pricina (observatorul federal, Mir
cea David, trimisul revistei „Fot
bal" și subsemnatul) n-am observat 
că — așa cum susțineau mureșenii 
— lanul ar fi atins balonul cu bra
țul, dar ca să ne verificăm și mai 
bine părerea, am plecat spre tune
lul stadionului, pe unde urmau să 
iasă echipele de pe teren. Cînd s-a. 
apropiat lanul, m-am uitat .ia. tri-, 
coul său. Pe el se vedea foarte 
clar o pată de noroi și .aceasta era 
situată vizibil pe piept! Orice în
doială, fusese spulberată, mai ales 
că aceea era singura pată pe care 
o lăsase mingea îngreunată de 
roi pe tricoul jucătorului.

Am crezut, deci, diferendul 
cheiat, proba fiind în măsură
convingă pe oricine de ADEVĂR.

•Spre surprinderea noastră, Insă, 
mureșenii au continuat să susțină 
și la vestiare că fusese vorba de un 
henț, iar, mai tîrziu. și-a făcut a 
pariția în cabina arbitrilor însuși 
antrenorul de la A.S.A., Tiberiu 
Bone. Pe un ton vădit iritat, el l-a 
acuzat mai întîi pe tușierul Silviu 
Stăncescu că „le-d mai pierdut un 
meci, o dată", iar după aceea a a- 
vut un schimb de cuvinte și cu 
N. Petriceanu, pe tema aceluiași 
„henț în careu".

Pe noi ne-a mirat această atitu
dine, cu atît mai mult eu cit era 
vorba de Tiberiu Bone, pe care îl 
cunoaștem ca un om mai liniștit, 
ponderat în alegerea expresiilor!

G. MIHALACHE

no-

in 
să

Echipa de tineret-rezerve a Stea
gului roșu poate fi citată exem
plu negativ.

De doi ani și jumătate, de cînd 
a fost înființată, ea este mereu 
„clienta" ultimelor locuri din cla
sament, iar din rîndurile ei nu s-a 
ridicat pină acum nici un jucător 
susceptibil de a îmbrăca tricoul 
primei formații. Cel mai reprezen
tativ produs al echipei este Șer- 
bănoiu, un jucător. încercat pină 
acum de cîteva ori în echipa pre
gătită de Nicolae Proca. In răstim
pul menționat, s-a cheltuit o gră
madă de bani eu echipa de tine
ret-rezerve, bani aruncați în vînt, 
pentru că rezultatele sînt nule!

•— De ce ? l-am întrebat pe Ion 
hidrei, președintele clubului Stea
gul roșu. Cum explicați compor
tarea și rezultatele nesatisfăcătoare 
ale echipei de tineret a clubului dv?

— Nu sintem nici noi mulțumiți 
de modul in care s a comportat și 
se comportă această echipă. Ade
vărul este că nu s-a ocupat ni
meni de ea, că nu i s-a acordat 
nici o atenție. La început, în 1969, 
cînd Steagul roșu a repromovat în 
divizia A, am încropit la repezeală 
o formație de tineret, alcătuită din 
fotbaliști aduși de pe unde am 
putut. A rezultat un „11” etero
gen, format, pe de-o parte, din ju
cători foarte tineri, dornici de afir
mare, dar plăpînzi și incapabili de 
efort și, pe de altă parte, din ju
cători virstnici, experimentați, dar 
părăsiți de entuziasm. Pe parcurs, 
am. renunțat la elementele plafo
nate, promovînd in locul lor cițiva 
tineri, de perspectivă, dintre care 
amintesc pe fundașul Anghelini, 
component al lotului național de 
juniori și pe mijlocașul Godja, 
născut in 1954. De asemenea, avem 
in echipa de tineret alți doi jucă
tori susceptibili de a fi trecuți la 
seniori: fundașii centrali Păltini- 
șeanu și Drăgan, veniți de la Di
namo, în schimbul lui Dumitriu II, 
pe care — vreau să precizez cu a- 
cest prilej — l-am împrumutat clu
bului bucureștean pe o perioadă de 
un an.

Cu Alexandru Mezsaros, antreno
rul echipei de tineret-rezerve a 
Steagului roșu, nu am putut vorbi 
pentru că în ziua vizitei noastre la

7
Brașov nu se afla în oraș. Am dis
cutat, în schimb, cu Nicolae Proca. 
Antrenorul principal al Steagului 
roșu a acuzat secția de fotbal a 
clubului și pe responsabilii echi
pei de tineret de a nu se fi preocu
pat de soarta echipei) „In anul 
1961, Steagul roșu a beneficiat din 
plin de competiția rezervată „cade- 
ților" și s-a convins de utilitatea ei. 
Atunci, in urmă cu 10 ani, din e- 
chipa de tineret a Steagului roșu 
s-au afirmat cițiva fotbaliști, care 
au făcut carieră: Haidu (portarul). 
Ivăncescu, Năftănăilă. Pescaru și 
Necula. Amintiri, amintiri... Stea
gul roșu a dat uitării obiceiul de a 
depista jucători din împrejurimile 
Brașovului și de a-i crește..."

In obiectiv, campionatul 
echipelor de tineret-rezerve

Nicolae Proca împărtășește opi
nia antrenorului Ștefan Onisie în 
ceea ce privește împărțirea echipe
lor de tineret-rezerve în serii, pe 
criterii geografice, pentru a 
astfel, cheltuielile care se 
această competiție

★

Echipa de tineret-rezerve
Cluj are de două luni un nou an* 
trenor, în persoana profesorului de 
educație fizică Grigore Noje! „In 
echipa de tineret a C.F.R.-ului — 
își începe prof. Noje declarația — 
au jucat pină nu de mult fiii unor 
conducători din cadrul Direcției 
Regionale Căi Ferate Cluj, jucători 
lipsiți de orice urmă de talent! 
Scoaterea lor din lotul echipei nu 
s-a produs decit o dată cu... înlo
cuirea părinților din funcțiile pe 
care le dețineau! Să nu-mi cereți 
nume... In definitiv, eu sînt antre
nor de două luni și nu mă inte
resează atît cum a mers echipa 
pină atunci, ci mai ales ce va fi și 
cum va merge ea de aci înainte! 
Sper că va merge bine, gindin- 
du-mă că am la dispoziție cițiva 
fotbaliști buni, foști titulari în di-

limita, 
fac, cu

C.F.R.

vizia A (Șoptereanu, Petre Gheore 
ghe), precum și trei juniori de 
perspectivă, care — după un an de 
rodaj — pot fi promovați în e- 
chipa I.

Condițiile de pregătire ale echi
pei nu sînt de invidiat Nu avem 
teren de antrenament și nici echi
pamentul necesar. Conducerea a- 
sociației este atentă cu noi. recep
tivă, dar posibilitățile ei de a ne 
ajuta sînt limitate. In primăva
ră. lucrurile se vor îmbunătăți oa
recum. o dală CU terminarea ga- 
zonării terenului de joc de la Sta
dionul C.F.R.".

