
LUCRURILE SEOS
MARII ADUNĂRI NATIONALE
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Ieri dimineață, au fost reluate în 
plen lucrările celei de a Vil-a se
siuni a Marii Adunări Naționale. ■

Lucrările primei ședințe au început 
la ora 10 dimineața. în sala Marii 
Adunări Naționale alături de depu- 
tati. se aflau numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale si 
organizații obștești, activiști de par
tid și de stat, personalități ale vieții 
economice, științifice și culturale, 
ziariști. Erau, de asemenea, prezenii 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, precum si cores
pondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au întîmpi- 
nat cu puternice si îndelungi a- 
plauze sosirea in sala de ședințe a 
conducătorilor partidului și statului.

în loja din dreapta au luat Ioc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mânescu, Paul Niculescu-Mi- 
Zii, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dânălacht, Constantin Dragau, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa. Leontc 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se aflau mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările au fest deschise de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Tn unanimitate, deputății au adop
tat ordinea de zi.

La primul punct al ordinei de zi, 
deputatul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 

Planificării, a prezentat expunerea 
Ia Proiectul de lege pentru adop
tarea planului de dezvoltare econo-

mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1972. •

Avîndu-se în vedere legătura 
strînsă dintre planul de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România și punctele 2 și 3 
de pe ordinea de zi, la propunerea 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
deputatul Fierea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, a prezentat apoi 
expunerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1972 / ~
privind unele măsuri 
bunătățirea utilizării 
salarii planificat 
socialiste de stat.

în continuare, 
Vijolî, președintele 
mico-financiare, a 
tul comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale care au exami
nat proiectele de legi supuse dezba
terii.

După terminarea discuției gene
rale, proiectul de lege pentru adop
tarea planului de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii 
România pe anul 1972 a 
bătut pe articole. Apoi, 
secret, IVțarea Adunare 
a aprobat Legea pentru 
planului de dezvoltare 
socială a Republicii 
mânia pe anul 1972.

După dezbaterea pe articole, prin 
vot secret, Marea Adunare Națio
nală, a aprobat Legea pentru adop
tarea ~ 
1972.

De , ___  __________
articole, prin vot secret. Marea A- 
dunare Națională a aprobat Legea

și la Proiectul de lege 
pentru îm- 

fondului de 
pentru unitățile

deputatul Aurel 
Comisiei econo- 

prezentat Rapor-

Socialiste 
fost dez- 
prin vot 
Națională 
adoptarea 

economico- 
Socialistc Ko-

Bugetului dj stat ne anul
asemenea, după dezbaterea pe

privind unele măsuri pentru îmbu
nătățirea utilizării fondului de sa
larii planificat pentru unitățile so
cialiste de stat.

în continuarea ordinei de zi, de
putatul Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru prețuri, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege cu pri
vire la regimul prețurilor și tari
felor, iar deputatul Iosif Uglar, vi
cepreședinte al " ’ ' '
co-financiare, 
tul comisiilor 1 
examinat acest

Proiectul de 
apoi pe articole, după care Marea 
Adunare Națională, prin vot secret, 
a aprobat _ cu un amendament Le
gea cu privire la regimul prețuri
lor și tarifelor.

La următorul punct de pe ordi
nea de zi. deputatul Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru economia și Administrația 
locală, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege a organizării con
tribuției bănești și în muncă pen
tru efectuarea unor lucrări de in
teres obștesc, iar deputatul Dumi
tru Balalia, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și admi
nistrația de stat, a prezentat ra
portul comisiilor permanente care 
au examinat acest proiect de lege.

