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Tradiționala noastră
anchetă de stirșit 

de an s-a încheiat
Va avea loc trierea răs
punsurilor, urmînd ca cei 
mai buni 10 sportivi ro
mâni ai anului 1971 să 
fie cunoscuți în seara zilei 
de 28 decembrie, cu pri
lejul festivității din Sala 

Palatului
Așadar, ieri s-a încheiat ter

menul de expediere a scrisori
lor în cadrul tradiționalului 
concurs instituit de ziarul nos
tru pentru desemnarea SPOR
TIVULUI NR. 1 AL ȚĂRII PE 
1971. Bineînțeles câ vom mai 
primi la redacție scrisori și în 
următoarele douâ-trei zile, a- 
vînd în vedere calea pe care 
poșta o parcurge de 
dierea sa (reamintim 
prilej câ nu vor fi 
considerație pentru 
decît scrisorile care _ 
ta, cel mult, ștampila de ex
pediere din ziua de 15 de
cembrie).

Au sosit la redacție, pînâ la 
această orâ, cîteva mii de 
răspunsuri. Este demn de sub
liniat pentru interesul stîrnit 
de acest concurs — reflex fi
resc al interesului față de rea
litatea sportivă a țării și față 
de performerii ei — faptul că 
mulfe scrisori nu au conținut 
un singur răspuns, ci mai 
mulfe.

Participanții la inedita și 
ampla manifestare găzduită 
de SALA PALATULUI, la 28 
decembrie, vor afla care sînt 
primii 10 sportivi ai țării, de
semnați pe baza opțiunilor 
exprimate de cititorii ziarului 
„Sportul". Iar toți cititorii noș
tri var afla din coloanele zia
rului, numele sportivilor lau- 
reați pe 1971.

la expe- 
cu acest 
luate în 

concurs 
vor pur-

faptul câ

în meci internațional de popice

VOINȚA TG. MUREȘ-PORCELĂN
BUDAPESTA 5064-4767

La Tg. Mureș a avut loc o întîl
nire internațională masculină de 
popice între formația Voința, campi
oana țârii, și echipa Porcelan Buda
pesta, care a revenit mureșenilor cu 
5064—4767 p.d. Cei mai buni jucători 
au fost L. Martina (893). A. Hintcr- 
leiter (856). St. Eordogh (854) de la 
Voința, respectiv J. Antal (824).

Echipele (feminină și masculină) 
nle clubului Voința Tg. Mureș vor 
efectua un turneu în Ungaria Intra 
17 și 22 decembrie.

A PAUȘ — corcsp. județean

POLITEHNICA 1(0)

Stadion U.T.A. ; timp rece ; teren 
bun : spectatori circa 6 000. Au mar
cat : BOTH (min. 50), BROȘOVSCH1 
(min. 55). ROMILA II (min. 63). DO
MIDE (min. 75 șl 85). Raportul șu
turilor la poartă : 27—7 (pe spațiul 
porții : 14—2). Raport de eornere : 
11—3.

U.T.A. : Vldac 7 — Birău 7, Lere
ter 9, Pojoni 9, Popovlcl 7, Petescu 8, 
Domide 10, Sima 5 (min. 46 Axente
7) Kun 7, Broșovschl 7, Both. 8.

POLITEHNICA : Costaș 8 — Han- 
ceriuc 5, lanul 7, Stolcescu 7, Pali 6, 
Mărdărescu n 6 (min. 58 Romllă II
8) , Simionaș 8, Incze IV 5, Martca 
7 (min. 58 Dănllă 7), Lupulescu S, 
Moldoveanu 6.

A arbitrat GH LXMONA 
ajutat (eu greșeli) la linia 
Coitlc» și M. Cițu (toți din 
rești).

Trofeul Petnebovaehl î ».
La tlneret-rezerve ; U.T.A, 

Utehnica î—1 (1—0).

★ ★★★ 
d® C.
Bucu-

Po-

ARAD, 15 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Numai pentru trei zile 
a coborît U.T.A. piscurile. A venit 
însă prima restanță și arădenii au 
urcat din nou în loja 
de aur a clasamentului. 
„Bătrîna doamnă" știa că 
trebuie să-și pună cunu
na de toamnă în ziua 
cînd își sărbătorea admi
rabilele ei personalități — 
antrenorul Nicolae Du
mitrescu si jucătorul Iosif 
Lereter. In -iua aceasta, 
cînd înaintea jocului, Ion 
Șiclovan a înmfnat din 
partea federației celor 
doi sărbătoriți distinc
țiile de antrenor emerit 
și maestru emerit al 
startului, în ziua
ceasta cînd au curs 
buchete de flori și cal
de aplauze, Domide,

1.
2.
3.
4.
5. 
G.

a-

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CU DRAG LA SOSIREA IN CAPITALĂ

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
ri
Tn ziua de 15 decembrie a.c., a avut loc ple

nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. La lucrările plenarei au participat, ca 
invitați, miniștri și alți conducători ’ 
fiilor centrale de stat, șefi de secție 
P.C.R., membrii Colegiului Central 
redactori șefi ai presei centrale.

Plenara a dezbătut planul de 
economică și socială a Republicii _____
România pe anul 1972, actualizat pe baza pro
punerilor rezultate în urma analizelor care ou 
avut loc în întreprinderi, centrale economice, 
ministere, precum și proiectul Bugetului de 
Stat al Republicii Socialiste România pe anul 
1972, pe care le-a aprobat și a decis să fie

ai institu
ia C.C. al 

de partid,

dezvoliare 
Socialiste

supuse spre legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a aprobat, de asemenea, proiectul 
de Hotărîre cu privire la activitatea organelor 
și organizațiilor de partid în înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului.

La dezbateri au participat tovarășii Mihai 
Marinescu, Constantin Drăgan, Mihail Flores- 
cu, loachim Moga, loan Avram, Gheorghe Ho- 
moștean, Angelo Miculescu, Ion Crăciun, Ni- 
colae Tăbîrcă, Nicolae Bozdog, Gheorghe 
Năstase.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

uneiDupă nenumăratele autografe date parizienilor, iată și unul acordat, 
bucureștence.

actualitate : ce trebuie ȘĂ 
pentru a valorifica deplin 
resurse educative pe care 
sportul, transferîndu-le din 
potențial în acela efectiv ?

9 La Pitești: o dezbatere fructuoasă pe marginea Documentelor de partid

Pe agenda Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. a figurat luni, în 
cadrul amplului plan de înfăptuire 
a Documentelor de partid cu pri
vire la îmbunătățirea muncii pali- 
tico-ideologice în rîndul maselor, o 
întîlnire a 
tar 
tivii 
bază 
zică

în ---- —
tivități a ..Casei de cultură a sin
dicatelor" din Pitești au luat loc 
aproape 800 de tineri și tinere, 
sportivi de frunte ai județului, pre-

tovarășului prim-secre- 
Giicorghc Năstase cu spor- 

fruntași și cu cadrele de 
ale mișcării de educație fi

rii n această parte a țârii, 
fotolii le frumoasei săli de fes-

cum și antrenori, profesori de e- 
rlucație fizică, instructori și acti
viști voluntari, oameni care și-au 
făcut din sport o pasiune, consa- 
crîndu-i energii, timp liber și as
pirații.

Ședința n-a avut propriu-zis o 
ordine de zi, a fost mai degrabă, 
un dialog sau — dacă doriți — 
un simpozion pe o temă de strin
gentă 
facem 
marile 
le are 
stadiul _ . .

Răspunsul a fost dat intr-un mod

cam-

tot-
țării

Deși anunțată aproape în ulti
mul moment, sosirea lui Ilie Năs- 
tase a prilejuit, aseară la aeropor
tul Otopeni, o adevărată manifes
tație de simpatie, din partea a sute 
de admiratori și prieteni, veniți în 
întîmpinarea marelui nostru 
pion.

Dezinvolt și cuceritor, ca 
deauna, tenismanul nr. 1 al
și al Europei a coborît din avion, 
salutat de ovațiile suporterilor săi 
bucureșteni, după ce fusese acla
mat de publicul parizian, timp de 
zile în șir, în sala Coubertin. Cîști- 
gătorul „Turneului campionilor" își 
purta sub braț nedespărțitele ra
chete, ca pe niște trofee, dar in 
bagaje avea pe cel mai de preț, 
cupa oferită de organizatorii între
cerii din capitala Franței.

Iată și o declarație făcută zia
rului nostru de maestrul emerit al 
sportului Hie Năstase, la cîteva 
minute după sosire: „Sînt nespus 
de fericit că mă întorc cu această 
victorie, pe care o dedic miș
cării sportive din patria noastră. 
Aș dori ca și în viitor să culeg a- 
semenea rezultate înalte, pentru a 
face cunoscută pretutindeni valoa
rea sportului românesc. Mulțumesc 
tuturor celor care m-au încurajat 
în timpul concursului de la Paris 
și le doresc și lor succese în în
treaga lor activitate !“

Am aflat de la excelentul nostru 
sportiv că va rămîne în țară pînă 
la începutul lunii ianuarie, cînd 
urmează să reia seria de con
cursuri pentru circuitul de turnee 
„indoor" din f ’T.A. și Anglia.

RAPID

TOTTENHAM

0

2

I.

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE LUPTE EVOLUEAZĂ PESTE HOTARE
Formația de lupte greco-romane 

C.F.R. Timișoara a plecat în Iu
goslavia, unde va participa la mai 
multe confruntări internaționale. 
Prima ,.haltă" a ceferiștilor timișo
reni va fi la Subotica, unde vor 
întîlni o selecționată locală, apoi în 
zilele de 17—19 decembrie timișo
renii vor participa la marele tur
neu internațional de la Petrinja.

C.F.R. fac parte, prin- 
Silac, (cat. 100 kg), G.

68 kg), A. Dincă (cat. 
Stroe (cat. 82 kg) și 

C. Bordeianu (cat. grea).
O altă formație care s-a depla

sat în străinătate este Dunărea Ga
lați (libere). Gălățenii vor susține 
două întîlniri la Halle (R.D.G.).

Din echipa 
tre alții: Z. 
Botez (cat. 
62 kg), P.

TOASTUL ARĂDENILOR
PENTRU NICOLAE DUMITRESCU

SI IOSIF3 LERETER...
simplu 
ocazie

Ene Daniel, singur cu portarul! Dar în loc să rezolve 
dribleze pe Jennings, anulind astfel cea mai mare

această fază, înaintașul rapidist a încercat să-l 
de gol a echipei saleceilalți au pro- 

și o victorie în 
respect. Și U.T.A.

Petescu, Pojoni,~și 
mis un joc frumos 
semn de prețuire și 
a crezut și s-a dăruit continuu pen
tru izbînda care a așezat-o din nou 
în fruntea ierarhiei. U.T.A. a crezut 
neîntrerupt în succes și s-a prezen
tat în ținută de gală, chiar dacă ie
șenii au făcut o. primă repriză bună, 
jucînd dezinvolt și ambițios.

Și atunci. în prima repriză, U.T.A. 
a forțat reduta moldavă. Dar a pre
ferat mingile înalte, tocmai bune 
pentru lanul și Stclcescu. iar ieșe
nii și-au respectat, eu sfințenie sar
cinile în primele 48 de minute, cit 
a durat repriza, datorită prelungiri
lor. A fost o repriză de joc bun, cu 
multe faze de poartă și cu ocazii da 
ambele părți (păcatul oaspeților a 
fost că au tras prea puțin pe poar-

tă). dar ceea ce a rămas în special 
din această primă parte a jocului au 
fost două faze incandescente: înmin. 
40, Domide se duce, deja dezechili
brat. spre o minge în careu și Pali 
sporește instabilitatea prin incomo
dare. dar nu putea fi 11 metri, cum 
au cerut unii spectatori și arbitrul 
Limona. atent, nu l-a acordat ; In 
penultimul minut al reprizei Pali 
scoate mingea de pe linia porții.

Cum începe însă repriza secundă. 
U.T.A. se revarsă literalmente si nu 
mai poate fi oprită. Culmea 
însă că arădenii înscriu primul 
exact In minutul cînd trebuiau să... 

min. 50, cînd 
de minune pe 
trecut de pu- 
minge, în fata 

. gazdelor 
ia Both dezlănțuit pe

Foto i Dragoș NEAGU

CLASAMENT

U.T.A.
Sport Club Bacău 
„ti” Cluj
F.C. Argeș 
Steaua 
Dinamo
A.S. Armata 
Steagul roșu 
Jiul
Rapid
Univ. Craiova 
Politehnica
Farul
Petrolul
Cri șui
C.F.R. Cluj

8
8
8
9
5
G
5
5
5 
G
5
4
5
5 o 
î

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

31—14
29—18
24—15
26—22
18—1:1
23—19
15—14
14—10
14—16
18—15
18—20
17—22
14—20

8—20
-5—22
11—25

20
19
18
18
16
16
16
15
15
14
14
13
13
12

8
7

Din Almanahul SPORTUL 72 
veți afla cum putefi obfine

este
Sol

primească I Adică în 
Lupuleseu l-a deschis 
Marica, dar acesta a 
țin cu capul pe lingă 
porții, si _contraatacul găsit p. ■ - -- - _ _
lăsat liber de Hanceriuc și 
de la dublaj. Both s-a 
pînă 
scris 
spre 
furia
Lereter execută o lovitură liberă de 
la circa 25 ni, mingea ajunge la

Mircea M. IONESCU

l-a 
sttnga, 

oameni i 
nălucă 

și a în-
dus

în colțul careului mare 
de acolo, eu un șut superb, sus, 
vinclu. Peste numai 5 minute, 
U.T.A.-ej se materializează iar.

(Continuare în pag. a 3-a)

Al doilea meci dintre Tottenham 
și Rapid s-a compus dintr-o re
priză frumoasă și din 45 de mi
nute de brambureală, de acțiuni 
obstrucționiste și dezagreabile. 
Bucureștenii au început bine, e- 
nergic, iar englezii s-au apărat cu 
ambiție, într-o manieră tactică pro
prie fotbalului insular, realizînd 
o mare densitate de jucători în ju 
mătatea proprie de teren, făctnd 
un marcaj sever, utilizînd și ofsai
dul ca armă de neutralizare etc. 
Rapid avea să realizeze în min. 4 
o combinație excelentă. Petreanu a 
răzbit pînă aproape de linia de 
corner, a centrat bine, mingea a 
fost deviată de Neagu, toți apără
torii lui Jennings au devenit pen
tru o clipă inoperanți, iar Codreanu 
s-a repezit spre balorî. dar a ratat 
intercepția și ’ Tottenham a scăpat 
de un gol pe care merita să-l pri
mească. La Londra, Petei s a avut 
șansa să deschidă scorul în ori 
mul minut, la București, Rapid a 
avut nenorocul să nu conducă în 
minutul patru. Tn acel moment, 
speranțele, măcar pentru o revan
șă, căpătaseră suport. Devenise e-

partida de săptă-vident, ca și în
mîna trecută, că sistemul defensiv 
al englezilor, deși foarte inteli
gent și bine reglat, este totuși vul-

Stadion „23 August", timp rece, 
teren bun, Spectatori, aproximativ : 
25 000. Au înscris : PEABCE (min, 58) 
șl CHIVERS (min. 84). «aport de șu
turi 7—9 (dintre care pe spațiul .por
ții : 3—3). Raport de eornere : 7—2.

RAPID : Răducânu 5 — Pop 5 
(pentru durități). Boc 5, Lupescu 4, 
Codrea 5, Dinu 6, Dumitru 6 (min. 
46, Angelescu 5), Petreanu 7, Ene Da
niel 4 (min. 60 Nâsturescu 4), Neagu 
5. Codreanu 5.

TOTTENHAM : Jennings — Evans, 
Knowles, Coates, Collins, Beal. Pratt, 
Perryman (min. 46, Naylor), Chivers. 
Peters. Gilzean, (min, 52 Pearce).

A arbitral ANGONESE (corect in 
prima repriză, depășit după pauză), 
ajutat la tușă de Slagnoli și Trln- 
ciieri (toți din Italiai.

ncrabil, Oaspeții au fost obligați, 
în continuare, să suporte elanul 
inițial al rapldiștilor. Totuși, in 
min. .14, ei au ajuns în careul lui 
Hâdueanu. uncle Coates a avut o 
poziție excelentă, dar a tras afară.