Tiberiu Szabo, fostul antrenor 
al echipei de tineret-rezerve C.F.R. 
Cluj, actualmente „secundul" Iul 
Eugen lordache, la cîrma Jiului 
— confirmă declarația de mai susi 
„Intr-adevăr, in echipa C.F R.-ului 
au jucat, pe timpul cît a fost an
trenată de mine, băieții unor șefi 
de secții din cadrul Regionalei, pe 
care ti titularizam în echipă, pen
tru că... nu aveam încotro! M-am 
plins, am spus că așa nu sa poate, 
că țin jucători talentați pe țușă, 
dar mi s-a replicat, în șoaptă, că 
e mai bine să tac...".

Fără comentarii...
Antrenorul Tiberiu Szabo a ținut 

să ne mai spună că obiectivul e- 
chipei de tineret-rezerve era schim
bat frecvent, aproape de la etapă 
la etapă. Cînd i sO indica să ob
țină rezultate imediate, cînd i se 
spunea că, dimpotrivă, trebuie să 
lucreze în perspectivă...

Dumitru VIȘAN

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

TOTTENHAM A SOSIT ASEARA
(Urmare din pag. 1)

ternațional scoțian), Chivers (de 7 
ori internațional englez) și 
bour sînt oameni de asalt, 
mobili și plasați mereu în 
linie.

Tottenham avansează și 
pliază compact. Coeziunea aceasta 
internă o ajută să atace în valuri 
și să se apere prin rețele succesi
ve. Mingea pierdută de vîrfurile 
atacului e recuperată de Peters (de 
52 ori internațional englez). Per
ryman și Beai, omniprezenți, ma- 
nevrînd atît în fața fundașilor, cît 
și în imediata vecinătate a oame
nilor de percuție. Rapidiștii au fost 
deseori surprinși prin lansarea pe - 
culoare periculoase a oamenilor ve- 
niți dinapoi, scăpați de sub su
praveghere. Ei se -concentrau să 
marcheze avanposturile și jucăto
rul cu mingea, dai* pasele mergeau 
spre coechipieri liberi sosiți rapid 
din spatele acestuia, oameni neob- 
servați și liberi care complicau 
situația tactică. Am mai adău
ga manevrele lor cuplate, ac
țiunea convergentă a doi jucători 
din zone apropiate, care avansea
ză combinînd, depășind prin pase 
adversarii ieșiți în cale și realizînd 
un-doi-uri energice în spațiul din 
fața porții. Aceasta din urmă a 
fost maniera prin care Evans și 
Coates au zdruncinat frecvent 
partea stingă a apărării bucurește- 
nilor.

în apărare, Tottenham se strîn- 
ge și realizează variate rețele prin 
participarea activă a 8—9 jucători. 
Părțile laterale ale terenului sînt 
mai slab supravegheate, iar fun
dașii Evans și Knowels (de 4 ori 
internațional englez) sînt vulnera
bili în fața fentelor. Prin zonele 
lor, rapidiștii au răzbit de cîteva 
ori.

Exprimarea eehfpei londoneze 
este însă cam monotonă. Jucătorii

Neigh- 
foarte 
prima

se re-

nu dovedesc originalitate. idei 
spontane, fantezie, nu te surprind 
prin soluții imprevizibile. Ei cu
nosc un anumit catehism (foarte 
sănătos, de altfel) al fotbalului 
englez, dar nu-1 îmbogățesc, impro- 
vizînd. Singurul care face excep
ție, singurul în stare să introducă 
în tactica de ansamblu anumite 
sclipiri este Peters, preferatul lui 
Ramsey, venit numai de opt luni 
la Tottenham, în schimbul lui Jim
my Grewes, transferat atunci la 
West Ham.

Rapid se poate revanșa la Bucu
rești. Desigur, dacă va juca bine 
și dacă va avea mari resurse de 
energie. Dar calificarea e foarte 

. greu de obținut.
Ieri după-amiază. giuleștenii au 

făcut un antrenament de aproxi
mativ o oră. S-a prestat un lucru 
relaxat, au fost rememorate citeva 
chestiuni de ordin tactic, impuse 
de experiența primului meci. Bă
ieții lui Marian și Nuțescu au fă
cut apoi o baie de abur și masaj. 
Rapid va fi handicapată miercuri 
de absența lui Dumitru. Internațio
nalul nostru a fost accidentat In 
meciul cu Universitatea Cluj (le
ziune ligamentară), traumatism care 
a necesitat fixarea pentru cîteva 
zile a unui aparat gipsat. In locul 
său va juca probabil Angelescu,

★

1. DINAMO
2. „U“ Cluj
3. Petrolul
4. Crișul
5. Steaua
6. Univ. Craiova
7. F.C. Argeș
8. Jiul
9. Rapid

10. U.T.A.
11. Farul
12. Politehnica
13. Steagul roșu
14. A.S. Armata
15. C.F.R. Cluj
16. Sport Club Bacău

Rezultate înregistrate

15 11 1 3 36—12 23
15 10 3 2 33—15 23
14
15
15
15
15
15
13
13
15
11
14
14
15
15

9 3 2 29—16 21
8
8
6
6
6
5
S
5 2 8 17—22 12
4 3 7 17—23 11
4 1 9 22—25 9
4 1 9 13—29 9
2 4 9 11—38 8
3 1 11 12—31 7 

duminicii : Ra
pid — „U“ Cluf 2—4 (2—2); Politehnica 
Ia?i — A.S. Armata 5—1 (3—1).

18 
îs
18 
i«
18
14
13

VACANTĂ... PARȚIALĂ
LA STEAUA

f
De ieri, jucătorii de la Steaua 

au intrat în vacanță. Justificată 
această grabă cu care fotbaliștii 
militari și-au luat concediu. După 
cum se știe, în iarnă, Steaua va 
întreprinde un lung turneu în A- 
merica de Sud, fapt pentru care, 
echipa bucureșteană își va relua 
pregătirile la 24 decembrie.

De notat, totuși, că nu toți Ju
cătorii âu intrat în vacanță. Cel ce 
âti avut în sezonul de toamnă o 
activitate competițiorială mai re
dusă (Tătaru Și alții) Vor continua 
antrenamentele și în această pe
rioadă.

Mrine, la Araci

(Urmare din pag. 1)

ASCENDENȚA SPECTACULOASA
ofensive, in care Kun II s-a înca
drat bine de-abia în acest campio
nat, Broșovschi „s-a descoperit" un 
autentic golgeter (grație ochiului in
comparabil al lui Nicolae Dumitres
cu, tehnician model care a văzut în
tr-un fundaș un atacant de mare 
perspectivă), iar Both s-a fixat per
fect în pretențiosul angrenaj ară
dean.

S.C. BACĂU a țîșnit pe verticală 
sub bagheta unui mare inimos, 
Constantin Rădulescu, care a făcut 
din Rugiubei o vedetă (și golgeterul 
campionatului), reușind cu echipa sa 
performanțe superioare, după păre
rea noastră, valorii lotului băcăuan.

UNIVERSITATEA CLUJ a prezen
tat două eficace și decisive noutăți 
în această toamnă : un antrenor va
loros, Ștefan Onisie, și un talent 
scos la lumină de sub cenușa uită
rilor, Lică.

F.C. ARGEȘ a avut un sprint final 
excelent, pe măsura evoluției din 
aceeași perioadă a lui Dobrin, „re
gele fentei" din Trivale.

