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RAPID

PETREANU

GILZEAN 
(11) 

PETERS 
(10) 

COATES 
(4)

la Londra. Va fi, de ase- 
să vedem cum se vor comporta englezii în 
obligată să se apere. Fiindcă, teoretic măcar,

CODREA 
(DUMITRU) 

CODREANU

JENNINGS
(1)

RADUCANU 
BOC LUPESCU

ANGELESCU 
ENE DANIEL NEAGU

Arbitri : Angonese (la centru), ajutat de Stagnoli și Trincheri 
rt;„ o? a.—....", ora 73,30, (Partida

CHIVERS
(9)

PERRYMAN
(8)

ENGLAND (COLLINS)
(5)

(toți din Italia) ; Stadionul „23 August' 
va fi televizată).

RAPID MARCA SA SE REVANȘEZE IN FATA LUI IIIH ENHAM

Patinoarele, cele cite există și care se vor mai înființa, vor fi luate cu asalt și în acest sezon de amatorii 
de a „zbura" pe gheată
priei sănătăți, a sănătății copiilor 
noștri, fiind arhicunoscut faptul 
că activitatea motrice desfășurată 
in acest sezon „dur" are efectele 
cele mai binefăcătoare 
ganismuluj omului.

Realizarea acestor 
depinde de noi înșine, 
torii copiilor noștri, de 
răspunzători ai mișcării 
din toate localitățile țării.

Iarna trecută, aflîndu-ne la Ale
xandria, am asistat, poate, la cel 
mai reușit concurs de săniuțe din 
cîte am văzut în ultimii ani. Con
siliul județean pentru educație fi
zică și sport Teleorman a avut 
ideea (în colaborare cu U.T.C., In
spectoratul de învățămînt și orga
nizația pionierilor) de a organiza

Pe linia îmbunătățirii activității 
sportive de masă, anotimpul rece 
poate și trebuie să fie folosit în- 
tr-un asemenea mod. îneît un nu
măr cît mai mare de tineri, și alți 
oameni ai muncii, să practice pe 
scară largă sporturile de iarnă. 
Acest lucru este necesar nu numai 
ca divertisment, ca modalitate de 
recreare, ci — în primul rînd — 
pentru călirea organismului și rea
lizarea unei pregătiri fizice mul
tilaterale. Se impune — pentru în
făptuirea scopului propus — folo
sirea cu pricepere a întregii game 
a deprinderilor motrice care au o 
largă aplicabilitate în viața de 
toate zilele. Cu alte cuvinte, este 
imperios necesară folosirea lunilor 
de iarnă pentru fortificarea pro-

asupra or-

deziderate 
de educa- 

factorii 
sportive

In dupâ-amiaza zilei de 28 decembrie

SALA PALATULUI VA GĂZDUI
FESTIVITATEA DE PREMIERE

A LAUREAȚILOR
ANULUI SPORTIV 71

o întrecere pasionantă prin chiar 
titulatura ce i-a fost atribuită s 
„Hai copii pe derdeluș". Peste o 
mie de elevi, băieți și fete, fie
care cu săniuța lui. au făcut ne
numărate „curse** pe delușorul din 
vecinătatea orașului transformind 
acea duminică într-o adevărată zi 
a sportului de masă.

In alt colț al țării. în județul 
Harghita, copiii din peste treizeci ■ 
de comune și sate, constituiți în 
zeci de echipe (echipamentul fiin- 
du-le îmbrăcămintea de fiecare zi 
cu care mergeau la joacă, iar cro
sele fiind confecționate de părinții 
lor, sau chiar de ei în atelierele 
școlare), se întreceau în pasionante 
dispute de hochei.

Veți spune că este simplu să o- 
ferim exemple culese din niște lo
calități unde clima permite prac
ticarea sporturilor de iarnă. Tre
buie să afirmăm că peste tot sînt 
condiții ca iarna să nu rămînă un 
anotimp al repausului în activita
tea sportivă; dimpotrivă aceste 
luni friguroase să ne devină aliat 
în fortificarea organismului.

Un derdeluș există în vecinăta
tea oricărei localități; în fiecare 
oraș, sat sau comună terenurile de 
handbal, volei, baschet, fotbal pot 
fi transformate în patinoare natu
rale. Iată, așadar, condiții excelen
te pentru ca două dintre sportu
rile de Iarnă, săniușul și patinajul 
să fie practicate de cît mai multi, 
de toți copiii. Este obligația con
siliilor județene pentru educație 
fizică și sport, a asociațiilor spor
tive din întreprinderi, instituții, 
de Ia sate, din cooperația mește
șugărească, școli, asociații studen
țești, detașamente și unități de 
pionieri să-i ajute pe cei mici, dar 
și pe cei mari (!), să învețe și să 
practice săniușul, patinajul, schiul

• Un spectacol inedit în prezentarea C.N.E.F.S. și Televiziunii 
române • Astăzi, ultima zi pentru depunerea opțiunii dv în 

ancheta „Cel mai bun sportiv român al anului 1971" I

cont. univ. MARIN BÎRJEGA
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Iată-ne în ziua revanșei Rapid — Tottenham. Va fi interesant 
să vedem cit a contat miercurea trecută elementul de ordin psi
hologic 
va mai 
joc pe 
menea, 
postura

mult, să ,
teren, să-l amenințe și să-i pună 

___ _ __ „ _ apărare. Avantajul de trei goluri 
realizat săptămîna trecută este si el de natură să influențeze 
exprimarea tactică a oaspeților. Ei se gîndesc probabil la mă
suri suplimentare de securitate, la un joc cît mai ferit de explo- 
zii și de furtună, precum și la contraatacuri de natură să echi
libreze desfășurarea generală. Rapid, în schimb, se visează ase-

Romulus BALABAN

Rapid ar trebui s.ț atace mai 
versarul în jumătatea lui de 
cvasipermanent probleme de

denumit teren propriu. Va fi interesant să vedem cit se 
manifesta azi, Ia' București, din aceea teribilă forță de 
care Tottenham o manifestă 
interesant 
de echipă

NEIGHBOUR
(7) 
BEAL 
(6) 

EVANSKNOWLES

TOTTENHAM

domine, să-și împingă ad-

Ieri dimineață, echipa Tottenham s-a antrenat pe stadionul Giulești. Remarcabil 
a fost 
fond.

(Continuare in pag. a 3-a)

Conferință de presă la F. R.

OBIECTIVUL Mr. 1 
ÎN ANUL 1972 

ESTE CALIFICAREA 
ÎN TURNEUL FINAL AL

N. DUMITRESCU și ILIE OANA 
LERETER, 

BROVSCHI,

antrenori

F.

C.E.
emeriți

DRIDEA, GREAVU, MIHAI IONESCU, DEM- 
DINU, DOBRIN, LUCESCU, LUPESCU, MOCANU, 
RADU NUNWEILLER și SATMAREANU, 

maeștri emeriți ai sportului
sediul F.R.F., a avut

faptul că fotbaliștii englezi au alergat foarte mult ca niște atleți de detni- 
Acest lucru îl exprimă și imaginea realizată de fotoreporterul nostru 

Dragoș NEAGU

Un rezultat excelent al hocheițtilor noștri

(l-o, 2-1,1-3)
Azi, partida revanșă

După cum anunțam nu de mult, decernarea trofeelor celor mai 
buni sportivi ai țării se va desfășura într-un cadru sărbătoresc, ofe
rind un spectacol inedit, de amploare.

Sîntem astăzi în măsură să vă informăm că această manifestare 
va fi găzduită — în după-amiaza zilei de 28 decembrie — de SALA 
PALATULUI, în care va avea loc o interesantă festivitate sportivă 
și culturală.

Prima parte a spectacolului va fi de natură sportivă, incluzînd — 
după demonstrații ae gimnastică artistică și sportivă — înmînarea 
următoarelor trofee anuale : „CUPA CONSILIULUI NAȚIONAL PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT", care va fi acordată celui mai bun 
sportiv român al anului 1971, desemnat de tradiționala anchetă a zia
rului .SPORTUL", TROFEUL FAIR-PLAY 1971 oferit de Asociația Presei 
Sportive fotbalistului arădean losif Lereter, .TROFEUL FOTBAL 1971", 
ce va fi decernat celui mai bun fotbalist al anului, precum și cupele 

, federațiilor de specialitate. Cea de a doua parte, realizată de 
C.N.E.F.S. în colaborare cu Televiziunea română, va prezenta un spec
tacol de varietăți, la care își vor da concursul vedete de prima mînă 
ale scenei românești.

Promițînd să revenim cu amănunte asupra desfășurării acestei inte
resante manifestații, vă amintim că astăzi, 15 decembrie, este ultimul 
termen de depunere a opțiunilor dv în tradiționalul concurs — cu 
premii — instituit de ziarul „Sportul" pentru desemnarea :

SPORTIVULUI NR, 1 AL ȚARII PE ANUL 1971

Așadar, număi astăzi mai puteți expedia corespondența dv pe 
adresa redacției, cu indicația PENTRU CONCURS '71.

(Continuare tn pag. a 2-a)

Aseară, la 
loc o conferință de presă, în cadrul 
căreia tov. Mircea Angelescu, pre
ședintele Federației române de fot
bal, a făcut o amplă expunere le
gată atît de realizările din anul 
1971 ale fotbalului nostru, cît mai 
ales de viitoarele lui obiective.

Bilanțul anului 1971 este cunos
cut. El a fost marcat de o serie de 
importante succese pe plan inter
național, cum a fost calificarea 
echipei naționale în sferturile de 
finală ale Campionatului european, 
precum și cucerirea dreptului de a

aborda aceeași etapă 
competițiilor europene 
două echipe de club, 
Steaua, nefiind exclusă nici șansa 
calificării și a încă unei formații, 
Rapid, aflată, firește, într-o situa
ție dificilă, dar nu ireversibilă.

Cum se prezintă, pentru anul 
1972, problema angajării fotbalului 
românesc pe tărîm internațional ? 
Prezentînd aceste angajări, vom 
informa cititorii și asupra obiecti-

onorantă a 
de către 

U.T.A. și

Aseară, pe patinoarul „23 August'* 
din Capitală, s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de hochei dintre 
echipele României și Cehoslovaciei 
B (abia la sosirea oaspeților am 
aflat că ei au deplasat, de fapt, 
formația secundă a țării, cu nu
meroși internaționali de primă mă
rime). Comportîndu-se excelent, re
prezentativa română a reușit un

valoros rezultat de egalitate : 4—4 
(1—0, 2—1, 1—3), după ce pînă la 
începutul reprizei a treia condusese 
cu 4—2. Au marcat Pană, Huțanu, 
Ioniță, și Ștefanov, respectiv Vi- 
vâri (3) și Stastny. Au arbitrat V. 
Popov — L, Noncev (Bulgaria).

Astă-seară, de la ora 18, are loc 
partida revanșă.

GIMNASTICA MODERNĂ ÎN AJUNUL
CELEI DE A IV-a EDITH A FINALEI

CAMPIONATULUI REPUBLICAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Antrenorul Ion Popa sfătuind pe Gabriel Pometcu, Antoniu Vasile 
Constantin Gruiescu cum îji pot lua revanșa la Opole 

Foto : Theo MACARSCHI
• Retrăgîndu-se din activitatea competițională, Victoria Vîlcu 
confirmă o tradiție curioasă ! • Va fi o finală a tinereții ! © A 

Universitatea București ?dispărut secția de la

Ca în fiecare an. înaintea fina
lei campionatului republican de 
gimnastică modernă, am vizitat 
cîteva dintre secțiile fruntașe ale 
Capitalei, în componența cărora in

t'IMP. DE GfNDlRE...

VICTOR CIOCÂLTEA
pentru a 6-a oară campion national de șah!

In Aul* I.P.G.G. a luat «flrșlt, aseară, finala campionatu
lui național de |ah pe anul 1971.

învingătorul fiind cunoscut, ultima rundă a fost rapidă, 
neaduclnd nici o schimbare In fruntea clasamentului. După 
trei ore de Joc toate partidele erau terminate. Ghlțescu a 
clștigat la Ghindă, Partos la Adam, GrUnberg la Ghlzdavu, 
toți trei cu negrele. în celelalte tntîlnlri ale serii s-a înre
gistrat remiza : Buza — Drimer, Vaisman — Mltltelu. Rei- 
cher — Szabo, Suta — Botez, Stoica — Pușcașu, Pavlo'v — 
Neam'țu, Stanciu — Clocâltea.

Clasamentul final este următorul : 1. V. CIOCALTEA 
14 p, 2—4. E. Ungureanu, T. Ghițescu, C. Partos 13 p, 5—6. 
C. Botez, Ș. Neamțu 11 'h P, 7—8. Gh. Mititelu, M. Pavlov 11 P, 
9—10. S. Griinberg, V. Vaisman 10'/2 p, 11. M. Ghindă 10 p, 
12—14. A. Buză, Em. Keicher, N. Stoica 9 p, 15—16. D. Ghiz- 
davu, I. Szabo 8'1 p, 17—19. D. Drimer, I. Stanciu, M. Suta 
8 p, 20. O. Pușcașu 7 p, 21. V. Adam 6 p.

★
în felul acesta, Victor Ciocâltea obține o performanță cu 

totul remarcabilă : devine pentru a șasea oară (șl a treia 
oară consecutiv) campion național : 1952, 1959, 1961, 1969, 1970, 
1971.

Născut la 16 Ianuarie 1932, în București, el a început să 
practice șahul în 1946. A fost selecționat în lotul de juniori 
al țării în 1950, a participat în 1951 la prima finală de cam
pionat național, devenind campion în 1952. după un palpi
tant meci de baraj cu dr. O. Trolanescu. Maestru al spor
tului, în 1954 ; maestru internațional, tn 1957.

Acum, la aproape 40 de ani, Ciocâltea manifestă deplina 
maturitate șl strălucire a talentului său. Campionul nostru 
este de profesie tehnlciar constructor, este căsătorit șl are 
două fetite.

Cu prilejul frumosului său succes, II felicităm pe Victor 
Ciocâltea, urîndu-1 primului jucător al țării noi izbînzl pe 
tabla cu patrate albe și negre. (V. CH.)

tră sportive cu aspirații la unul 
din locurile de pe podiumul de 
premiere. Acum, însă, cu o zi îna
intea gongului inaugural al celei 
de a IV-a ediții a finalei — care 
se va desfășura începînd de mîine 
în sala Floreasca din Capitală — 
primul lucru care ne-a frapat a 
fost faptul că gimnastica modernă 
românească și-a format o tradiție 
cel puțin 
dată, Ia o 
campioana 
retras din 
nală, fără 
In 1968 se 
1969 Livia
Zaharia, iar acum, în 1971, și-a a-

curioasă î de fiecare 
finală a competiției, 

ediției precedente s-a 
activitatea competițio- 
a-și mai apăra titlul, 
retrăgea Ana Moțet, în 
Grama. în 1970 Iul ia

nunțat retragerea și Victoria Vîl- 
cu ! Fenomenul — căci este vorba, 
fără discuție, de un fenomen —
este aproape inexplicabil și spu
nem aproape pentru că nici una
dintre fostele campioane ale țării
nu și-a motivat temeinic retrage
rea. decît anunțînd laconic — toate 
fără excepție ! — că se dedică an- 
trenoratului !

Dar să trecem la prezentarea în
semnărilor pe care ni le-am fă
cut cu prilejul raidului nostru.

LICEUL 35. Maria Preda și Sa
bina Șerbănescu. valorosul cuplu 
de tinere gimnaste ale antrenoarei 
Livia Grama, se află la sfîrșitul 
unei perioade de antrenamente in-

Horia ALEXANDRESCU

DUMINICĂ, LA OPOLE: POLONIA - ROMÂNIASE INTILNESC DOUĂ FORTEALE BOXULUI AMATOR EUROPEAN
Ne mai despart cîteva zile de 

data la care se va disputa meciul de 
box dintre primele reprezentative ale 
României și Poloniei. Forul polonez 
de specialitate a decis ca partida să 
aibă loc duminică dimineața. în lo
calitatea Opole. Bineînțeles, confrun
tarea dintre cele două formații frun
tașe In boxul amator european sus
cită un deosebit Interes în rîndul

iubitorilor sportului cu mănuși din 
oele două țări și chiar din întreaga 
Europă.