I

1

Gilzean și Chivers în pri- 
și cu 5—6 jucători buni la 
terenului, Tottenham a re-

Doar cu 
ma linie 
mijlocul 
zistat toată prima repriză, jucînd

Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

BOGATĂ VACANTĂ SPORTIVĂ PENTRU
9

Tn zilele imediat următoare, ale 
vacanței, cei mai multi dintre elevi 
se vor întîlni cu priveliștile monta
ne. cunoscute din anii trecuți sau cu 
altele noi. Dintre ei. o bună parte 
rămîne să-si petreacă zilele libera în 
oraș. Ce se întreprinde în această 
direcție, de către forurile răspunză
toare Pe tărîm sportiv, în vederea 
cuprinderii unei cît mai largi mase 
de elevi, pentru petrecerea eficientă 
a vacantei ? Iată o întrebare căreia, 
în urma investigațiilor făcute, i-am 
găsit răspunsuri îmbucurătoare.

Primul solicitat a fost tovarășul 
Eugen Danciu, șeful comisiei sport 
turism a Consiliului municipal Bucu
rești al Organizației pionierilor. Iată 
pe scurt ce ne-a relatat; „Cile două

amcnaiașcoli din fiecare sector vor 
în curțile lor patinoare naturale. De 
asemenea, toate școlile au sarcina de 
a amenaja Și pune la dispoziția ele
vilor sălile lor de sport. Vom declan
șa acțiuni și Ia nivelul municipiului. 
Astfel, la 26 decembrie, ora 8, la pa
tinoarul Floreasca va avea loc un 
concurs de viteză pentru elevi, dotat 
cu „Cupa Cutezătorii”. Pe data de 5 
ianuarie, ora 15. la patinoarul „23 
August” se va desfășura un carnaval 
pe gheață, precedat de demonstrații 
»le celor mai buni patinatori români, 
în tot timpul vacantei se va da star
tul în fazele pe școli și sectoare ale 
„Săniuței de argint". Zilnic, la Pala
tul Pionierilor se vor desemna „cam
pionul zilei" la tenis de masă, cîști-

BUCUREȘTI
să tori i concursurilor dc construcții 
de zăpadă, de șah. patinaj. Doritorii 
vor învăța mersul pe schiuri. Tn to
iul. aici își vor petrece vacanța, 
peste 5 000 de elevi".

' La nivelul sectoarelor, există de 
asemenea, preocupări intense pentru 
amenaiarea patinoarelor naturale In 
locurile unde este posibil, pe peluzele 
asfaltate dintre blocuri sau pe ringu
rile de dans exterioare, ale caselor 
de cultură. Rămîne numai ca timpul 
să se alieze acestor eforturi.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

sugestiv și elocvent: în primul 
rînd, FACÎND SPOILT !

La aceasta s-a referit profesorul 
Nicolae Dclculesctt, directorul Șco
lii sportive din Pitești, arătînd. în 
alocuțiunea sa, că „fiecare copil a- 
tras spre stadion reprezintă un 
mare ciștig. pentru că sportul de
ține virtutea aleasă de a modela 
nu numai trupul, dar și caracterul".

Fără îndoială, pe această temă 
s-au scris, și s-ar mai putea scrie, 
nenumărate pagini. La școala ar- 
geșennă ideea este materializată în. 
mod consecvent, activitățile spor
tive fiind permanent împletite cu 
cele sociale, educative. Copiii sint 
crescuți în spiritul responsabilită
ții timpurii, al stimei față de mun
că, își însușesc, o dată cu măies
tria retardului, deprinderea stator
nică a vieții demne, constructive, 
utile societății.

După cum spunea profesorul 
Gabriel Bădcscu, directorul Liceu-

Voleriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)

BIATLONIȘTII INAUGUREAZĂ
SEZONUL NOSTRU

INTERNAȚIONAL DE SCHI
Sezonul internațional de schi din 

țara noastră va fi inaugurat în a- 
ceasță lună prin edticOrtul 'triffiigRiu"- 
lar de biatlon programat la Poiana 
Brașov. La 27 si 28 decembrie, ur
mează sâ se întîlnească echipele R. F. 
a Germaniei, Italiei și României. 
Oaspeții vest-germani au confirmat 
ieri sosirea la Poiana cu cei mai 
buni șase biatloniști ai săi. Sîmbătă, 
la întoarcerea echipei noastre din 
Italia, vom avea și a doua confir
mare. Cum zăpada promite să fie 
prezentă la întîlnire, avem perspec
tivele unui interesant concurs inau
gural.

La Craiova,

SESIUNE
METODICO-STIINTIFICĂ

î 5

Sîmbătă, 18 decembrie, sub egida 
C.J.E.F.S. Dolj, are loc la Craiova, 
în sala Muzeului de artă, cea da 
a IV-a sesiune de comunicări me- 
todico-științifice. Cu acest prilej se 
vor dezbate, pe marginea unor ex» 
puneri, 15 teme, privind metodica 
antrenamentului sportiv, procesul 
de selecție, dezvoltarea rezistenței 
generale și specifice, urmărirea an
trenamentului prin metoda grafică 
și altele.

St. GURGUI —. coresp. Județean

DE ASTĂZI, ÎN SALA FLOREASCA

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE GIMNASTICA MODERNA

astăzi, 
din Ca- 

cea

Tncepînd de 
sala Floreasca 
pitală găzduiește 
de a IV-a ediție a fina
lei campionatului repu
blican de gimnastică 
modernă,

, Iată deci că după Si
biu. Constanța și Tg. 
Mureș, București ui a- 
junge, în fine, gazda ce
lei mai importante com
petiții interne de gim
nastică modernă, reaii- 
zîndu-se astfel o dorin
ță mai veche, atit a 
sportivelor, cît și a pu
blicului Capitalei.

Firește că întrecerea 
va fi interesantă, dato
rită, în primul rînd, 
prezenței la startul fie
cărei categorii a cel pu
țin trei sportive de va
lori apropiate și deci cu 
șanse sensibil egale de 
îmbrăcare a tricoului 
de campion. La catego
ria a Il-a, Mihaela Vo- 
lențir și Mioara Cozia (Șc. Sp. 2), 
Doina Păltineanu și Virginia Torbk 
(Viitorul); la categoria 11 Luminița 
Cizer și Ecaterina Petroveanu (Șc. 
Sp. 2), Cristina Jipa (Locomotiva) ; 
la categoria maestre i Maria Preda, 
Sabina Șerbănescu, Carmen Buca- 
ciuc, Mihaela Nicolăescu, Marilena 
Pegulescu. Sînt numai cîteva din..... — _J...

MARIA PREDA

sportivele cunoscute, care se alinia
ză la startul acestei competiții și 
care ne-au obișnuit cu evoluții 
spectaculoase, originale.

Iată programul competiției i azi, 
de la ora 9 și ora 16,00 întreceri 
la categoriile a Il-a și I ; miine. de 
la orele 9 și 17 categoriile a Il-a 
și maestre. ... -
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O NOUĂ DEMONSTRAȚIE

I
I

Desfășurate înțr-o atmosferă de 
mare interes, finalele pe zone ale 
competiției de minibaschet „Cupa 
Federației” s-au bucurat de un suc
ces desăvîrșit. grăitor asupra popu
larității de care se bucură acest loc 
sportiv în rindul elevilor între 8 șl 
12 ani. întrecerile au oferit dispute 
de o rară dîrzenie și au smuls ro
pote de aplauze publicului alcătuit 
din elevi și, bineînțeles, din părinții 
si rudele ..combatanților”. Cu totul 
remarcabil este faptul că minihas- 
chctbaliștii au avut prilejul să arate 
pasiunea pentru sportul practicat st 
p in desene și poezii prezentate cu 
ocazia acestor adevărate festivaluri

Si acum, rezultate

DE IZBÎNDĂ A MINIBASCHETULUI!

BATETI
SUCEAVA. Șc. sp. Suceava cu t 

Șc. sp. Botoșani 31—30. Olimpia Va
lea Drn-nei 21—20 Șc. sp. Rădăuți 
28—24. Șc. sp. Bacău 41—4, Lie. „N. 
Gane“ Fălticeni 39—6 : Șc. sn. Boto
șani cu : Șc. sp. Bacău 41—0. Olim
pia Vatra Damei 21—23. Șc. sp. Ră
dăuți 31—23. Lie. .,N. Găne” 
Șc.
44-
Lic. „N. Gane’ 
ira Dornei cu : Se. sp. Bacău 28—3, 
Lie. ■’ — -
Gane“ 
rtiment : 1. ȘC. ’ SP. SUCEAVA, 2. 
Șc. sp. Botoșani. 3. Șc. sp. Rădăuți, 
4. Olimpia Vatra Dornei. 5. Lie. ..N. 
Gane” Fălticeni. 6. Șc. sp. Bacău.

CONSTANȚA., Farul Constanța cu: 
Casa pionierilor Constanța 31—25, 
Șc. sp. Buzău 29—21. Șc. sp. Brăila 
20—15. Lie. nr. 1 Tulcea 26—12 ; Șc. 
sp. Buzău cu : Șc. sp. Brăila 35—20. 
Casa pionierilor Constanta 21—13,
Lie. nr. 1 Tulcea 33—21 : Șc. sp. Bră
ila cu : Lie. nr. 1 Tulcea 33—26. Ca
sa pionierilor dbnslanta 24—16 ; Ca
sa pionierilor Constanța cu : Lie. npr 
1 Tulcea 27—23. Clasament : 1. 
RUL, 2. Șc., sp. Buzău. 3.
Brăila. 4. Casa pionierilor Constanta. 
5 Lie. nr. 1 Tulcea.

PITEȘTI. Clasament final : 1. ȘC. 
SP. PITEȘTI. 2, Olimpia Roșiorii de 
Vede. 3. Casa pionierilor Tîrgovistc. 
4. Șc. sp. Tg. Jiu.

TG. MUREȘ. Au participat doar 
două eclitoe,1 victoria revenind Lie. 
..Bolyai” j g.. Mureș în disputa cu 
formația Casei pionierilor din Cluj.

.. ,.N. Găne” 22—9 ; 
sp. Rădăuți cu : Șc. sp. Bacău 

■2. Olimpia Vatra Dornei 30—25.
■” 26—20 ; Olimpia Va-

„N. Gane** 20—5 ; Lie. ,.N. 
eu : Șc. sp. Bacău 18—10 Cla-

1. ȘC. SP. --------------

FETE
BRAȘOV. Prima clasată. ȘC. SP. 

BRAȘOV a obținut următoarele rezul
tate : cu Lie. ,.Bolyai” Tg. Mureș 
60—18. Șc. sp. Sibiu 45—41, Șc. sp. 
Gheorghieni 61—27 Șc sp. Mediaș 
34—13. Clasament : 1. ȘC. SP. BRA
ȘOV, 2. Liceul ,.Bolyai" Tg. Mur*'S. 
3. Șc. sp. Gheorghieni. 4. Șc. sp. Si
biu. 5. Șc. sp. Mediaș. <C. GRUIA — 
coresp.)

ORADEA. ȘC. SP. ORADEA cu Șc. 
sp. Satu Mare 31—26. Șc. sp. Timișoara 
82—10 ; ȘC. SP. SATU MARE cu : 
Șc. sp. Timișoara 46—18. Clasament : 
1. ȘC. SP. ORADEA, 2. Șc. sp. Safu 
Mare. 3. Șc. sp. Timișoara. (I. GHI- 
ȘA — coresp.).

PLOIEȘTI. ȘC. SP. PLOIEȘTI cu : 
Sc. gen. nr. 5 Roșiorii de Vede 28—11, 
Șc. sp. Pitești 32—0 Șc. sp Constan
ta 18—10 : ȘC. SP. CONSTANTA 
Șc. sp. Pitești 24—11, Șc. gen 
5 21—11 ; .ȘC., GEN. NR. 5 cu 
sp. Pitești 18—4. Clasament : 1.
SP. PLOIEȘTI, 2. Șc. sp. Constanta,
3. Șc. gen. nr. 5 Roșiorii dc Vede.
4. Șc. sp. Pitești.

BACAU. ȘC. SP. GALAȚI cu : Lie.
Vo- 

36—10
ȘC. SP. RA- 

’ 47—4.

ră-. 3 Bîrlad 38—21. Lie. ..Dragoș 
dă” Cîmpulung Moldovenesc, 
Șc. sp. Bacău 27—21 : !,’C. 2'.
CAU cu : Lie. ..Dragoș VodTt” _.
I ic. nr. 3 Bîrlad 36—7 : LIC. NR. 3 
BÎRLAD cu : Lie. „Dragoș 
20—11. Clasament : 1. ȘC. SP.
LĂȚI, 2. Șc. sp. Bacău. 3. Lie. nr. 3 
Bîrlad. 4. Lie. „Dragoș Vodă** Cîmpu
lung Moldovenesc.

în Capitală. întrecerile sînt în curs 
de desfășurare.

De

FA-
Șc. sn.

„3 SECUNDE"
• Colegiul central aț arbitrilor 

reamintește tuturor arbitrilor de
legați la meciurile divizionare (A, 
B și dtn campionatul școlarilor și 
juniorilor) că sînt obligați să se 
prezinte în tirnp util la întrecerile 
programate, cu recomandația ca 
mijlocul de locomoție să fie trenul. 
Nesosirea în timp util a trenului 
constituie singura motivare vala
bilă in caz de neprezentare. De a- 
semenea, indisponibilitățile pe m*» 
tiv de sănătate nu vor L luate in 
considerație, decît dacă vor fi jus
tificate prin certificate niedicaw» 
oficiale

• Duminică începe turul al doi
lea al Campionatului republican 
școlar și de juniori.

• Federația invită liceele și șco
lile generale doritoare să înfiin
țeze centre- de minibaschet sau să 
le dezvolte pe cele existente să so
licite panofiVî” 'Speciale care vor fl 
distribuite, ca..și pînă acum, în mod 
gratuit.

i I > ' .

■ • - ■ . .. . 
N* ’ Xv v z 4-zV <•',

.. . > ■

PENTRU REDRESAREA JOCULUI CU

-s ’
; ...

■ ;

Vodâ“
GA-

mrine, la Sarajevo,

Desen de CARMEN POPA Liceul nr 3 — Bacău

EDIȚIA A IX-a A BALCANIADEI, ULTIMUL

AL ANULUI PENTRU ECHIPA DE
vineri pînă duminică, sala de 
..Skanderija” din Sarajevo găz-

De
sport .. __ .. .. ____  . ..
duiește a IX-a ediție a Campionatu
lui balcanic de baschet pentru senioa
re. O întrecere tradițională care reu
nește unele dintre cele mai valoroa-

2.

PALMARES
1963 — Belgrad : 1. Bulgaria. 2.

Iugoslavia, 3. România, 1. Italia 
(b. c.). .

1964 — Sofia : 1. Bulgaria, 
România, 3. Iugoslavia.

1965 — Galați : 1. Bulgaria, 2. 
România, 3. Iugoslavia.

196» — Skoplje : 1. Bulgaria, 
România. 3. Iugoslavia, 4. Italia 
(h. c.).

1967 — Sevlievo : 1. Bulgaria, 
2. Iugoslavia, 3. România.

1968 — Split : 1 Bulgaria, 
România, 3. Iugoslavia.

1969 — Timișoara : 1. Bulgaria, 
2 România, 3. Iugoslavia.

1970 — Varna : 1. Bulgaria, 2. 
Iugoslavia, 3. România.

cizăm că antrenorul emerit Sigismund 
Ferencz a pornit în 1971 la drum cu 
un lot radical întinerit, căruia i-a 
acordat deplin credit. Rămîne de vă
zut dacă. în disputa de la Sarajevo, 
tinerele noastre jucătoare vor confir
ma încrederea și vor avea o evoluție 
mulțumitoare. Este drept că ele vor 
avea de înfruntat selecționate reduta
bile. dar bazați pe performanțele ob
ținute în acest an, așteptăm noi și 
valoroase rezultate. Splendida com
portare avută la „Cupa Mării Negre”, 
cînd sportiyele românce s-au clasat 
pe primul loc (înaintea formațiilor

2.

2.

UN TRIO

EXAMEN

Apare evident faptul că rugbyul 
nostru traversează un moment di
ficil. Pe plan valoric se înregis
trează o stagnare care datează de 
aproape un deceniu. Explicațiile 
sînt multiple.

Atît campionatul intern cît mai 
ales confruntările sportive interna
ționale au scos în relief o slăbi
ciune de fond a rugbyului de la 
noi care vizează capitolul dc înce
put al muncii oricărui antrenor, 
cel al selecției. Cind se realizează 
în general aceasta ? La o vîrstă la 
care, în alte părți, jucătorii și-au 
însușit un bagaj important (dacă 
nu integral) de elemente tehnice. 
Așadar, o selecție tîrzie și cîte- 
odatâ neinspirată. Astfel s-a ajuns 
ca pe plan național, rugbyul sa 
ducă lipsă de jucători cu găbarit, 
tocmai in acele posturi-cheie in 
care un asemenea argument poate 
fi decisiv : linia a Il-a. Trist este 
că nu s-a găsii in extremis o so
luție compensatoare, echilibrarea 
acestui handicap printr-o detentă 
corespunzătoare.