A.S. ARMATA — 16 puncte (pro-

movatăanul acesta din divizia B) și 
Steagul roșu — 15 puncte (un joc 
mai puțin) se pot declara mulțumite 
de rezultatele lor, sentiment care ni 
se pare îndreptățit avînd în vedere 
și valoarea loturilor de care dispun.

Nescontată, dar într-o oarecare 
măsură explicabilă, apare situarea 
pe planul II a celor trei bucureștene 
— Steaua (16 puncte), Dinamo (16 
puncte) și Rapid (14 puncte, două 
jocuri mai puțin). Nescontată — 
pentru că valoarea componenților a- 
eestor echipe te obligă să le între
vezi, oricît de diversă ar fi solicita
rea lor, plasări în fruntea clasamen
tului. Explicabilă — pentru că... am 
trăit și am văzut că maxima solici
tare — la echipa națională, în com
petițiile europene de club și în cam
pionat — și-a pus puternic ampren
ta, mai ales pe randamentul din 
finalul turului, în cazul celor trei 
formații, jucători ca Lucescu, Delea
nu, Dinu, Iordănescu, Năstase și 
chiar și Dumitru luptînd din greu 
pentru a... semăna cu ei înșiși.

Explicații — pentru nereușite
le lor — cu caracter particular pen-

tru fiecare din aceste trei echipe ni 
se par a fi...

...în cazul Stelei — căderea totală 
a atacanților în partea a doua a tu
rului ;

...în cazul lui Dinamo — absența 
unei linii de atac pe măsura unei 
echipe campioane ;

...în cazul Rapidului — un start 
slab și un proces dificil, încet, de 
omogenizare a formației de bază.

După Jiul, care a „produs", se 
pare, atît cît îi permit forțele (dacă 
nu chiar mai mult), se situează un 
„cvartet" care nu are, credem, moti
ve de satisfacție.

In orice caz, nu avem nici o în
doială in privința sentimentelor su
porterilor echipelor Universitatea 
Craiova, Politehnica Iași, Farul și 
Petrolul, care așteptau, sîntem si
guri, mai mult (și, judecind obiec
tiv, erau perfect îndreptățiți să pre
tindă mai mult) de la formațiile lor 
care, în această toamnă, au evoluat 
sub valoarea Ioturilor de care dis
pun.

Avînd o situație de-a dreptul cri
tică, >a un moment dat, Politehnica 
Iași a făcut pe „ultimele lungimi" 
un salt calitativ din zona lanternei, 
reușind să-și cîștige dreptul la o 
iarnă oarecum liniștită (în care să-și 
poată pregăti în tihnă returul), în 
locul iernii de coșmar care se pro
fila înaintea „derbyului de subsol" 
Cu C.F.R. Cluj.

Găsind, cît de cît, și unele moti
vări valabile, reale, pentru situațiile 
nefavorabile ale Politehnicii (bîn- 
tuită, o vreme, de disensiuni) și Pe
trolului ( o echipă Care se recon
struiește), nu găsim explicații pen
tru contraperformanțele Universită
ții Craiova și ale Farului. Loturi 
puternice, omogene, cu recunoscută 
forță — pină acum un an — pe ori
ce teren.
. £e anume a subminat forța aces»

Ăseară, la ora 18.50, a sosit cu o 
cursă specială echipa Tottenham, 
însoțită de vicepreședintele clubu
lui, dl. C.F. Cox, de managerul 
VV. E. Nicholson și de alți condu
cători. Au făcut deplasarea toți 
jucătorii care au evoluat împotriva 
Rapidului, adică Pat Jennings, Ray 
Evans, Cyril Knowles, Ralph Coa
tes, Mike England, Philip Beal. 
Alan Gilzean, Steve Perryman, 
Martin Chivers, Martin Peters, 
Jimmy Neighbour și Jimmy Pear
ce, precum și Joe Kinnear, Peter 
Collins, John Pratt și 
nes.

DI. Nicholson ne-a 
meciul de campionat 
trecută, Tottenham a aliniat o for
mație fără Mike England (ușor ac
cident) și Jimmy Neighbour, dar 
că miercuri la București va utiliza 
probabil același „unsprezece" care 
a jucat cu Rapid la Londra. O ho- 
tărîre definitivă va lua 
antrenamentul pe care 
englezi îl vor face pe 
Giulești, începînd de la 
Subliniem că partida cu 
cîștigată simbătă de către Totten
ham cu 1—0, a fost prima victorie 
realizată în deplasare, de la înce
perea acestui campionat. împreună 
cu echipa, au sosit și câțiva trimiși 
speciali ai principalelor ziare lon
doneze.

U.T.Ă.-POLITEHNICA IAȘI
Partida restanță U.TA. — Poli

tehnica Iași, din etapa a XlV-a a 
campionatului diviziei A. se va dis
puta mîine, la Arad, de la ora 
13,30.

Meciul va fi condus de Gh. Li- 
mona. ajutat la linie de C. Costieă 
și M. Cîțu (toți din București).

Meci amical

F.C. GALAȚI-CONSTRUCTORUL
GALAȚI 1-2 (0-0)

Barry Dai-

spus că îh 
de simbăta

azi, după 
fotbaliștii 
stadionul 

ora 11,00. 
Leicester,

Echipa F. C. Galați a susținut du
minică un joc amical cu formația 
Constructorul Galați, din divizia C. 
Partida s-a încheiat cu un rezul
tat surpriză : 2—1 (0—0) în favoa
rea Constructorului. Golurile au fost 
marcate de Ocescu și Ioniță pen
tru Constructorul, Enache pentru 
F. C. Galați.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

Astâzi după-amiazâ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Astăzi după-amiază,

17,30, va avea loc la 
rației de fotbal o conferință de 
presă.

la orele 
sediul fede-

CÎȘTIGÂTORII EXCURSIILOR OE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ

Ploaie de mingi pe sus în careul lui Suciu —■ „tactica" falimentară a 
ploieșteni
Foto ) I. TĂNĂSESCU — Ploiești 

în acest sens, pentru Crișul, grevată 
atît de slăbiciuni strict fotbalistice, 
cît și de slăbiciuni de conducere, 
disensiunile din sînul acestei echipe 
ajungînd pur și simplu de pomină. 

Regretabilă situația echipei orăde- 
nilor, moștenitoarea unei respectabi
le tradiții pe care numai ea, se 
pare, nu vrea s-o respecte...

jucătorilor

tor doua echipe, în turui actualei e- 
diții a campionatului, nu ne putem 
da seama.

Cu speranțe firave, țesute parcă 
din fir de păianjen, vor ierna Crișul 
(doar 2 victorii îh 15 meciuri) și 
C.F.R. Cluj (autoarea unei singure 
victorii).