Este necesar șă amintim că ulti
mele întîlniri directe dintre selecțio
natele României și Poloniei s-au dis-

Mihai TRAN CA

(Continuare in pag. a 2-a)
(Continuare tn pag. a 2-a)

Almanahul SPORTUL 72 
va dezlega enigma

!UE NASTASE
INVITAT LA LONDRA

LONDRA, 14 (Agerpres). — Intre 
18 și 22 ianuarie 1972 se va des
fășura la „Royal Albert Hall“ din 
Londra un mare turneu de tenis 
la care au fost invitați jucători de 
valoare din mai multe țări ale 
lumii. Printre cei care și-au anun
țat participarea figurează românul 
Ilie Năstase, cîștigătorul „Turneu
lui campionilor'*, de la Paris, ame
ricanii Clark Graebner, Cliff Ri
chey, Tom Gorman, cehoslovacul 
Jan Kodes, sud-africanul Bob

Hewitt, australianul Lew Hoad și 
englezul Gerald Battrick.

★
Federația S.U.A. de tenis a alcă

tuit clasamentul celor mai buni 
jucători ai anului 1971. Pe primul 
loc a fost clasat Stan Smith, ur
mat de Arthur Ashe, Martin Ries- 
sen, Cliff Richey, Clark Graebner, 
Tom Gorman, Jimmy Connors, 
Erik van Dillen, Frank Froehling 
Și Bob Lutz.
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La jumătatea
INTRANSIGENTĂ SPORITĂ

campionatului
FAȚĂ DE INDISCIPLINĂ feminin

Interviu cu tovarășul Constantin FLORESCU, vicepreședinte al F. R. V.
Se știe că munca de educație în 

rîndul sportivilor ocupă un loc e- 
sențial în procesul de instruire. în 
volei, ca șl în alte sporturi, a- 
,ceastă activitate este de mare în
semnătate, de multe ori climatul 
educativ care domnește în secții 
irăsfrîngîndu-se direct asupra re- 
Izultatelbr obținute de echipe. în 
Țesătură cu atmosfera disciplinară 
'tn care se desfășoară activitatea 
•ecțiilor de volei am avut o con
vorbire CU tov. CONSTANTIN FLO
RESCU, vicepreședinte al F.R.V., și 
.președintele comisiei de disciplină. 
Interlocutorul nostru a ținut de la 
început să precizeze că, în gene
ral, în voleiul nostru abaterile de 
Li disciplina și etica sportivă nu 
constituie un fenomen frecvent. 
„Există — a spus d-sa — doar ca
zuri izolate, ncspccifice, pentru că, 
privită in ansamblu, munca de e- 
ducație întreprinsă de antrenori și 
conducătorii de cluburi și asociații 
a creat premisele unor comportări 
corecte".

— Ce natură au, totuși, 
abateri semnalate ?

— Dintr-un studiu făcut 
misia centrală de educație 
ciplină, rezultă că între anii 1958'
1970 în competițiile interne 
semnalat 197 de cazuri de 
teri de la disciplină pentru 
s-au aplicat sancțiuni. Deci, o 
die anuală de 16 cazuri, care poate 
că n-ar fi alarmantă în raport cu 
numărul de echipe și de j-Jcători. 
In general, abaterile nu au 
de mare gravitate. în cîteva 
zut-i, însă, Comisia noastră a 
nevoită să ia măsuri ce au 
pină Ia ridicarea dreptului de 
ganizare (Unirea Tricolor Brăila și 
Universitatea Craiova), deoarece, 
din cauza carențelor de organizare, 
au existat manifestări nesportive, 
aiînd ca rezultat insultarea și chiar 
molestarea arbitrilor. De asemenea, 
pentru lipsă de respect față de ar
bitri, au fost sancționați în anul
1971 jucători ca Mihaela Ceaușu 
(Șc. sp. P. Neamț), Radu Dumi
trescu (Politehnica Galați), Mihai 
Timofte (Viitorul Bacău). Traian 
Brandemburg și Cornel Popescu 
(Unirea Tricolor Brăila), sau an
trenori ca FI. IJalaiș (Politehnica 
Galați), V. Moșescu (Viitorul Ba
cău), Gh. Horhat (C.F.R. Timișoa
ra), precum și unii profesori de 
educație fizică sau antrenori care 
au favorizat și favorizează substi
tuiri de jucători, mai ales în com
petițiile școlare sau universitare.

CEEA CE

aceste

de co
și dis-

s-au 
aba- 
care 
me-

fost 
ca- 

fost 
dus 
or-

Asemenea manevre frauduloase au 
un efect nociv asupra educației 
tinerilor sportivi, puțind să-i facă 
să creadă că, pentru a obține un 
rezultat favorabil, orice mijloc este 
scuzabil. In cazurile pe care le-am 
depistat, am sancționat fără me
najamente, pe cel în culpă, cum 
sînt Victor Perescu (Lie. economic 
Tg. Jiu) — suspendat un an din 
activitatea sportivă —, comisia ju
dețeană de volei Botoșani — aver
tizată pentru neglijență in 
ța legitimărilor și lipsă de 
dere ș.a.

— Sancțiunile aplicate de 
au avut efectul scontat din punct 
de vedere educativ ?

— tn parte. Pentru că dacă o- 
pinia publică voleibalistică Ie-a pri
mit cu satisfacție, cei în cauză, în 
loc să le înțeleagă, au încercat pe 
diverse căi să le anuleze. Fără 
succes însă. Comisia nu s-a lăsat 
influențată, a lucrat cu obiectivi
tate și competență, respectînd nor
mele legale

— Care este situația disciplinară 
în prezent ?

— Ea nu este pe deplin satis
făcătoare, avind in vedere faptul 
că numărul sancțiunilor aplicate în 
1971 depășește media anuală ară
tată mai înainte. Dacă abaterile in
dividuale nu sînt, insă, în crește
re și, de regulă, nu prezintă gra
vitate, în schimb există mari de
ficiențe în modul de lucru al unor 
secții de volei, care nu asigură în
totdeauna condiții normale de joc 
oaspeților, căutind astfel să for
țeze obținerea victoriei (cazul re
cent petrecut la Brăila este pildui
tor în acest sens).

— Ce considerați că trebuie făcut 
pentru lichidarea manifestărilor 
nesportive pe terenurile de volei 
și în afara lor ?

— Se impune o mai atentă mun
că de educare a..- educatorilor în
șiși, a jucătorilor și jucătoarelor, o 
exigență sporită față de activita
tea comisiilor locale și — de ce să 
n-o spunem ? — chiar a biroului 
F.R.V., care de multe ori n-a ana
lizat multilateral, deci și sub as
pect educativ, secțiile din cluburi 
și asociații, în special pe acelea 
care au încălcat disciplina spor
tivă. în orice caz, comisia noastră 
își propune să manifeste mai mul
tă intransigență față de abaterile 
din volei, să desfășoare pe viitor 
o activitate educativă mai intensă.

NU POT SPUNE

CLASAMENTELE

eviden- 
răspun-

comisie

Nicolae MATEESCU

După un maraton de aproape 
trei luni, cu întreceri săptămînale, 
sîmbăta trecută «-a încheiat prima 
parte a campionatului divizionar 
de popice, rezervat echipelor femi
nine. Pe primele locuri în cele 
două serii s-au clasat! Voința Bucu
rești (Sud) și C.S.M. Reșița (Nord).

Formula de desfășurare, mult 
îmbunătățită, a atras pe scena 
disputelor noi centre, cum ar fi 
Craiova, Sibiu, Oradea și Băicoi, 
echipele respective contribuind la 
înviorarea activității competition 

nale. Repartizarea formațiilor după 
criterii geografice în două grupe, 
fără a se crea un decalaj de va
loare între serii, a eliminat depla
sările lungi și costisitoare. De ase
menea, clauzele menite să asigure 
condiți optime de întrecere (obli
gația aducerii arenelor la cotele re
gulamentare, adunarea la puncta- 
veraj numai a popicelor doborîte în 
deplasare etc.) au produs emula
ție în rîndurile secțiilor de perfor
manță, iar cele mai bune echipe 
și-au văzut eforturile încununate de 
succes în procesul de instruire, în- 
registrl'nd, drept urmare, victorii 
prețioase în deplasare. Cele 22 de 
victorii obținute pe terenurile ad
verse au o semnificație majoră, 
dacă ținem seama de faptul că în 
edițiile anterioare număram pe de
getele unei singure mîini formațiile 
învingătoare pe pistele străine în 
întregul campionat.

Cum s-au comportat cele 20 de 
combatante pentru cucerirea invi
diatului titlu? Clasamentele ală
turate ilustrează fidel evoluția fie
cărei formații. în rîndurile urmă
toare vom încerca să arătăm însă 
ceea ce nu pot exprima cifrele cla
samentelor. Revelatoare ni se pare, 
în primul rînd, munca depusă de 
cadrele tehnice. Oameni harnici și 
dornici să-și îmbogățească conti
nuu bagajul de cunoștințe, instruc
torii și antrenorii C. Iordache 
(C.S.M. Reșița), T. Szemanyi (Vo
ința Tg. Mureș), Gh. Răstăman 
(Metrom Brașov), I. Petrescu (Ce
tatea Giurgiu) și alții au reușit să 
impună elevelor lor o pregătire 
metodică, echipele respective afir- 
mîndu-se cu multă cutezanță. Am 
lăsat la urmă pe cunoscutul antre
nor Alexandru Gomoiu care a pre-

Elena Trandafir (Laromet Buc) — una dintre cele mai talentate jucă
toare de popice — lansind bila in stilul ei caracteristic, cu o mare preci

zie, ceea ce i-a atras admirația generală

luat echipa Laromet București în- 
tr-o perioadă de declin, reușind 
apoi s-o aducă pe linia de plutire. 
Beneficiind în ultima vreme de un 
lot numeros, antrenorul Gomoiu a 
fost inspirat în alegerea jucătoa
relor pentru meciurile decisive, 
prezentînd de fiecare dată o for
mație omogenă și în vervă deose
bită.

Amplu comentată a fost evolu
ția oscilantă a unor echipe cu tra
diție, care jucau foarte bine pe 
pistele proprii, dar în deplasare nu 
se mai aflau în apele lor. în a- 
ceastă privință, pare să se adeve
rească previziunea unor specialiști, 
care au susținut că echipele Hidro
mecanice Brașov și Constructorul 
București, ca sfi amintim numai 
cîteva, vor plăti scump atunci 
cînd evoluează pe arene străine, 
pentru avantajele create pe pistele 
proprii. Privim cu neîncredere re
turul campionatului dacă sălile 
vizate nu vor fi reamenajate după 
cerințele regulamentare.

Și o carență aproape generală! 
lipsa de preocupare pentru crește
rea elementelor de perspectivă, ma
joritatea echipelor suferind din 
cauza absentei unor junioare ca
pabile de rezultate valoroase. Deci,

atenție la depistarea și formarea 
cadrelor de nădejde.

Nu putem încheia, fără a spune 
cîteva cuvinte despre maestra e- 
merită a sportului Elena Tranda
fir (Laromet București), care mai 
în fiecare etapă a îneîntat prin 
precizia loviturilor, iar în confrun 
țările internaționale a cucerit pu
blicul cu personalitatea și talentul 
ei, puțind fi considerată cea mai 
bună sportivă a anului 1971.

CLASAMENTE 
SERIA SUD

Troian IOANIȚESCU

1. Voința București 9 7 0 2 9840 14
2. Metrom Brașov 9603 11901 12
3. Laromet București 9 5 0 4 12081 10
4. Gloria București 9 5 0 4 11474 10
5. Cetatea Giurgiu 9 5 0 4 9501 10
6. Rapid București 9 5 0 4 9458 10
7. Voința Constanța 9 4 0 5 6699 8
8. Voința Ploiești 9 3 0 6 11827 6
9. Petrolul Băicoi 9 3 0 6 11609 G

10. Constr. București 9 2 0 7 8759 4

SERIA NORD
1. C.S.M. Reșița 9 3 0 1 11349 16
2 Voința Tg. Mureș 9 7 0 2 12301 14
3. Voința Cluj 9 6 0 3 11662 12
4. Hidromecanica Brașov 9 5 0 4 11130 10
5. Voința Tim’șoara 9 5 0 4 8832 10
6. Voința Mediaș 9 4 0 5 11145 8
7. Voința Oradea 9 4 0 5 8888 8
8. Voința Craiova 9 2 0 7 8819 4
9. Dermagant Tg, Mureș 9 2 0 7 8750 4

40. Voința Sibiu 9 2 0 7 8690 4

s

IARNA-UN SEZON CARE OFERĂ

MARI POSIBILITĂȚI

DE PRACTICARE A SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

mijloace și forme de bază ale 
activității sportive 
iernii.

Sînt nenumărate 
sporturile de iarnă, 
ce în aer liber să 
nuință pentru un număr cît mal 
mare de oameni. Se pot organiza 
acțiuni turistice sub formă de ex
cursii, drumeții, marșuri, crosuri, 
carnavaluri pe gheață și zăpadă.

Excelent au procedat acei pro
fesori care, acolo unde condițiile 
au permis, au transformat ora de 
educație fizică în lecție de învă
țare și practicare a schiului.

Rămînem adepții ideii că acti
vitatea sportivă din școală și fa
cultate (in special orele de educa
ție fizică) poate și trebuie desfășu
rată cît mai mult în aer liber,, că 
elevii și studenții trebuie convinși 
de necesitatea mișcării, a cit mai 
multor exerciții. Merită felicitat 
profesorul Constantin Căpățînă de 
la Liceul economic din Buzău (și 
mai sînt poate și alții), care și-a 
îndemnat elevii, iar ei l-au ascul
tat, să vină în fiecare dimineață 
pe jos la școală, indiferent de dis
tanța pe care o au de străbătut.

Mai sînt puține zile pînă la în
ceperea primei vacante a acestui 
an școlar și universitar. în această 
perioadă trebuie intensificate ac
țiunile de practicare a sporturilor 
de iarnă, a jocurilor aplicative, 
organizate la nivelul școlilor, fi 
cultăților, cluburilor și caselor de 
cultură, Caselor pionierilor. Tn toate 
taberele pentru elevi și studenti, 
în stațiunile de odihnă, trebuie ini
țiate cu regularitate 
vățare și practicare 
de iarnă. întreceri, 
etc. Referindu-ne la 
tiate în stațiuni pentru angrenarea 
oamenilor muncii veniți la odihnă 
în practicarea sportului, este de 
neînțeles cum o idee excelentă —

ca în tot timpul

posibilitățile ca 
exercițiile fizl- 
devină o obiș-

acțiunj de în- 
a sporturilor 
demonstrații 

acțiunile ini-

ABILITATEA LOVITURILOR DE PICIOR

NU POATE SUPLINI ABSENTA JOCULUI DE ANSAMBLU

„Insigna stațiunii* — ce urma a 
fi pusă In practică la Tușnad șl 
Borsec (județul Harghita) a fost 
stopată pentru motivul că... nu an 
putut fi confecționate. încă, insig
nele I

Revenind la activitatea ce ur
mează a fi desfășurată tn tabere, 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport. împreună cu con
siliile municipale și ceilalți fac
tori responsabili, au datoria să la 
măsuri pentru amenajarea 
pîrtii simple, patinoare și

uno» 
r___ __  , _ chiar
derdelușuri. Sîntem convinși că la 
această oră organizatorii s-au și 
gîndit la o seamă de acțiuni șl au 
stabilit, în consecință, toate deta
liile, dar mai ales toate răspunde" 
rile. Rămîne să se acționeze cu fer
mitate și cu toată convingerea 
pentru realizarea acestor idei.

Nu vom crede — pentru că nici 
nu este posibil — că vom asista 
în această iarnă numai la întreceri 
sportive de mare amploare. Dar, 
ceea ce este întru totul realizabil, 
se ț<ot organiza întreceri simple șl 
concursuri de masă pe ateliere, 
secții, birouri, brigăzi, sate și co
mune, detașamente și unități de 
pionieri, școli și licee, grupe, ani 
de studii și facultăți 
funcție pe particularitățile de vîr- 
stă, sex, condiții locale și 
dul de pregătire fizică a 
panților.