Altădată, unul dintre atuurile 
jucătorilor de rugby de la noi l-a 
constituit pregătirea fizică, fipt 
care dete’Tnina o excepțională re
zistență in regim de efort. Treptat, 
însă, preocuparea față de o aseme
nea latură a muncii de instruire, a 
slăbit. Și in acest context s-a ajuns 
nu o dată ca jucători dintre cei 
mai buni să apară la loturi nepre
gătiți, antrenorii coordonatori avînd 
obligația să refacă acest handicap 
prin eforturi suplimentare. Inter-

vine adesea — ca în cazul recent, 
de Ia Beziers — și un dozaj greșit 
al efortului, o supraantrenare fi
zică, o suprasolicitare care a avut 
în ultimă instanță același rezultat.

Tot o carență de pregătire: la 
cluburi se exersează foarte puțin 
manevrele de ordin tactic,— ceea 
ce explică bagajul sărac de ase
menea procedee. Or, plecînd la 
drum cu o zestre tactică insignifi
antă, adversarul te poate surprinde 
oricînd, reușind să se impună.

■Și tot o slăbiciune generată încă 
din etapa de pregătire la club : 
tendința de a abuza de obstrucții, 
de a face antijoc. în afara faptului 
că o asemenea manieră de a prac
tica rugbyul este reprobată de spec
tatori. ca poate avea — cum s-a 
și verificat — roiul de bumerang, 
cei care o folosesc fiind primele 
victime. Este un fapt pe care nu il 
înțeleg încă foarte mulți jucători 
din primul eșalon al rugbyului nos
tra. Antrenorii au desigur obligația 
să intervină și să determine o netă 

. schimbare de optică. ,
tn foarte multe cazuri, o serie 

do echipe — inclusiv cea reprezen
tativă — sînt obligate să piardă 
din avantaj și datorită unei cunoaș
teri- relative a regulamentului de 
joc. O asemenea afirmație poate 
părea stranie, dar realitatea o a- 
testă. Adevărul este că antrenorii 
de club nu acordă un timp util 
pentru discutarea și interpretarea 
— în colectiv — a unor prevederi 
ale regulamentului, în special a 
acelora care pot provoca neînțele-

SENIOARE
Poloniei și Bulgariei) 
dovadă a posibilităților 
treceri iau parte 
Bulgariei

constituie 
lor. La 

iau parte reprezentativele 
uiujsmivi. Iugoslaviei și Italiei ulti
ma fiind invitată hors-concurs.

Lotul român este 
paranteze, talia și 
Gugiu (1,74—24) 
(1,80—25). Gabriela

alcătuit din (între 
vîrsta): Ileana

Ecaterina Savu 
Nicola (1,78—24). 

Doina Buga (180—19) Maria Roșia- 
nu (1,72—19), Eugenia Salcu (1.74—21). 
Doina Iflimie (1 80—20). Clara Szabo 
(1,79—20). Ana Popov (1.82—21). An
gela Tita (1.80—.-20.) Doina Prăzaru 
(1,82—19). Viorica Balai (1,76—19).

penicilina,
IN LUPTĂ PENTRU

PUNCTE DE VEDERE

BALONUL OVAL
geri, interpretări diferite sau ero
nate. In capitolul de pregătire a u- 
nei echipe, o asemenea grijă pen
tru respectarea literei și spiritului 
regulamentului de joc este elemen
tară. Felul cum este înțeleasă o a- 
semenea obligație poate fi concre
tizat și printr-un exemplu de dată 
foarte recentă: la Beziers, în ca
drul centrului de la Chateau de la 
Deveze, organizatorii au pus la dis
poziția antrenorilor și sportivilor 
români o sală specială, prevăzută 
cu tablă, unde ei să poarte, even
tual, discuții și asupra unor pro
bleme de regulament. Dar această 
sală a rămas nefolosită.

Am amintit undeva, la începutul 
acestor rînduri, de problema selec
ției. Ea trebuie legată indisolubil 
de posibilitatea creării unor centre 
pentru rugbyul de perspectivă. Cî- 
teva și-au și început activitatea. 
La Constanța, antrenorul Dumitru 
(Titi) Ionescu lucrează cu nu mai 
puțin de 50 de'Copii și juniori, la 
Suceava prof. Ștefu și-a organizat 
un veritabil club al rugbyului, la 
Iași prof. Crișaii a ieșit din faza 
experimentării unor echipe de mi- 
nirugby. Mai sînt desigur și alte 
inițiative, alte încercări de a spori 
baza de masă a rugbyului nostru. 
Eie trebuie încurajate de forul de 
resort pentru a nu rămîne simple 
nuclee cu o valoare spectaculară, 
ci generatoare de elemente de nă
dejde pentru rugbyul românesc de 
performanță..

Tiberiu STAMA

PRIMA MANȘA

A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DIN SALA INSTITUTULUI DE ARHITECTURA
Ieri, în sala 

la Institutul de 
București 
mele 
lului 
lateral 
diție

RAPID

TITLUL

s-au
întreceri 

concurs

special amenajată 
Arhitectură 
desfășurat 
ale 

internațional 
aflat la a IV-a 
dintre reprezentati-

din 
pri- 

tradiționa- 
bi-
e-

cu
Și

aer com-
ZALKA

ȘI MEDICINA

DE CAMPIOANĂ

vele de tir — arme 
primat, ale I.E.F.S.
K.M.F.—S.E. Budapesta. Competi
ția celor peste 40 de concurenți a 
prilejuit chiar din prima zl o în
trecere echilibrată, reliefînd buna 
pregătire a participanților. De re
marcat faptul că echipa I.E.F.S. a 
prezentat, alături de sportivi con- 
sacrați, cum ar fi, de exemplu, 
Edda Baia, campioană europeană 
în 1971 la pușcă cu aer comprimat 
și Șerban Lupașcu, d,ublu campion, 
național în acest an, o serie de ti
neri talentați — Grațian Calotă, 
Dana Teodorescu și Gh, Barbu.

Rezultate tehnice: PISTOL-aer 
comprimat : 1. Ferencs Koczka
(ZALKA) 370 p: 2. Istvan Tamoc- 
zas (ZALKA) 370 p ; 3. Marcel Țapu 
(I.E.F.S.) 362 p, PUȘGĂ-aer com
primat : 
367 p; 
(I.E.F.S.) 
nar (ZALKA) 361 p.
comprimat (femei) 1. Edda Baia 
(I.E.F.S.) 371p. 2. Ioana Soare
(I.E.F.S.) 366 p.

întrecerile continuă astăzi în sala 
Institutului de Arhitectură cu a 
doua manșă, (s. g.).

1. Alfred Rudaș (ZALKA)
2. Alexandru Belinschi
361 p; 3. Gvorgy Bog-

------ — PUȘCÂ-aer

se reprezentative ale Continentului. 
Echipa tării gazdă, de pildă, este 
medaliata cu argint a Campionatului 
european din 1968 (Italia) și cu 
bronz a aceleiași întreceri, disputată 
tn 1970 (Olanda) iar Bulgaria s-a 
clasat cu regularitate în primele pa
tru locuri (în 1958 a fost si campioa
nă) ale competițiilor europene. De 
altfel, baschetbalistele bulgare dețin 
un record remarcabil prin faptul că 
au cucerit primul loc la toate cele 
opt ediții ale Balcaniadei. ,

Pentru tinăra selecționată a Româ
niei. confruntarea constituie un nou 
test, de capacitate, •.nai precis un exa
men final al evoluției sale din acest 
an. Tn acest sens, se cuvine să pre-

Dragos Vodă. Ivănești, Seaca, 
Mihăilești și Dărăști.

Asociațiile vină tori tor și pescari
lor sportivi ale diferitelor sectoare 
din Capitală organizează duminica 
vînători colective la iepuri și fa
zani, la vulpi și diverse alte răpi
toare, dună cum urmează :

Sectorul I (cu sediul în str. Bi
serica Enei 2, telefon 15.74.57) : pe 
terenurile Bucu. Scînteia, Gura Ia- 
lomiței și Giurgeni.

Sectorul III (Calea Moșilor 258, 
tel. 12.34.04) : pe- terenurile între 
Olturi, Negoești. Plevna și Inde
pendența. Vînători „la sărite" (cu 
autorizații riotninale) pe terenurile 

■ Brănești, Tănlădău și Plătăreștî
Sectorul V (Piața Splai 3—5. tel. 

13.15.73) : pe terenurile Fetești,

Sectorul VIII (Bd. I. G. Duca 24 
tel. 17.03.53) : pe terenurile Săl- 
cioara, Ștefănești, Răzvani și Săru- 
Iești.

Informații și înscrieri pe listele 
de participare — la sediile * asocia
țiilor — pînă vineri, ora 20.

*
Continuă să fie observate bogate 

pasaje de rațe sălbatice pe văile 
Șiretului, Ialomiței și Mostiștei. Pe 
tarlalele de grîu verde, încă ne
acoperit de zăpadă, s-au semnalat 
importante concentrări de gîște săl
batice și gîrlițe, cu deosebire între 
localitățile Fetești și Giurgiu.

Pentru jumătate din echipele fe
minine ale diviziei A. prima parte a 
campionatului s-a încheiat, rămînind 
doar 3 partide (din ultima etapă) ne
jucate. între acestea, derbyul turului, 
Rapid — Penicilina, care va hotărî 
lidera de toamnă a campionatului. 
Indiferent de rezultatele ce se vor în
registra în cele trei jocuri, putem 
spune că întrecerea fetc’or a lost 
dominată valoric de campioanele ,en 
titre", voleibalistele de la PenHlfna. 
de la Rapid și Medicina București. 
Ieșencele n-au depășit, după părerea 
noastră, nivelul atins anul 
însă omogenitatea garniturii lui N. 
Roibescu, dăruirea cu care aceasta 
luptă, precum și aportul determinant 
al celor două trăgătoare principale, 
Aurelia Ichim și Florentina 
îngăduie și în acest sezon 
mențină în fruntea ierarhiei Totuși: 
uneori campioanele nu au mulțumit 
prin evoluția lor (chiar Pe propriii 
suporterii. însă meritul lor neîndoios 
'este acela de a li pregătit fiecare 
întilnire în funcție de adversar, obti- 
nînd întotdeauna victoria. Feroviarele 
bucureștene — mal decise ca oricînd 
să atace titlul — au fost pînă acum 
cele care au înviorat campionatul, 
etalînd o pregătire eu mult superioa
ră anului trecut, deși lotul de bază 
a rămas aceiași. în formă excelentă, 
elevele lui Davila Plocon au furni
zat și cele mai valoroase partide, 
stîrnind. pe bună dreptate, interesul 
publicului și pentru voleiul feminin. 
De altfel, sextetul rapidist a relansat 
după părerea noastră, cîteva nume 
care pot fi luate în discuție Ia alcă
tuirea noului lot reprezentativ : Con
stanta Bălășoiu (cea mai bună jucă
toare a sezonului).
Florica Tudora și 
alături de celelalte 
ale vechiului lot :
Maria Baga. La pregătirea fără 
sur arătată pînă acum, giuleștencelor 
le lipsesc două-trei jucătoare de re
zervă la nivelul titularelor. Este

trecut,

Itu, îi 
să se

Maria Szekely, 
Leontina Mateș, 
două componente 
Eugenia Rebao și 

cu-

si

pînăcauza singurului eșec suferit 
în prezent

Alături de aceste două candidate 
la titlul național, anul acesta a apă
rut si Medicina. Desigur, era de bă
nuit acest lucru cunoscut fiind fap
tul că echipa lui N. Humă s-a întă
rit cu două jucătoare did pepiniera 
orofeso-ului constărițean Ion Cristian 
Este vorba de Angela Moroianu și 
Mana Matei. Cu un start mai greoi 
(care i-a adus și o înfrîngere — sur
prinzătoare în noua conjunctură 
în partida cu Dinamo). datorat 
perioadei firești de omogenizare

și 
a 

echipei, Me.diciua a avut apoi o con
stantă ascensiune valorică. înscriin- 
du--;<*> cu 'termitate îli îffflLil preten- 
riențjlnr In tiflu. ’ " " *

Așadar această ediție a campiona
tului. privită prin prisr-a realizărilor

cele zece etape și jumătate, are,
Peniciline, 

detașat
din ______ . ...
după opinia noastră. în
Rapid și Medicina un trio 
valoric, trio ce Iși va disputa proba
bil. cu sanse aproximativ egale — 
dacă ne gtndim că după retur este 
programat un turneu final — titlul 
de campioană. Se mai anunță, de ase
menea. pentru retur, o dispută dîrză 
între Dinamo și I.E.F.S. pentru un 
loc în turneul final al fruntașelor. 
Credem că oricare din aceste două 
va ieși învingătoare nu va pune_ în 
pericol 
pentru 
pentru 
că nu . _.
Ambele însă vor avea, fără îndoială, 
un ouvînt greu în stabilirea ierarhiei.

pozițiile primelor trei, I.E.F.S. 
că nu este încă pregătită 
acest asalt, iar Dinamo fiind- 
mai are vigoarea necesară.

Aurelian BRE3EANU

TURNEUI MASCULIN D'N R. 0. GERMANA
A FOST EXTREM DE SPECTACULOS”

Ne declară arbitrul internațional dr. C. Armășescu Corneliu Gavaliugor, unul din reprezentanții IEFS 
foto: T. MACARSCHI

I „ARO - FLOARE DE STÎNCA"

I
I
I

■ De curînd, la Cîmpulung Muscel, 
colectivul de muncă al Uzinei Meca
nice din localitate a trăit un mo
ment deosebit : adunarea de consti
tuire a Societății tehnico-șțiințiflce șl 
cultural-sportive a 
denumită simbolic 
stincă**.

Prima societate 
tară — Ia care au

salariaților uzinei, 
„Aro — floare de

I
de acest gen din 

„ _  _______ ___ aderat cel 4 500 de
muncitori, ingineri și tehnicieni ai 
imreprințiaru, — iși propune să con
tribuie la dezvoltarea și perfecționa

Consiliului sindical al întreprinderii 
și a conducerii asociației sportive 
„Rafinorul”, pe tema : „Rolul exer- 
cițiilor fizice in întărirea și menține
rea sănătății oamenilor muncii**.

După un amplu referat, prezentat 
de președintele asociației sportive 
..Rafinorul", Ion Ionescu, pe margi
nea preocupării consiliului asociației 
sportive de a mobiliza cît mai mulți 
salariațt pentru practicarea organi
zată a exercițillor fizice șt sportului 

masă, prof. Efrem Cherteș, șeful

exercițiilor prezentate. Ciștigătorii a 
cestul concurs : Cristina Bălăci i 
Marian Mote
Rendte Tueser și 

ani).10

_ șl
(copii pînă la 7 ani), 

Renale Tichy (7—

CUPA „30
LA TENIS

DECEMBRIE" 1 
DE MASA

de

î
I
I
I
I
I
I

rea activității de creație în domeniul 
tehnicii, științei, artei, culturii și 
sportului, să promoveze o puternică 
mișcare de masă jn sprijinul afir
mării personalității omului in activi
tatea de concepție tehnică, pe tări- 
ntul cul'urăi și sportului.

La adunarea de constituire a aso
ciației aw participat tovarășii 
Gheorghe Năstase, membru al C.C. 
ai p.C.R. prim-secrctar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular Județean, 
Ion Ploscaru, prlm-secretar al Co
mitetului orășenesc Cîmpulung Mus
cel al P.C.R., Victor Naghi, director 
al tl.M.M.ț' erou al muncii socialiste.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, particlpanții la adunare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al P.C.R , 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, telegramă prin care mem
brii primei societăți tehnico-științifice 
și cultural-sportive muncitorești iși 
asumă angajamente dc cinste in 
procesul de dezvoltare și perfecțio
nare a societății noastre socialiste.

De

secției sport și turism din cadrul 
U.G.S.R. și prof. Virgil Mazilu, de 
la GentftiT de medicină sportivă, au 
tăcut, interesante expuneri pe mar
ginea temei menționate.

Această' inițiativă, lăudabilă, a 
adunat ,in sala Rafinăriei nr. 1 peste 
1 000 de participant.

A. vlASCEANU — coresp.

organizarea Consiliului munlci- 
penlru educație fizică și sport 
orașul Gheorghe Gheorghtu-Dej, ---------- ... ----------- - Sn

„Cupa 30 Decern - 
la tenis de masă, manifestație

I

I
ILIE FEȚEANU — coresp. județean

BAZA SPORTIVA NOUA 
LA SĂBAOANI

I
I
I

I
I
I
I
I

în comuna Săbăoani. tn apropierea 
municipiului Roman, se află într-o 
fază avansată de construcție o bază 
sportivă fâddernă, care va deveni 
marea mindrie a gospodarilor comu
nei. pasionați amatori de sport.