Apreciindu-le... inima cu care se 
zbat pentru un Ioc sub soarele di
viziei A, trebuie să constatăm că 
aceste două echipe au evoluat — 
în general — cu o clasă sub nive
lul celorlalte competitoare. Și chiar 
dacă actuala lor soartă este tristă, 
ea este, după părerea noastră, obiec
tiv. țjgfjțată, Q mepțjune «gcială,

P.S. — Spectaculoasă lovitura de 
teatru cu care Jiul a încheiat „sta
giunea de toamnă“ în fața Petrolu
lui, echipă care, cu numai 4 zile 
înainte, scăpase printre degete vic
toria în partida cu Dinamo, la Bucu
rești*

PRONOEXPRES DIN
Categoria 3 (17 excursii în Aus

tria) : 1. Roth Erno — Arad ; 2. Ște
fan Vasile — Botoșani ; 3. Pitiș 
Vasile și 4. Arvat Vasile Cornel din 
Brașov ; 5. Steopan Traian — com. 
Vulcan, jud. Brașov; 6. Tripon Va
ier — corn. Ciucea, jud. Cluj ; 7. 
Muja Alexandru și 8. Mogoșaru Ni
colaie din Galați ; 9. Ercse Blaj — 
Reghin; 10. Știrbu Constantin — 
Slațina, jud. Olt; 11. Puiu C. Tra
ian — Vulcănești, jud. Prahova; 
12. Tîrcă Florea — Rm. Vîlcea; 13. 
Preoteasa Valeriu; 14. Hanu Tra
ian ; 15. Dobiaș Aurel; 16. H. Teo
dor și 17. Dragostin Vasile, toți din 
București.

Categoria 4 (32 excursii a cîte 
două locuri în R. D. Germană pe 
itinerarul: BERLIN — LEIPZIG — 
DRESDA). 1. Verman Virgil — 
Bacău ; 2. Szilagyi Arpad — Ora
dea ; 3. Boboș Gheorghe — Bra
șov ; 4. Nicoară Minodora Maria și
5. Colojoară Nicolaie din Reșița;
6. Blacioti Dumitru și 7. Petre Ion 
din Constanța ; 8. Crețeanu Nicolaie 
— com. Tuzia, jud. Constanța; 9. 
Ene Marian — Constanța ; 10. Lun- 
gu Maria — com. Viforîta, jud. 
Dîmbovița ; 11. Hadăr Emil — com. 
tudesti, jud. Pîmbovița a |2. Anto-
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nescu Ion — Moreni; 13, Hârzaiu 
I. Emil și 14. Păuna Nicolaie din 
Craiova; 15. Gușanu Mircea — 
Galați (continuare în numărul de 
miercuri).

PRONOEXPRES
C1ȘTIGUKILE TRAGERII Nr. 19 DIN 

8 DECEMBRIE 1971
Extragerea I: Cat. 1: 1 variantă 

100°,o a 100.000 lei și 1 variantă 10% 
a 10.000 lei; Cat. 2: 1,35 a 51.670 lei; 
Cat. 3: 14.35 a 4.861 lei: Cat. 4: 48,10 
a 1.450 Iei: Cat. 5: 105,55 a 661 lei; 
Cat. 6 : 3.836,25 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1: 589.876 lei.
Extragerea a Il-a: Cat. B: 3 80 

variante a 23.063 lei; Cat. C: 33,55 a 
2.612 lei; Cat. D: 1584,50 a 60 Iei* 
Cat. E: 103,75 a 200 Iei; Cat. F: 
2.216,40 a 40 lei.

REPORT CATEG, A: 177.665 lei.

Cîștîgul de 100.000 lei a revenit 
participantului STAMATE NECULAI 
din București, iar cel de 51.670 lei 
lui DRĂGHICI CONSTANTIN din 
Sibiu.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRQNOSPOBT. .



STEAUA LUI NĂSTASE STRĂLUCEȘTE
(Urmare din pag. U

da. disensiunilor care separă actual
mente tenisul mondial, avem satis
facția de a asista, din cind in cind, 
la meciuri senzaționale, ca această 
finală care i-a adus față în față 
pc Stan Smith — concentrat, efica
ce. decis... — și pe llie Năstase — 
cel mai talentat dintre fanteziști..."

Unele ziare exprimă regretul că 
la întrecere n-a putut fi prezent 
și John Newcombe, reprezentan
tul prim al profesioniștilor tenisu
lui. Dar acesta — remarcăm noi 
— a fost învins de Năstase de două 
ori în acest an, la Richmond și 
Wembley. O eventuală nouă victo
rie 
data aceasta, ar fi 
maj mult superioritatea campio
nului nostru. Iar calificativul dat 
Iui de către „Figaro" ar fi căpătat 
o justificare totală.

Comentarii interesante au apărut 
și în ziarele din alte țări, sosite 
in cursul zilej de luni în capitala 
Franței. Astfel, corespondentul la 
Paris al mareluii cotidian londonez 
„THE TIMES" afirmă fără rezerve:

asupra lui Newcombe, de 
confirmat și

„• această finală a Turneului cam
pionilor, opunind pe românul Năs
tase americanului Smith, a fost cel 
mai frumos meci de tenis pe care 
am avut prilejul să-l vedem vreo
dată". Iar corespondentul agenției 
engleze ,,REUTER" a transmis din 
sala Coubertin > „llie Năstase l-a 
întrecut pe Stan Smith in turneul 
de la Paris și a rămas singurul 
jucător neînvins din cei șapte care 
au apărut timp de o săptămină in 
fața publicului 
multi specialiști era insă limpede, 
chiar înaintea finalei, că Năstase 
va cîștiga. EI se arătase mai bine 
pregătit in partidele anterioare, in 
timp ce Smith fusese invins de 
Kodps. arătind că este vulnerabil".

Cronicarul de specialitate al a- 
genției FRANCE PRESSE scrie 
între altele : „Jucătorul român a 
repurtat o mare victorie, la capă
tul unei partide magnifice. O parti
dă in care toate loviturile ce pot 
fi imaginate in tenis au fost exe
cutate cu rară măiestrie de cei 
doi protagoniști.

„Pentru Năstase — notează co
mentatorul agenției UNITED

parizian. Pentru

PRESS — acesta a fost al doilea 
magnific succes în decurs de o 
lună. Tn noiembrie, la Londra, el 
i-a învins pe australienii Rod La
ver și John Newcombe, primii doi 
tenismenî ai lumii, timp de mai 
multi ani. Pentru Smith, turneul 
de Ia Paris a fost o amară inver
sare de situații: in finala „Cupei 
Davis" ei l-a întrecut cu 3—0 pe 
Năstase, contribuind decisiv la 
succesul echipei S.U.A., dar de data 
aceasta a trebuit să se recunoască 
invins în fața unui adversar mai 
bun".

..Geniul a întrecut efortul ono
rabil" este titlul sub care sem
nează Peter Wilson în „DAILY

NACIONAL MONTEVIDEOUNIVERSIADA DE VAR A-1973
VA FI GĂZDUITĂ DE CAPITALA U.R.S.S.

ULTIMUL CUVINT

Finala probei de dublu, des
fășurată paralel cu „Turneul 
campionilor", n-a mai avut 
loc, fiind anulată de organi
zatori, din cauza prelungirii 
programului ultimei zile. Lo
cul intîi a fost împărțit, la 
egalitate, între perechile N8s- 
tase-Graebner și Kodes-Fra- 
nulovici. L’ltimii cîștigaseră a 
doua semifinală, întreclnd cu 
6—4, ' 6—3 pe americanii 
Smith și Richey.

Comitetul executiv al Federației 
internaționale a Sportului universi
tar (F.I-S.U.) întrunit, nu de mult, la 
Paris, a hotăriț — așa cum am a- 
nunțat la timp — ca viitoarea edi-

tru capitala Uniunii Sovietice care 
va asigura condiții optime de des
fășurare marelui eveniment sportiv 
al anului următor Olimpiadei mun- 
cheneze.