După dezbaterea pe articole, 
prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea organi
zării contribuției bănești și în 
că pentru 
de interes

Lucrările 
dimineața.

l Comisiei economi- 
a prezentat rapor- 
permanente care au 
proiect de lege.

lege a fost discutat

mun- 
efectuarea unor lucrări 
obștesc.
sesiunii continuă vineri

Vacanta de iarnă a studenților

TABERELE ALPINE
V

SI DE ODIHNA
LA ORDINEA ZILEI
® Pesle 5 000 de studenți vor popula
pirtiile de schi © Casele de cultură și clu

burile — cartiere generale ale agrementului

© Numeroase tnlreceri și concursuri

de selecte

Studențimea din țara noastră intră 
lntr-o binemeritată perioadă de odih
nă VACANTA DE IARNA 1971. Deci, 
între 19 decembrie 1971 și 2 ianuarie 
1972 vuietul centrelor universitare va 
fi în descreștere, sălile de cursuri și 
scminarii pustii, laboratoarele goale, 
iar studenții și studentele vor umbla 
pe cărări de munte.

Schiurile, patinele și săniile sînt 
la loc de cinste. A venit și timpul 
lor, mai ales după o perioadă de 
muncă intensă, în care preocuparea 
principală a fost studierea cursurilor 
universitare, lucrările practice și de 
laborator, seminariile etc. La munte

și liniștit vaa nins. Peisajul feeric 
răsuna de voioșie și tinerețe I

★
Ministerul învățămîntului, Uniunea 

Asociațiilor Studențești din România 
s-au preocupat din timp de buna 
organizare a vacanței, de crearea 
condițiilor optime pentru practicarea 
sportului preferat.

Astfel, în vacanța de iarnă fiecare 
centru universitar va organiza tabere 
alpine de învățare și perfecționare 
la schi. Antrenamentele schiorilor 
studenți vor fi. sîntem siguri, inten
se. Fiecare centru universitar dorește 
ca la campionatele naționale univer-

PARADOXAL, LA PREDEAL
SCHIUL NU

sitare să fie reprezentat cit mai bine, 
iar numărul titlurilor de campion 
cucerite să fie cît mai mare.

De la Uniunea Asociațiilor Studen
țești «lin România am aflat că în ta
berele alpine vor pleca pentru pre
gătire 1989 de studenți și studente, 
care vor fi echipați pentru schi cu 
sprijinul catedrelor de educație fizică 
din facultăți și al cluburilor sportive 
universitare. Centrele universitara 
și-au asigurat din vreme locurile la 
cabanele și vilele montane cele mai 
apropiate, în condițiile cele mai bu
ne. Bucureștenii și-au concentrat ac
tivitatea în zona munților Bucegi, 
dar numărul mare de participant! la 
tabere a făcut ca multi schiori să se 
deplaseze și în localități mai de
părtate. O parte a studenților de la 
A.S.E. vor 
Curmătura si 
neri agronomi

LA EL• ••
• O stațiune a schiorilor în 
care numai ei sînt neglijați 
® închirierea de schiuri este 
rentabilă dar o fac... ceasor
nicarii ® Haotica situație a 
pîrtiilor “ 
tice se ocupă de toate, nu 
însă și de domeniul schiabil și 
de cei 
sport

SE SIMTE
ACASĂ I

pleca la cabanele 
Padina. Viitorii ingi- 
au optat pentru Deia,

Paul IOVAN 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag, a 3-a)

• Organizațiile turis-

co vor să învețe acest

Predealul este un orășel de munte, 
un orășel al turismului celor patru 
anotimpuri. Și deși este orietnd ospi
talier și frumos. Predealul străluceș
te de splendoare, Lama. Către acest 
miraj alb, către patul de nea pe 
car» alunecă năluci tăcute, evadează 
din orașe îndrăgostiți! muntelui șl ai 
«chiulul. Șl eu mă număr printre •!, 
astfel că îndată ce am aurit că la 
Predeal e zăpadă și ie poete schia, 
nimic nu m-a putut opri »ă-l regă
sesc într-o însorită și albă duminică 
de iarnă. Sînt un admirator vechi al 
stațiunii și edililor orașului. Cunosc 
în amănunt importantele eforturi ma
teriale făcute în ultimii ani pentru 
modernizarea sportlv-turistică a sta
țiunii (2 teleferice. 2 teleschiuri), 
pentru lărgirea bazei materiale desti
nate cazării șl alimentației publice 
(cîteva hoteluri noi — Trei Brazi. 
Cioplea. Clăibucet. Predeal, cîteva zeci 
de vile renovate și modernizate nu
mai tn această toamnă) ; auzisem de