Baza, amenajată prin munca pa
triotică a localnicilor, va cuprinde 
terenuri bltuminlzate de baschet, vo
lei și handbal.

La inițiativa Comitetului comunal 
U.T.C., tinerii din Săbăoani lucrează 
in prezent, cu asiduitate, la ridicarea 
tribunelor,’ a căror capacitate va fi 
de 2 ooo de locuri.

GEORGE GROAPA — coresp.

GALATI : DESCHIDEREA SEZO
NULUI DE PATINAJ

SIMPOZION PE TEME SPORTIVE

I Recent, “tnsala Faflnfirlel nr. 1 din 
Ploiești, a avut loc un interesant 
simpozion, organizat prin strădania

După cum ne informează corespon
dentul nostru, M. Petrescu, patinoa
rul artificial dtn Galați • găzduit, du
minica dimineața, festivitatea de 
deschidere a sezonului- de patinaj 
artistic, acțiune organizată de 
C.J.E.F.S. Galați.

Dimineața sportivă a fost deschisă 
de o dublă întâlnire de hochei, care 
a opus formațiile de copii ale clu
burilor Dunărea din localitate șl 
Constructorul București, confruntări 
terminate la egalitate : 6—6 șf 5—5.

In continuare, 30 de tineri patina
tori ai Școlii sportive nr. 2 Galați au 
oferit un spectacol frumos, îttcîntînd 

asistenta prin grația și siguranța

tn 
pai 
din 
recent s-a disputat in localitate, 
noua sală de sport, 
brle“ 
sportivă dedicată celei de-a 24-a ani
versări a proclamării republicii.

In urma unor jocuri viu disputate, 
trofeul a revenit 'ui Ion Dumitraehe, 
de la Liceul nr 2. Au urmat în cla
sament FI. Lelbovici (Voința), Z. 
Hasci, inginer la centrul școlar pen
tru industrie chimică șl Gh. Zamfi- 
rescu (Trotușul).

GH. GRUNZU — coresp.

★

Nu de mult, în orașul Brezoi,. inau
gurarea noului centru de antrena
ment pentru tenis de masă a prile
juit organizarea unei interesante în
treceri sportive, dotată cu „Cupa 30 
Decembrie".

Competiția, desfășurată sub semnul 
echilibrului, a adunat la start 3 e- 
chlpe feminini" (două din Mteștl, 
una din Bin. Vilcea și două din Bre
zoi), atrăgînd un număr-record de 
spectatori.

Pe echipe, trofeul a revenit Mine
rului 
cuța), 
lescu 
muiat

Brezoi (antrenor Traian An- 
iar la individual Luminiței Bă- 
(Minerul Brezoi), care a acu- 
6 puncte.

PAVEL GIORNOIU — coresp.

„A 80-A ANIVERSARE 
A SALINEI"

Cu ocazia manifestărilor’"prilejuite 
de aniversarea a 80 de ani de lâ în
ființarea Salinei Tg. Ocna, asociația 
sportivă Minerul a organizat Zilele 
trecute Cupa „A 80-a aniversare a 
Salinei**, la tenis de masă șl șah.

Competiția s-a bucurat de o largă 
participare, iar multe meciuri s-au 
situat la un nivel calitativ ridicat. In 
acest sens, remarcabilă a fost finala 
șahiștilor, disputată între tehnicianul 
miner Ion Vâcaru șl contabilul Ion 
Baciu, adjudecată de primul după o 
desfășurare dramatică.

Competiția de t mls de masă a te- 
Veriit lui Matei Nicolae.

TR. TANASESCU — coresp.
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Reîntors recent de la tradiționalul tur
neu inlefriatlonal masculin din R D. Ger
mană, reputatul arbitru international 
dr. Conslantln Armășescu a avut ama- 
biliialea să ne împărtășească unele im
presii culese la competiția unde a fost 
Invitat să conducă mai multe meciuri, 
lată ce ne-a declarat :

„Anunțindu-se deosebit de interesantă 
— căci la startui e< s-au prezentat 6 
echipe puternice, campioane alo țărilor 
respective — competiția a întrecut toate 
așteptările fiecare partidă ridlcinclu-so 
ii un înalt nivel tehnic și spectacular. 
Am avut prilejul să văd la lucru cîteva 
formații de certă valoare : Ț.S.K.A. Mos
cova, S.C. Leipzig și Nipon Kok tn < la- 
ponia), Ț.S.K.A. Sofia, Zbrojovka Bruo 
și Botafogo (Brazilia). Valoarea turneului 
a fost exprimată și de faptul că nici o 
echipă nu a terminat fără înfringere. 
Totuși, primul joc a fost decis de parti
da finală clint e Ț.v.K.A. Moscova Și 
S.C. Leipzig, In cele din urmă, victoria

ȘTIRI
• Astăzi este așteptată să sosească in 

București, venind de la Budapesta, e- 
chlpa națională masculină de volei a 
H.P. Chineze, care va efectua un turneu 
tn țara noastră.

O Reprezentalivele dc juniori ale Ro
mâniei vor participa intre 9 și 11 ianua
rie la tradiționalul turneu internațional 
de la Sofia.

A Miine. în sala Constructorul, de la 
ora 19.30. se dispută partida dintre for
mațiile feminine de divizia A, Medicina 
București și constructorul București con- 
ttnd pentru ultima etapă a turului.

O Tntre 19 și 2,7 decembrie este progra
mat turul II (sub lormă de turnee) al 
diviziei naționale de juniori și școlari, 
întrecerile sint găzduite de localitățile 
P. Neamț. Ploiești, Buciirești, Constanța,

(Urmare din pag 1}

lui central experimental de atle
tism-de la .Cjmpuliitig, și jp a- 
ceastă unitate finalitatea procesu
lui mstructiv-educatîv vizează pre
gătirea nu numai a unor atleți de 
elită ci. în primul rînd, a unor 
cetățeni cu înalte însușiri morale și 
de caracter. ....

„Ani declarat anul școlar 19*1/72, 
spunea tovarășul Gabriel Bădescu/ 
ca an al afirmării liceului nostru 
pe toate planurile și, mai ales, pe 
cel educativ. Vrem ca unitatea 
noastră de invățămint să devină 
cu adevărat reprezentativă in ca
drul marii inițiative argesene: 
HĂRNICIE. ONOARE, DEMNITA
TE SOCIALISTA, Acestea sint atri
butele adevăratului sportiv 1“

S-au expus la intîlnirea de luni, 
multe idei interesante, multe gîn- 
duri generoase. Antrenorul echipei 
de fotbal F. C. Argeș, Florian Ha- 
laglan, pleda cu pasiune pentru su
dura sufletească a colectivului, ca 
o condiție primordială a reușitei. 
Asistentul universitar Mihai Sores- 
cu, de la Facultatea de educație fi
zică a Institutului pedagogic din 
Pitești, exprifiia Ca un ângajament 
ferm pentru viitor obligfiția pregă
tirii multilaterale a studenților 
„Sportul — s-a spus aici — are 
capacitatea de a stabili un echili
bru între forța fizică și inteligen
ță, capacitate» de a te face recep-

a revenit cu 3—2 voleibaliștilor sovietici, 
care au ciștigat astfel turneul. De altfel, 
vreau să remarc tendința antrenorului 
lurj Cesnokov, care răspunde și de echi
pa națională a U.R.S.S., de a adăuga 
jocului in forță, pe care-1 practică de 
regulă voleibaliștii sovietici, un plus de 
rantezie.

Un alt team aflat în centrul atenției a 
fost cel nipon, caro, de această dată, a 
preferat Insă stilul., european, ceea ce 
a dus echipa japoneză la un eșec sever 
tn fața formație! moscovite (0—3 !), Sin
gura formație care mi s-a părut mai 
obosită, a fost Zbrojovka Zetor Brno 
clasată doar pe locul 3 ’

In fine, aminlind de excelenta organi
zare a turneului și de faptul că toate 
meciurile av fost conduse d arbitri 
neutri, voi menționa că și arbitrajele pe 
care Ic-am prestat s-au bucurat de apre
cieri elogioase din 
lor".

partea organizatori-

Al. HORIA

LA ZI
Brașov, Oradea (laCralovă. Timișoara,

masculin, în ordinea seriilor), Botoșani, 
Constanța, București (seriile III și IV), 
Sibiu, Arad. M. Ciuc, Tg. Mureș (femi
nin). Cu acest prilej, la Constanța, Ora
dea și București, are loc examinarea 
arbitrilor propuși de comisiile județene 
pentru promovarea în lotul divizionar. 
Examinatori vor fi C. Armășescu, Z. 
Pătru, V. Voice. D. Radulescu. N. fones- 
cu E. Vlntilescu. I. Covaci, C. Mușat șl 
M, Nicolau.
• Arbitrul brăilean Gh. Zarif, care a 

funcționat la linie la jocul Unirea Trico
lor — Rapid a fost suspendat pe 6 luni 
pentru faptul că a determinat In mod 
Intenționat pierderea autorității arbitru
lui principal, contribuind la incitarea pu
blicului.

tiv la tot ceea Ce este înalt, nobil 
și frumos.

★
In încheiere a luat cuvîntul to

varășul Gheorghe Nâștase. După ce 
a trasat un tablou sugestiv al pre
facerilor înnoitoare pe care le-a

cunoscut județul pe plan economic, 
social, cultural, politic și spiritual, 
vorbitorul a spus :

„Ctitorul Argeșului nou, indus
trial, modern, elevat este Partidul 
Comunist Român șl cred că sînt în 
asentimentul dumneavoastră să ex
primăm via noastră recunoștință 
partidului și statului nostru, secre
tarului general al partidului, tova
rășului NICOLAE CEAVȘESCU, 
care a fost inițiatorul mărețului act 
de renaștere națională pe care il 
înfăptuim.

In perspectiva dezvoltării verti
ginoase a județului nostru trebuie 
să privim și evoluția sportului.

EGGÂTĂ VACANTĂ SPORTIVĂ
9

Pionierii și elevii din sectorul VIII 
se vor putea aduna în zilele vacan
ței la Modern-club (Casa de cultură 
a sectorului) si să se întreacă 
alți colegi, la șah. tenis de masă 
microfotbal (de masă), in cadrul 
nor concursuri dotate cu „Cupa 
Decembrie". Popularizarea pentru 
tragerea copiilor în această vastă ac
țiune a ș> început, 
de asociații sportive 
și părinții salariati 
acest nou miiloc de 
lor spre activitățile 
succes. La nivelul sectorului VI. se 
speră că eforturile conjugate ale or
ganizațiilor U.T.C si de pionieri, la 
care se adaugă contribuția cercului 
pedagogic al profesorilor de educație 
fizică din sector, vor îi încununate 
de succes și vor avea o cit mai lar
gă bază de masă. în sala de șah din 
str. Lipscani. 16 echipe vor participa 
la un campionat al școlilor generale, 
avînd ca trofeu „Cupa speranțelor”. 
Intre 22 și 26 decembrie, liceele „Gh. 
Lazăr“, nr. 27 — „George Călineseu” 
și nr. 36 se vor întrece la baschet 
în cadrul unui turneu intitulat „Cupa 
Liceului Dimitrie Bolintineanu”, — 
gazdă a competiției și. bineînțeles, 
protagonistă. Se preconizează, de ase-

cu 
si 

u-
30 
fi

prin președinții 
din întreprinderi 
aici. Sperăm că 
atragere a copii- 
Isporlive să aibă

menea eliberarea de bănci a unei 
clase din fiecare școală. în care să 
funcționeze adevărate minicluburi ale 
elevilor, cu activități principale la 
șah si tenis de masă. în vederile or
ganizatorilor se mai află și un con
curs de orientare turistică, al cărui 
loc de 
latului 
acelea 
„Cupa 
chet (patronată de Liceul Nicolae Băl- 
cescu) și la handbal (de Liceul 
33). Iar pentru elevii mai mici, 
la școlile generale, în funrtie 
timpul favorabil se va 
pîrtie de sănius lîngă „Ecran-club", 
unde se vor disputa întrecerile pen
tru trofeul „Săniuța de argint”.

★
în urma acestor cîtorva scnHaje 

efectuate, putem trage concluzia că 
forurile răspunzătoare de activitatea 
sportivă școlară la nivel de sectoare, 
organizațiile de pionieri și U.T.C., 
Inspectoratele școlare. în colaborare 
cu consiliile pentru educație fizică 
ale sectoarelor sînt preocupate de a 
organiza acțiuni cît mai atractive, și 
de a găsi noi forme de activitate 
sportivă, prin care să fie atins sco
pul major al vacanței școlare, odihna 
activă.

desfășurare va fi parcul 
Pionierilor. Tot noutăti 

organizate în sectorul 
30 Decembrie" la volei și

nr.
de 
de 

amenaja o

Prin sport și mișcare sîntem che
mați să asigurăm sănătatea popu
lației, să contribuim1 la îmbinarea 
armonioasă a muncii cu recreația. 
Sportul, practicat activ, devine o 
școală, un puternic instrument al 
educației, un stimulent pentru ac-

tivitatea intelectuală. Sportul oțe- 
iește organismul.
ajută ia formarea 
ze, perseverente, 
toare
Trăim 
epocă 
umane.
sport — bineînțeles — nu se poate 
afirma decît într-o ambianță de 
„echipă", adăpîndu-so necontenit 
de la forța colectivului în care ac
tivează. Așa se explică succesele 
de prestigiu repurtate de echipa de 
fotbal F. C. Argeș, cit și cele ale 
formațiilor de box de la Cîmpu
lung, de lupte de la Pitești, alo

întărește mintea, 
caracterelor dîr- 
dcplin încreză
tor, optimiste, 

țara noastră, o 
personalității

în forțele 
astăzi, în 
a afirmării 
Dar nimeni, nicăieri, și în

Școlii atletice din Cîmpulung șl 
altele. In performanțele pe carele 
obțin echipele noastre vedem stră
dania antrenorilor și tehnicienilor, 
dar, în primul rind, talentul ma
rilor valori. Trebuie să prețuim va
lorile. iar valorile — la rîndul lor 
— să prețuiască forța morală a 
echipei, a colectivului.

Anaiizînd fără menajamente sta
diul în care ne aflăm — a spus în 
continuare tovarășul Gheorghe 
Năstase — trebuie să recunoaștem 
că mai avem destule neajunsuri, că 
practicarea sportului pe scară lar
gă n-a devenit o preocupare ma
joră pentru toate conducerile teh- 
nico-a<lministrative, pentru organi
zațiile de masă. Fac o mare gre
șeală acei conducători de instituții 
și unități economice care lasă spor
tul să se desfășoare la întîmplare".