(Urmare din pag. 1)

confuziile sint posibile jî. implicit 
scuzabile. Newcombe a triumfat la 
Wimbledon, Stan . Smith la Forest 
Hills și în finala „Cupei Davis", 
Năstase la Richmond, Wembley si 
Paris. Pe cine sS preferi?

Dar dacă pentru un clasament 
mondial există incertitudini, cînd e 
vorba de acela european lucrurile 
s-au limpezit acum. Oricit respect 
am avea pentru performantele cam
pionului cehoslovac Jan Nodes — 
cîștigător la Roland Garros și fi
nalist la, Forest Hills — ultima 
confruntare, cea de acum, este edi
ficatoare. De fapt, llie Năstase l-a

intilrnt de trei ori pe marele său 
rival european, ciștigind de două 
ori. Românului ii revin, fără doar 
și poate, laurii de fruntaș al teni
sului continental.

Dar, splendidă este și revanșa 
luată în fața lui Stan Smith. Șt cu 
acesta. Năstase a jucat de trei ori 
in actualul sezon. Victoria din 
primăvară, la „sferturile" campio
natelor Franței, a fost egalată de 
american prin meciul său cîștigat 
la Charlotte, in finala ..Cupei Da
vis". Amintire amară,.. llie a știut 
insă că va mai avea prilejul de 
a-și restabili avantajul. Și nu l-a 
lăsat șă-i scape. 2—1 cu Smith, la 
Coubertin, 2—1 in întregul sezon 

Năstase a avut ultimul cuvint.

MIRROR". Comentatorul 
scrie : ..Năstase se poate 
pe drept cuvint cu titlul de cam
pion mondial al acestei categorii 
a tenisului, aflată sub jurisdicția 
federației internaționale (F.I.L.T.)". 
Iar Lance Tingay, decanul croni
carilor englezi de tenis. notează 
in „DAILY TELEGRAPH" : „Vir
tuozul din România a dat un nou 
avint tenisului eutopean, impunin- 
du-se in fața campionului Americii. 
De duminică seara, steaua lui Năs
tase strălucește ca niciodată. 
Firmamentul sportului alb".

Rînduri semnificative, de admi
rație nestăpînită, un prinos adus 
marelui campion al tenisului ro
mânesc.

englez 
tnindri

O imagine din întrecerile atletice ale prece
dentei Universiade de vară de la 
alergătorul italian Arese ciștigă <

1 500 metri

; Torino: 
cursa

MECIUL DE RUGBY FRANTA-ROMĂNIA A TRECUT...

Rămine dezideratul unui lot mai larg
BEZIERS, 13 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Acum, după ce meciul de rugby 

cu redutabila echipă a Franței a tre
cut, ■— privind în urmă, ne apar 
parcă mai clare .cauzele care au dus 
la această înfrîngere. Evident, nu 
putem da nicicum vina pe puterni
cul vînt ce a bătut în timpul jocu
lui, avantajind în repriza secundă 
echipa gazdă. Cauza principală re
zidă fără posibilitate de tăgadă în 
maniera excepțională în care au e- 
voluat rugbyștii francezi în cea de 
a doua repriză.

In principal, echipa noastră n-a 
avut un țaloner de valoarea celui 
advers, Iorgulescu fiind literalmen
te . depălșit de joc. Aceasta a deter
minat, bineînțeles, o scădere a for
ței grămezii și astfel noi n-am 
mai, avut posibilitatea să realizăm 
profit la grămezile ordonate.

Alt factor ce a contribuit la în- 
frtngerea echipei a fost lipsa de 
mingi la tușe- Echipa română n-a 
avut un prinzător atît de dotat ca 
cel al francezilor, așa că Spanghero 
ă dominat la tușe cu cei 1,96 m ai 
lui — cu 8 cm mai mult decît Șer-

ș

ban. In aceste condiții noi n-am pu
tut beneficia, cel puțin în egală 
măsură, de baloane la margine care 
să ne dea posibilitatea inițierii unor 
acțiuni de atac. Interesant ni se 
pare raportul de tușe și grămezi 
cîștigate de echipe în cele două re
prize. Astfel Franța—România, tușe :■ 
16—10 (repriza I). 12—4 (II); gră
mezi : 6—5 (I) ; 7—2 (II).

După cum se poate vedea, pentru 
noi apare ca imperios necesară 
existența unui trăgător — soluția 
de ultima oară cu Iorgulescu, for
tuită, nefiînd fericită. De asemenea, 
ne trebuie doi prinzători cu gabarit 
corespunzător și o înălțime de la 
1,92 m în sus.

Am fost învinși și datorită faptu
lui că francezii au aplicat o tactică 
de uzare a înaintării noastre, astfel. 
încît aceasta n-a mai. putut ține pa
sul. In prima repriză jucătorii ro
mâni au făcut față jocului pe înain
tare însă în a doua n-au mai avut 
forța necesară.

In ceea ce privește comportarea 
unora dintre jucătorii noștri, se poa
te aprecia că Țața — mijlocaș la 
grămadă — a reușit să ducă la bun

echilibrat valoric
ție a Universiadei de vară să . se 

’desfășoare la Moscovă în anul 1973 
Ziarele străine ce ne-au parvenit 
între timp comentează în mod favo
rabil această opțiune a F.I.S.U. pen-

Intr-adevăr, Universiadele 
au luat o amploare 
crescîndă, ajungind, la 
ediția găzduită în 1970 
de orașul Torino, 
unească aproape 
de sportivi de pe 
continentele și să 
tejuiască realizarea unor 
performanțe valoroase, 
printre care o serie de 
recorduri mondiale și 
nenumărate recorduri 
naționale.

In cadrul unei con
ferințe de presă în care 
a anunțat hotărîrea 
F.I.Ș.U. cu privire la 
viitoarea ediție a Uni
versiadei de vară, pre
ședintele acestui orga
nism, Primo Nebiolo. 
și-a exprimat satisfac
ția pentru alegerea o- 
rașului Moscova, preci- 
zînd că ediția din anul 
1973 a marii competiții 
„va marca o etapă, deo
sebit de importantă 
pentru mișcarea spor
tivă universitară".

In continuare, preșe
dintele F.I.S.U. a dat 
o serie de amănunte 
în legătură cu această 
alegere. „Candidatura 
orașului Moscova a 
fost acceptată — a spus 

Nebiolo -r pentru că oferea 
mai serioase garanții in 

ce privește perfecta organi- 
a întrecerilor, un complex co-

să re- 
2 500 
toate 
pri-

de

optimă sistematizare a programului. 
Reprezentanții sportului universitar 
sovietic prezenți, primul vicepreșe
dinte al F.I.S.U., Parfenov și pre
ședintele asociației sportive univer
sitare din U.R.S.S., Grincvski, ne-au 
asigurat că se bucură de tot spri
jinul din partea guvernului, a auto
rităților civile și organismelor spor
tive pentru organizarea Universiadei 
din 1973 la Moscova, 
fă cu reaulamentele 
ale F.I.S.U.".