eforturile întreprinse de Oficiul jude
țean de turism de a înviora serile 
orășelului, începînd din această iar
nă. cu o orchestră de muzică popu
lară la Casa de cultură, cu baruri de 
zi șl de noapte, cu jocuri mecanice 
aduse de pe Litoral. Eram curios să 
revăd elegantul complex comercial, 
ți pîrtia de achî luminată (una din 
puținele din Europa), «ă respir ozo
nul Predealului, eram nerăbdător — 
ca schior potențial — să văd surpri
zele pe care Predealul ni le-a rezer-

Marin BRATU

(Continuare în pag. a t-a)

Astăzi

DUBLA

ÎNTRE

DE HOCHEI (juniori)

ALE

Șl UNGARIEI
Astăzi

17,30 pe
Sil mîine, de la ora 

patinoarul artificial 
„23 August” din Capitală, va 
avea loc dubla întîlnire inter
națională de hochei între echi
pele de juniori ale României 
și Ungariei. Jocurile vor fi 
conduse de arbitrii români : C. 
Sgîncă — M. Presneanu 
tăzi) și Fi. Gubernu 
Barbu (mîlne).^

Lotul da seniori a plecat 
ieri în Polonia unde va susți
ne două jocuri cu reprezenta
tiva acestei țări : sîmbătă la 
Torun si duminică la Lodz
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INTERVIUL NOSTRU 
CU „RACHETA DE AUR" 

A ANULUI 1971

1

.1 ILIE NASTASE: „Tenisul
nu se poate juca fără să riști

de tenis a 
București, 
săptămîna

Campionul campionilor 
sosit miercuri seara la 
Omul care a accelerat 
trecută pulsul cardiac a sute de mii 
de telespectatori, omul care a tre
cut in sala Pierre de Coubertin pes
te șase mari talente și șase mari 
orgolii, omul care te obligă să su
feri și să te bucuri alături , de el, 
această mare personalitate a spor
tului românesc, păstrează și după 
acest ultim triumf, expresia de mo
destie și sfială, zîmbetul său franc, 
atitudinea sa deschisă, cumpătată și 
jovială. Joi dimineața, Ilie Nastase 
solicitat acum în zeci de locuri, 
avut gentilețea să ’ " 
„Sportului" pentru 
urmează.

— Cum apreciați 
aeroportul Otopeni ?

— Mi s-a făcut o primire 
lentă care mă onorează 
care mulțumesc. Succesele 
ale sportului nostru și 
care mi-au fost adresate __ ... 
ultimă instanță mișcării sportive din 
România. A venit foarte multă lume, 
am fost luat pur și simplu pe sus. 
îneît, «le la un moment «lat și pînă 
la sosirea acasă 
amintesc mare 
s-a îngrijit de 
tesc prea bine

— Și acasă ?
— Mama era foarte emoționată și 

primele ei cuvinte au fost : „Eram 
sigură că tu vei cîștiga turneul". 
Bine, mamă, că ai fost măcar dum
neata sigură — i-am răspuns — că 
eu unul nu eram".

— Deci, nu credeați, la 5 decem
brie, că în seara zilei de 12 decem
brie veți fi încoronat în sala 
de Coubertin ?

— N-am crezut. Fiindcă la 
am venit cam obosit, direct _
turneul din Buenos Aires, unde ju- 
casem pe un teren în aer liber, me
reu pe o căldură de 33°. Mă aștep
tau deci alte condiții de joc. Apoi 
adversarii erau numai cremă. Cei 7 
care am jucat ia Paris sîntem toți 
cam de aceeași valoare. Cînd jucăm 
între noi, cîștigă cel care e mai în 
formă, mai calm în momentul acela. 
Mai contează, desigur, și șansa.