Formele pe care Ie poate îmbră
ca activitatea sportivă de iarnă pot 
fi tot atît de multe cite localități 
avem în țară. Important este să 
se declanșeze o acțiune de masj 
în care să fie cuprinși (în orașe 
și sate de munte, deal. șes. de pe 
malurile rîurilor și fluviilor) toți 
cetățenii dornici de a face sport, 
de a fi sănătoși prin sport. Și cine 
nu vrea să aibă o sănătate tare 
ca o stîncă 1

box
A

(Urmare

totul in

de gra- 
partici-

DUMINICĂ:
P0L0NIA-R0MÂN1A
din pag. I)

(de la stingă): Boșcu,
Lepădat. Jos, de la stingă • 

Foto: FL. DONCIU, Buc.

Campioana României pe 1971 la judo seniori — Rapid București. In picioare 
V. Gheorghe, D. Georgescu, Gh. Donciu (antrenor), C. Roman, P. Albu, D. 
FI. Sandu, C. Melnic, S. Lucea, D. Alexandru

- 1■i {

Meciul l-am văzut, rezultatul îl 
cunoaștem. Am înregistrat comple
zența gazdelor (agenția France 
Presse : „Franța nu dispune de rea
lizatori ile drop-goaiuri ca româ
nii"), dar acum vine timpul anali
zelor lucide, dincolo de impresiile 
sentimentale.

Fără îndoială, echipa Franței a 
valorificat integral avantajele pe 
care i le ofereau clasa și expe
riența. poziția de gazdă și inti
mitatea cu ambianța locală, înscri
ind un scor destul de sever. Pache
tul francez de înaintași a jucat ex
celent. mai ales în repriza secundă, 
subordonînd toate beneficiile tușe
lor sau grămezilor ordonate, pre
cum și ale moriștii organizate în 
cîmp, intereselor liniei de treisfer- 
turi, rapidă, percutantă, eficace. 
Este semnificativ faptul că toți cei 
patru componenți ai acestei linii 
(Maso, Dubertrand, Dourthc, Can
ton!) au reușit cite un „essai". Peste 
toate s-a situat extraordinarul vîrf 
de bocanc al lui Villepreux care 
(după mereu repetatul ritual al ce
lor patru pași înapoi și doi pași și 
jumătate lateral) a obținut 15 punc
te din 6 lovituri de picior (și a ra
tat alte două din pricina... Mistra
lului). Singure aceste puncte întrec 
totalul realizat de echipa română.

Este locul să menționăm că punc
tele echipei noastre au fost obți
nute numai din lovituri de picior,

stîrnind invidia francezilor pentru 
abilitatea execuției din mișcare 
(drop.). Atîta însă, firește, nu este 
suficient pentru a e"ala o forma
ție bine pusă la punct în toate 
compartimentele. Linia românească 
de trcisferturi nu a fost capabilă să 
înjghebe nici o șarjă fructuoasă, nu 
numai pentru că înaintarea nu i-a 
furnizat baloane avantajoase, ci și 
pentru că s-a simțit intimidată și 
surclasată în viteză. în palmaresul 
realizatorilor acestui meci s-au în
scris doar trei români (Nicoicscu, 
Durbac, Irimescu), în timp ce fran
cezii au marcat prin 5 jucători.

Numai prin culcarea balonului de 
4 ori în terenul nostru de țintă, 
francezii ar fi întrecut (16—12) to
talul loviturilor de picior reușite 
de români, ceea ce denotă o evi
dentă superioritate (în eficacitate) 
a jocului la mină.

Mult mai importantă ni se pare 
însă constatarea privitoare la nu
mărul prea mare (5) de lovituri de 
pedeapsă dictate împotriva echipei 
române, sancționînd abateri de la 
regulament (obstrucții, atacuri bru
tale, poziții nepermise în grămadă 
etc.). Faptul acesta dovedește o 
slabă asimilare a prescripțiilor re
gulamentare și un insuficient auto
control în teren, care prejudiciază 
interesele echipei în ansamblu.

Meciul 
mânia a 
subiecte 
daliștii 
care nu
pretențiilor și aspirațiilor lor.

de rugby Franța — R6- 
fumizat, neîndoios, multe 
de dezbateri pentru spe- 
români ai acestui sport 
au voie să coboare nivelul

1
Tiberiu STAMA

E. ALMER (16:34.2-1500 m liber)

AL 8-lea PERFORMER DIN

r
FINALELE ECHIPELOR DE SENIORI

SUB SEMNUL UNUI ECHILIBRU PROMIȚĂTOR
Cind s-au încheiat Întrecerile etapei de 

zonă a campionatului de judo pe echipe 
(seniori) nu mică ne-a fost surprinde
rea', văzînd că printre formațiile califi
cate pentru finale se află mai multe 
nume noi. în același timp, o recunoaș
tem. n-am acordat acestora decit șanse 
neînsemnate In fața echipelor consacrate.

Finalele disputate sîmbătă și duminică 
In Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, au subli
niat însă suficient de edificator că în 
lupta pentru locurile fruntașe nu s-au 
ma; aflat doar două-trei echipe. De astă 
dată, aproape toate partidele s-au dis
putat sub semnul unui mare echilibru 
iar unele dintre debutante nu numai că 
și-au onorat calificarea, cl au și trecut 
de adversare care emiteau, pînă atunci, 
pretenții la un loc Pe podium. In acest 
sens, tinăra echipă Șoimii Buzău se cu
vine a fi menționată in prim plan. A- 
ceastă nouă formație, deși înființată cu 
puțin timp tn urmă (la începutul lunii

martie), de pregătirea el tehnică ocu- 
pîndu-se unul dintre concurenți, cel de 
la cat. 63 kg, Ștefan Pop, a obținut vic
torii pe linie pină la ultima confruntare 
a competiției — finala pentru locurile 
1—2, cu Rapid București. In ordine 
Șoimii Buzău a dispus de Vagonul Arad 
(3—0), Constructorul Miercurea Ciuc 
(4—1), Universitatea Cluj (4—1) și de 
IEFS (2—2, Iar după o partidă suplimen
tară 3—2). Dintre acestea — trebuie să 
precizăm — IEFS a fost campioană anul 
trecut, iar Universitatea Cluj a ciștigat 
seria sa în etapa de zonă.

tn meciul cu Rapid, tinerii concurenți 
de la Șoimii au dat o replică severă ad
versarilor de la primele trei categorii, 
cedînd întâietatea giuleștenilor abia la 
ultimele două. Indiscutabil, însă, locul 
II ocupat de formația din Buzău consti
tuie un succes pentru care toți sportivii 
acesteia merită sincere felicitări. Și, dacă 
Rapid nu s-ar fi „întărit" anul acesta cu

doi judoka unanim apreciați, Sabin Lu
cea șl Gheorghe Boșcu (transferați de 
la IEFS și învingători în toate Dartidele 
pe care le-au susținut la recentele fi
nale), poate că epilogul ar fi fost altul.

In continuare, referindu-ne la echili
brul acestor finale, trebuie să mențio
năm că multe meciuri s-au încheiat cu 
rezultate strînse, la diferențe de un sin
gur punct. Au fost și altele în care 
învingătoarele s-au cunoscut după de
partajări speciale, stipulate sau nu în 
regulament. Bunăoară, meciurile Vago
nul Arad — Universitatea Cluj și Șoimii 
Buzău — IEFS s-au terminat la egali
tate.

Așadar, putem anticipa, fără teama de 
a greși, că întrecerile ediției inaugurale 
a diviziei A, care se vor desfășura anul 
viitor, se anunță foarte disputate. IEFS 
(antrenor I. Hantău), Dinamo Brașov 
(N. Purțuc), Universitatea Cluj (D. Cep), 
Constructorul Miercurea Clue (I. Gali)

ș
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ÎN AJUNUL CELEI DE A IV a EDIȚII A FINALEI CAMPIONATULUI

I (Urmare

din pag. 1)

tense și al unui sezon competițio- 
nal bogat, în care ambele sportive 
au lucrat cu multă ambiție pentru 
a atinge apogeul de formă la fi
nala campionatului. După cum sa 
știe, cele două gimnaste au luptat 
anul trecut pentru titlul de cam
pioană absolută a țării, care s 
fost însă cucerit de o a... treia 
sportivă: Victoria Vîlcu. Oricum, 
optimismul antrenoarei Livia Gra
ma este întemeiat, căci apetitul de 
lucru al tinerelor ei eleve o în
dreptățește să spere la aducerea 
rîvnitei medalii în vitrina Liceului 
35.

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 2 Fără 
discuție că această secție este marea 
revelație a ultimilor doi ani în 
gimnastica noastră modernă. O an- 
■trenoare tînără (prof. Ileana Iosif), 
Un grup de sportive și mai tinere, 
dar pline de talent, dorințele de 
afirmare și munca susținută — iată 
atributele gimnastelor de aici. Car
men Bucaciuc. sportiva care acum 
doi ani era campioana categoriei 
a II-a, a uimit prin ascensiunea ei, 
care a dus-o — la vîrsta de 17 ani 
— la selecția pentru campionatul 
mondial de la Havana (unde s-a 
comportat mai mult decît onora
bil). Iar acum această fetiță, aflată 
încă la vîrsta jucăriilor, candidea-

ză Ia titlul de campioană absolută 
a țării 1 Alături de ea. secția va 
mai fi prezentă în competiția da 
la Floreasca cu încă o „maestră" 
Rodica Pintea și cu o redutabilă 
garnitură la categoriile I și a II-a, 
în fruntea cărora se află Luminița 
Cizer și Ecaterina Petroveanu.

VIITORUL. După neașteptatul 
eșec suferit în. finala pe municipiu 
de către talentatele gimnaste Vir
ginia Torok și Doina Păltineanu, 
antrenoarea Ana Moțet a reluat 
pregătirile cu elevele sale în sala 
„23 August", stadiul de antrena
ment al sportivelor anunțînd o pu
ternică revenire în finala de mîi
ne. Sinceri să fim, și noi am fost 
uimiți de inconstanța gimnastelor 
la faza pe municipiu și așteptăm 
din partea lor o evoluție de va
loare.

LOCOMOTIVA. Și aici am con
semnat o retragere din activitatea 
competițională — cea a maestrei 
Mariana Jinga, una dintre spor
tivele noastre de valoare. în aces- 
tă situație, profesoara Ileana Jipa 
va prezenta la categoria maestre 
doar două gimnaste : Iosefina Mol
dovan și Mihaela Nicolăescu. Lo
comotiva va fi însă prezentă la 
categoriile I și a II-a cu echipe 
complete din rîndul cărora remar
căm promovarea 
categoria I.

I.E.F.S. Lipsită 
trecuțl, echipa

rîndul căreia a mai rămas din ve
chea garnitură doar J. Năstăsoiu, 
va alinia la întrecerea din Capitală 
o formație mult restructurată, al
cătuită în majoritate din debutan
te. Prof. Lucia Călăteanu a căutat 
la antrenamente să asigure eleve
lor sale exerciții originale și spec
taculoase. precum și o bună pre
gătire tehnică.

UNIVERSITATEA. Din păcate, 
fiu putem nota nimic despre pre
gătirile acestei secții căci — așa 
cum am aflat — ea mai există 
doar prin "imnasta Cristina Hu- 
rezeanu, a cărei prezență la finala 
campionatului este incertă, căci se 
află în convalescență. Am mai a- 
fiat că reputata antrenoare Vio
rica Moceani s-a retras din acti
vitate ! Sperăm însă că în scurt 
timp secția de gimnastică modernă 
a Universității București — de a- 
tîtea ori lăudată în paginile zia
rului nostru 
șească 
învia!

șl Vagonul Arad (M Botez) sînt doar 
cîteva dintre echipele ale căror confrun
tări sînt deschise oricăror rezultate.

Afllndu-ne însă la capitolul calificării 
pentru prima ediție a campionatului di
viziei A. considerăm necesar să subli
niem un' aspect asupra căruia biroul fe
deral trebuie să se pronunțe. Pentru că 
sistemul adoptat de federația de spe
cialitate. după opinia noastră, a avut, 
cel puțin, o fisură prin care s-au stre
curat unele echipe nu tocmai merituoase, 
ocupînd locurile altora în virtutea sor
ților. Ne referim, îndeosebi, la Mento
rul Pitești care a fost surclasată atît de 
Rapid cît și de Șc. sp. 2 Buc. ' * 
iar în recalificări a pierdut în i 
«tractorului Miercurea Ciuc cu ■ 
a obține deci nici o victorie, 
acestea, Montora! s-a clasat 
VIII șl astfel s-a calificat. _ 
pentru divizia A, în timp ce Politehnica 
Timișoara, de pildă, deși a dispus de 
Terom Iași, nu va figura printre cele 
mai bune formații I

Desigur, nil putem încheiat comenta
riul nostru pe marginea acestor finale 
fără să ne referim Și la arbitri. SDra 
deosebire de celelalte ediții, cavalerii 
fluierului s-au achitat. în general, me
ritoriu de obligații, litigiile fiind, de astă 
dată, mult mal puține. Cei mai buni 
arbitri : V. Tosun și L. Vasilescu (Bucu
rești). Au existat, totuși, decizii ale 
arbitrilor care au creat justificate nemul
țumiri. Meciul Rapid — IEFS, considerat 
decisiv pentru desemnarea campioanei, 
a declanșat proteste vehemente. Ptnă la 
cat. 80 kg. totul a fost clar, sau aproape 
dar La această categorie însă am asis
tat la o mare eroare de arbitraj. Pe sal
tea se aflau A. Negoiță (IEFS) și C. Mel- 
nie (Rapid). Arbitri ; C. Ciolan (la cen
tru), I. Grigoropol (pină atunci condu
sese excelent) și D. Dautner (Judecă
tori). La sfîrșttul medului, Negoiță în
vinsese prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) dar a fost dictat un rezultat de 
egalitate. In legătură cu această decizie, 
președintele colegiului de arbitri, L. 
Vasilescu, ne-a declarat că Negoiță me
rita victoria. De aceeași părere a fost 
și secretarul general al federației. La 
următoarea categorie 93 kg, triplul cam
pion republican, I. Herman (IEFS). în 
partida sa cu D, Alexandru, a fost‘de
clarat de același arbitri Învins, deși a- 
ceștia anunțaseră decizie de hlkl-wake 
(egalitate).

In încheiere, un singur cuvînt despre 
organizare: exedentă.

cu 5—0, 
fața Con- 
4—1, iără 
Cu toate 
pe locul 

paradoxal.

Revista de specialitate „Deutscher 
Schwimmsport", care apare în 
R. D. Germană, a publicat recent 
cele mai bune performanțe mon
diale ale anului obținute în ba
zine de 25 m. în proba de 1 500 m 
liber, românul Eugen Aimer, cu re
zultatul său de 16:34,2 obținut la 
20 martie, se află pe locul 8 după : 
G. Windeatt (Australia) 15:48,8, B. 
Cooper (Australia) 15:57,0, M. Bur
ton (S.U.A.) 15:54,9. W. Lampe
(R.F.G.) 16:08,2, H. Fassnacht
(R.F.G.) 16:11,7. R. Hutton (Canada) 
16:26,2, J. Schufreider (S.U.A.) 
16:31,5 și înaintea lui W. Sperling 
(R.D.G.) 16:36,7. S. Beliz-Geiman
(U.R.S.S.) 16:36,8, G. Smatov

LUME IN BAZIN SCURT (25m) 
(U.R.S.S.) 16:37,8 și K. R. Mann 
(R.D.G.) 16:38,5.

„CUPA DUNĂRII1'

LA GALAȚI
La Galați s-au desfășurat zilele 

trecute întrecerile „Cupei Dunării" 
la îhot. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de tinărul Ștefan 
Mltu : 
la 100 
mixt.

1:11,9 la 100 m liber, 1:18,2 
m delfin si 2:51,4 la 200 m

T. SIRIOPOL, coresp. județean

putat (tur-retur) In cadrul ..Cupei 
Europei” cu aproape 10 ani în urmă. 
La București formația tării noastre 
a obținui victoria u scorul de 7—3, 
iar la Varșovia, pugiliștii polonezi 
s-au revanșat, cîștigînd cu 8—2.

In vederea acestui meci care an
gajează prestigiul boxului din ambele 
țări, federațiile de specialitate au 
luat toate măsurile ca formațiile ali
niate să fie în cea mai bună formă. 
De pildă, pugiliștii polonezi an susți
nut. începînd de la 8 august (deci, 
timp de 4 luni), un număr de 9 în- 
tîlniri intertări. Dintre formațiile în
vinse de reprezentativa Poloniei a- 
mintim pe cele ale S.U.A., Scoției, 
Irlandei. R.F. a Germaniei. Angliei 
și R.D. Germane. în cele 9 meciuri 
susținute au îmbrăcat tricourile echi
pei naționale un număr de 52 ( !) de 
pugiliști. Numărul mare de boxeri 
rodați în întreceri le-a oferit antre
norilor polonezi prilejul să-i cunoas
că pe cei mai capabili de a repre
zenta țara. într-o partidă de nive
lul celei la care ne referim.