în încheierea cuvîntului său, to
varășul Gheorghe Năstase s-a adre
sat astfel sportivilor :

„Faceți prin munca, 
duita și performanțele 
se vorbească în toată 
lume de Argeșul nostru legendar, 
de Argeșul nostru înfloritor ! Noi 
toți, uniți și înflăcărați de ideea de 
înălțare a Argeșului pe culmile cele 
mai inalte ale creației umane, pu
tem demonstra ce sintem în stare 
să realizăm atunci cind avem drept 
țel și călăuză politica clarvăzătoa
re a Partidului Comunist Român".

prin con- 
voastre să 
țara și in



DEȘI ARE 5 PUNCTE AVANS...
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prudent, rațional, economic, repliin- 
du se și revărsindu-se după circum
stanță, făcînd în general ceea ce 
trebuia pentru păstrarea unui a- 
vantaj de 3 goluri. Și după ce că 
este o echipă puternică, ea a mai 
avut de cîteva ori și multă șansă, 
de unde se vede că norocul e cel 
mai adesea tot de partea celor pu
ternici. A demonstrat-o minutul 41. 
Ene Daniel a primit atunci o pasă 
greșită de Id Perryman și, singur 
în careu, nu l-a putut învinge pe 
Jennings. în această parte a jocu
lui, fundașul Pop a făcut cîteva 
splendide incursiuni în atac. La 
una dintre ele (min. 44), Pop a șu
tat și mingea a traversat careul, 
trecînd pe lingă piciorul lui Neaqu, 
care n-a ajuns s-o devieze in plasă. 
0—0 la pauză părea nedrept pen
tru bucureșteni. Dar în repriza se
cundă, cînd credeam că această 
nedreptate va fi, în sfîrșit, obli
gată să se retragă, meciul avea să 
ia o întorsătură oarecum penibilă. 
Jucătorii englezi au început să aibă 
veleități ofensive și, în min. 58, 
Pratt l-a deschis, printr-o pasă iun 
gă, pe Chivers. Fundașii Rapidului 
au făcut un pas înainte pentru ca 
Chivers să rămînă în ofsaid, dar 
Codrea nu s-a sincronizat cu cei
lalți. Chivers a scăpat atunci de 
penalizare a șutat în blocajul lui 
Răducanu. iar minsea respinsă a 
fost trimisă în gol de către Pearce. 
N-a fost ofsaid, a fost, în schimb, 
o greșeală a fundașilor din Giulești. 
Iar după gol a început partea.urîtă 
a meciului. Rapidiștii, cu sentimen
tul că au fost nedreptățiți, aveau 
să devină nervoși, duri, necontro- 
lati. Englezii s-au contaminat și ei, 
iar pe teren fotbalul a dispărut în 
fata grosolăniilor de tot felul. în 
min. 58. Pearce l-a faultat pe Pop, 
iar acesta, în replică, avea să-l 
tragă de păr pe agresor, ca o fe
meie furioasă pe altă femeie. Eli
minarea celor doi a fost cît se poa
te de dreaptă. Răducanu îl lovise 
imediat după gol cu mingea pe 
arbitru, apei Rică a stat cîteva mi
nute aproape de centrul terenului 
si sute de oameni se rugau de el 
să se întoarcă între bare. La o lo
vitură de aut, Coates s-a plasat 
inteligent în spatele fundașilor 
(cine nu știe Că în cazul repune
rilor de la margine, legea ofsaidu
lui nu funcționează?) și, primind 
mingea, avea să pătrundă în careu, 
unde Codreanu l-a juns și l-a faul
tat. Sancțiunea a fost legitimă! lo
vitură de Ia II m. 
cutat însă în bara
Rapidului s-a diluat 
baliștii noștri erau
gîndul la faulturi, Boc a intrat de 
cîteva ori să-l fărîme pe Chivers,

dar muntele ăsta de om a plecat 
în min. 84 Intr-o cursă fulgerătoare, 
a driblat pe cei ce i-au ieșit în 
cale și a marcat al doilea gol, 
printr-o execuție rafinată, profi
ted și de faptul că Răducanu de
venise beteag în momentul cînd 
plonjase la penalty-ul lui Peters.

Nimeni nu se îndoiește acum că 
Tottenham este o echipă — din 
toate punctele de vedere — supe
rioară Rapidului. O elementară

obiectivitate te obligă să recunoști 
că echipa londoneză a meritat din 
plin calificarea. Cu toate acestea 
avem cîteva lucruri de regretat. 
Înfrîngerea severă pe teren pro
priu (putea fi 3—0, ca și la Londra, 
ținînd cont și de lovitura de la 
U m), dar, mai ales, explozia de 
nervi din repriza secundă a unora 
dintre jucătorii rapidiști care s-au 
comportat dur, de o manieră care 
nu a onorat fotbalul nostru.
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PENTRU SPORTUL STUDENȚESC CAMPIONATUL ABIA ACUM ÎNCEPE!
După ce in campionatul trecut 

a pierdut de puțin „marele duel" 
cu A.S.A, Tg. Mureș (acum se vede 
mai bine ce valoare a avut disputa 
din moment ce echipa lui Bone se 
află., pe unul din locurile bune ale 
diviziei A), după ce a eșuat, deci,

și, acum, la sfîrșitul turului, echi
pa lui Motroc și Macsai are, 5 
puncte avans acolo în vîrful pira
midei, de unde se zăresc parcă tot 
mai clar „cimpiile verzi** ale di
viziei A.

Pentru unii, ascensiunea din pri-

cînd Progresul a rămas la 6 punc
te în urma principalului concurent, 
performanța formației lui Motroc 
nu mai apare pentru nimeni un 
simplu joc al întîmplării, toată 
lumea vorbind de astă dată despre 
constanța și pragmatismul dpbîndit

DUPĂ MECI...

Peters a exe- 
laterală. Jocul 
progresiv, fot 
mai ales cu

La cîteva minute după termina
rea partidei, rumoarea de pe culoa
rul vestiarelor se întețește. Se împăr
tășesc ultimele păreri asupra faze
lor mai „dubioase", se exprimă u- 
nele nemulțumiri, se trag primele 
concluzii. în ambele tabere — să 
ne mirăm, oare ? — apare dese
ori, ca un lait-motiv, arbitrajul 
slab, mai curind, poate, ca o scuză 
pentru jocul destul de 
asistasem cu toții.

căm la Liverpool, apoi, miercuri 
cu Chelsea. Două meciuri foarte 
importante. Or, acum, avem 5—fi 
accidentați. Arbitrul, după părerea 
mea, a scăpat jocul din mină de 
la început".

urît la care

BILL NICHOLSON, 
echipei engleze i 
despre joc ? S-ar 
ce am văzut azi 
amiază, joc de 
să vă spun 
balul actual, 
competițiile < 
fizică, lupta 
toată forța 
cred că ar 
mei — este 
El trebuie acceptat 
trebuie să te superi fiindcă adver
sarul tău luptă bărbătește și să-l 
lovești intenționat... Aveți buni ju
cători in țară, sînt convins de asta. 
De ce nu încearcă ei gă practice 
un fotbal de calitate ? lată, exem
plul lui Răducanu. Dacă ar juca 
într-o echipă engleză și, bineințeles, 
s-ar lăsa de „comicăriile" lui fără 
nici un sens, ar putea fi unul din 
cei mai buni portari din lume...

Despre arbitraj nu pot sau nu 
vreau — înțelegeți cum doriți — 
să spun nimic. Nu am chef să in
tru în bu-luc. Au fost, în orice 
caz, prea multe faulturi pe teren, 
enorm de multe".

managerul 
părere am„Ce . 

putea numi ceea 
(n.n. ieri) după 
fotbal ? “

ceva: 
și mai 

europene, 
„corp la 

— a cărei 
fi depășit-o jucătorii 

un lucru bine stabilit.
ca atare. Nu

Vreau 
in fot- 
ales in 

angajarea 
corp" cu 
limită nu

C. F. COX, vicepreședinte al clu
bului Tottenham 1 „Ce aș putea 
să spun ? Am venit să cîștigăm, am 
cîștigat! Rapidul a jucat mult mai 
bine la Londra. Aproape că nici nu 
poate fi comparată cu evoluția sa 
de azi (n.r. ieri), din 
Pe White Hart Lane 
meci mult mai bun 
că azi s-a întimplat 
teaptă meciuri grele.

med ul retur, 
a fost și un 
Îmi pare rău 
așa. Ne aș- 
Sîmbătă ju-

Italianul ANGONESE, arbitrul 
meciului, are însă o părere deose
bită : „Partida putea să devină 
foarte dură. Cred că poate fi apre
ciat faptul cum am izbutit s-o „li
niștesc". In rest, un joc obișnuit, 
fără incidente deosebite (In afară 
de eliminarea celor doi jucători, al 
cărui motiv, cred, a putut fi văzut 
limpede de toată lumea), care nu 
a pus probleme deosebite".

Petre CAPRA, președintele clu
bului Rapid : „în prima repriză a 
fost un joc destul de frumos. Pă
cat că 
ocazii 
altul... 
tri au 
izbutit 
ham este o echipă foarte bună. Eu 
sînt mulțumit că Rapidul a izbu
tit să ajungă chiar și pină aici — 
în turul III — unde a putut în- 
tilni. chiar dacă a fost eliminată, o 
formație de mare valoare, de la 
care, sper, băieții noștri au învă
țat cîte ceva".

noi ‘am ratat cele trei mari 
avute; rezultatul putea fi 
După pauză, jucătorii noș- 

fost mai nervoși și n-au mai 
să controleze jocul. Totten-

B. MARIAN, antrenor: „După o 
așa înfrîngere, nu mai pot să spun 
nimic. Și nici

DUMITRU : 
arbitrul ar fi 
oaspeții, n-ar 
că n-a fost...".

nu vreau!“.

„Dacă și la Londra, 
fost așa 
fi fost

de atent cu 
rău 1 Numai

VLADIMIR. 
. U.E.F.A. :

Petr 
partea 

rezultatul din me

Cehoslovacul 
observator din 
„Cred că după 
ciul tur, in partida de la București 
nu mai putea avea loc nici un „mi
racol". Arbitrajul italianului Ango- 
nese a fost mediocru — deși a a- 
preciat corect dubla eliminare cit 
și penaltyul".

Dumitru GRAUR

TOASTUL ARĂDENILOR PENTRU
NICOLAE DUMITRESCU SI IOSIF LERETER

(Urmare din pag. 1)

Petescu. tot în spațiul lăsat liber de 
Hanceriuc, arădeanul trimite cu ca
pul spre gol. se opun ieșenii, dar nu

MECIURI RESTANTE
19 decembrie

RAPID — A. S. ARMATA
PETROLUL — U.T.A.

22 decembrie

STEAGUL ROȘU — RAPID

resping decîl plnă la Broșovschl. care 
înscrie din apropiere.

Schimbările făcute de Mărdărescu- 
tatăl se dovedesc inspirate, căci în
locuitorul lui Mărdărescu-fiul. Romi- 
lă II. prinde tn min 63 un șut sen
zațional. de la circa 30 m si balonul 
intră sus sub bara de deasupra lui 
Vidac (tușierul Cîtu ridică inoportun 
steagul pentru un ofsaid pasiv. Insă 
arbitrul Limona. pe fază, acordă 
corect golul). La 2—1, U.T.A. forțează. 
Domide. In zi mare, pasează șutea- 
ză. centrează si în cele din urmă în
scrie de două ori Dar primul din 
golurile sale, cel din min, 75. a por
nit de la un fault al lui Both asupra 
Iui Hanceriuc nesanctionat. și min
gea l-a găsit Pe Domide tn poziție 
de ofsaid, nesemnalizată nici ea de 
tușierul C. Costică I Ultimul gol a 
fost înscris de același Domide (în

min. 85) printr-o lovitură de maestru 
— șut cu efect din afara careului, 
dar și apărarea din Copou poartă 
aici partea ei de vină Cu două mi
nute mai înainte înscrisese și Pe- 
tescu, dar a fost un discret fault la 
portar și arbitrul de centru, atent, 
a anulat golul.

Trebuie spus că arbitrul Limona a 
condus bine, dar lipsa colaborării 
tuslerflor i-au răpit o stea.

U.T.A. termină 
mare echipă. 
U.T.A.-ei pentru 
și Iosif Lereter a 
lider de toamnă, 
pentru U.T.A....

partida în stil de 
Da fapt. toastul 

Nicolae Dumitrescu 
fost mcoronarea ea 
Frumoasă toamnă

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
La 22 decembrie, la Rișnov,

LOTUL U.E.F.A. ÎNCEPE PREGĂTIRILE
Lotul lărgit „U.E.F.A. 1972“ se va 

reuni la 22 decembrie la Rîșnov, 
pentru a-și începe pregătirile în ve
derea turneului final ce va avea 
loc în Spania.

După cum ne-au informat cei doi 
antrenori coordonatori, C. Arde- 
leanu și V. Zavoda accentul va fi 
pus pe desăvîrșirea pregătirii fizice 
generale. lată-i pe cei 22 de ju
cători convocați: Ciurea, Naște, 
Balaș, Anghelini, Naghl, Grigoraș,

Purima, Onuțan, Crețu, Olaru, Ion 
Ion. Dumitriu, Angelescu, Istră- 
tescu, Luchescu. Șumulanschi, Ră- 
ducanu, Szabados, Din, Crișan, Vrin- 
ceanu, Sas.

Pregătirile se vor face la Rîșnov, 
pînă la 10 ianuarie 1972.

în ședința ținută aseară, Comi
sia centrală de competiții și disci
plină, analizînd rapoartele cu pri
vire la comportarea nesportivă a 
unor fotbaliști, a dictat următoa
rele sancțiuni :

— Ion Mureșan (A.S.A. 
Mureș), 4 etape suspendare 
Injurii aduse arbitrului ;

— Mihai Hrițcu (Sport 
Bacău), o etapă suspendare 
joc dur.

Tîrgu 
pentru

Club 
pentru

arbitrii Mtciumion
DIN 19 DICffiBPIt
Partidele restante din etapa a 

XIII-a a campionatului diviziei 
A care se vor disputa duminică 19 
decembrie vor fi conduse de urmă
toarele brigăzi de arbitri:

• Rapid — A. S. Armata Tg. Mu
reș : N. CURSARU, ajutat de N. 
Moroianu și I. Chiriță (toți din 
Ploiești)!

• Petrolul — U.T.A.; V. DUMI
TRESCU, ajutat de M. Buzea și I. 
Hrisafi (toți din București).

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 51 DIN 19 DECEMBRIE 
I

11.
IV Lanerossi — Internazionale
v

VI Milan • 
VII. Napoli

VIII. Verona
IX. Foggia — Bnrl
X. Genoa - Modena

XI. Lazio - Perugia 
XII. Reggiana — Brescia 

XIII. Reggina — Taranto

Atalanta — Catanzaro 
Cagliari — Fiorentina 
Juventus — Sampdoda

Mantova — Varese 
Roma 

Torino 
- Bologna 
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1
1
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Pană. golgeterul Sportului studențesc. și-a făcut încă o dată datoria. Lingă el, savurează golul, din poarta 
Metalului Plopeni, Jamaischi, alt om de bază al liderului 'primei seriiom de bază al liderului 'primei serii

Foto : Vasile BAGEAC
în încă o tentativă de promovare, 
mulți și-au zis că Sportul, studen
țesc va fi în noua ediție o echipă 
oarecare, fără forța morală și fi
zică de a mai escalada „stîncile" 
din drumul spre Olimp. Rezerve 
justificate, din moment ce în ace
eași serie I a diviziei secunde ve
nise și Progresul, cu o trupă talen
tată și experimentată, iar echipa 
din Regie cedase Cîțiva jucători, 
dintre care Boc părea pierderea 
cea mai mare. Studenții bucu 
reșteni. însă, au ignorat. acest „cal
cul al probabilității*, au crezut ne
contenit în marele lor ideal, și-au 
sporit eforturile, i-a mai ajutat și 
șansa (dar. spune un vechi dicton, 
șansa îi ajută pe cei cutezătorii)

ma parte a turului era mai mult 
un joc al întîmplării, declanșat și 
de cele două puncte de la Tîrgo- 
viște. cîștigate la „masa verde", 
ascensiune ce urma să fie stopată 
de prima deplasare mai dificilă. 
Au venit, insă, și jocurile de la 
Piatra Neamț, Pașcani și Rm Vîl- 
cea, unde echipele gazdă aflate 
pe ultimele locuri, trăgeau cu din 
ții de puncte, dar studenții n-au 
îngenunchiat nici acolo. Și atunci, 
sau mai bine zis acum, cînd Spor
tul studențesc s-a detașat, fiind cu 
adevărat performera întregii divi
zii B (de altfel, din diviziile A, B 
si C numai două echipe n-au cu
noscut înfrîngerea : Sportul studen
țesc și Tractorul Brașov), acum

din 
cut. 
din 
mul 
al omogenității, 
morale a formației. Pentru că. să 
nu uităm, studenții au cucerit în 
deplasare nu măi puțin de 10 punc
te fapt care spune foarte mult des
pre forța de joc și personalitatea 
echipei.

Bilanțul 
lor e bine 
de toți cei

experiența campionatului tre- 
Reușita Sportului studențesc 

această toamnă a fosț, in pri
cind, rodul disciplinei tactice, 

cit și al forței

de toamnă al studenți- 
cunoscut la această oră 
care urmăresc evoluția 

competitoarelor 
Din 15 partide, 
a cîstigat 9, a 
litate. a înscris 
primit 16. Ceea

din scena secundă 
Sportul studențesc 

terminat fi la ega-
28 de goluri și a 

ce frapează în pri

mul rînd este eficacitatea atacului, 
cel care în campionatul trecut — 
au zis foarte mulți — a pierdut 
calificarea. Atacul Sportului stu
dențesc din această toamnă înseam
nă a doua forță ofensivă din în
treaga divizie secundă (prima e 
Progresul, cu 30 de goluri înscrise). 
Iar în această linie de atac un me
rit l-au avut cele două vîrfuri, 
Pană și Sandu Mircea (fost la Pro
gresul !), cu 18 goluri înscrise (pri
mul a marcat 10), dar și capaci
tatea tactică a lui Motroc, care a 
folosit extremele Leșanu și Bujor 
numai în funcție de sistemul ad
versarului. Am fi nedrepți. însă, 
dacă am izola merituosul atac de 
linia de mijlocași, în care expe
riența lui Jamaischi s-a împletit 
de minune. cu elanul și calitățile 
fizice ale tînărului Culda, precum 
și de apărare (fundașul Jurcă a 
fost unul din cei mai buni oameni 
ai echipei, dacă nu cel mai bun) 
care, în ciuda unor slăbiciuni de 
plasament șF sincronizare a fun
dașilor centrali, a luptat cu toată 
dăruirea, meci de meci. Și, să nu 
uităm că experimentatul Ion Va
sile n-a putut apăra buturile echi
pei decît în ultimele 5 etape, da
torită unui accident din campio
natul trecut.