Datele propuse de 
sportului universitar 
tru desfășurarea Universiadei 
vară din 1973 sint 15—25 august 
schema de principiu a întrecerilor 
prezentîndu-se astfel : 15 august — 
festivitatea, de deschidere a Univer
siadei ; 16—21 atletism ; 15—20 polo 
pe apă : 15—22 scrimă ; 15—24 volei 
și baschet: 16—21 tenis; 16—19
sărituri în 
și natație ;
dere

S-a mai 
ganizatorii 
atenție transmisiunilor de radio și 
televiziune ca și muncii ziariștilor 
sportivi. întrevăzîndu-se, de pe 
acum, o participare mai numeroasă 
decît la edițiile anterioare a repre
zentanților presei, radioului și tele
viziunii.

Cea mai importantă întrecere spor
tivă a tineretului universitar se va 
bucura, așadar, de o organizare a- 
tentă, asigurată cu un înalt simț 
de răspundere

in concordan- 
internationale

reprezentanții 
sovietic pen- 

de

16—21 tenis ;
apă ; 21—24 gimnastică 
25 festivitatea de inchi-

precizat, totodată, că or- 
vor acorda o deosebită

A SOSII LA ATINA
Mîine, se va desfășura la Atena, 

cea de a 12-a ediție a Cupei inter
continentale Ia fotbal, între echi
pele Nacional Montevideo și Pa- 
nathinaikos Atena. După cum se 
știe, în această finală echipa Pa- 
nathinaikos înlocuiește formația o- 
landeză Ajar Amsterdam, care a 
cucerit ultima ediție a C.C.E., dar 
a refuzat să susțină finala Cupei 
intercontinentale.

In vederea meciului de miine, 
care constituie prima manșă a fi
nalei (returul va avea loc la 29 
decembrie la Montevideo), Nacin- 
nal Montevideo a sosit duminică 
seara la Atena, cu un lot de 16 
jucători. Astăzi sînt așteptați să 
sosească și cei trei arbitri sud-ame- 
ricanî care vor conduce partida

TURNEUL U.E.F.A
PENTRU ECHIPELE DE JUNIORI

SE VA DESFĂȘURĂ IN TOSCANA
Turneul U.E.F7L. pentru echi

pele de juniori se va desfășura în 
anul 3973 în Italia. Organizatorii 
preconizează să programeze această 
competiție, deschisă speranțelor 
fotbalului de pe continent, în cursul 
primăverii în mai multe orașe din 
Toscana. Astfel meciurile din gru
pele preliminare, precum șj cele 
din fazele ulterioare pînă la semi 
finale se vor disputa pe stadioanele 
din Livorno, Pisa, Arezzo, Pistoia, 
Viareggio, Lucea, Empoli și Prato.

sfîrșit multe din sarcinile avute, 
placind foarte bine. Din liniile din
apoi Nica și Irimescu au dat. satis
facție, în timp ce aripile au fost de
pășite, adversarii francezi fiind 
mult mai buni în ceea ce privește 
viteza de deplasare. Noi și aici am 
apărut cu o improvizație. Constantin 
— mult mai bun sprinter — a fost 
înlocuit, ne.fiind 
nescu.

Ne propunem 
gătură cu acest 
privind valoarea rugbyului. româ
nesc. Ni se pare deosebit de intere
sant să arătăm însă cum privesc 
francezii problema asigurării unui 
lot corespunzător, în care să ai în 
orice moment doi jucători de valoa
re aproape egală. Asistînd duminică 
dimineață la un antrenament al e- 
chipeî de. rugby Beziers am văzut 
că numărul acestora-— in afara ce
lor din echipa națională — era de 
35. In același sens iată ce ne spunea 
antrenorul echipei franceze Raoul 
Barrier e, care cunoaște bine echipa 
noastră, întrucît în 1960 el a și ju
cat la București împotriva ei: „Con
sider că la dv. ar trebui să fie aduși 
în prim plan — și pregătiți în.con- 
secință, cu aceeași atenție — mai 
mulți jucători pentru același post. 
Lucrindu-se cu un grup reștrins, 
pot interveni aricind surprize. Con
tezi doar pe uh singur jucător și 
atunci cind el se accidentează iți 
răstoarnă jocul întregii echipe. Deci, 
este recomandabil să se lucreze cu 
un lot mai mare in viitor. Noi așa 
facem".

FLORIN GHEORGHIU

valid eu Radu To-

să revenim, în le- 
joc, cu considerații

Tiberîu STAMA

La o ieșire din grămadă, favorabilă francezilor, tn dispută t Spanghero, 
Dauga și Astre (Franța), Dinu, Baciu și Rășcanu (România) 
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BREVIAR
• Din cele 3,8 milioane de bilete 

de intrare puse în circulație pentru 
diferitele competiții ale Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen au fost 
vindute pAiă la 1 decembrie peste 
2 milioane (550 000 în diferitele 
țări ale lumii, iar restul în R.F. a 
Germaniei). Aceste vînzări au adus 
pînă acum organizatorilor circa 10 
milioane de mărci vest-germane.

• IUGOSLAVIA va participa cu 
un lot de 30 de sportivi (20 de ju
cători de hochei pe gheață) la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la Sap
poro.

• ATLETA australiancâ_________  __________ Pamela 
Kilborn-Ryan, recordmana mondială 
a fost suspendată de federația țării 
sale pentru că și-a împrumutat fo
tografia unui magazin de articole

1274 ÎNSCRIERI LA J.O,
DE LA SAPPORO

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
Ia Sapporo a anunțat că la 
diferitele competiții ale aces
tei mari întreceri sportive vor 
lua parte 1 274 de patinatori, 
liocheiști, schiori, săritori de 
Ia trambulină. Cea mai nume
roasă delegație va fi a S.U.A. 
(123 de sportivi).

Pe discipline reprezentanți’ 
vor fi repartizați astfel: 495 
concurenți la schi. 256 la pati
naj viteză și artistic, 220 ju
cători de hochei pe gheață, 
80 de concurenți Ia biatlon, 
115 la bob și 108 la săniuțe.

Cea de-a 13-a rundă a turneu
lui de șah de la Moscova „Memoria
lul Alehin" a coincis cu prima vic
torie a marelui maestru român Flo
rian Gheorghiu, care pînă acum 
realizase o lungă serie de remize în- 
care s-au intercalat șj trei înfrân
geri. .lucind cu piesele albe, Florm 
Gheorghiu l-a învins pe marele ma
estru islandez Olafsson. Vasili Smîs- 
lov a cîștigat la Uhlmann, iar parti
dele Spasski-Stein, Lengyel-Petro- 
sian, Balașov-Savon și Hort-Tukma- 
kov s-au încheiat remiză.

în clasament conduce Stein cu 9 
p, urmat de Smîslov —• 8’/z p. Flo
rin Gheorghiu a acumulat ă’/s punc
te

*
In turneul de șah de la Vrnjacka 

Banja pentru „Cupa campioanelor

(ursa Paris-Nisa 
va măsura 1160 Km
Tradiționala competiție ciclistă Inter

națională Paris — Nisa se va desfășura 
anul viitor într-o nouă formulă. Cei 
1160 km ai traseului au fost Împărți ți 
in 8 etape (dintre care una se va des
fășura contracronometrului). Cea mai 
lungă etapă : Autun — Saint Etienne 
măsoară 190 km. Penultima etapă va 
avea loc pe circuitul automobilistic de 
la Monosque și va măsura 170 km. Cursa 
Paris — Nisa se va desfășura între 9 
șj 16 martie.

internaționalele" de tenis de masă ale Bulgariei

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC
SOFIA 13 (Agerpres). — La cam

pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Bulgariei de la Pleven e- 
chipa feminină a României (Eleono
ra Mihalca — Carmen Crișan) a o- 
cupat primul loc, urmată de selec
ționatele Bulgariei și Ungariei. La 
masculin, victoria a revenit forma
ției Iugoslaviei.