In același timp, pugiliștii români 
au participat la un turneu In S.U.A., 
unde au susținut trei meciuri, au 
primit, la București și Brăila vizita 
boxerilor din R.D.G. și s-au Tntllnit, 
la Miinchen, cu reprezentativa R.F.G.

Referindu-ne Ia partida de dumi
nică. este ‘ _ ___
pronosticuri. Cum meciul se dispută 
pe „terenul" 
să. se pare, o au boxerii 
Dar. sîntem convinși 
mâni, a căror tehnică și .............
sînt cunoscute și apreciate, pot neu
traliza avantajul pe care-1 oferă tere
nul propriu

Vorbind despre valoarea celor două 
reprezentative, se poate afirma că forțe
le lor sînt aproape egale. Ambele for
mații dispun de individualități de mar
că, nivelul tehnic al combatanților 
se situează la o cotă destul de ridi
cată. Un element mai concret de 
comparație în aprecierea valorii celor 
două echipe. îl constituie meciurile 
lor cu selecționata R.D.G. Se știe că 
pugiliștii români l-au învins, la 
București, pe cei din R.D.G. cu sco
rul de 7—4. în timp ce boxerii polo
nezi au obținut victoria cu 6—5, la 
Potsdam. Victoriile realizate asupra 
aceleiași echipe. în condiții diferite, 
dar și la scoruri diferite, scoate în 
evidență echilibrul de forte dintre 
boxerii români și cei polonezi Așa
dar. în perspectivă, un meci echili
brat, de mare interes.

hazardant să facem
adversarilor, nrima șan- 

polonezi. 
sportivii ro- 

vitalltate

Cristinei Jipa la

de gloria anilor 
studențească. In

RECORD DE PARTICIPARE IN CONCURSUL

CELOR MAI TINERI ÎNOTĂTORI BUCUREȘTENI

La bazinul „23 August" din Ca
pitală a avut loc un concurs re
zervat copiilor (categoria C și D 
— de la 7 la 10 ani) din secțiile 
bucureștene, unii dintre aceștia se
lecționați de la centrele de ini
țiere care au activat în timpul ve
rii. întrecerile s-au bucurat de un 
frumos succes de participare, pe 
blocstarturile piscinei ureînd peste 
200 de școlari. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate :

CATEG. C - 50 m delfin (f) : 
Luminița Voicu 46,1 ; 100 m liber 
(f) : Carmen Nișulescu 1:22,5 ; 100 
m liber (b) : Cristian Măglașu 
1:25,1 ; 50 m spate (f) : Raluca 
Zamfireseu 46,1 ; 50 m spate (b): 
Karl Dozer 39,8 ; 100 m delfin (f): 
Dana Hrisiu 1:40,9 ; 50 m bras (f) : 
Elena Olariu 48,8 ; 50 m bras (b): 
Andrei Linteanu 45,8 ; 100 m spa
te (f); C. Nișulescu 1:34,0; 100 m

m

9

spate (b): D. Pîrlea 1:33,1; 50 
liber (f) : Roxana Dumitrescu 39,3 
50 m liber (b): K. Dozer 36,3 
100 m bras (f): Glanina Zamfires- 
cu 1:37,3 ; 100 m bras (b): A. 
teanu 1:38,5 ; 200 m mixt (b): 
Kamili 3:04,8 — nou record

CATEG. D — 50 m delfin 
Marilena Măglașu 44,7 ; 50 m 
fin (b) : Sorin Badea 51,4 ; 
spate (f) : Stela Stoenescu 53,1 

spate (b): Andrei Neacșu 1 
bras (f): Florina Eva I 
bras (b) : Costel Stan I 
craul (f) : M. Măglașu I 
craul (b): Cristian Caplea

Lin- 
Uwe

T7I

St ECHIPA 
FEMININA

va reuși să depă-
momentul critic și va... re-

deci, cîteva aspecte aur. 
la Ultimele pregătiri ale 

modernă

Iată, 
prinse 
secțiilor de gimnastică 
din București, în vederea finalei 
campionatului republican care în
cepe mîine în Capitală și care se 
anunță deosebit de atractiv țirin 
numărul mare de sportive tinere 
și valoroase aliniate la startul în
trecerii. ,

Costin CHIRIAC

Reprezentativa de hochei juniori a 
României își inaugurează, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. sezonul in
ternațional pe teren propriu. Vineri 
și simbătâ, pe patinoarul , artificial 
„23 August” din Capitală, vor avea

Vineri și sîmbâtâ, la București
ROMANIA — UNGARIA (ECHIPE DE JUNIORI)

loc întîlnirile cu formația similari. a 
Ungariei.

Ambele echipe se pregătesc în ve
derea participării la grupa B a cam
pionatului european care se va des
fășura în primăvara anului 1972, în 
Elveția.

m
50
50
50 
50 
41,4.

m 
m 
m 
m

(O: 
del- 

50 m 
l ; 50 
47,3; 
54,2; 
50,3; 
39,6;

I

A PLECAT LA SARAJEVO 
PENTRU CAMPIONATUL BALCANIC

Lotul reprezentativ de senioare a ple
cat, aseară, la Sarajevo, pentru a parti
cipa la ediția a IX-a a Campionatului 
balcanic. Au făcut deplasarea Ileana 
Guglu, Ecaterlna Savu. Gabriela Nicola, 
Doina Buga, Maria Roșianu, Eugenia 
Salcu, Doina Iftlmle, Clara Szabo, Ana 
Popov, Angela Tlta, Doina Prăzaru țl 
Viorica Balal. Antrenor : Sigismund F«- 
rencz întrecerile vor avea loc tn zilele 
de 17, 18 șl 19 decembrie, cu participarea 
echipelor Bulgariei, Iugoslaviei, Româ
niei Șl Italiei (ultima fiind Invitată hors- 
concurs).

A ELECTRA A CÎȘTIGAT

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Sport aproape uitat la noi ho

cheiul pe iarbă a prilejuit puțini
lor amatori o nouă întrecere, „Cupa 
municipiului București", care, de 
curînd și-a încheiat ultimele între
ceri. Competiția la care au luat 
parte cinci echipe a fost cîștigată 
de formația Electr-, care, în cele 
patru meciuri disputate, a aeumu-

lat 7 puncte. O urmează în cla
sament Șo. generală 198 — 6 p, 
I.O.R. — 4 p, Luxor — 2 p și Pro
gresul I.CM. II — 1 p. Jucătorul 
care a marcat cele mai multe go
luri este Stanca (Electra) 9, secun
dat de Dogaru (Electra) 8 și Firu 
Șc. generală 198) 6 p. (D. NE
GREA, coresp.).
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PRIMA PARTIDĂ DIN „SĂPTĂMlNA RESTANȚELOR"
Turul s-a încheiat, turul încă 

se joacă! Și cununa de toamnă se 
va decerna In funcție de aceste 
ultime meciuri. Astăzi se joacă, 
deci, prima partidă din .săptămîna 
restanțelor", la Arad, șl meciul a- 
eesta interesează cel puțin trei e- 
chipe. Pentru că astăzi se vor în- 
tîlni U.T.A. și Politehnica Iași, dar 
pe Mureș va fi cu gîndul și emo
țiile și liderul actual al campiona
tului S.C. Biacău. In fond, S.C. 
Bacau ar putea fi un lider de trei 
zile. Pentru acest lucru, însă, tre
buie neapărat ca U.T.A. să nu 
piardă astăzi. Cu o remiză, echipa 
de pe Mureș va urca din nou în 
marea lojă a clasamentului, de 
Unde a împins-o duminică înfrîn- 
geren de la Bacău.

U.T.A., însă, se gîndește la vic
torie, numai și numai lă victorie. 
Și nu pentru a evita surprizele, azi 
teoretice, căci o „remiză" cu Poli
tehnica, la care s-ar adăuga o în- 
frîngere la trei goluri diferență, 
duminică, la Ploiești, ar încorona 
echipa băcăuană lider de toamnă. 
U.T.A. se gîndește numai lâ vic
torie, pentru că, din cîte spuneau

Domide, Petescu, Kun șl Broșov
schi,, „U.T.A. nu poate admite o 
iarnă sub altitudinea maximă". A- 
rădenii știu însă că astăzi nu va 
fi un joc ușor, pentru că Gil Măr- 
dărescu vine cu ambiții renăscute 
în final de stagiune, pentru că Si
mionaș 
dintr-0 
tru că 
Iași e o 
tală) mai mică decît între Arad și 
Dealul Copoului. Dar, dincolo de 
speculații, meciul 
facile, pentru că 
gîndește în

EVadînd, 
suspinelor, 
știu că o 
urca de pe 
acum, tocmai pe poziția 
Team-ul moldav mai știe, însă, că 
acest Ioc 12 trebuie în primul rînd 
apărat. Un egal ar înlătura orice 
griji, pentru că, în această eventua
litate, ieșenii ar însuma 14 puncte 
și chiar dacă Petrolul ar cîștiga 
duminică disputa cu textiliștii, e- 
chipa lui Oană n-ar putea depăși 
„ll“-Ie ieșean din cauza golave-

a intrat în lumea fotbalului 
margine de Bacău, și pen- 
între orașul lui Bacovia și 
distanță (fizică și sentimen-

nu-i dintre cele 
Politehnica se 

primul rînd Ia sine, 
în sfîrșit, din... Valea 
acești ieșeni taientați 
victorie la A.rad i-ar 
locul 12 unde se află 

a 9-a.

rajului. O înfrîngere azi, pe Mu
reș, ar amenința, însă, destinul Iul 
lanul, Simionaș șl ai companiei. în 
ipoteza eșecului, Politehnica poate 
pierde locul 12, dacă vor cîștiga 
duminică ploieștenii, și poate pierde 
chiar locul 13, dacă înfrîngerea de 
azi va fi la patru goluri diferență, 
iar duminică U.T.A. nu va scoate 
un rezultat egal. Studenții ieșeni 
cunosc prea bine la ora actuală tot 
acest „calcul al probabilității" și, 
pe semne, vor juca, astăzi, urmă
rind împlinirea variantei cea mai 
favorabilă.

La Arad, pe terenul unde acum 
trei săptămîni învingea la un scor 
uimitor pe Vitoria Setubal, U.T.A. 
apare întîia dată după 
calificare în sferturile 
ale Cupei U.E.F.A. Și 
precis, mulți arădeni 
Pentru a aplauda pe U.T.A., pentru 
a aplauda pe acest mare antrenor 
Nicolae Dumitrescu, ajuns la 50 de 
ani și distins ieri cu titlul de an
trenor emerit, pentru a aplauda pe 
cîștigătorul Trofeului fair-play, 
ȚPTPtPT

Mircea M. IONESCU

strălucita 
de finală 
vor veni, 
la arenă.

OBIECTIVUL Nr. 1 Luni, la Centrul 23 August

(Urmare din paq. I) de antrenor emerit lui 
Dumitrescu (U.T.A.)

16 CĂPITANI DE ECHIPA RĂSPUND LA 3 ÎNTREBĂRI
1. CUM VI S-A PĂRUT ACEASTA TOAMNA COMPETIȚIONALA? MAI ÎNCARCATA DECÎT ALTELE? CUM l-AȚI FĂCUT FAȚA?
2. CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ATITUDINEA COLEGILOR DV. FAȚA DE PREGĂTIRE?
3. CUM S-A REFLECTAT ÎN EVOLUȚIA ECHIPEI DIN CARE FACEȚI PARTE SPORUL DE PREGĂTIRE FIZICA' DIN PERIOADA PRECOM-

PETIȚIONALA ?

VATAFU (S.C. Bacâu)

1. în general, campionatul a de
curs normal pînă în momentul în 
care etapele au început să se cam 
înghesuie, creînd multora dintre 
echipe probleme de „reprezentare". 
Pentru că, orice s-ar spune, jucătorii 
noștri nu sînt încă obișnuiți cu rit
mul meciurilor duminică — miercuri 
— duminică. In ceea ce ne privește, 
neavînd decît doi jucători la lotul 
reprezentativ, formația noastră a 
putut să se pregătească temeinic, 
prezentîndu-se destul de proaspătă 
și în finalul sezonului. Așa se ex
plică, de altfel, și locul foarte bun 
ocupat în clasament la 
rului.

2. Coechipierii mei 
multă conștiinciozitate 
mente. La baza succesului obținut 
de echipa noastră în prima parte a 
campionatului stau munca, dăruirea, 
disciplina. Printr-o asemenea atitu
dine colectivă față de pregătire și 
jocuri am reușit să-1 recuperăm 
pentru fotbal pe Rugiubei, golgeterul 
acestui tur de campionat. Elocvent, 
nu ?

3. In trecutele ediții, S. C. Bacău 
mergea, cum se spune, cu motoarele 
în plin doar 5—6 etape. Acum, da
torită pregătirii fizice superioare, 
efectuată înaintea campionatului, 
echipa noastră a avut forță, a fost 
proaspătă pe întreaga perioadă e 
turului.

Campionatul european. Pentru echi
pele care au avut jucători In lotu
rile naționale, sezonul a fost un 
adevărat examen de maturitate. 
Cu prețul unor eforturi considera
bile, cred că i-am făcut față. Spre 
final, însă, atacanții echipei noastre 
au cedat pasul. Aceasta șl datorită 
unor indisponibilități.

2. Toți jucătorii au răspuns 
prompt la solicitări. Exceptînd acel 
„caz Tătaru", n-au existat abateri 
de la programul de pregătire.

3. Sporul de pregătire fizică
reflectat în buna comportare din 
prima parte a turului. Apoi, obo
seala si desele accidentări ale 
unora dintre coechipierii mei au 
diminuat potențialul formației.

8-a

sfîrșitul tu-

au dovedit 
la antrena-

LERETER (U.T.A)

Ia toate solicitările d pot enumera 
partide în care ei au făcut dovada 
unul angajament flzlo total (cum ar 
fi cele cu Farul. Dinamo. „U” Cluj 
și Universitatea Craiova). Terenul 
nostru, foarte dificil, ne-a cerut efor
turi duble. In ceea ce privește jucă
torii, Cotormanl a dat un randament 
mai scăzut la început, datorită unei 
accidentări, iar Stoian se dovedește 
încă fragil, deși ar» calități fizice 
frumoase.

3. Noi am luat foarte în «erlos 
testul Cooper. Dovadă că el a fost 
îndeplinit de aproape toți componen- 
tii lotului (mai puțin Georgescu șl 
Stoian). II considerăm util șl cred 
că și datorită lui am fost în măsură 
să biruim încercările grele la 
ne-a

Șl la noi a mal Intervenit o pro
blemă i au apărut mulți tineri în 
formația șl Integrarea lor necesită, 
dincolo de o pregătire adecvată, 
șl timp, pentru că-1 vorba de un 
proces mal dificil, al omogenizării 
formație.

3. Pot spune cu toată Inima că 
datorită testelor Cooper șl Ostrand 
am avut un randament sporit din 
punct de vedere fizic. Toți colegii 
mei sînt aclepțil acestor teste, care 
constituie o necesitate obiectivă în 
pregătirea completă a unei echipe 
de primă divizie.

NUNWEILLER III (Dinamo)

1. A fost într-adevăr, o toamnă 
încărcată, cum trebuie să fie nor
mal, pentru că jocurile reprezintă 
baza. Echipa 
greu față, și 
și solicitarea

noastră i-a făcut însă 
aici un rol l-a avut 
jucătorilor din echipa

___ _________  ... care 
supus acest sezon competițlonal.

RĂDUCANU (Rapid)

Nu credeam că o să-i putem 
față, dar, pînă la urmă, i-am 

de pildă, noi, după 
seara, de la

1.
face 
făcut. Uite, 
meciul de miercuri
Londra, credeam că la partida cu 
„U“ vom fi groggy, mai cu seamă 
că ne aflam la sfîrșit de sezon. Și iată

MOCANII (Petrolul)

1. Deși nu am fost angrenați în 
competiții internaționale și pentru 
noi, ploieștenii, a fost mai greu în 
acest tur. A trebuit să susținem 
meciuri la intervale de 3—4 zile 
pe multe terenuri nu tocmai bune, 
fiind solicitați la maximum. Per
sonal am făcut față campionatului, 
deși âm avut unele săderi de formă.