Și totuși, în pofida frumosului 
bilanț de toamnă, ambițiosul an
trenor Ion Motroc se declară încă, 
nemulțumit de echipă „din punctul 
de vedere al posibilităților și a 
ceea ce vreau să realizez". De altfel 
Motroc, foarte realist, nu consi
deră zestrea celor 5 puncte avans 
un atu prea mare („e mai curind 
un stimul pentru ambițiile adver
sarilor noștri"), fiind convins că 
Sportul studențesc „trebuie să pre
gătească returul cu multă hotărire 
șj concentrare, pentru că un cam
pionat se joacă pînă in ultima e- 
tapă, iar liderul trebuie să-și apere 
cu sudoare și joc frumos zestrea 
de puncte acumulate". Am înțeles 
că antrenorul Sportului studențesc 
nu supraestimează de ioc marea 
performanță din tur. Pentru el, re
turul începe de la zero absolut și 
va fi. din cite spunea, o luptă d ,ră 
ce trebuie tratată cu toată seriozi
tatea și atenția. Pe semne că așa 
vor gîndi și băieții săi. Ceea ce 
reprezintă, de fapt, marele atu 
pentru împlinirea visului de cîteva 
decenii al studenților bucureșteni: 
o echipă de fotbal în prima divizie 
a țării.

Mircea BATRiNU

„IARNA ACEASTA VA DECIDE TOTUL
declară Ion REINHARDT

Aici, la Reșița. în „cetatea de foc'’ 
aureolată zi si noapte de flăcările 
cuptoarelor și ale furnalelor și-a 
cî.știgat. în ultimele luni, stima și 
prețuirea otelarilor. un om care nu 
lucrează cu metalul ! Intr-un fel. 
însă, după cum îți spun, cu mîndrie, 
localnicii munca lui se aseamănă cu 
cea a otelarilor. cu singura diferen 
ță că din „șarja" sa de bună cali
tate. a ieșit peste noapte, această 
echipă de fotbal revelația turului 
tn seria a Il-a a diviziei B...

Este vorba de Ioan Rainhardt, care 
oricît ar părea de ciudat, nu ș< 
lasă .îmbăiat de euforia succesului. ' 
acum, cînd cum se spune prin Ba
nat. „și-a . umplut bine cămara” și 
poate petrece în liniște si tihnă va
canța de iarnă...

— Abia acum începe greul ! Iarna 
aceasta va decide totul. ..

Caut să-i alung temerile și incerti
tudinile apelînd la ziarul desfăcut 
pe masă.

— Aveți cinci puncte avans. O per
nă destul de moale pentru retur !

— Asta e mă întrerupe el. că nu 
trebuie să ne culcăm oe perna moa
le. . Apoi, precizează : „In tur am 
avut sansa unui «start» bun. Ne-ar 
mai aiutat apoi slăbiciunile și in 
constanta principalelor pretendente.. 
în retur insă 
lor vor spori,

— E bine că 
nu aș vrea să 
mult Pe toboganul 
subaprecieri. .

— Nu. nu. sînt din fire pesimist 
Sînt numai foarte realist. Nu uita 
CȘ în campionatul trecut, C.S.M Re
șița se zbătea în coada clasamentului 
Anul acesta este în frunte. E o dife
rență nu ? Si echipa a rămas toi 
aceeași .. Doar trei jucători noi au 
intrat In lot : Silaghi Kiss și Atodi- 
resel..

— Cum Iti expliei. atunci, meta
morfoza aceasta miraculoasă ?

— Eu am venit de la U T A., undi 
am lucrat o mulțime de ani cu Nlco 
lae Dumitrescu Acolo există insă 
o tradiție un anumit mod 
munci în fotbal, care se bazează 
Pe disciplină, seriozitate respect re
ciproc si multă sudoare la antrena
mente I.. Am căutat să aplic ace
leași principii sf aici N-a fost ușor 
Si-ti mal mărturisesc ceva : după 
trei-patru antrenamente ..ca la 
U.TA.’’ cîțiva jucători — neobișnuiti 
cu un astfel de efort — m-au re
clamat la club că sînt „tiran” și

ambițiile adversari- 
fără 
ești 
cred

îndoială. . .“ 
circumspect, dar 
că aluneci prea 
unei exagerate

de a

„Dacă n-aș îi crezut în reușită J

i
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n-aș ii venit la Galati '
declară antrenorul Constantin

Abia sosit la Galați, antrenorul 
Constantin Teașcă n-a scăpat de 
rigorile interviului „de contact", 
pe care-1 reproducem mai jos:

— Venirea dv. la Galați, la con
ducerea echipei F.C., a constituit 
un eveniment deosebit, neașteptat 
pentru suporterii gălățeni. Am vrea 
să aflăm motivele acestei alegeri.

— Prezența mea la Galați nu re
prezintă o noutate întrucit mi se 
făcuse o ofertă similară încă 
inte de plecarea în

— Acesta nu pare 
tivi

— Nici nu este ! 
trei: baza materială excelentă de 
care dispune complexul sportiv 
„Dunărea" (un teren gazonat, unul 
cu zgură, un bazin, o sală acope
rită) : pasiunea și înțelegerea pen
tru fotbal găsită la organele lo
cale, al căror glnd coincide cu al 
meu t Galațiul. centru industrial și 
social-cultural aflat Intr-un mare 
progres, trebuie să aibă o echipă 
de fotbal in divizia A... Mj sc

Turcia, 
să fie un

Motivele

îna-

mo-

slnt

Pare aceasta. înainte de toate, o 
chestiune de ambiție.

— V-ațl făcut un plan pentru 
„relansarea" fotbalului gălățean 7

— Vreau să știți că am venit 
aici pentru a rămine, am semnat 
un contract pe o durată de trei 
ani și mi-a făcut mare bucurie 
faptul că toată lumea -— de la 
organele locale și pină la ultimul 
susținător — dorește redresarea fot
balului gălățean. Scopul principal 
este legat — în perioada de început 
— de formarea unei valori medii 
Pe Plan județean șl de crearea. în 
virful piramidei, a unei echipe care 
să aspire, cît mai repede posibil, 
la promovarea în divizia A Pentru 
acest lucru, fotbaliștii trebuie să 
se angajeze conștient, cu TOATF 
POSIRII.ITAȚILE, Ia sarcini de loe 
ușoare...

— Vă așteaptă o muncă grea 
Cum credeți că vă veți descurca?

— Ei, știu, meseria este destul de 
ingrată, dar asta este... Și-apoi, 
toată viața mi a plăcut să lucrez 
cu echipe și jucători neformați,

TEAȘCA
mi-a plăcut munca do început, să 
iau echipe și s& le ridic, să Ie fac 
un nume.. Deși, recunosc, n-am 
prea mare încredere în promisiuni 
— am auzit atîtea angajamente —, 
mă simt obligat, de această dată, 
să cred in angajamentele fotba
liștilor gălățeni.

— Care au fost primele măsuri, 
după contactul cu jucătorii ?

— Efectiv, vom trece la treabă 
Ia 5 Ianuarie Pînă atunci, le-am 
recomandat băieților să-și trateze 
maladiile de toate genurile, carii 
dentare, apendicite, polipi etc. Con
dițiile pe care le avem la dispo
ziție și inerederea care ni se arată 
trebuie, cred, valorificate, cu inte
ligență și tact Iubitorilor de fotbal 
din Galați aș vrea să le spun că —■ 
încrezător fiind în relansarea e- 
chipei favorite — îmi va fi impo
sibil să schimb situația peste noap
te, dar că nici nu l voi dezamăgi. 
Dacă n-aș fi crezut în reușită, n-aș 
fi venit la Galați...

T SIRIOPOL-coresp. jude (can

antrenorul
Am 

la un pas de divorț, 
a face logodna, zîmbește 
Apoi. însă, ne-am îm- 
cînd roadele „tiraniei” 

văzut în teren, toată lu- 
mulțumită și nimeni n-a

4

..storc- sufletul din oameni’’. .. 
fost, deci 
înainte de
Reinhardt... 
păcat, iar 
mele s-au 
mea a fost
mai scos o vorbă 1. ..

— Aceasta crezi că 
reușitei ?

— Nu numai asta.
a fost cheia

Aici am avut

echipei C. S. M.
mulțumit de modul cum 
în teren formația dumi-

— Ești 
evoluează 
tale ?

— încă 
multe ori. 
tilor 1 La primăvară. însă promitem 
să facem și partide de spectacol. In 
iarna aceasta, avem de corijat niște 
lucruri...

— Unde crezi că sînt carențele 
mai importante ?

nu. „Miza” șl-a pus. de 
amprenta pe iocul băie-

Reșița
la Reșița, este faptul că vechii ju
cători. care au încetat activitatea 
s-au retras pe lingă club și ne ajută 
cu multă dragoste. în creșterea noi
lor talente. Și nu uita că la Reșița 
sînt_ peste 1 200 de ucenici !. De 
dimineață pînă seara colindăm tere
nurile împreună cu Brațu. . Sporea, 
și. Folea și niciodată nu ne întoar
cem cu... traista goală.' ' PorWuT' 
Ilieș. de pildă, a fost'descoperit’'fn"‘utuî j

Prin golul a ciștigat CSMacesta Reșița derbiul decisiv al

băieți 
unele 
considerați 

„pierde vară”. Aici, la Reșița.

buni, 
echi-

șansa să dau peste niște 
cuminți si serioși. Există 
pe unde iucătorli sînt 
niște ... ' . . . '. . .... ....
Insă, cei mai multi dintre fotba
liști sînt oameni cu o meserie te
meinică la bază... Varga de pildă, 
unul din cei mai vechi Jucători și 
coordonatorul echipei, este maistru 
La Combinatul siderurgic. Rednlc e 
tehnician principal Kafka — electri
cian. Kiss — lăcătuș. Ilieș — tîm- 
plar. Silaghl și Ptrvan — lăcătuși, 
Tigheli și Creștean — student! la 
Institutul de sublnglnerl1 și așa mai 
departe... Otelarii noștri îi cunosc 
ca oameni de nădejde La locurile lor 
de muncă șl de aceea 11 stimează 
și mai mult... Oamenii din Reșița 
sînt trup și suflet alături de echipă. 
Ne însoțesc, tot mereu. la jocurile 
în deplasare .. La Anina, de pildă, 
au mers cu noi vreo mie de mun
citori îrighesuițl în balastiere pe o 
vreme ciinoasă cu ploaie și lapovi- 
tă... Avem noi, oare, dreptul să 
înșelăm speranțele acestor oameni 
harnici și inimoși ? Nu. cu siguran
ță. nu. De aceea trebuie să facem 
totul ca echipa LOR să intre 
în divizia A !

— Linia de mijloc nu mă mulțu
mește încă pe deplin. De asemenea, 
băieții mei nu reușesc încă să se 
descurce tn fața apărărilor aglome
rate. Din această cauză am făcut 
jocuri mai slabe acasă șl mai bune 

noș- 
larg

în... deplasare, unde atacanțil 
tri aveau la dispoziție cîmp mai 
pentru manevră.

— Există o preocupare pentru 
movarea tineretului în echipă ?

— Ceea ce m-a impresionat,
pro-
alci,

turului cu C F.R Timișoara
Foto - loan CARDOȘ, Reșița

campionatul inter-secții al Combina
tului. . Cel puțin trei-patru juniori 
vor fi promovați în prima echipă 
cît da curînd. .

— Cine crezi că rămîne principa
lul adversar pentru retur ?

— Toț C.F R. Timișoara. La Reși
ța. echipa timișoreană a jucat foarte 
bine. Păcat însă, că indisciplina și 
nervozitatea i-au tăiat aripile...

George MIHALACHE

ARBITRI ROMÂNI LA MECIUL FRANȚA-IRLANDA
Comitetul de arbitri al F.I.F.A. a 

stabilit ca partida Franța—Irlanda, 
din preliminariile pentru turneul 
final al Campionatului mondial din 
1974, să fie condusă de o brigadă 
de arbitri români. După cum am 
fost informați de secretarul Cole
giului central de arbitri, I. Mari
nescu, cei trei arbitri vor fi de
semnați după încheierea activității 
competiționale. Secretarul colegiu-

lui ne-a mai anunțat că meciul 
Albania — R. D. Germană, tot din 
preliminariile C.M. 1974, nu va fi 
condus de arbitri români, deoarece 
Comitetul de arbitri F.I.F.A. a 
revenit asupra primei delegări, lu- 
înd în considerare faptul că cele 
două reprezentative fac parte din 
aceeași grupă preliminară cu Ro
mânia.

AUTOTURISME SI EXCURSII LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ, MONCHEN 19725 ‘
$i în luna decembrie a.c. la toate 

tragerile și concursurile obișnuite 
Pronoexpres, Loto și Pronosport se 
acordă — în cadrul, valorii uni
tare a cîștigurilor — autoturisme 
și excursii la Munchen cu prilejui 
Jocurilor Olimpice de vară 1972.

Se pot obține, la alegere, urmă
toarele autoturisme : DACIA 1 30C 
(70 000 lei), DACIA 1 100 (55 000 
lei), SKODA S 100 (55 000 lei) 
Excursiile la Jocurile Olimpice de 
la Miinchdn (în valoare de 15 000 
lei) au o durată de 26 de zile, 
deplasarea făcîndu-se cu autocarul, 
iar turiștii vor avea asigurate bi
letele de intrare la principalele 
manifestații sportive. Participanții

pot obține aceste frumoase cîști- 
guri, jucînd la tragerea Loto de 
mîine. Azi ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor..

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

NR. 50 DIN 15 DECEMBRIE 1971
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

i 880.386 lei din care 7S7.541 lei report.
EXTRAGEREA I : 27 25 24 29 36 32
FOND DE CIȘTIGURI : 1.165.722 Iei din 

care 589.876 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 26 22 43 14 13
FOND DE CIȘTIGURI t 711.664 lei din 

Care 177.665 lei report categ. A.
Plata cîștigurilor pentru această tra

gere se va face astfel :
In Capitală Incepînd din 23 decembrie 

1971 plnă la 1 februarie 1972, inclusiv ; 
în țară începînd din aproximativ 27 de-

-...........» ---------—-------- -— - —
cembrle 1971 plnă la 1 februarie 
Inclusiv.

1972,

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII DIN 10 

CEMBRIE 1971.
EXTRAGEREA I : Categ. 2 : 3,35 

rlante a 25.096 lei; categ. 3 : 9.65 a 6.681 
lei: categ. 4 : 18 a 4.654 lei; categ. 5 : 
85,75 a 977 lei: categ. 6 : 220,85 a 379 iei.

REPORT CATEGORIA 1 . 83.771 lei.
EXTRAGEREA a 11-a : Categ. A : 1.10 

variante a 65.578 lei; categ. B : 2,45 a 
29.444 lei; categ. C : 9,05 a 7.971 lei; cat. 
D; 12.50 a 5.771 iei; categ E: 34,95 a 
2.064 lei; categ. F : 46 a 1.568 lei; categ. 
Z : 1127,55 a 100 lei.

CIșttgui de 6S.578 lei de la extragerea 
a Il-a categ. A a fost obținut de DO- 
BANICI MIHAI din București.

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT

DE-

V»'



In urma unui joc extrem de disputat

/ ZEIST, 15 (prin telefon de 
misul nostru special).

îndelung așteptat, îndelung 
nuțios pregătit, turneul final 
lui de al IV-lea campionat 
dial de handbal feminin oferă spe
cialiștilor un mare volum de ob
servații. Să încercăm să desprin
dem pentru citțtorii noștri cîteva 
dintre ele, avertizîndu-i însă că fa- 

'zele următoare ale competiției ce 
se încheie duminică la ‘ ’

, vor putea îmbogăți și, 
.modifica întrucîtva aceste
ții.