— Ați ihceput turneul cam greu, 
pierzînd de regulă primul set.

— Nici nu știu ctlm am cîștigat 
primul meci cu Richey, după ce mă 
conducea cu' 4—0 în setul trei. A 
urmat Graebner, alt mare cui pen
tru mine, ei fiind jucătorul care mă 
complexase la un moment dat, fiind
că mă învingea adesea. Acum, după 
ce l-am bătut în două turnee con
secutive, nu mă mai tem de el.

— Apoi Kodes și Fr.'țnpjovici.... 
în această etapă începuserățl să vă 
gîndiți la alternativa cea mai feri
cită 1...

— încă nu. Kodes e pentru oricine 
un rival foarte dificil. Și față de el 
aveam un ușor complex. Iar Fra- 
nulovicl e în stare ' 
în fața oricui.

— Ei, și duDă 4
— După primele ____ _____ _

am început să simt oboseala. Tur
neul a fost pur și simplu epuizant. 
Dar acum știam că voi fi învin
gătorul turneului.

a 
vină în redacția 
interviul care

primirea de pa

exce- 
pentru 

mele sînt 
aplauzele 
revin în

și

nici nu-mi mai 
lucru. Nu știu cine 
bagaje, nu-mi amin- 
cum am ajuns acasă.

Pier -e

Paris 
de la

de orice rezultat

victorii ?
patru victorii,

— De ce ?
— Simțeam că se va întîmpla așa. 

Și mai simțeam că sînt stăpîn pe 
mine. Treptat mi-arn dat seama că 
de cînd joc tenis în marile compe
tiții, niciodată nu fusesem atît de 
relaxat ca în acest turneu. De la 
început mi-ani impus să fiu foarte 
calm. Dar, mai ales, după ce am 
scăpat de Richey, nn-am zis că tre
buie să iau lotul 
mă enervez, să 
pentru orice 
vina mea sau

— Știu că 
v-au criticat 
hazardate. Se 
din lipsă de

— Probabil
Mi s-a spus că și Tiriac în comenta
riile sale exclama cîteodată sfătu- 
indu-mă să renunț la unele execuții, 
să nu mai fac drops-shoturi etc. Aș 
vrea să rog pe toți criticii mei să 
înțeleagă că ăsta este stilul meu. 
Așa sînt eu. Așa joc eu. Nu lovesc, 
ză zicem, mingea cu racheta pe la 
spate ca să placă nu știu cui. ci 
pentru că mie îmi vine cel mai bine 
așa. în clipa aceea nu-mi priește 
altfel. Nu sînt gesturi căutate. Sînt 
gesturi pe care mă trezesc făcîndu-ie, 
Și mai am încă un argument pen
tru cei ce condamnă ideea de risc. 
Tenisul nu se poate juca fără să 
riști. Cine vrea să cîștige trebuie să 
și riște. Richey a avut de trei ori 
meci-ball în fața lui Smith. Dar, de 
fiecare dată, i-a fost frică. N-a în
cercat nimic deosebit, i-a tremurat 
mina. In schimb Smith a cutezat, 
a riscat și l-a învins.

— Discutați unul cu altul, voi ce! 
șapte, in zilele turneului ?

— Aproape dc loc. Fiecare se o- 
dihnea cît putea mai mult, venea la 
antrenament în 
mînca singur și se pregătea pentru 
meciul din seara aceea. Cînd joci 
în fiecare zi, n-ai timp să schimbi 
impresii, 
simți mai

— Cum 
meni, ca

în serios, să nu 
nu scot o vorbă 

nringe pierdută «lin 
din vina arbitrilor.

mulți telespectatori 
pentru unele execuții 
temeau să nu pierdeți 
sobrietate ?
că s-a întîmplat așa.

fiecare dimineață.