2. In legătură cu atitudinea cole-

velor pe care și le-a propus Fede
rația română de fotbal :

1. Calificarea echipei naționale 
de fotbal in turneul final al Cam
pionatului european.

2. Câștigarea primelor jocuri din 
cadrul preliminariilor Campiona
tului mondial de fotbal (cu Finlan
da, în deplasare, și Albania, la 
București).

3. Calificarea și obținerea unui 
loc fruntaș la turneul final al 
Jocurilor Olimpice de Ia Mfinchen.

4. Obținerea unui loc fruntaș la 
Turneul U.E.F.A., rezervat repre- 
zentaifvelor de juniori.

5. Câștigarea Campionatului eu
ropean studențesc, care se va des
fășura în țara noastră.

în ceea ce privește reprezentă
rile la principalele întreceri ale 
anului 1972, s-a hotărât să se re
vină la formula inițială a celor 
două loturi, A și olimpic. Ambele 
loturi vor avea un program temei
nic de pregătire, cuprinzând tur
nee peste hotare (lotul A în Ame
rica centrală și lotul olimpic în 
Africa, ambele în luna februarie) 
și stagii de pregătire în țară. Din 
programul echipei olimpice, mai 
amintim, astfel, două partide de 
verificare ce vor avea loc în luna 
iunie, în compania reprezentative
lor similare ale R.F. a Germaniei 
și Uniunii Sovietice.

Deși în 1972 accentul va cădea 
ceva mai mult pe activitatea echi
pelor reprezentative, nici echipele 
de club nu vor cunoaște o slăbire 
a activității lor, ele urmînd să sus
țină același număr de jocuri inter
ne și internaționale ca și în anul 
1971.

După ce s-a ocupat de o serie 
de probleme care vor sta în aten
ția Federației — stabilitatea și re
ciclarea antrenorilor, asigurarea, în 
limitele posibile, a regularității 
desfășurării campionatului, realiza
rea unor venituri care să acopere 
toate cheltuielile federației — tov. 
Mircea Angelescu a adus la cu
noștința presei că, la propunerea 
federației. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport a acor
dat unor merituoși slujitori ai fot
balului titlurile de antrenori eme
riti și maeștri emeriți ai sportu
lui.

Astfel, a fost acordat înaltul

Și
de

Nico-
Ilie

maes- 
serie de

titlu 
lae 
Oană (Petrolul).

Au fost distinși Cu titlul 
tru emerit al sportului o
jucători cu vechi state de servi
ciu, retrași de curînd din activi
tatea compctițională sau aflați pa 
finalul carierei. Este vorba de 
Iosif Lereter. Mircea Dridea, Iile 
Greavu și Mihai Ionescu.

De asemenea, au primit titlul de 
maestru emerit al sportului : 
Ludovic Sătmăreanu, Cornel Dinu, 
Niculae Lupescu, Mihai Mocanu, 
Radu Nunweiller, Mircea Lucescu, 
Emerich Dembrovschi și Niculae 
Dobrin, pentru contribuția lor la 
succesele echipei naționale de fot
bal.

ANALIZA SEZONULUI
DE TOAMNĂ

Luni, la Centrul 23 August, va avea 
loc ședința de analiză a turului din 
campionatele diviziilor A și B. precum 
și din întrecerea echipelor de tlneret- 
rezerve.

Referatele prezentate de antrenorii fe
derali Ion Voica, Cornel Drăgușin 
Gheorghe Ola (susținute de filme), 
fi comentate de amrenorul echipei 
tionale Angelo Niculescu.

Programul zilei de lucru mal cuprinde: 
prezentarea calendarului intern și inter
național din viitorul sezon competițio
nal, informare — din partea colegiului 
central — în legătură cu atribuțiile care 
revin antrenorilor, indicații tehnico-me- 
todice privind activitatea de pregătire în 
perioada df> iarnă. Vor lua parte la șe
dința de analiză toți antrenorii echipelor 
divizionare A șl B. precum șl ai for
mațiilor de tineret-rezerve.

Șl 
vor 
na-

RAPID INCEARCA SA SE REVANȘEZE
(Urmare din pag 1)

pot fi sau 
fapte. Rapid 
tactic nece- 
dacă acest 
integral cu

diind 90 de minute careurile clu
bului londonez. Deși săptămîna tre
cută, bucureștenii au avut rareori 
posibilitatea să atace, ei au simțit 
totuși că linia de fundași a echi
pei Tottenham se poate fringe u- 
șor atunci cind e învăluită și tra
casată.

Sigur că anticipările 
nu pot fi convertite în 
are potențialul fizic și 
sar să învingă. Numai 
potențial va funcționa
ocazia partidei de azi. Fiindcă, deși 
Tottenham nu poate fi lăudată pen
tru forma ei actuală, rămîne totuși 
o alcătuire de jucători profesioniști, 
excelent pregătiți, în stare să tru
dească și să sufere enorm pentru o 
calificare atrăgătoare.

Ieri, la ora 11, fotbaliștii londo
nezi, conducătorii lor și cei 10 zia
riști englezi interesați de partida 
de azi au sosit la stadionul Giu- 
lești. Acolo, Baily, adjunctul mana
gerului Nicholson, cel care a obser
vat acum două săptămîni îndelung 
jocul Rapidului, cu ocazia a două 
partide din campionatul nostru, a 
condus antrenamentul celor 17 fot
baliști. Un antrenament remarcabil 
prin vigoarea și mai ales prin can
titatea de efort pe care un fotbalist 
o poate suporta în ajunul unei par
tide presupus crîncene. E o mărtu
rie că în Anglia pregătirea atletică

a jucătorilor reprezintă un imens 
punct de sprijin.

în timp ce Peters. England, Chi
vers, Gilzean și ceilalți se pregă
teau, conducătorii Tottenha.m-ului 
au fost invitați la un cocktail de 
către președintele clubului Rapid, 
Petre Capră, și vicepreședintele sec
ției de fotbal. Emil Dobrescu. S-a 
discutat despre activitatea generală 
a celor două unități sportive, pre
cum și despre o serie de detalii în 
legătură cu ’partida de azi. Cu a- 
ceastă ocazie, managerul Nicholson 
a comunicat formația. Ea este cea 
aliniată și miercurea trecută, cu o 
singură Incertitudine: England sau 
Collins. Pentru că England, deși a 
participat la pregătirea de ieri, pare 
a nu fi încă restabilit de pe urma 
unui traumatism. Marți la prînz, 
Nicholson și adjunctul său Baily au 
vizitat stadionul „23 August", pentru 
cunoașterea locului disputei.

Rapid s-a odihnit toată ziua de 
marți. Lui Dumitru i s-a scos apa
ratul gipsat, dar el nu poate îndoi 
încă ușor genunchiul stîng. Ieri di
mineață, Dumitru ne-a mărturisit 
că dacă s-ar simți măcar atît de re
făcut cît a fost înaintea meciului cu 
Cehoslovacia, ar dori să joace. Dar 
acum situația este, din păcate, ceva 
mai gravă. Lupescu era, în schimb, 
de un optimism lăudabil. El afirma 
că Rapidul va învinge, adăugind 
însă că speră prea puțin într-un re
zultat de natură să elimine Totten- 
hamul.

1. Pentru echipa noastră nu a e- 
xistat un alt sezon competițional mai 
încărcat și mai greu decît cel pe 
care-1 încheiem în aceste zile. Pe 
lingă meciurile din turul campiona
tului. noi am susținut încă șase par
tide oficiale, destul de dificile. în 
„Cupa U.E.F.A.”. pentru unele din
tre ele — cele din deplasare — 
efectuînd călătorii lungi și obositoa
re. De altfel, punînd la socoteală și 
deplasările făcute in tară, putem spu
ne că în ultimele trei luni 
aflat mai mult pe drum decît

Pînă acum, echipa a făcut 
totuși, cu bine acestui intens 
gram competițional. Dar oboseala a 
început să se resimtă In evoluția e- 
chipei, cum s-a văzut și duminică, 
în repriza secundă a meciului de la 
Bacău.

2. Apreciez că toți băieții din lotul 
nostru s-au încadrat, conștiincios în 
programul de pregătire, atît. în peri
oada precompetițională. cît și în 
timpul campionatului. Remarcări se 
pot face, din acest punct de vedere, 
în privința Iui Broșovschi, Popovici, 
Petescu. Poloni și Birău.

_ 3. Pregătirea fizică făcută cu se
riozitate și după principii moderne, 
științifice. înaintea începerii sezonu
lui competițional. a stat cel 1 
mult la baza apreciatei evoluții 
echipei în această toamnă. Fără 
ceastă bună pregătire fizică n-am 
putut rezista Ia ritmul intens 
jocuri din ultima vreme.

ne-am 
acasă, 

fată, 
pro-

mai 
a 

a- 
fi 

de

CÎMPEANU („U" Cluj)

1. Nouă, fotbaliștilor de la „U“, 
programul acesta așa-zis încărcat ni 
s-a părut favorabil, jocurile miercuri 
— duminică — miercuri păstrîn- 
du-ne în formă bună. Cred că 
această „încărcătură" a fost utilă 
majorității echipelor.

2. Colegii mei s-au pregătit mai 
bine decît în alți ani, dînd, zio 
eu, cam 90 la sută din cît puteau 
să dea la antrenamente.

3. Grație pregătirii fizice gene
rale din perioada precompetițio
nală, echipa noastră a avut un evi
dent plus de energie de-a lungul 
întrecerii, și prospețime pînă la 
sfîrșitul turului.

VLAD (F.C. Argeș)

lată-ne și în fața ultimelor foi 
de arbitraj și a ultimelor rapoarte 
ale observatorilor federali privind 
meciurile din divizia A, care au 
încheiat duminică sezonul compe
tițional intern. Am fi dorit, firește, 
ca ultima etapă să ne ofere cît 
mai multe aspecte pozitive, făcîn- 
du-ne să le uităm pe cele nega
tive care — trebuie să recunoaștem 
— au avut preponderență în acea
stă rubrică. Nu, însă, din vina 
noastră...

Din păcate, luîndu-șl rămas bun, 
pînă la primăvară, campionatul pri
mei divizii a adăugat o serie de 
aspecte neplăcute, la cele multe de 
pînă acum. în noianul de consem
nări negative din foile de arbi
traj și din rapoartele observatorilor 
au apărut, de aceea, ca niște flori 
rare acele manifestări frumoase 
care ar trebui să însoțească întot
deauna întrecerea sportivă. Ori
cum, ne-a bucurat locul alb lăsat 
de arbitrul C. Dinulescu, la rubri
ca rezervată abaterilor de la disci
plină, într-un meci de mare ten
siune, cum a fost cel de la Cluj, 
în care echipa gazdă, C.F.R., a- 
flată pe ultimul loc în clasament, 
a pierdut unul din punctele de care 
își legaseră palidele speranțe de 
salvare. Remarcabil este și aspec
tul pe care îl relevă observatorul 
federal, C. Dobre: „după meciul 
pierdut de Petrolul, pe teren pro
priu, tov. Gheorghe Urich, preșe
dintele secției de fotbal a clubului 
ploieștean, a venit la cabine și l-a 
felicitat pe conducătorul partidei, 
Zaharia Drăghici".

Nu așa avea să fie scrisă isto
ria și la Craiova. Acolo, arbitrul 
întîlnirii Universitatea Craiova — 
Farul a trebuit să suporte insul
tele nu ale unui Jucător nervos 
sau ale unui spectator pătimaș, ci 
chiar ale unei persoane căreia îl 
revine sarcina de a asigura buna 
desfășurare a activității sportive. 
Este vorba — notați bine — de 
președintele C.J.E.F.S. Constanța, 
Dumitru Ivan. Surprinde, întîi, de
plasarea sa la Craiova, pe post de 
suporter. Și, evident, și mai puțin 
acceptabilă este poziția pe care a
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avut-o față de arbitrul M. Bică, In
diferent de greșelile pe care le-a 
făcut acesta, începînd cu dictarea, 
se pare cu ușurință a unei lovituri 
de 11 metri în favoarea gazdelor 
(aprecierea aparține trimisului Fe
derației, Francisc Mateescu).

Citind și raportul lui Gheorghe 
Ola, aflăm o serie de lucruri de 
loc onorabile legate de meciul de 
la Pitești. In primul rînd, se arată 
că arbitrajul a fost mediocru în 
prima repriză, cînd Emil Vlaicu- 
lescu s-a lăsat îmbrîncit de jucă
torii de la Dinamo, renunțînd și la 
singurul gest de autoritate pe care 
îl făcuse în timpul acelei buscu
lade i eliminarea iul Sălceanu. Li- 
niștindu-se spiritele, arbitrul și-a 
pus singur calificativul, revenind 
asupra eliminării dictate cu cîteva 
clipe înainte!

Pline de Incidente — joc dur, 
vociferări, gesturi nesportive etc — 
au fost și partidele Rapid — Uni
versitatea Cluj, Politehnica Iași — 
A.S.A. Tîrgu Mureș și Sport Club 
Bacău — U.T.A. Observatorul fe
deral C. Drăgușin le-a dat celor 
două echipe nota 5 la... purtare.

Iuliana — 
Mureș ; 22.
Moțca, jud1.
Ion și 24.

16. Napău Vasile — Lupeni ; 17. 
Ciobanu Constanța — Iași ; 18. Ba- 
zon Tudorache — com. Ipatele, sat 
Bîrcu, jud. Iași ; 19. Plaghta Iosif 
și 20. Szabo Iboia Viorica din Baia 
Mare; 21. Kolozsvari 
corn. Fîntînele, jud. 
Cozma Aurel — com. 
Iași ; 23. Diaconu D.
Dumbrăveanu Lucreția din Ploiești; 
25. Bora Nicolaie — com. Ghilvaci, 
jud. Satu Mare ; 26. Florian Dorel 
— Sibiu ; 27. Condurache Constan
tin — Suceava ; 28. Anghel Alexan
dru — Rm. Vîlcea ; 29. Teodores- 
cu Mircea ; 30. Cojan Constantin ; 
31. Fulga Mihaela și 32. Sgîncă 
Ion, toți din București.

Nu este vorba că jucătorii n-au 
făcut altceva decît să ia exemplu 
de la antrenorii lor. Bazil Marian, 
Gheorghe Nuțescu (Rapid) și Ște
fan Onisie (Universitatea), care pur 
și simplu s-au dat în spectacol, in- 

■ sultîndu-se unul pe altul! La Iași, 
a plouat cu avertismente, iar în 
minutul 88, Mureșan și-a permis 
să-i spună arbitrului Al. Petriceanu: 
„Bă, arbitrule, fluieră 11 metri. Nu 
vezi? Ești chior?". 
putea să analizeze 
și să ia măsurile ce 
de această ieșire a 
cînd el însuși i-a 
rii arbitrului de linie S. Stăncescu?

Și șirul antrenorilor care, uitîn- 
du-și rolul de educatori, au fost 
și ei „sămînță de scandal", nu se 
încheie aici. La Bacău, la pauză, 
antrenorul C. Rădulescu (Sport 
Club Bacău) l-a apostrofat pe ar
bitrul C. Bărbulescu, acuzîndu-1 că 
le... mănîncă meciul.

Se cere — și e normal — ca an
trenorii să-i educe pe 
DAR CINE-I EDUCA 
TRENORI?

Dar, cum va 
Tiberiu Bone 
se impun față 
elevului său, 
adresat inju-

jucători.
PE... AN-

Jack BERARIU

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 19,10.

• Concursul pentru crearea em
blemei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport: Din cele 127 lu-

Secvență de la ultima partidă disputată in Capitală. Rapidistul Neagu — atacantul 
speranțe suporterii fotbaliștilor giuleșteni 
balonul va lovi stiloul porții apărate de

în meciul de astăzi, cu Tottenham 
clujeanul Moldovan

I

de care tși leagă atît ea 
a șutat năpraznic, dar

Fotoi M. THEO
națională. Pentru că dincolo de 
programul fizic încărcat, a fost și 
un război al nervilor și înaintea 
și după jocurile cu Cehoslovacia și 
Țara Galilor.