Prima dintre concluzii
ceea că întrecerea supremă din O- 
landa a devenit un campionat al 
regularității, lipsit de surprize, de 
rezultate nescontate. Valorile hand
balului feminin — team-urile R. D. 
Gerinane, Ungariei, Iugoslaviei, Ro
mâniei și Danemarcei (cărora li s-a 
adăugat și formația R. F. a Ger
maniei) — s-au impus fără 
mari eforturi, obținînd dreptul d“ 
a evolua in grupele
Dacă regulamentul competiției ar 
fi prevăzut participarea a 12 re
prezentative în turneul final, din 
prima grupă valorică ar fi făcut 
astăzi parte și echipele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, net superioare for- 
mațrrîor Japoniei. Olandei, Norve
giei și R. F. a Germaniei. Nivelul 
primelor nouă partide disputate in 
grupele, preliminare a fost ceva 
mai coborit decît ne-am fi aștep
tat. Antrenorii motivează aceasta 
prin caracterul eliminatoriu al în
trecerii (Gabriel Zugrăvescu : „Un 
meci ■■ -cîștigat a urcat echipa în 
partea superioară a competiției — 
locurile 1—S, pe cind o partidă 
pierdută ai- fi aruncat-o în gruna 
7—9“ ; noi am nota că acest ca
racter se ! păstrează și în semifi
nale, unde- fiecare întîlnire te poate 
urca sau coborî două locuri), prin 
nervozitatea care a pus stăpînire pe 
majoritatea handbalistelor (Hans 

Beker : „Fetele simt că orice punct 
pierdut este irecuperabil, că fiecare 
acțiune- are o valoare inestimabilă 
și. din această cauză intră in pa- 

. ni£ă, la, fiecare greșeală, alerta per
manentă- generînd firește un lanț 
de erori...") și prin faptul că peste 
90 la sută din competitoare sînt la

—
toi i

la tri-

și mi- 
al ce- 
mon-

Arnheim 
eventual, 
observa-

este a-

prea

semifinale.

primul lor campionat mondial, 
emoția și tracul dominîndu-le ca
tegoric.

Dacă valoarea a scăzut, în schimb 
a crescut puterea de luptă, ma
rea majoritate a partidelor carac- 
terizîndu-se printr-o acerbă dis
pută din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Din păcate, a crescut 
însă și duritatea. Iată numai un 
singur exemplu, elocvent după pă
rerea noastră: la sfîrșitul întîlni - 
rilor cu Norvegia (Rotterdam) și 
Iugoslavia (Groningen), Doina 
Furcoi și Simona Arghir erau acci-

DOINA BĂICOIANV

(M V'

dentate, iar alte 2—3 jucătoare din 
echipa noastră resimțeau puternic 
duritatea contactelor cu adversare
le. Poate că duritățile ar fi dena
turat jocurile dacă arbitrajele n-ar 
fi fost la înălțime. Cavalerii flu
ierului au vegheat însă la păstrarea 
— pe cit posibil — a notei de fair- 
play, sancționînd drastic orice în
călcare. Este vorba în primul rînd, 
desigur, de buna calificare a aces
tor judecători aleși să oficieze în 
Olanda, dar și de stimulentul pe 
care-1 prezintă „calificarea" lor la 
J. O. pe baza observațiilor oficiali
tăților Federației internaționale de 
handbal la acest campionat mbn-

dial. La ședința dinaintea competi
ției, conf. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, delegatul comisiei tehnice 
a F.I.H. i-a anunțat pe cavalerii 
fluierului că. o dată cu turneul 
final al C.M. din Olanda, a înce
put cursa pentru obținerea celor 24 
de locuri de la Olimpiada de la 
Miinchen. Și veți înțelege că a- 
ceastă lacopipă, simplă comunicare, 
a avut darul șă-i stimuleze pe ar
bitri,,.

Bine organizat (săli de joc exce
lente, condiții de pregătire fără re
proș etc.) acest C.M. are și un in
convenient. Locuind la Zeist (lingă 

. Utrecht) și Ia Papendal (lîngă Ar- 
heim), echipele sînt obligate să 
facă pentru fiecare joc deplasări 
între 60—200 km (dus-întors, 120— 
400 fcm) ’pentru a evolua la Gro
ningen, Rotterdam sau Utrecht. 
Este, solicitată astfel la maximum 
nu numai răbdarea, ci și pregăti
rea fizică generală.

înaintea primelor’ jocuri semifi
nale am solicitat cîtorva persona
lități prezente la C.M. — oficiali- 
ai W.H., antrenai,,arbitri, un prp- , 
nosțic privind echipele care se 
vor clasa în finală. Din zece răs
punsuri primite, șapte au 
o finală R.D.G. cu Ungaria, 
unul R.D.G. — Iugoslavia, 
ria — România și Iugoslavia 
■mânia. Care răspuns va fi 
mat ?

indicat 
și cite 
Unga-

— Ro- 
confir-

★
In sala Energiehal din Rotterdam, 

reprezentativa țării noastre a întdnit 
miercuri seară reprezentativa Dane
marcei, Jocul, a început în nota de 
dominare a handbalistelor românce 
care au reușit să păstreze în perma
nență inițiativa, ele conducînd la 
pauza cu 4—3. In partea a doua a 
meciului, 
puternică 
diri păcate, . .... . _ __
înregistrată de team-ul român. Sco
rul evoluează însă destul de strîns 
cele care conduc fiind totuși hand
balistele daneze. Cu două minute îna
inte de flyi.erul final, echina noastră, 
era condusă, cu 11—10, dar această 

'excelentă jucătoare care este Doina 
Băicoianu trimite un șut necruțător 
spre poarta adversă aducînd echipei 
un rezultat egal, pentru care s-a 
muncit neașteptat de mult: 11 — 11, 
scor cu care se. si. încheie partida,

Hristache NAUM

jucătoarele daneze au o 
revenire care coincide 

cu o scădere de ritm

DE DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI

® De vorbă cu Fr. HARTMAN, directorul concursului
Zona I: Spania, Elveția, Maroc, 

Tunisia ;
a Ii-a: Olanda, Anglia, Islanda, 

Irlanda ;
a IlI-a : Polonia, R. D. Germană, 

Danemarca, Finlanda ;
a IV-a : R. F. a Germaniei, Ce

hoslovacia, Belgia. Luxemburg ;
a V-a : PvOMANIA, BULGARIA, 

AUSTRIA ;
a Vl-a : Iugoslavia, Ungaria, Gre

cia, Turcia
— Așadar, in grupa a VI-a se 

va da o luptă acerbă între iugo
slavi și unguri ?

— Nu ! în mod excepțional din 
această grupă se califică două e- 
chipe, practic Iugoslavia și Unga
ria. U.R.S.S., deținătoarea titlului, 
joacă direct în turneul final și ast
fel se completează cifra de opt._

— Care este bilanțul participă
rilor noastre la întrecere ?

— Participăm pentru a treia oa
ră. O dată, acum șase ani. ne-am 
calificat în turneul final (după o 
grea dispută în grupa preliminară 
de la Sinaia) și am ocupat locul 
V. La ediția următoare am fost 
eliminați la Sofia, clasîndu-ne după 
echipele Bulgariei și R. D. Ger
mane (atunci se calificau două). 
De duminică, la București, voiri 
încerca să cîștigăm grupa, contra
candidată principală fiind, desigur, 
Bulgaria, eterna noastră rivală. Vor 
fi, fără îndoială extrem de im
portante cele două întîlniri directe 
(se joacă tur-retur), dar nu tre
buie neglijate nici rezultatele co
laterale — cu Austria, care are 
la primele mese cîțiva jucători 
buni.

între 19—25 decembrie Bucu- 
reștiul va găzdui o importantă în
trecere șahistă internațională, tur
neul de calificare a zonei a V-a 
a campionatului european pe e- 
chipc.

în dorința de a prezenta citito
rilor,, noștri amănunte în legătura 
eUcneeasU interesantă manifestare 
sportivă, ne-am adresat tovarășu
lui FRANCISC HARTMAN, secre
tar general al F.R.Ș., care va func
ționa ca director al concursului.

— Ce loc ocupă acest 
european pe agenda și 
cupărilc F.I.DE. ?

— Competiția este de 
recentă, cu un istoric 
scurt, dar ea s-a impus, a captat 
atenția și și-a cîștigat popularitatea. 
Sînt mai multe cauzele care au 
concurat la aceasta. Jucîndu-se la 
opt mese, (și nu la patru, cum se 
face la Olimpiadă), întrecerea re
flectă mai bine valoarea reală, for
ța de masă, a mișcării șahiste din- 
tr-o țară. Apoi, deși se adresează 
țărilor unui singur continent (și 
nordului Africii), ea angrenează un 
număr de jucători mai mare decît 
Olimpiada ! La actuala ediție, de 
pildă, vor lua Ioc în fața table
lor peste 250 de șahiști, ceea ce — 
trebuie să recunoașteți — repre
zintă o. cifră impresionantă.

— Pe ce criterii eu fost alcătuite 
grupele preliminarii și care este 
componența lor ?

— Bineînțeles, pe criteriul valo
rii, dar în fiecare sînt cel puțin 
două echipe de forță apropiată și 
una va fi, inevitabil, eliminată. Iată 
competitoarele :

campionat 
în preo-

dată mai 
destul de

— Șț citeva amănunte organiza
torice.

— Turneul se dispută, incepind 
de duminică, în Aula I.P.G.G. Ma
nagerii echipei noastre, dr. O. Tro- 
îănescu și L. Țucă, după consultă
rile avute în colegiul de antrenori, 
au propus următoarea echipă de 
1.0. (8. jucători și. 2 rezerve) pe care 
Birbtil federal a aprobat-o în șe
dința sa de ieri : V. Ciocâltea, Fi. 
Gheorghiu, E. Ungureanu, T. Ghi- 
țescu. C. Partos, I. Militelu, C. Bo
tez, M Pavlov, S. Neamțu, D. Dri- 
mer, D. Ghizdavu. Ordinea o vom 
stabili înainte de prima rundă.

I-ani mulțumit interlocutorului 
nostru pentru interesantele amă
nunte furnizate și am urat succes 
echipei României in disputa difi
cilă pe care o arc în față.

V. Ch.

'AminHrea „cavalerului solitar"
Se’împlinesc, zilele acestea, 90 de ani 

de cind o unitate japoneză desant a des
coperit, într-o cabană de pe o Insuliță 
a arhipelagului Timor, cadavrul unul 

- bărbat. Moartea îi găsise singur șl nea
jutorat, flămînd și bolnav, fără legături 

"CU restul lumii, din cauza războiului din 
. Pacific.,. Micul vas care il aproviziona 

de două ori pe an, adueîndu-i hrană șl 
vești fusese blocat pe undeva din cauza 

. evenimentelor. S-a constatat, imediat, că 
este vorba despre o personalitate mar- 

... cântă -a sportului francez, Ailain Ger- 
bault, supranumit „navigatorul solitar".

‘ ■ Fuse*e Voluntar și unul din așii avia
ției -de vînătoare franceze în primul 
război mondial. Cind a venit pacea, ș-a 
consacrat sportului, deventnd campion 
de tenis ai Franței, rival al marilor La- 
coste și Borotra și partener în proba de 
dublu mixt ăl neuitatei Suzanne Lenglen. 
Deodată a abandonat totul și s-a îm
barcat pe un mic cuter „Firecrest", do- 
bîndind celebritatea după efectuarea 
primei traversări solitare a Atlanticului. 
Acestefa i-a urmat un ocol' al Țerrei, 
efectuat pe apele oceanelor, tot singur, 
la bordul fragilei sale ambarcații.
. Ailain Gerbault și-a descris călătoriile 
intr-o serie de cărți, dintre care unele 
aii fost traduse șl in limba română.- Fu
gind de celebritate, el șl-a trăit ultimii 
ani ai vieții ca un Robinson modern, 
pe o insuliță pustie, înconjurat de apele 
nemărginite ale Pacificului.

reușind să descopere nimic obiectiv, » 
declarat că Gealei este sănătos, dar că, 
se află într-o trecătoare eclipsă de 
formă.

Prezența de spirit a rugbystului
Un jucător de rugby din orașul fran

cez MontluQon, Jean Claude Romane, a 
realizat recent o performanță Ieșită din 
comun care i-a pus'în evidență nu nu
mai calitățile sportive (o excelentă „pri
ză14 cum ar spune specialiștii), dar și o 
admirabilă prezență de spirit. Trecînd 
pe o stradă din orașul său, a auzit la 
fereastra unui bloc plînsetul unui copil. 
A privit, într-o doară, în acea direcție, 
d^r observînd că acesta se afla chiar pe 

v- —1 «Lai pierde echi- 
ferestrel. o 

prindea în 
spate pentru
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Cred că nu e cu nimic exagerată 
afirmația că întreaga Polonie spor
tivă trăiește în prezent emoția a- 
propjatului meci de, box dintre re
prezentativele României și Polo
niei.

Duminică, 19 decembrie, la ora 
11, Sala Sporturilor din Opole va 
fi — cu siguranță — tixită de spec
tatori, .far milioane de amatori vor 
urmări meciul pe ecranele televi
zoarelor, întrucît intreâ'gâ îhtilnire 
teT fntfânsnlisă, în direct, pe sta
țiile naționale de radio și televi
ziune.. ...

Opole, un frumos oraș de 80 000 
de locuitori, este socotit de mai 
mulți ani „capitala" cîntecului, po
lonez." AiCi se desfășoară anual fes
tivalul tradițional de muzică ușoară 
poloneză, manifestare- mult Îndră
gită de tineri, veritabilă „rampă de 
lansare" a celor mai noi șlagăre.

Să las însă cadrul și să mă. în
torc la meciul proptlu-zis. Zilele 
trecute, l-am vizitat pe boxerii po
lonezi la Centrul de anternament 
de pe malul Balticei, la Cetniew, 
unde — sub conducerea antreno
rului Henryk Nowara — se pregă- 
tesc pentru dificila confruntare cu 
românii. După cum aminteam în 
corespondența anterioară, conducă
torul lotului polonez este celebrul 
antrenor'..„papa" Feliks Stamm, 
care în această săptăfnînă își săr
bătorește a 70-a aniversare.

Față de componența reprezen
tativei poloneze, anunțată în repor
tajul trecut, a intervenit o singură

schimbare: ja categoria cocoș, în 
locul ' ' ~ 
ring 
Piotr

La 
bilit, 
prezentativei secunde care va fi 
opusă, la Galați, selecționatei si
milare a României. Iată numele 
boxerilor echipei noastre secunde : 
Piotr Orszt, Stanislaw Lechowski, 
Wladyslaw Mortis. Jan Prochon, 
Jan Zelezniak, Kazimierz Brvl. 
Zbigniew Zacrwski, Zbigniew Pe- 
tryszyn, Ryszard Sitkowski, Stani
slaw Dragan și Janusz Gerlecki.

Duminică a avut loc la Lodz un 
miting pugilistic internațional, la 
care au luat parte, alături de boxeri 
mexicani și bulgari, cîțiva dintre 
componenții selecționatei secunde 
poloneze. Surprinzător, Lechowski a 
pierdut prin k.o. tehnic, în repriza 
secundă, meciul cu mexicanul Del
gado, iar Zelezniak s-a impus cu 
greu în fața bulgarului Avramov. 
A fost nevoie — mai ales după în-

lui Reszpondek va urca in 
pugilistul Gwardiei Varșovia, 
Selin.
Cetniew, antrenorii au sfa

de asemenea, componența re

frîngerea lui Orszt în fața mexi
canului Garcia — ca tînărul Resz- 
pondek (20 de ani) să facă o ade
vărată demonstrație, învingîndu-1 
la puncte — după o partidă foarte 
frumoasă — pe Pedro Flores, cam
pionul de anul acesta al Jocurilor 
Panamericane, pentru ca spectato
rii să părăsească satisfăcuți tribu
nele.

In sfîrșit, revenind la întîlnirea 
de la- Opole, trebuie să arăt că an
trenorul Nowara este optimist și 
socotește că reprezentativa polo
neză va cîștiga confruntarea de la 
Opole, cu scorul de 14—8. Nowara 
indică aproape sigure victoriile lui 
Blazynski. Selin, Tomczyk, Szecze- 
panski, Rudkowski, Stachurski și 
Gortat.

Obișnuitul optimism, diplomatic, 
dirțainte de meci, menit să-i mobi
lizeze pe boxerii polonezi, sau cu
noașterea minuțioasă a capacități
lor proprii ?

JAN WOJDYGA
„Przcglad Sportowy" Varșovia.

UN NOU PREȘEDINTE
AL C.O. FRANCEZ

VA FI ALES
LA 5 IANUARIE

PARIS. 15 (Agerpres). — Comite
tul olimpic francez se va întruni 
la 5 ianuarie 1972 în adunare ge
nerală. extraordinară pentru a alege 
un nou președinte în locul contelui 
Jean de Beaumont. După cum se 
știe, președintele Comitetului olim
pic francez a demisionat, refuzînd 
să se asocieze votului majoritar ai 
Comitetului executiv al C.O.F. care 
a aprobat lista schiorilor alpini se
lecționați în vederea J.O. de la 
Sapporo.