Cuplul Carmen Cri șan — Teodor 
Gheorghe a terminat învingător în 
proba de dublu mixt, în timp ce 
Eleonora Mihalca s-a clasat pe lo
cul doi în proba de simplu femei, 
cîștigată de Doris Hovestadt (R.D 
Germană),

Clasameritul Agenției

P.
cele
ceea
zare
răspunzător de baze sportive fi o

■ a

(2—0, 1—0, 1—2) la hochei. In

LA PRIMA VICTORIE
europene", conduce Maria Ivanka cu 
â’.T p și o partidă întreruptă, urma
tă de Veroczi — 5’/î p, Polihroniade 
(România), Gheorghieva (Bulgaria), 
Erenska (Polonia), Konarkowska- 
Sokolov (Iugoslavia) — cîte 5p etc. 
Polihroniade a cedat fără joc par
tida întreruptă cu Gheorghieva, iar 
VokraJova și Konarkowska au con
venit asupra remizei în partida lor, 
amînată din runda a 7-a.

Erance-Presse

EDDY MERCKX

CEL MAI BUN

SPORTIV AL ANULUI
PARIS 13 (Agerpres). — Redac

ția "wortivă a agenției France Pres- 
se a desemnat pe cunoscutul ciclist 
belgian Eddy Merckx drept cel mai 
bun sportiv al anului 1971. Tn con
tinuare au fost clasați Pat Matzdorf 
(S.U.A.) — atletism ; Gustavo Thoeni 
(Italia) — schi alpin, Jackie Stewart 
(Scoția)automobilism, Joe Frazier 
(S.U.A.) — box, Mark Spitz (S.U.A.) 
— natație, Juha Vaatainen (Finlan
da) —atletism, Vasili’’ Alexeev 
(U.R.S.S.) — haltere, Jack Nicklaus 
(S.U.A.) — golf. David Bedford 
(Anglia) — atletism.

★
în clasamentul celor mai bune 

sportive ale anului 1971, pe primul 
loc s-a situat înotătoarea australia
nă Shane . Gould, urmată de lion a 
Gusenbauer (Austria) — atletism, 
Annemarie Proell (Austria) — schi 
alpin, Hildegard Falck (R.F. a Ger
maniei) — atletism, Evonne Goola
gong (Australia) — tenis, 
Melnik (U.R.S.S.) — atletism

Faina-

CEHOSLOVACIA — SUEDIA. 4—2
meciul revanșă dintre selecționatele celor două țări, golurile au fost mar
cate de Konta (2), Farda și Matinee, respectiv Vikberg și Hammarstroem. 
In primul joc, Suedia a cîștigat cu scorul de 3—1. tn imagine, un atac 
la poarta suedezilor.
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„C'upa 
tistîcă, 
revenit 
Ghigova 
zentanta 
a ocupat

tnterviziunii", I» gimnastică ir- 
desfățurată la Szombathely, a 

campioanei mondiale Maria 
(Bulgaria) cu 33,55 p. Repre- 
Românlei, Sabina Șerbănescu; 
locul sase cu 36,20 p.

Cursa ciclistă de șase zile de Ia Zttrîch 
s-a Încheiat cu victoria echipei forma
tă din vest-germanii Bugdahl șl Kem
per șl elvețianul Louis Pfennlnger. El 
au totalizat 387 p, fiind urmat; de 
Fritz pfennlnger (Elveția) — Renz — 
Fritz (R.F. a Germaniei) cu 379 p și 
Schulze — Peffgen (R.F. a Germaniei) 
— Spann (Elveția) .
rezervată cicliștilor amatori a fost cîș
tigată de cuplul
Ptizrla — Jarda Misik cu 64 p. secun
dat de perechile 
(Belgia) — 57 p. 
(Olanda) — 23 p.

cu 318 p. Cursa

cehoslovac Milan

Vermote — Cooles 
șl Balk — Schuiten

turneului de șah deTn ruda a 10-a a
la Palma de Mallorca, marele maestru 
american Samuel Reshevsky l-a invins 
ln numai 19 mutări pe Italianul Tat-ai. 
Pomar a cîștigat la Kerrne, Panno la 
Medina, Csom la Donner, Larsen la 
Bisguier șl Portisch la Bellon. liderul 
clasamentului, Liubomlr Liubojevlci, a 
remizat cu Andersson, rezultat consem
nat șl în partida Benko — Garcia. In 
clasament continuă să conducă Mubo- 
j erai ci (Iugoslavia) cu 3 p, secundat la 
o jumătate de punct de Larsen_(Dane
marca) șl ~ 
(Ungaria), 
etc.

rS tn Berlinul Occidental, selecționata 
orașului gazdă a Întrecut cu scorul 
dfe 3—2 formația Iugoslavă Kotor. Tn 
celelalte două jocuri disputate s-au în
registrat următoarele rezultate: viena M 
— Anvers 9—3 ; Barcelona — Hamburg 
11—4.

Turneul internațional de tenis de I* 
Auckland (Noua Zeelandă) a continuat 
cu desfășurarea partidelor semifinale, 
în proba de simplu bărbați, jucătorul 
australian John Alexander l-a învins 
cu 7—6, 5—7, 4—6, 7—6, 7—6 pe neozee
landezul Ony Parun, Iar australianul 
Ray Ruffels a dispus cu 3—6, 3—6,
6— 4, ș—4, 7—5 de compatriotul său
Allan Stone. Alte rezultate : simplu fe
mei : Rosemary Casals (S.U.A.) — Va
lerie Zieaenfuss (S.U.A.) 6—2, 6—4 ;
Kerry Melville (Australia) — Billie Jean 
King (S.U.A.) ‘ ‘ ------ ’
dublu bărbați : 
(Australia)
7— 6, 7—5, 
(Australia) 
Africană), 
7—6, 6—3,

2—6, 7—3, abandon ;
Alexander, Dent

— Stolle. Creaiy (Australtal 
6—1 : Carmichael. Ruffels

— McMillan (Republica Sud- 
Bowrey (Australia) 3—6,

6-4.

Au luat sfirșit întrecerile turneului In
ternațional de tenis de la Brisbane. 
Proba de simplu bărbați a fost ciști- 
gată de „veteranul" australian Mal An
derson (în virstă de 34 de ani), care 
tn finală a dispus cu 6—4, 6—4. 6—7,
7—6 de compatriotul său John Cooper, 
tn finala probei feminine, disputată 
Intre tenlsmencle australience Evonne 
Goolagong și Helen Gourlay, victoria a 
revenit primei jucătoare cu 6—2, 7—6.