Tensiunea e 
bine doar tu
sînt acești 

oarrsni ?

mare și te 
cu tine.
mari tenis-

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 4-a)

în redacția darului nostru Ilie Nastase te simte destins și bine dispus, 
povestind cu plăcere despre grelele încercări prin care a trecut pină 
tn clipa triumfului. Foto : Theo MACARSCH1

COMITETUL EXECUTIV A.E.B.A. A HOTĂRlT:

A

în cadrul recentei ședințe de la 
Londra a Comitetului executiv al 
Asociației europene de box amator 
(A.E.B.A.). organizarea campionatelor 
europene de tineret și juniori din 
1972 a fost încredințată Federației 
române de box. Competiția va avea, 
așadar, loc în România în perioada 
3—11 iunie 1972. reunind pe cei mai 
buni boxeri tineri sau juniori (năs
cut! după 1 ianuarie 1952) de pe con
tinent. împrejurarea aceasta avanta-

Trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU, la C. B. de baschet feminin transmite 1

SARAJEVO, 16 (prin telefon), — 
Miercuri tn amurg, capitala Bos
niei ne-a primit eu adierea curată 
șl rece ce venea dinspre impunăto
rii munți din jur, Bembașa șl Tre- 
bevicl, dar ți cu căldura organiza
torilor celei de a IX-a ediții * 
Campionatului balaanic de baschet 
feminin, veni ți In gara crațruhM

pentru a întîmplna mica noastră 
delegație. în seara respectivă, spor
tivele românce nu s-au antrenat, 
rămînînd în camerele hotelului Na
tional, deoarece odihna, după un 
drum lung șl obositor, le era abso
lut necesară.

Joi dimineață, în schimb, bas
chetbalistele noastre s-au grăbit să

In prima zi a campionatului republican de gimnastică modernă

LUMINIȚA CIZER (Șc.Sp.Z)-CAMPIOANĂ LA CATEG. I

ECHIPELE

ROMÂNIEI

si mrine

ÎNTÎLNIRE

LUMINIȚA GIZRR,

în sala Floreasca din Capitală 
au început ieri întrecerile din ca
drul celei de a IV-a ediții a fina
lei campionatului republican de 
nastică modernă.

Așa cum ne așteptam, lupta pen
tru primele locuri în clasament s-a 
dat intre gimnastele de la Șc. Sp. 2 
și Viitorul. După efectuarea prime
lor două exerciții (impuse, cu min
ge și coardă), în fruntea clasa
mentului individual s-a instalat 
Luminița Cizer (Șc. Sp. 2), tatonată 
dc toate cele trei reprezentante ale 
echipei Viitorul : Adriana Hoppe, 
Doina Păltineanu și Virginia T6- 
rbk. Ea cel de al treilea exercițiu 
— liber ales fără obiect — am pri- 

, vit nu numai un spectacol de cali
tate, dar și o adevărată demonstra
ție de virtuozitate a celor patru 

Ele au 
„încălzească" pină și ini- 

arbitrelor care, de-abia în a- 
moment au acordat primele 
peste 9! Excelente au fost 
— și nu putem trece peste 

lucru — .evoluțiile Doinei 
. ’ care

au reușit să obțină cele mai mari 
note ale zilei (9,30). Cu toate aces
tea, ultimul exercițiu avea să con
sfințească victoria Eunfiniței Cizer, 
care devine astfel campioană națio-, 
nală. Gimnastele de la Viitorul au 
cucerit titlul de campioane pe e- 
chipe.

Iată ți primei» clasate Ia Indivi
dual compus : LUMINIȚA CIZER 
(Șo. Sp. 2) 35,60 — campioană repu
blicană pe 1971 j 2. Adriana Hoppe 
(Viitorul) 15,051 3. Doina Pălti
neanu (șc. Sp. 2) 34,65. PE ECHIPE: 
1. VIITORUL 104,35 — campioană 
republicană pe 1971 ; 2. Șc. Sp. 2
Buc. 103,65 j 3. Universitatea Iași 
91,75.