2. în perioada pregătitoare, toți 
coechipierii mei s-au pregătit așa 
cum trebuie. După aceea, însă, a 
intervenit delăsarea șl unii dintre 
ei au apărut nepregătiți. Așa au 
apărut comportările oscilante ; aici 
trebuie căutată o cauză a evoluției 
noastre necorespunzătoare din acest 
tur de campionat.

3. Pentru perioada de început s-a 
văzut sporul de pregătire fizică. 
Dar pentru ca să te prezinți la un 
nivel superior, această pregătire 
trebuie menținută. Or, ea nu s-a 
menținut Așa au apărut compor
tările inegale, așa am ajuns noi cu 
numai 16 puncte în 15 etape.

1. într-adevăr. un sezon încărcat 
care, după părerea mea. ajută perfor
manței sportive. A stricat acest pro
gram aglomerat din toamnă ? Nu 
cred. Dovadă — buna comportare a 
echipelor noastre în cupele europe
ne, reușitele echipei naționale. Obo
siți după o astfel de toamnă ? Nu. 
Dacă se face recuperarea necesară 
așa cum trebuie, totul este perfect. 
Cred că nu se poate vorbi nici de o 
oboseală psihică.

2. Ei da. la noi am cam fost la 
început împărțiți în două tabere. în 
privința pregătirii. Cu cei care nu 
prea erau pentru efort s-a dus o 
muncă intensă, au fost îndrumați 
spre respectarea indicațiilor federa
ției și, încet-încet, toată lumea s-a 
convins că singura cale spre 
complet este. în primul rînd. 
pregătire fizică. O dovadă ? O 
foarte bine. Este Dobrin. Și el 
fost singurul.

3. Noi am făcut o pregătire 
cială Ia începutul campionatului, 
ne-a ajutat foarte mult. Este drept, 
la început, nu s-au văzut rezultatele, 
dar mai tîrziu ele s-au arătat. Am 
avut un start slab, ni s-a schimbat 
antrenorul. Olteanu n-a venit pregă
tit. am avut indisponibilități. După 
aceea însă ne-am revenit, n-am mai 
avut nici un fel de probleme cu 
condiția fizică și. Pe măsură ce 
jocurile în campionat deveneau mai 
apropiate unele de altele, noi ne sim
țeam tot mai bine. Un rezultat pozi
tiv al pregătirii făcute la început de 
campionat este, fără îndoială, locul 
bun ocupat de echipa noastră In 
tualul tur al campionatului.

jocul 
buna 
stiti 
n-a

spe- 
cara

ac-

SATMĂREANU (Steaua)

1. Despre bogatul program com- 
petițional pe care l-am avut în 
toamna aceasta cred că nu mai e 
nevoie să spun prea multe lucruri. 
Mai mult decît meciurile din cam
pionat ne-au solicitat partidele din

crărl prezentate, comisia a stabilit 
că nici una nu îndeplinește con
dițiile grafice, estetice și publici
tare necesare scopului propus.

Mulțumim pe această cale par- 
ticipanților și îi anunțăm că își 
pot ridica lucrările în termen de 
14 zile de la apariția acestui anunț.,
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NAGHI (A.S.A. Tg. Mureș)
1. Sincer să fiu, echipa noastră, 

fiind tînără și, deci, rezistentă la 
efort, n-a acuzat duritatea acestui 
sezon competițional.

2. Toată lumea a tras cu dinții 
la antrenamente. Tinerii, ca Haj- 
nal, Bdloni, Fazekaș, în dorința de 
a se afirma, de a intra în compo
nența diferitelor loturi, iar ceilalți, 
ceva mai în vîrstă, pentru a ține 
pasul cu ei.

Si, după cum se vede, acum, la 
ora bilanțului de toamnă, efortu
rile noastre au fost răsplătite cu 
un loc destul de bun în clasament 
pentru o nouă promovată în prima 
divizie a țării.

3. Anticipînd revenirea în divizia 
A, unde nu 
un standard 
antrenamente 
timp înainte 
încît, în ceea 
gătirea precompetițională a fost o 
continuare celei făcute încă de pe 
vremea cînd jucam în divizia B. 
Poate de aceea, nici nouă, mai 
vîrstnicilor, nu ne-a fost prea greu 
să trecem normele testelor fizice.

te poți prezenta la 
scăzut, am efectuat 

temeinice cu mult 
de promovare. Așa 
ce ne privește, pre-

PESCARII (Steagul roșu)

1. Am avut un sezon greu șl neo
bișnuit de lung. întreruperile cam
pionatului s-au repercutat asupra 
randamentului echipei noastre, prima 
dintre ele scoțîndu-ne din ritm și 
formă. Acum. în finalul sezonului, e- 
chipa și-a revenit însă și a obținut 
rezultate bune. De la noi. doar trei 
jucători acuză o anumită stare de 
oboseală : Adamache. Olteanu și... eu, 
adică jucătorii care au fost solicitați 
și la echipele reprezentative.

2. în general, toți colegii mei s-au 
pregătit. cu conștiinciozitate, au res
pectat programul de antrenament al 
echipei. Spun In general, pentru că 
Florescu și Necula s-au sustras de 
la pregătire, au fost indisciplinațl 
și delăsători, au dus o viată dezordo
nată în afara stadionului. Ei au fost, 
de altfel, sancționați, fiind trecuți 
disciplinar în lotul echipei de tine- 
ret-rezerve.

3. In
noi am 
pregătire 
Ostrand) 
indicația . .
ceva decît să demonstreze buna pre
gătire 
tru că 
succes

perioada precompetitională, 
făcut întotdeauna o bună 
fizică. Testele (Cooper șl 
La care am fost supuși, la 
federației, n-au făcut alt-

fizică a echipei noastre. Pen- 
toți jucătorii au trecut cu 
testele din prima încercare.

LIBARDI (Jiul)

1. Echipa a făcut față mulțumitor 
programului competițlonal. în prima 
perioadă, ne-am acomodat mai greu 
la efort. Deși s-a mișcat bine în te
ren. echipa a fost lipsită de efica
citate. Perioada de întrerupere ne-a 
folosit însă foarte mult, deoarece am 
avut răgazul să îndreptăm niște lu
cruri, mai ales în linia ofensivă. 
Pregătirea fizică minuțioasă asigurată 
de antrenorul nostru. Eugen Iorda- 
che. a dat roade și pot spune că for
mația ar mai fi putut juca trei-patru 
etape...

2. Jucătorii au răspuns cu ambiție

meciul cu clujenii, băiețiila
alergat ca iepurii.

2. Majoritatea s-au pregătit foarte 
bine.

3. Pregătirea fizică din perioada 
precompetițională ne-a încărcat 
„bateriile", de am putut rezista 
pînă acum. Fără ea, nu știu dacă 
am fi scos-o la capăt.

că 
au

OBLEMENCO (Univ. Craiova)

1. Am traversat o perioadă cri
tică în acest tur ți tot răul se 
trage, cred, de 
Insuficientă din 
torată turneului

întreruperile 
mari, și aglomerarea de jocuri din 
ultimele săptămîni au dezarticulat 
și mai mult formația. Toți jucăto
rii au înregistrat fluctuații de 
formă, iar la toate acestea s-au 
mai adăugat și accidentările.

2. Băieții au trecut alternativ 
prin perioade bune și rele. Cel mai 
slab randament tocmai eu l-am dat. 
Cred că la noi în echipă există și 
o anumită comoditate cînd este 
vorba de pregătirea fizică. Cel mat 
conștiincios în acest tur mi s-a 
părut Țarălungă, care s-a dovedit 
și cel mai constant.

3. Nu cred că testul Cooper are 
o mare eficiență în privința pregă
tirii fizice a unui jucător...

la pregătirea total 
timpul verii, da- 
din Franța.
ulterioare, prea

IANUL (Politehnica lași)

1. Toamna aceasta a stricat far
mecul campionatului, datorită, cred 
eu, întreruperilor. Echipele care 
ajungeau la un anumit nivel se 
stingeau din nou datorită întreru
perilor. De aici și comportările ine
gale. Pe noi, însă, care am început 
mai slab, pauzele ne-au ajutat si 
am' marcat un reviriment spre 
final.

2. Cred că nu mai există multi 
fotbaliști care să privească cu su
perficialitate pregătirea. Cerințele 
au devenit mari. Simionaș e un 
exemplu bun în echipa noastră. în 
ce privește rîvna la pregătire 
Dacă și Marica, de pildă, care e 
un talent autentic, s-ar pregăti ca 
Simionaș, randamentul lui ar fi 
considerabil îmbunătățit.

3. întreruperile, despre care am 
vorbit, au produs dereglări în rîn- 
dul jucătorilor noștri. La noi în 
echipă au fost mulți jucători care 
au trecut la limită „testul Coo
per". Nu-1 găseso însă In măsură 
să caracterizeze nivelul de pregă
tire al unui Jucător.

ȘTEFANESCU (Farul)

1. Am făcut mai greu față acestei 
perioade. Pauza din campionat 
ne-a dereglat, iar ultima parte a 
sezonului, cu meciuri la trei zile, 
pe terenuri grele, în condiții nefa
vorabile, a însemnat șl un plus de 
oboseală care a contribuit mult în 
evoluția Farului.

2. Toți jucătorii au fost conștiențl 
de necesitatea unei 
nice. Poate că nu 
pregătit la nivelul

pregătiri temei- 
toți, însă, s-au 

posibilităților.

față de pregătire pot 
toți s-au străduit să se 
și să joace cît mai bine, 
dorit mai mult decît a

gilor mei 
spune că 
antreneze 
Echipa a 
realizat. Faptul că ne aflăm pe un
loc modest în clasament se dato- 
rește numeroaselor căutări. Au fost 
promovați mulți jucători din echipe 
inferioare, cu o pregătire scăzută, 
ei nereușind, cu toată ambiția de 
care au dat dovadă, să se înca
dreze deocamdată în „ll“-le Pe
trolului.

3. După părerea mea, perioada 
precompetițională a fost folositoare. 
Argumentez această afirmație prin 
aceea că majoritatea coechipierilor 
mei au avut o pregătire fizică co
respunzătoare. A lăsat însă mult 
de dorit pregătirea tehnică și de 
ansamblu a echipei.

BALOGH (Crișul)

1. Cînd ai în față o toamnă de 
genul celei care s-a încheiat este 
neapărat nevoie să fii bine pregă
tit din punct de vedere fizic. Un bun 
sportiv — și ca mine multi alții din 
echipă — nu este împotriva unui ase
menea program încărcat. Un bun 
sportiv îi poate face față cu suc
ces. Cu condiția să fie bine pregătit, 
să ducă o viată sportivă, 
sufocă în timpul jocurilor.

2. Practic, conducerea 
clubului nostru, jucătorii, 
pentru acordarea atenției 
pregătirii, atît la început de campio
nat, cît și pe parcurs. ..Frămîntările’’ 
de la noi. nemulțumirile existente In 
sinul echipei, au avut 
ențe 
care

3. 
tr-o 
naiul acestui tur. Păcat că nu s-au 
obținut însă și rezultate pe măsura 
efortului depus, fiindcă bagajul nos
tru de tehnică este mai scăzut.

negative asupra 
s-a lucrat.
Prin jocul destul 
serie de meciuri.

Altfel, se
tehnică a 
au fost 
cuvenite

categoric influ- 
intensității cu
de avlntat în- 
chiar și în fi-

BRETAN (C.F.R. Cluj)
1. E foarte greu de jucat în acest 

interval condensat, cu jocuri la trei 
zile, cu deplasări lungi și fără mij
loace de recuperare adecvate, cum a 
fost cazul nostru, Cred că etapele a- 
cestei toamne încărcate puteau fi 
mai judicios programate, pentru că 
au existat intervale cînd se puteau 
desfășura partide din campionat fără 
să se influențeze echipa națională, 
calitatea fotbalului practicat și în 
mod direct valoarea campionatului. 
Și să nu uităm că acest program 
„contra cronometru", miercuri — du
minică — miercuri, pe terenuri din 
ce în ce mai grele, nu numai că s-a 
resimțit în jocurile fiecărei echipe 
(deci și noi am acuzat această obo
seală). dar a redus vizibil și numărul 
spectatorilor.

2. Cred că echipei noastre nu 1 se 
poate reproșa nimic din punctul de 
vedere al pregătirilor. La noi s-au 
făcut pregătiri cel puțin la nivelul 
celorlalte echipe, dacă nu și mai in
tense, pentru că sîntem conștienți că 
numai prin dăruire și seriozitate la 
antrenamente putem contracara han
dicapul valoric existent între noi șt 
alte formații.

3. Deși numai în iarnă am făcut 
pregătire specifică pentru a trece 
testul Cooper, pot spune că întot
deauna ne-am prezentat bine la ca
pitolul pregătire fizică, o necesitate 
pentru o formație fără veleități teh-. 
nice.

Lingă-jarul nestins al finalului turului campionatului de fotbal, am 
solicitat opinia căpitanilor divizionarelor noastre A față de trei 
portante aspecte ale activității lor competiționale.

Elementul majoritar din răspunsurile celor 16 jucători-fanion 
primă următoarele idei:

— Echipele noastre pot face față programului competițional 
dern (cu jocuri duminică — miercuri — duminică);

— Majoritatea componențelor celor 16 divizionare s-au pregătit 
în această toamnă mai bine, cu mai multă răspundere, decît în trecut;

— Pregătirea fizică generală precompetițională a folosit majori
tății echipelor, care au reușit, grație acestei pregătiri, să facă față 
solicitărilor competiționale.

im-

•x-

mo-



oeput pe acest fond car» ne 
rea inimile : T j
(min. 30). 9—13 (min. 33),
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urmare a acestor clasamente cele două serii semifinale au următoa-

Japonia, Norvegia ?I Olanda.

PROGRAMUL

PE SPIRALA PERFORMANȚEIDE AZI

Celelalte
Germaniei

la 
de

Leit 
Cli
sos,

1. Danemarca
2. R.F.G.
3. Japonia
1. Iugoslavia
2. România
3. Norvegia
1. R.D.G.
2. Ungaria
3. Olanda

în 
își

A.

SERIA I ! Danemarca, Romania, R.D. Germana
SERIA A II-A : R.F. a Germaniei, Iugoslavia, Ungaria. 
In turneul pentru locurile 7—9 joacă :

Ca 
rea alcătuire :

CU PUGILIȘTII ROMÂNI

la ora 19,30
România), DANEMARCA — 
ROMÂNIA (seria semifinală I) 
și R. F. a GERMANIEI — IU
GOSLAVIA (seria semifina
lă II).

Rotterdam, Energiehale, de
— 1o’0 (ora 20,30 în

Tomczik, 
Sobczak, 

Gortat și 
de la Gă

IN PRIMULMECI DIN SERIA SEMIFINALA
ROMÂNIA INTILNESTE DANEMARCA
ZEIST, 14 (prin telefon, de Io 

misul nostru special).
După un drum obositor (patru 

tn autocar, petrecuta după miezul 
nopții — înseamnă ceva...) selecționa
ta feminină de handbal a țării noas
tre a regăsit liniștea reconfortantă a 
acestui Centru național de sport, unde 
— avem speranța — sportivele ro
mânce vor putea recupera, în scurt 
timp, energia fizică și nervoasă risi
pită în meciul cu reprezentativa 
Iugoslaviei. Și pentru că a venit 
vorba de acest joc. de la cars am 
rămas datori cititorilor — din cauza 
orei foarte tîrzii la care s-a înche
iat — unele amănunte, să începem 
relatarea de la acest punct.

Deci, luni seara. în eleganta si 
moderna Martinihal din Groningen, 
formațiile României și Iugoslaviei au 
intrat în spațiul de joc pentru a dis
puta ultimul meci al grupei prelimi
nare B. meci ce urma să stabileas
că. prin rezultatul său, ordinea pri
melor două locuri In clasament. Cei 
3 000 de spectatori prezenți In tri
bunele sălii nu erau prea satisfăcuțl

aliniat, la primul fluier al arbitrilor 
auedezl Ha*se Karlsson șl 
Olsson, următoarea formație: 
movschî — Arghir. Dumitru, _ . 
Ibadula, Băicoianu, Magyari. Primele 
10 minute ale partidei s-au desfășu-

. ___ ____ __ i Incăl-
5—9 (min. 11), 7—10 
" : ‘ U—12

(min. 42) șl. în sfîrșit. 12—12 (min. 
43). Mal erau, așadar. 7 minute șl 
formația română părea învingătoare,

CLASAMENTE
rezultate din ultima zf a preliminariilor : Danemarca
12—11 (7—3), R.D. Germană — Ungaria 9—8

23— 18 4
21—19 2
14—21 0
26—19 3
20—18
13—22
24— 16
21—12
11—28

După ce a cucerit 4 titluri 
recentele campionate mondiale 
gimnastică modernă de la Havana, 
talentata sportivă Maria Ghigova 
(Bulgaria) și-a reconfirmat supe
rioritatea tn concursul dotat cu 
Cupa Interviziunii, desfășurat du
minică tn orașul Szombathely. Au 
urmat-o în clasament Alia Zasu- 
bina (U.R.S.S.) și Maria Patocska 
(Ungaria). Reamintind că repre
zentanta noastră Maria Șerbănescu 
a ocupat locul VI, vom adăuga 
amănuntul că într-un concurs pa
ralel, rezervat junioarelor, Cristina 
Sima (România) a lăsat o bună 
impresie, clasîndu-se pe locul VI.