Prin demisia sa, Jean de Beau
mont. care este vicepreședinte al 
C I.O., a vrut să demonstreze ca 
nu este dispus să accepte compro
misul în ceea ce privește respec
tarea regulilor referitoare Ia amato
rism. In rîndul sportivilor francezi 
incluși 
cîțiva 
C.I.O. 
strînsă
fac reclama prin intermediul unor 
campioni.

pe lista olimpicilor se aflau 
dintre schiorii blamați de 
pentru colaborarea lor prea 
cu firmele comerciale care-și

Meciurile desfășurate in cea de-a dona 
zi a turneului de handbal masculin 
de la Schwering s-au soldat eu urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Ungaria 
13—12 (13—7) ; R.D. Germană A — R. D. 
Germană B 20—17 (14—6) ; Cehoslovacia 
— Danemarca 24—21 (13—7). în clasa
ment conduce echipa Iugoslaviei — 4 
puncte (36—26), urmată de R. D. Ger
mană A și Cehoslovacia 
Ungaria și Danemarca 0 p.

cite 2 p,

gheață a 
Europa, a 

jucat cu reprezentativa Norvegiei pe 
care a învins-o cu scorul de 6—3 (3—4. 
2—1, 1—0).■
Cu prilejul unui concurs internațional 
<le patinaj viteză desfășurat la Oslo, 
campionul mondial Ard Schenk (Olan
da) a terminat învingător în două 
probe : 500 m în 40,2 și 5 000 m in 
7:25,1. în cursa de 5 000 m. pe looul 
doi s-a clasat juniorul norvegian Egli 
Storholt cu ' 
cunoscutul 
tormsen —

Selecționata de hochei pe 
Japoniei, aflată în turneu în

7:33,7, care l-a întrecut pe 
său compatriot Willy ~ 
7:36,8.

Gut-

Tre- 
bun 

in

jucător de golf Lee 
desemnat cel mal 

al anului 1971 
organizată de revista 

Acest sportiv de. ori-

Cunoscutul 
vino a fost 
sportiv american 
urma anchetei 
Sport Illustrated. _____ ____
glnă mexicană (în vlrstă de 31 de ani) 
a reușit în decurs de numai olună (după 
ce cîștigase cupa mondială) să termine 
învingător în concursurile „open" ale 
S.U.A., Angliei șl Canadei. Trevino, 
foarte Iubit de publicul american, a 
fost preferat campionului mondial de 
box Joe . Frazier, tucătorulul de tenis 
Stan Smith și jucătorilor de baseball 
Vida Blue și Roberto Clemente cara 
au întrunit și el multe sufragii.

Maladie sau eclipsă de formă ?
Un fotbalist de renume mondial cum 

este Dragan Gealei se află veșnic In a- 
tenț.ia publicului. De aceea, slaba com
portare și absența prelungită din for
mația belgrădeană „Steaua roșie" a 
popularului jucător (de 54 ori interna
țional selecționat tn echipa lumii șl a 
Europei etc.) a sfîrșit prin a-1 intriga 
pe numeroșii săi admiratori. De altfel, 
in meciul Iugoslavia — R.D.G. (0—0), 
Gealei a fost umbra marelui jucător de 
altădată. Iată de ce reputatul jucător a 
Jost .internat intr-un mare spital din 
Belgrad, unde o comisie medicală, in 
frunte cu dr. Nesovlcl (cîndva, jucător 
de bază al „Stelei roșii") a pus dlagnos- 
ti6»ur ^.maladie misterioasă". La cererea 
patentului, a fost efectuat un nou con
sult (Je către prof. dr. Erzegovici, de la 
spitalul Academiei militare. Acesta ne-

pervaz, în pericol de a-și 
librul, a fugit în dreptul 
clipă mai tîrziu, Romane 
brațe — rostogolindu-se pe . .
a atenua șocul — o fetiță de doi ani, 
căzută de la etajul V. Din această întim- 
plare, copilul s-a ales doar cu un cucul 
pe frunte, iar sportivul cu stima conce
tățenilor- și cu felicitări din partea ofi- 
ciaUtăților. locale.

Recorduri „lansate
Se ține — șl este normal — o precisa 

evidență a recordurilor tuturor probelor 
atletice, fie în metri, yarzi sau mile. Se 
cunosc, insă, mai puțin performanțele 
oficiale realizate pe distanțele clasice în 
cursele de ștafetă în care alergătorii, 
pornind lansați, au posibilitate să co
boare, uneori simțitor, sub recordurile 
mondiale ale probelor cu start de pe loc.

Iată cîteva din aceste recorduri „lan
sate" :

Evoluția jucătorilor și jucătoarelor de tenis de masă din R. P. Chineză 
in Anglia a fost urmărită cu mult interes de specialiști ca și de publicul 
sportiv din această țară. Fotogra
fia de mai sus ii înfățișează pe 
componenții echipei R. P. Chineze 
în timpul exercițiilor de încălzire, 
făcute înaintea meciului, cu o se
lecționată engleză, la Belle Vue Ball

din Manchester

Telefoto: A.P.-AGERPRES

FOTBALIȘTII SOVIETICI
AU TERMINAT TURNEUL

ÎN AMERICA DE SUD

Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului de tenis de la Auckland 
(Noua Zeelandă) a fost cîștigată da 
jucătorul australian Ray Ruffels. cara 
în finală a dispus cu 6—4, - - - -
de compatriotul său John 
în finala probei de simplu 
nlsmana australiancă Kerry 
învins-o cu 6—4, 6—0 pe
Rose-Mary Casals.

6-4. 7—9 
Alexander, 
femei, te- 
Melviile a 

americanca

Competiția europeană de tenis pe echipa 
s-a încheiat la Ancona cu victoria selec
ționatei Italiei, care cîștigă pentru prima 
oară trofeul pus în joc. în finală, te- 
nismenii italieni au întrecut cu 2—1 J 
formația Spaniel. Nicola Pietrangcli (în 
vîrstă de 37 de ani) l-a învins cu 7—9. 
8—6, 6—4 pe Juan Gisbert, iar Manuel 
Orantes a dispus cu 6—3, 6—2 de Adriano 
Panatta. în partida decisivă, cuplul 
italian Pietrangeli — Panatta a cîștigat 
cu 4—6, 8—6, 6—3, 6—4 în fața cuplului 
snaniol Orantes — Gisbert.

Echipa maghiară de fotbal Raba EtS 
din Gyor, aflată în turneu în Cehoslo
vacia. a Jucat la Trnava cu formația 
locală Spartak. Fotbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 3—o 
(1—0).

Proba masculină de coborîrc din cadrul 
concursului internațional de schi de la 
Bad Kleinkirchheim (Austria) a fost 
cîștigată de sportivul austriac Franz 
Klammer cu timpul de 1:43,23. Pe locu
rile următoare s-au clasat schiorii ita
lieni Renzo Zandegiacomo — 1:43,62 șl 
Herbert Plan — 1:44,01.

în al doilea meci

CEHOSLOVACIA [B] —ROMANIA 5-3
[2-1, 1-0, 2-2] LA HOCHEI

In acest context, evoluția repre
zentativei noastre poate fi apreciată 
ca mulțumitoare. Ea nu s-a arătat 
timorată de faima adversarului său, 
i-a dominat, 
iar în cel 
egală multe 
forma slabă 
(înlocuit în 
traș)

Tn partida revanșă, desfășurată 
aseară pe patinoarul artificial .,23 
August", reprezentativa noastră n-a 
mai reeditat rezultatul bun din pri
ma întîlnire. Nu este mai puțin a- 
devărat că oaspeții au venit pe 
gheață odihniți, foarte ambițioși, ho- 
tăriți să se reabiliteze după insuc
cesul (parțial) înregistrat cu o seară 
înainte.

Am asistat la un meci frumos, 
foarte iute, presărat cu numeroase 
faze spectaculoase. Formația ce
hoslovacă a etalat marile virtuți ale 
hocheiului practicat în această țară 1 
patinaj desăvîrsit, viteză, schimbări 
derutante de ritm, virtuozitate teh
nică. o țesătură savantă de pase. 
Jucători cum ar fi portarul Sacacz, 
fundașul Vivari, atacanții Mrukvia, 
Stastny. Grantner, Ilaas sînt ori- 
cînd apți să facă parte din elita 
mondială a pucului și a crosei.

chiar. în primul joc, 
de al doilea i-a fost 

Din păcate, 
Crișan

minute.
a portarului . 

minutul 36 cu Dumî- 
a frustat-o Ieri de 

egal pe care, așa cum s-a 
rat repriza a 
poate.

Au marcat: Stastny (2), ______
Ulicni, de la oaspeți, Calamar, 

și Huțanu de la gazde.
de arbitri bulgari V. Po- 
Noncev a condus excelent 
în care s-au dictat 10 mi- 
penalizare.

un meci 
desfășu- 
meritat

4
Mrukvia

QUITO, 15 (Agerpres). — Selec
ționata de fotbal a U.R.S.S. și-a în
cheiat turneul în America de Sud, 
întîlnind la Guaiaquil formația 
Barcelona, campioana Ecuadorului. 
Pațtida s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (0—0). Gazdele au înscris din 
lovitură de la 11 m prin Munoz. 
Golul echipei sovietice a fost mar
cat de Kopeikin.

ALLA KUȘNIR VA JUCA
PENTRU TITLUL MONDIAL

CU NONA GAPRINDAȘVILI

TURNEUL PREOLIMPIC
DE BASCHET MASCULIN

Primul meci din finala Cupei intercontinentale

PANATHINAIKOS-NACIONAL1-1 (0-0)
ATENA 15 (prin telefon). Azi 

după-amiază. pe stadionul Karaiska- 
kis din capitala Greciei, primul joc 
din cadrul finalei intercontinentale 
dintre Panathianikos Atena si Nacio- 
nal Montevideo s-a Încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—0).

MOSCOVA, 15 (Agerpres).— Me
ciul pretendentelor la titlul mon
dial feminin.- de șah, desfășurat la 
Kislovodsk între maestrele sovietice 
Alia Kușnir și Nana Aleksandria 
s-a încheiat cu scorul 61/2—2>/2 în 
favoarea celei dintîi. Astfel Alia 
Kușnir a obținut dreptul de a se 
întîlni anul viitor cil actuala cam
pioană mondială Nona Gavrindaș- 
vili. Meciul pentru titlul mondial 
va avea loc în luna aprilie într-un 
oraș ce urmează a fi desemnat.

Întîlnirea a fost urmărită de 45 000 
de spectatori si s-a desfășurat Intr-o 
perfectă notă de sportivitate.

În prima repriză, gazdele au ata
cat mal mult, dar apărarea uruguaya- 
n& a fost de nepătruns, în partea a 
doua a mepiului, forțele s-au echili
brat. După ce gazdele au deschis 
scorul. La numai trei minute, fotba
liștii de la Nacional au înscris punc
tul egalizator. în general, se poate 
spune, că elanului si forței 
de temperamentalii jucători ____
sud-americanli nu răspuns cu o teh
nică excepțională 
tactică.

Iată cum s-au 
goluri. MIN. 48 : 
este preluată de 
marchează Imparabil 
Panathinaikos). MIN. 51 : Artime dri
blează doi apărători și expediază un 
șut din coltul careului de 16 ni 
(1—1). Arbitrul argentinian Netto a 
condus echipele :

PANATHINAIKOS : Ikonomopoulos 
— Tomaras. Kapsis, Surpis, Atana- 
sopoulos. Dimitriou, Domazos. Elef- 
terakis, Kouvas, Antoniadis. Filakou- 
1 is.

NACIONAL : Manga — Bunel, 
Montero. Castillo. Esparrago. Ubinas, 
Blano, Pareno. Artime. Maneiro, Mo
rales.

Returul va avea loc la 20 decem
brie) la Montevideo.

JAN VANDOROS 
redactor la „Omada’’

etalate 
eleni,

Si cu o maturitate

marcat cele două 
Pasa Iui Domazos 

Filakouris, care 
(1—0 pentru

3-a, l-ar fi

(2),
Tureanu

Cuplul 
pov — Ik. 
un meci 
nute de

POLIHRON1ADE
PE URMA LIBEREI

BELGRAD, 15 (Agerpres). — îna
intea ultimei runde a Cupei campi
oanelor europene la șah conduce în 
clasament Veroezi (Ungaria) cu 61/, 
p (1), urmată de Polihroniade (Ro
mânia) și Gheorghieva (Bulgaria) 
cu cîte 6 p (1), Ivanca (Ungaria) 
5>/j (2), Gaprindașvili (U.R.S.S.), Ko- 
narkovska — Sokolov (Iugoslavia) 
51/1 p (1) etc.

în penultima rundă Elisabeta Po
lihroniade a învins-o printr-un im
parabil atao de mat pe campioana 
poloneză Erenska. Gaprindașvili a 
cîștigat la Wasnecky, iar Timer a 
învins-o pe Eigenmann, Celelalte 
partide s-au întrerupt.

In „Memorialul Alehin",

Spasski ocupă locul 10
Cu trei runde înainte de termi

narea turneului de șah „Memorialul 
Alehin" în clasament continuă să 
conducă Leonid Stein (U.R.S.S.) cu 
9>/s p, urmat de Smîslov și Karpov 
cu cîte 9 p. Campionul mondial 
Boris Spasski ocupă locul 10 cu 7 
p, iar Florin Gheorghiu se află pe 
locul 14 cu 6 p.

In ziua continuării partidelor în
trerupte tînărul maestru Karpov a 
obținut victoria în fața lui Bron- 
ștein și a remizat cu Tall. Alte 
rezultate i Byrne—Parma remiză ; 
Olafsson—Lengyer 1—0 j Korcinoi 
—Tall 1—0.

Jerome 1967 (rec. mon-

Bob Heyes, 1964,

Smith,

1968

100 yarzi : 8,7 — 
dial 9,1)

100 m : 8,9 — 
mond. 9,9).

220 yarzi : 19,4 — Tommie 
(rec. mond. 20,0)

400 m : 43,2 — Freeman, 
mond. 43,8).

440 yarzi : 43,9 — Larry 
(rec. mond. 44,7).

880 yarzi : 1:44,8 — Sneil 
mond. 1:44,9).

1 milă : 3:50,6 — Byun 1967
mond. 3:51,1).

Interesant este că doar doi dintre acești 
recordmani „lansați" dețin șl recordurile 
mondiale ale distanțelor respective; Este

James.

1960

(rec.

1967,

(rec.

1968

(ree.
(rec.

Faimosul club din Moscova Ț.S.K.A., are o pepinieră de hochoiști care 
cuprinde diferite grupe de virstă, incepind — după cum se poate vedea 
in fotografie — de la copiii aflati f» prinții ani de școală. Pregătirea lor 
este încredințată unor maeștri ai sportului cu vastă experiență ca Ana

toli Firsov, Vladimir Brejnev, Vladislav Tretiak și alții
Foto i „SPORT V S.S.S.R."

vorba de Tommie Smith (220 yarzi) j! 
Jim Ry un (o milă).

Fachirul automobilist
Cum ar putea un fachir să-și exer

cite la volanul unul automobil calitățile 
i <5ii care este Înzestrat ? Procedînd, să 

zicem, ca Anad, un fachir profesionist 
din India, care a parcurs în automobil .

distanța de 200 km dintre localitățile An- 
gor și Bosphal cu o viteză medie de 73 
km pe oră. Șl asta-1 o treabă de fachir?, 
s-ar putea obiecta pe drept cuvînt. Da, 
dacă ținem seama de faptul că Anad a 
efectuat această cursă cu ochii legați.

La sfirșitul tentativei sale, el a decla
rat că nu a avut prea mari dificultăți 
cu stopurile dar că l-au cam încurcat 
vacile sfinte Intîlnlte pe drum șl pe care 
a trebuit să le ocolească cu toată grija.

In urma tragerii la sorți a gru
pelor turneului preolimpic de bas
chet masculin, programat între-2 șt 
14 mai 1972 în Olanda, cele 17 
echipe înscrise au fost repartizate 
astfel: grupa A: Polonia, Spania, 
Ungaria, Anglia; grupa B: Italia. 
Franța; Grecia, Danemarca; grupa 
C: Bulgaria, Turcia, Austria, Ir
landa, Suedia ; grupa D : Cehoslo
vacia, Olanda, Belgia, Albania. Par
tidele se vor desfășura în orașele 
Eindhoven și Arnheim. Primele 
două clasate în fiecare grupă se 
vor întîlni într-un turneu final la 
Amsterdam, primele două echipe 
clasate în
se pentru turneul olimpic de la 
MCnchen.

acest turner calificîndu-
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