în ziua a____ __
nai de polo pe apă, care se desfășoa-

doua a turneului intemafio-

SHANE GOULD
un veritabil
fenomen

Panno (Argentina) ; Portisch 
Reshevsky (S.U.A.) — 7 p.

oumpic P .A.' > .ni

( firi

^ultimele șt
sportive, Această fotografie a fost 
expusă in vitrina magazinului res
pectiv alături de diferite obiecte de 
îmbrăcăminte și pantofi de atletism 
Pamela Kilborn nu va putea parti
cipa la viitoarele campionate aus
traliene intercluburi și va trebui să 
dovedească ih fața Comitetului olim
pic australian că nu a primit bani 
în scopuri publicitare.

• CU PRILEJUL adunării gene
rale a Federației internaționale a 
sporturilor ecvestre, președintele a- 
cestui for, ducele de Edinburg, a de-

• clarat că federația cunoaște serioase 
dificultăți financiare. Delegații au 
acceptat în principiu o. propunere 
potrivit căreia federațiile naționale 
vor trebui să cotizeze în plus cu o 
sumă reprezentînd 5 la sută din pre
miile oferite la concursurile inter
naționale de călărie. Totodată, Fe
derația internațională a atras aten
ția delegaților asupra pericolului ce 
l-ar prezenta participarea la Olim
piada de la Miinchen a unor 
purtînd nume, alese în scop de 
clamă comercială.

• DIN inițiativa unui comitet 
ganizatoric elvețian, peste 800 
sportivi (dintre care 110 femei) 
porni într-un mais spre 
spre a contribui cu efortul lor spor
tiv la plăcerea de a fi spectatori ai 
Olimpiadei de vară. Toți partici- 
Danții sînt posesori de bilete care 
doresc să aducă un omagiu marelui 
eveniment, săvîrșind o ispravă spor
tivă ieșită din comun și destinată 
a Ie rămine în amintire. Distanta 
de 240 km care separă punctul de 
plecare, localitatea St. Margarethen. 
din Elveția, de orașul Miinchen, va 
fi străbătută fn șase zile. Toți par- 
tîcipanții vor primi cîte o medalie 
comemorativă.

3

cai.
re-

ar
de 

vor 
Miinchen

Două dintre tradiționalele anchete 
internaționale ale presei Inițiate de 
agenția TASS Moscova ?i I.S.K. 
Stuttgart au desemnat-o pe austra- 
lianca Shane Gould, multiplă re
cordmană mondială, drept cea mai 
bună sportivă din lume a anului 
1971.

Eleva 
antipozi, 
un caz 
stelelor __ ______  ... ... ,.
care i-a împlinit în ziua de 23 no
iembrie a.c. cu 1,71 m înălțime și 
57 kg greutate, Gould constituie un 
adevărat fenomen, unic i*n această 
epocă a marilor recorduri. Core- 
cordmană mondială, împreună cu 
compatrioata sa Dawn Fraser, în 
cea mai rapidă probă (100 m), ea 
deține prima performanță din lume 
la încă trei probe de craul (200 m, 
400 m, și 800 m), lucru pe care nu 
I-a reușit niciodată tot atît de cele
bra triplă campioană olimpică din 
Mexio (1968), americanca Debbie 
Meyer. Și mai mult decît atît, în
treaga evoluție a australience! din 
acest $n. a uimit pe absolut toți teh
nicienii, adepți ai unor sezoane 
competiționale cu două, cel mult 
trei vîrfuri de formă sportivă.

...... ! 1 '■■■■■" --------- ------------  -

celebrului antrenor de la 
Forbes Carlisle, reprezintă 

cu totul aparte în rîndul 
din piscină, ba 15 ani, pe

Tatăl, Ron Gould, î?i sărută fica — talentata Shane — 
" ‘ (17 .- 0(7,6) pe 1500 mnaiul ei record mondial

pentru excepțio- 
liber

o ultimele rezultate o
M. de handbal feminin

Ei bine, Shane Gould a coborît 
pentru prima dată sub 60 de secun
de pe „sută" în luna februarie la 
Sydney. La finele lui aprilie, de 
astă dată în piscina Crystal Palace 
din Londra, ea egala performanța 
(58,9) lui Fraser pe 100 m. și corec
ta recordul lumii (2:06,5) pe distan
ta de 200 m liber, deținut de Debbie 
Meyer. Trei luni mai ti'rziu, la Santa 
Clara, Shane și-a apropiat și re
cordul mondial (4:21,2) la 400 m 
liber, tar săptămîna trecută, în pli
nă perioadă pregătitoare, australi- 
sr.ca a realizat mai întîi 2:05,8 pe 
200 m și apoi a corectat recordul 
lumii al americancei Ann Simmons 
(8:59,4) la 800 m, realizat în sep
tembrie la Minsk, fiind, cronome
trată în 858,11 O asemenea suită 
de rezultate, în numai 9 luni, repre
zintă fără discuție un caz unio Jn 
istoria înotului.

, Și pentru a aprecia Ia .adevărata 
valoare ultimul rezultat al austra- 
liencei — 8:58,1 pe 800 m (sau două

400 m 1) — este 
î că doar 10 țări

curse de 4:29,0 Ia < 
suficient să relevăm
(din cele 115 afiliate . la F.I.N.A.) 
și mai precis S.U.A., U.R.S..S., Aus
tralia, R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Olanda. Canada. Mexic. Suedia, 
Franța, dețin la această oră un re
cord național masculin superior pe 
aceeași distanță! în sfîrșit, cifra 
de-a dreptul de necrezut înregis
trată sfmbăta trecută de Shane pe 
distanța de 1500 m — 17:00.6 sie 
scutește de orice alt comentariu.

Secretul performanțelor sale 1 un 
neobișnuit talent, dublat de un or
ganism robust, cu un sistem nervos 
perfect echilibrat și.„ de o prezentă 
zilnică de .6—7 ore In bazin. Ceea 
ce l-a 
Murray 
ției de 
„Shane

determinat pe celebrul 
Rose — altă glorie a nata
la antipozi — să 
va realiza

rele șlem", adică 
cele 4 medalii de 
de craul!"

declare : 
ța Miinchen „ma. 
va cuceri toate 
aur ale probelor

A. VASILIU

ROMANIA-IUGOSLAVIA 12-12
GO’NINGEN, 13 (prin I 

la trimisul nostru special 
Naum).

Astă seară (n.n. ieri), 
Martinihal din localitate, 
tativa feminină de handbal a Ro
mâniei a susținut cea de a doua 
partidă din cadrul grupei preli
minare, în compania reprezentati
vei Iugoslaviei. întrucît victoria 
obținută de handbalistele noastre 
în primul joc — cel cu echipa Nor
vegiei — ne asigurase deja califi
carea în semifinalele campionatu
lui mondial, cei doi antrenori ai

telefon de 
I Hristache

în sala 
reprezen-

formației noastre au început par
tida cu echipa Iugoslaviei, introdu- 
cînd în teren jucătoarele de re
zervă. De aceea după primele 25 
de minute ale partidei, handbalis
tele iugoslave conduceau cu scorul 
de 8—4. După pauză meciul capătă 
însă altă_ înfățișare, căci în echipa 
noastră sînt introduse și cîteva din
tre titulare : Băicoianu, Șoș, și Mik- 
loș. Handbalistele românce reduc 
treptat din handicap și reușesc să 
obțină în final un rezultat de ega
litate • 12—12-
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