Telefoto I M.T.K.—AGERPRES

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — 
în vederea meciurilor pe care se
lecționatele de box ale Poloniei Ie 
vor susține la Opole șl Galați cu 
echipele României, federația polo
neză de specialitate a alcătuit for
mațiile definitive în meciul de 
la Opole (între primele reprezen
tative), în ordinea celor 11 cate
gorii vor evolua următorii boxerii 
Rojek, Blazinski, Selin, 
Sczepanski, Peronecki, 
Rudkowski, Stachurski 
Trelia. Pentru întîlnirea
lăți (selecționate de tineret) au fost 
desemnați următorii pugiliști: Orszt, 
Lechowski, Morus, Prohon, Jlezni- 
ak, Brylj, Zakszewskl, Petriszin, 
Sitkowski, Dragan, Gerleckl.

de calitatea partidei anterioare. In 
care Danemarca a învins R.F. a Ger
maniei cu 12—II (7—3). la capătul 
unei dispute anoste, doar cu un final 
ceva mai interesant, dar. în general, 
abundînd în greșeli de tehnică și 
faulturi destul de dure pentru 
meci feminin.

De la bun început trebuie spus 
ambii antrenori ai echipei române 
renunțat în acest meci la serviciile 
Tereziei Popa, încercînd astfel să-i a- 
eorde un timp de odihnă acestei va
loroase handbaliste. în plus, la încăl
zire. Doina Furcoi a solicitat, neaș
teptat, avizul medicului, deoarece o 
lovitură la picior recepționată în jo
cul anterior, și care nu i se păruse 
prea gravă. începuse s-o jeneze se
rios. Și medicul echipei, dr. Edith 
Petruf, a oprit-o de la încălzire, In- 
ierzieîndu-î să evolueze în această 
fntîlnlre. Așa că echipa română a

in 
un
că 
au

rat Intr-o ușoară notă de dominare 
a selecționatei române care a condus 
cu 1—0 și 2—1, La scorul de 2—2. 
echipa iugoslavă a beneficiat de o a- 
runcare de la 7 m, pe care a execu
tat-o Torti și pe caro Irina Climov
schi a apărat-o cu brio. în acest mo
ment. antrenorii români cu gîndul 
tot la dificultatea jocurilor din se
ria semifinală, au înlocuit-o Pe Irina 
Climovschi cu Maria Buza?.

Tn mod cu totul neașteptat, tn Ioc 
să profite de momentul evident de 
derută al adversarelor lor. handbalis
tele românce — avînd, probabil, și 
siguranța calificării — au început să 
se... joace de-a handbalul, irosind 
ocazii peste ocazii și comitînd unele 
grave greșeli în apărare. Consecința 
acestui fapt ? Formația iugoslavă a 
ajuns să conducă în min, 17 cu 8—4 ! 
Finalul reprizei a fost dominat de 
panica echipei române și de jocul pu
țin prea dur al 
goslave (Tomașek 
cutiv pe 2 min. și 
care mai înscriu
scorul reprizei: 9—4, în favoarea lor.

Reintrînd In repriza secundă pe 
teren cu Irina Climovschi în poartă, 
selecționata română s-a comportat 
foarte bine, reconsiderînd un rezul
tat ce părea compromis și cucerind 
simpatia spectatorilor care au Incu- 
rajat-o frenetic, scandlnd: Ro-me- 
ni-a ! Și cursa de urmărire a în-

handbalistelor iu- 
eliminată conse- 
apoi pe 5 min.!), 
un gol, stabilind

PROFIL

timp ce handbalistele iugoslave 
pierduseră siguranța. într-atît de 

dezorientate erau ele. incit după 
ce au ratat încă o aruncare de 
7 m în min. 39 prin Knezevici 
apărat Climovschi senzațional !). 
min. 45. în momentul de cumpănă 
al meciului (scor 12—12) selecționata 
iugoslavă a beneficiat de o altă 
aruncare de la 7 m pe care — pen
tru că nimeni nu mai avea curajul 
s-o execute — Kadovici. pripită și 
emoționată, a tras-o afară!!! Egali
tatea nu a mai putut fi modificată 
pină Ia urmă și echipa Iugoslaviei a 
ocupat primul loc în grupă (datorită 
golaverajului). Punctele au fost mar
cate de: Arghir (4), Băicoianu (1), 
Sos (3). Mikloș — România. Torti (5). 
Palaversa (2), Parezanovici (2). Kne
zevici (2), Tomașek — Iugoslavia.

Imediat după meci, delegatul _ Co
misiei Tehnice a F.I.H.. Rene Ricard 
(Franța) ne spunea; „Fără să cîș- 
tige. echipa română a dat, în acest 
joc al ambițiilor, o dovadă a valorii 
sale. Singurul rezultat cert al aces
tui meci este acela că româncele sînt 
vesele — și au de ce —, iar iugosla
vele sini triste..

Ocupind locul secund în prima se
rie semifinală, echipa 
întîlnî miine (n.r. azi) 
va Danemarcei. Handbalistele daneze 
alcătuiesc o formație cu o excelen
tă bază tehnică, cu înclinație spre 
un joc rapid, cu pase precise și de
rutante, cu șuturi foarte puternice 
de la distantă, realizate de Anne 
Marie Nielssen sau de Rassmunsen. 
Este, de aceea, un meci dificil, pe 
care dacă echipa noastră îl cîștigă 
face un prim și serios pas spre 
podiumul laureatelor acestei a IV-a 
ediții a campionatului mondial.

României va 
reprezentati-

Hristache NAUM

TINERII PATINATORI ROMANI
S-AU FĂCUT REMARCAȚI

O Doina Mitricică și Gheorghe Fazekaș printre
fruntașii concursului

Patinoarul din Zagreb a găzduit 
un interesant concurs international, 
rezervat seniorilor. Ia care au parti
cipat „artiști ai gheții” din Austria, 
Anglia. Bulgaria, Cehoslovacia. Iugo
slavia. Polonia R.D. Germană. R.F 
a Germaniei și România. Vremea ad
mirabilă și gheată de calitate au 
contribuit la buna desfășurare a 
întrecerilor.

Cei doi reprezentanți ai țării noas
tre. Doina Mitricică si Gheorghe Fa
zekaș au cucerit aplauze, numărîn- 
du-se printre fruntașii concursului. 
S-a remarcat campionul republican, 
maestrul sportului Gheorghe Fazekaș, 
care după figurile impuse se afla în

de la Zagreb

PIERRE VILLEPREUX

Performanța, marea perfor
manță, reclamă nu numai cali
tăți fizice deosebite, nu numai un 
mare volum de muncă pentru 
desăvârșirea acestor cali
tăți. In ultima vreme se evocă, 
iot mai des, necesitatea pregă
tirii psihologice a sportivului 
—z.... -x —• țn fond,

om care
că și 

este, 
mai

el,
un
întii, 3d biruie

• 28 de ani, 1,71 
m, S0 kg.

• Fundaș fi că
pitan '
Stade 
fundaș al 
reprezentative 
Franței.

• A început 
joace rugby 
Pompadour, mica 
comună natali 
sudul Franței,

• Cel care 
pus prima dată 
tonul oval tn mtnd, 
la H ani, a fost un 
Institutor, pe nume 
Auderle.

• Din 
Pompadour, 
pretez trece tn echi
pa liceului din Brl- 
ve, apot In echipa 
C.A. Brlviste, pen
tru a deveni apoi 
omul de bază al e- 
chtpei sale de azi 
Stade Toulousaln
• Din 1968 devine 

— ca fundaș — o- 
mul de bază al e- 
chipei Franței, fiind 
considerat astăzi cel 
mai bun rugbgst 
din lume pe acest 
post.

al echipei 
Toulousaln, 

echipei

•chip* 
Villa

23 Au-în 1957, pe stadionul 
gust din București, fundașul e- 
chipei Franței, Vannier, reușea 
în ultimul minut de joc, printr-o 
lovitură de picior de la centrul 
terenului, să aducă victoria e- 
chipei sale. în 1960, un alt fun
daș, de data aceasta Alexandru 
Peneiu, contribuia, prin realiza
rea a 8 puncte, la prima victo
rie a echipei României asupra 
Franței. „Alexandru cel Mare“, 
cum l-a numit pe Peneiu presa 
franceză, a contribuit direct și 
la meciurile egale din 1961 și 
1963. Dar ca și Vannier, Peneiu 
a trebuit să lase locul altora..

Noi nu am mai găsit, pentru • 
postul de fundaș un al doilea 
Peneiu, dar rugbyștii francezi 
l-au descoperit pe Villepreux. 
Astăzi, după trei ani de joc stră
lucitor, el este socotit cel mai

bun fundaș al tuturor timpuri
lor. Și pe bună dreptate. Mai a- 
les în ultimul sezon, el a reu
șit o performanță unică: în 8 
meciuri ale echipei Franței Pier
re Villepreux a marcat 68 de 
puncte, realizînd o medie de 8 
puncte.

începutul l-a făcut toamna 
trecută la București, cînd a mar
cat 11 din cele 14 puncte ale 
echipei Franței, iar încheierea 
săptămîna trecută, la Beziers, tot 
cu echipa noastră, cînd a reali
zat singur 15 puncte. între timp, 
în meciurile pentru 
țiunilor”, Villepreux 
din cele 41 puncte ale echipei 
Franței (peste 50%), 
vedește marea măiestrie â aces
tui apărător-atacant care sinte
tizează concepția modernă a jo
cului de rugby.

„Cupa Na- 
a marcat 23

ceea ce do-

La Mauleon, rn cel de-al doilea joc in Franța

RU6BY$TII ROMANI INTILNESC
SELECȚIONATA BEARN

PARIS, 14 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Rugbyștii români au părăsit la 
prînz localitatea Bâziers cu direcția 
Mauldon (La o distanță de 500 km) 
oraș ce va găzdui jocul dintre selec
ționata divizionară română și o se
lecționată formată din rugbyști ce 
joacă în sudul Franței : reprezenta
tiva Bâam. Rugbyștilor români 11 s-a 
făcut o primire foarte amicală, unii 
dintre ei fiind cunoscut! tn această 
localitate — dinamoviștii Baciu. Ior- 
gulescu. NI ca și Constantin. Meciul 
sg bucură de un interes deosebit la 
public, dovadă cererea de aproape 
15 000 de bilete, deși stadionul Muni
cipal, pe care se va desfășura întîl
nirea. nu are decît 8.000 de locuri. 
Mii de spectatori din Bayonne. Pau, 
Lourdes și alte localități au anunțat 
că vor să asiste la această interesan
tă întîlnire.

In ceea ce privește formația ce va 
fi aliniată, antrenorii AI. Teofilovici 
și P. Cosmănescu intenționează să 
opereze unele modificări în ideea 
folosirii integrale a jucătorilor de 
rezervă. O parte dintre ei nu sînt 
însă nici la această oră apți de joc. 
Este vorba de Constantin și Bucos, 
care se resimt de pe urma unor en
torse făcute la un antrenament. 
Dacă va primi aviz medical favora
bil. Constantin va lua locul lui Radu 
Ionescu pe aripă. Bucoș va trece 
fundaș, iar Marinescu urmează să 
fie folosit ca uvertură, pereche cu 
Țața. Al. Pop și I. Pop — aripă li
nia a treia și respectiv pilier, vor fi 
folosiți pe posturile respective, pri
mul probabil în locul lui Ciobănel.

Selecționata Beam nu a fost încă 
definitivată, dar se știe că ea va cu
prinde numai jucători din prima li
gă. Meciul urmează să înceapă la 
ora 14. Astăzi, rugbyștii români au

făcut antrenament, pe stadionul unde 
se va desfășura întîlnirea. pe un 
timp foarte frumos. Se așteaptă un 
meci echilibrat, desfășurat în condi
ții atmosferice favorabile

clasament pe locul secund (703 p). în 
urma maghiarului Laszlo Vajda. cre
ditat cu 737 p. Patinatorul nostru 
și-a confirmat forma bună si în pro
ba de exerciții libere, luptînd de la 
egal cu favoriții întrecerii, însă arbi
trii i-au preferat în cele din urmă 
pe principalii lui adversari. Doina 
Mitricică a evoluat constant, ocupînd 
locul 7. atît la „impuse", cît și 
după efectuarea programului de „li
bere”.

In clasamentul general masculin, 
primul loc a revenit Iui Laszlo Va.jda 
(Ungaria) cu 1 736 p. iar Gheorghe 
Fazekaș a ocupat poziția a 5-a cu 
1 559.7 p. La fete, victoria a fost cu
cerită de Marion Weber (R.D.G.) cu 
1 598 p. iar Doina Mitricică s-a cla
sat pe locul 7 cu 1 490 p. în cele 
două clasamente figurează 11 patina
tori și. respectiv. 12 patinatoare.

La Bratislava s-a desfășurat cea 
de-a 9-a ediție a tradiționalului con
curs internațional de patinaj artistic 
pentru juniori.

La individual masculin, pe primul 
loc s-a clasat austriacul Roland Kop- 
pelent — 1175.6 puncte, urmat de 
Kunzinger (R.F.G.) și Beyer (Franța). 
Concurenții români M. Ion și O. Goga 
au ocupat locurile 6 $1 respectiv 8.

La feminin, victoria a revenit 
cehoslovacei Maria Rihterova cu 
1098,2 puncte. Gabriela Voica (Româ
nia) s-a situat pe locul 10.

pentru 
tot om 
trebuie, 
temerile, complexele șt apoi pe 
adversari. Și pe măsură ce ur
căm, mai sus, pe spirala per
formanței, constatăm că inter
vin in dobîndirea victoriei, a 
rezultatului încă neatins pină 
atunci, elemente de ordin strict 
material, poate mai puțin im
portante în aparență dar care, 
în echilibrul luptei dintre așii 
sportului, dovedesc că au o pon
dere de loc neglijabilă.

Apropierea Jocurilor Olimpice 
a generat noi căutări și expe
rimente în domeniul echipamen
tului, al materialelor sportive. 
Din Italia aflăm, de exemplu 
că boberii se vor prezenta la 
startul întrecerilor de la Sap
poro cu o inovație care să le în
lesnească — în mod evident și, 
firește, licit — drumul spre 
podium. în Franța, specialiștii 
schiului nutresc ambiția să re
pete pe pîrtiile din insula Hok
kaido succesele de la Grenoble. 
Dar cum va fi posibil, cînd suc
cesorii lui Killy, nu au ajuns 
la valoarea acestuia? Adăugind 
unei judicioase pregătiri a spor
tivilor cît mai multe perfecțio
nări aduse echipamentului. Ei 
n-au uitat că în victoriile do- 
bîndite la „mondialele" din 1966 
pe pîrtiile de la Portillo, au 
fost ajutați și de un combine
zon realizat într-o croială spe
cială, pentru a opune o cît 
mai mică rezistență aerului.

Și de data aceasta, schiorii 
francezi vor veni cu o inovație 
tn ceea ce privește tmbrăcămin-

tea. Un tinSr specialist în pro
bleme de echipament sportiv a 
avut ideea să utilizeze pentru 
noile combinezoane ale „olim
picilor" francezi un material 
ușor, dar rezistent și totodată 
foarte elastic, din care confecțio
nase, în vara trecută, costume de 
baie pentru înotătoare. Noua îm
brăcăminte a schiorilor francezi 
nu are nici o cusătură, se mu
lează perfect pe corp și, în plus, 
se termină la gît cu un guler 
înalt, căptușit cu buret sinte
tic pentru a proteja vertebrele 
cervicale în cazul unei căderi. 
Ei vor beneficia, totodată, de o 
cască de protecție „integrală", 
mai ușoară decît cele folosite în 
mod curent.

Schiorii francezi se vor pre
zenta la Sapporo și cu un nou 
model de schi care se spune 
este mai indicat pentru pîrtiile 
viitoarelor întreceri olimpice de 
coborîre și slalom, special, pîrtii 
foarte sinuoase. Schiurile lor sînt 
mai scurte cu 3 cm decît cele 
obișnuite, mai înguste și mai u- 
șoare.

Dar pregătirile lor s-an extins 
pină și asupra zăpezii! Un spe
cialist a constatat, cu prilejul 
întrecerilor preolimpice, că ză
pada de la Sapporo — supusă 
permanent unor curenți de _ aer 
rece și foarte umed — continuă 
să fie destul de moale și atunci 
cînd temperatura este destul de 
scăzută. Specialistul a oferit 
schiorilor francezi posibilitatea 
de a se antrena pe zăpada de 
acasă, în condițiile existente la 
Sapporo, inventînd un praf care, 
presărat pe pîrtii. le conferă a- 
ceeași calitate ca a acelora din 
nordul Japoniei.

Iată cît de diverse forme 
poate îmbrăca o pregătire mi
nuțioasă pentru întrecerile tn 
care sînt în joc titlurile și me
daliile olimpice!

Sebastian BONIFACIU

PANATHIN AIKOS - NACIONAL MONTEVIDEOfinalei intercontinentale

la Atena, prima manșa

telefon) — A 
ca în fiecare

ATENA, 14 (prin 
devenit o, tradiție, 
an, cîștigătoarele Cupei campioni
lor europeni și Cupei Americii de 
Sud să șe întîlnească într-un meci 
dublu, pentru cucerirea Cupei In
tercontinentale.

Anul acesta prin retragerea echi
pei olandeze Ajax Amsterdam cîș- 
tigătoarea C.C.E. (care și-a motivat 
absența pe motiv că meciurile ar 
fi nerentabile, că programul este 
foarte încărcat și că unii jucători 
riscă să fie accidentați), locul ad
versarei formației Nacional din 
Montevideo a rămas vacant. A ve
nit însă o propunere interesantă, 
acceptată atît de F.I.F.A. cit și de 
echipa Nacional, potrivit, căreia, 
adversara formației din Uruguay să

STIRI •

finalistafie Panathinaikos Atena, 
din acest an în C.C.E.

Și iată că, azi, are loc
12-a ediție a finalei Cupei inter
continentale. Desigur, pentru fot
balul din Grecia, prezența echipei 
Panathinaikos într-o asemenea fi
nală importantă constituie un fapt 
onorant. Ca atare, aici, la Atena, 
interesul pentru meciul de azi este 
deosebit. Ziarele publică fotogra
fiile celor mai buni jucători, de
clarațiile (nu lipsite de optimism) 
ale celor două tabere. Cît despre 
bilete, ele au fost de mult epui
zate.

într-adevăr, Nacional a sosit la 
Atena cu un buchet de jucători 
celebri, cunoscuți din echipa națio
nală a Uruguayului, prezentă la

cea de a
„World Cup ’70“ din Mexic: Cubilla, 
Esparrago, Maneiro, Montero șl 
Morales. Deci 5 jucători de certă 
clasă internaționalăl

Panathinaikos este In prezent 
într-o formă deosebită și conduce 
în clasament după 11 etape. Dumi
nică, în campionat, ea a învins cu 
6—0 pe Kavala! „Excelentă veri
ficare pentru meciul de miercuri" 
a exclamat antrenorul Pușkas, care 
a și anunțat formația probabilă! 
1 konomopoulos, Tomaras, Atanasis, 
Surfis, Kapsis, Elefteriakis, Doma
zos, Sinekuris, Antoniadis, Kou- 
das, Dimitriou.

Marți au sosit și arbitrii meciu
lui, delegați de F.I.F.A. Ei sînt trei 
sud-americanii la centru, Jose Sa- 
vil Nettp (Brazilia), la linie: Roberto 
Barreira (Argentina) și Rafael Ma- 
jazambe (Chile).

In meciul retur vor conduce trei 
europeni — măsură justă pentru 
a asigura o cît mai mare impar
țialitate. ».

întîlnirea dintre Panathinaikos și 
Nacional Montevideo se dispută pe 
stadionul Karaiskakis cu începere 
de la ora 14,45.

Jean VANDOROS 
redactor la ziarul „Omada

RUNDA CALMA IN „MEMORIALUL ALEHIN1*

(Agerpres).
a turneului

— Ce* 
de șah

__________ _____ . in ge- 
___ L.__________tnregistrfndu-se un 
număr mare de remize (7): Smlslov —• 
Spasski, Petrosian — Tukmakov, 
Stein — Tal. Olaffson — Byrne, 
Lengyel Gheorghiu, Bronstein

MOSCOVA, 14 
de-a 14-a rundă 
„Memorialul Alehin” a fost, 
neral, liniștită.

Hort și Savon — Uhlmann. Parma 
cîștigat la Balașov. iar Korcinoi 
pierdut la Karpov.

în clasament conduce Leonid Stein 
(U.R.S.S.) cu 9*/x p. urmat de Smls
lov (U.R.S.S.) — 9 p, Florin Gheor
ghiu (România) se află pe locul 14, 
cu 6 p.

a 
a

Continuindu-și turneu! tn Marea Bri- 
tanie, reprezentativa de tenis de masă 
a R.P. Chineze a susținut la Dublin o 
întîlnire cu selecționata Irlandei. întărită 
cu cunoscutul jucător englez Chester 
Barnes. Victoria a revenit oaspeților, 
cu scorul de 4—3. Tn cele mai echilibra
te partide, Tiao Wen-iuan l-a învins 
cu 2—1 (17—21, 21—12, 21—15) pe Barnes, 
iar acesta din urmă a dispus cu 2—1 
(21—6, 19—21, 23—21) de Li Cin-kuang. în 
meciul decisiv, jucătoarea Li Li a cîș- 
tigat cu 
landezei

• La Bogota au luat sfîrșit întreceri
le turneului preolimpic (zona sucl-ame- 
ricană) de fotbal. Peni rit turneul final 
de la Munchen, s-a mai calificat în afară 
de echipa Braziliei și reprezentativa Co
lumbiei. Tn ultimul joc disputat, selec
ționatele Columbiei și Argentinei au ter
minat la egalitate : i—1 (0—0).

• Selecționata de fotbal a Cehoslo
vaciei a susținut, un meci amical la 
Quito (Ecuador) cu formația locală A- 
merica. întîlnirea s-a încheiat la ega-

2—0 (21—9, 21—1’1 în fats Ir- 
K. Senior.

gazda celei de-a 11-a ediții

I
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Sapporo, _ 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, a început 
să primească oaspeți, deși plnă la des
chiderea Jocurilor au mai rămas aproa
pe două luni. în satul olimpic din pi
torescul oraș nipon a sosit primul par
ticipant : australianul James Lynch, 
care va reprezenta țara sa In probele 
de patinaj. Zilele acestea urmează să 
sosească la Sapporo și ceilalți 8 com
ponent! ai delegației australiene,

Almanahul SPORTUL 72
va dezlega enigma

Campionul mondial de box la catego
ria grea, Joe Frazier, a reluat antrena
mentele In vederea meciului (titlul tn 
joc) programat la 15 ianuarie, la New 
Orleans, cu Terry Daniels. Campionul, 
care nu a mai pus mănușile în miini de 
la victoria sa asupra lui Cassius Clay, 
a părut lent și fără energie. „Niciodată 
nu am întrerupt atita vreme antrena
mentul. a declarat Frazier, jazzul nu e 
iot una cu boxul. Sper, totuși, ca în 
7—8 zile să-mi regăsesc suflul șl coor
donarea mișcărilor".
■
După disputarea a 12 runde. In turneul 
de șah de la Palma de Mallorca con
tinuă să conducă marele maestru iu
goslav Liubomir Liubojevlci cu 9'/i r>. 
urmat de Panno (Argentina) — 9 p. 
portisch (Ungaria) — 8 p (1), Res- 
hevsky (S.U.A.) — 8 p, Larsen (Dane
marca), Benko (S.U.A.) — 71/, etc. In 
partida centrală a rundei a 12-a, 
tisch (cu piesele albe) l-a învins 
Larsen, în timp ce Keene a cîștigat la 
Donner. A fost consemnată remiza In 
partidele : Benko — Medina, Tatal — 
Panno, Blsguier — Reshevsky șl Liubo

jevlci — Csom.

In
Por- 

pe

în

l 9

FRANȚA (etapa

REZULTATE

CAMPIONATE

Rennes —

17 14
17 14
17 10

18-a) :
Sochaux 2—0; Bor-

— F.C. Twente 0—0: Volendam — F. C. 
Den Haag 0—0; Telstar — Sparta Rot
terdam 1—2; F.C. Utrecht — Excelsior 
Rotterdam 6—1 ; Feyenoord Rotterdam 
—F.C. Groningen 4—1; M.V.V Maastrlch
— NAC Breda 2—1; GO Ahead — PSV 
Eindhoven 3—1; NEC 
Amsterdam 3—2
1. Ajax Amsterdam
2. Feyenoord
3. Twente

GO Ahead
Nijmegen — DWS

3 0 40— » 31
1 2 36— » 29
5 2 23— 6 25

litate : 1—1 (0—0). Gazdele au deschis 
scorul prin Marin (min. 47), iar oaspe
ții au egalat prin Nehoda (min. 83).

• Comitetul executiv al federației bel
giene de fotbal a hotărît să-și pună 
candidatura la organizarea fazei finale 
a campionatului european inter-țări, în 
cazul cind echipa Belgiei va trece cu 
succes etapa sferturilor de finală. Re
gulamentul prevede ca turneul final, fi
xat între 14—18. iunie 1972, să albă loc 

una din țările semlflnaliste.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
BULGARIA (etapa a 15-a) : Ț.S.K A. 

Solia —■ Dunav Ruse 0—0; Etar Tirnovo 
— Beroe Stara Zagora 3—0; Levski Spar
tak — Ceardafon Gabrovo 2—1 ; Spartak 
Pleven — Akademik Sofia 4—2 ; Laskov 
lambol — Trakia Plovdiv 3—2; Cerno 
More Varna — Cernomoreț Burgas 1—t; 
Slavia Sofia “ ‘
2—0: Lokomotiv Plovdiv
2— 1; Lokomotiv Sofia
3— 1.
1. Ț.S.K.A.
2. Levski Spartak

Marek Stanke Dimitrov 
Botev Vrața 

— J.S.K. Spartak

BELGIA (etapa

15 11 4 3 35—12 26
15 9 3 3 32—12 21

13-a) : Standard 
— F. C.

*
Ll£ge — Dlest 3—1; St. Trond
Ltfcge 1—0; Anderlecht — Lierse 4—0; 
F.C. Bruges — Beveren 6—1 ; Waregem 
— C.S. Bruges 1—2 ; Crossing — Antwerp 
1—0; Beersehot — ............ *
1. F.C. Bruges
2. Standard
3. S.C. Anderlecht

Racing White 0—0.
13 9 4 0
13 9 3 1
13 7 3 3

32—10
27— 6
30—13

22
21
11

a
Metz 3—0; Angers — 
deaux — Reims 1—1 ; St. Etienne — Red 
star 2—1 ; Bastla — Nice 1—0; Lyon — 
Monaco 2—2 ; Ajaccio — Nimes 0—0;
Marseille — St. Germain Paris 4—2 ; 
Lille — Angodleme 4—2; Nancy — Nan
tes 1—0. Pe primul loc In clasament se 
află Marseille cu 27 p. urmată ' 
Rennes — cu cîte 23 p etc.

de Nîmes.

Printre echipele eliminate de Panathinaikos în ediția precedentă a C.C.E. 
se află și Everton din Liverpool. In imagine o fază din acest meci, des

fășurat la Atena: în echipament alb, Domazos și Antoniadis

fișier ANUL INTERNAȚIONAL 1971 <iv>Palmas 
Betiș

13-a) : Las
Sociedad -
Vigo 1—1; Cordoba

— Sabadell-4—1 ; Burgos — Atletico Bil
bao 1—0; Sevilla — Valencia 2—0; C.F. 
Barcelona — Coruna 2—0; Real Madrid
— Granada 4—2 ; Atletico Madrid — Es- 
panol Barcelona 2—1
1. Real Madrid
2, Valencia

PORTUGALIA (etapa
— Farense 2—1 ; Beira 
raes 2—1 ; Benfica — Lelxoes 6—0: Boa
vista — Barreirense 1—2; Belenenses — 
F.C. Porto 3—2: Vitoria Setubal — Spor
ting 0—0; Tirsense — Academica 1—o ; 
Tomar — Atletico 3—1.
1. Benfica 11 9 2 0 31— 8 20
2. Sporting 11 8 2 1 20— 6 18
3. Vitoria Setubal 11 7 3 1 23— 7 17

SPANIA (etapa a 
— Gijon 5—1 ; Real 
6—0: Malaga — Cella

OLANDA (etapa
Ajax Amsterdam 1—3;

13 7 5 1 24—10 19
13 b 5 2 16—10 17

a 11-a) : C.U.F. 
Mar — Guima-

a 17-a) : Vitesse —
F.C. Den Bosch

IUNIE
1. Phenian :
2. Moscova :
7 Moscova : U.R.S.S. • 

Ciudad de Mexico : 
Oslo : Norvegia —
Stockholm : Suedia
Copenhaga : Danemarca — Scoția 
Larissa : Grecia — Polonia
Rijeka : Iugoslavia — Irlanda 
Karlsruhe : R.F. a Germaniei — Albania 
Moscova : U.R.S.S. — Scoția A 
Helsinki : Finlanda — Cehoslovacia A
Rotterdam : Olanda — U.R.S.S.
Paris : Franța — Islanda 
Atena : Grecia — Malta A
Copenhaga : Danemarca — Suedia A

22 Oslo : Norvegia — R.F. a Germaniei A
27 GBteborg : Suedia — R.F. a Germaniei
30 Copenhaga : Danemarca — R.F.G. A

R.P.D. Coreeană —
U.R.S.S. — Olanda

- Cipru A 
Mexic — i 

Bulgaria A 
— Italia A

Siria

Canada

(1-0)
(1-0)
(3-0) 
(1-0)
(0-4)

A

12
14
16

18
20

R.F.G.

A

A
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(1-0)
(0-0)
(1—0) 
(2-0)
(1-0)
(0-2)

(0-0)
(0-0)
(1-3)
(0-3)
(0—0) 
a—0)
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TO 
CE 
CE 
CE 
TO 
TO 
CE

CE 
TO 
TO 
CE 
cs

IULIE
4 Asuncion — Paraguay — Argentina A
6 Ciudad de Mexico : Mexic — Grecia A

10 Rosario : Argentina — Paraguay A
11 Sao Paulo : Brazilia — Austria A 

Rio de Janeiro; Brazilia — Cehoslovacia 
Santiago : Chile — Paraguay A 
Buenos Aires : Argentina — Uruguay A 
Rio de Janeiro : Brazilia — Iugoslavia A 
Montevideo ; Uruguay — Argentina A 
Rio de Janeiro : Brazilia — Ungaria A 
Santiago : Chile — Argentina A

25 Rio de Janeiro ; Brazilia — Paraguay
27 Asuncion : Paraguay — Peru A
28 Buenos Aires : Argentina — Brazdlla A 

Copenhaga : Danemarca — Japonia
29 Santiago : Chile — Uruguay A
51 Buenos Aires : Argentina — Brazilia A

LEGENDA. — T. O. : preliminariile turneului' oUmplc’j 
C.E. 5 preliminariile campionatului Europei; C.S. : Cupa 
Scandinavici j celelalte partide s-au disputat amloal (re
prezentative A).

14

18

21

A

A

2—2
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1—1 (0—01 
(1-0) 
(î-d) 
(1-0) 
(1—0)

1— i
1—0
1—1
1—0
3—2 (2—0)
1—0 (0—0)
2— 2 (0—1)
1—1 (0—1) 

0—0
2—2
1—0
0—0
1—1
3—2
2—0 
(1-0. 1—1)

(1-1) 
(1-0)

(0-0) 
(2-1) 
(1-0)