Horia ALEXANDRESCU

ajungă la moderna sală Skanderja, 
pentru a se acomoda — prin arun
cări la coș ți joc La două panouri 
— cu locul unde-și vor disputa 
șansele tn această competiție.

La Sarajevo, tînăra noastră se
lecționată 
temlcela 
(ctștigător 
cedente) 
cu argint 
ții ale Campionatului 
precum șl pe cel al Italiei, invitat 
să participe în afară de concurs.

Desigur, misiunea jucătoarelor 
românce este extrem de dificilă, 
mai ales că din rtndurlle lor lip
sesc baschetbaliste de valoare, cu 
multă experiență, cum ar fi Ga
briela Ciocan sau Suzana Szaba-

va avea de înfruntat pu- 
team-uri ale Bulgarie! 
al tuturor edițiilor pre- 

fl Iugoslaviei (medaliat 
și bronz _Ja ultimele edi- 

european),

ție de virtuozitate 
gimnaste de care amintesc, 
reușit să „încălzească" 
mile 
cest 
note 
însă 
acest . .
Păltineanu și Adrianei Hoppe,

------------------------------------
*" (Continuare Jnvaa. a D-a)

jează pe carieții pugilismului româ
nesc, întrucît întregul lot actual dc 
tineret este abilitat (prin vîrstă) să 
participe la competiție. Tinerii boxeri 
români au și avantajul de a 
tre puținii „supraviețuitori” 
mei ediții a întrecerii de la 
(1970).

La lucrările de la Londra .. . 
ticipat din partea României. Gheor- 
glie Guriev, președintele F.R. Box și 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv A.E.BA., și Cristea Petroșenea- 
nu, secretar general al F.R.B. și 
membru al Comisiei tehnico A.E.B.A. 
La propunerea comună a delegațiilor 
din România. U.R.S.S. și Italia. Co
mitetul executiv A.E.B.A. a hotărît 
să înainteze Comitetului executiv 
A.I.B.A. (a cărui ședință va avea loc 
în ianuarie-februarie 1972 la Roma) 
sugestia ca la campionatele euro
pene (dacă nu chiar și la Jocurile 
Olimpice) arbitrii să fie trași la sorți 
înaintea fiecărui meci ; experimenta-

fi prin
și pri- 
Miskolc

au par-

rea acestui sistem (mult mai echita
bil, pentru că evită suspiciunile) se 
va face pentru prima oară tocmai cu 
prilejul campionatelor europene de 
tineret si juniori de anul viitor.

Luîndu-se în discuție lotul arbitri
lor europeni, propuși a oficia . la 
Jocurile Olimpice 1972 «le la Miin- 
chen, printre cei desemnați a fost 
inclus și arbitrul internațional Con
stantin Chiriao (România).

în cadrul convorbirilor purtate la 
Londra, delegații români au primit 
asigurări privitoare la o valoroasă 
participare de boxeri străini la pri
mul campionat internațional al 
României, care se va desfășura anul 
viitor la București, între 19 și 23 a- 
priJie. Și-au enunțat pînă acum par-: 
ticiparea loturi masive din U.R.S.S.< 
Cuba. R.D.G., Polonia. Ungaria, 
Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Turcia, Franța șl Italia (care va tri
mite pe Udella și Capretti, boxeri 
bine cotați ps plan european).

Din Almanahul SPORTUL ’72
veți afla cum puteți obține

(Continuare în pag. a 4-a)

NAȚIONALELOR

TINERILOR

aceștia 
ultimei Balcaniade des- 
Iuna august la Bucu-

ÎNOTĂTORI

TT
L A.

IN PREAJMA

Ieri s-au primit la federația de 
specialitate ultimele înscrieri pen
tru întrecerile campionatelor na
ționale de juniori la înot, compe
tiție care va aduce la start nume
roși sportivi, unii dintre 
laureați ai 
fășurate în 
rești.

Aproape 
17 cluburi

Anca Georgescu, campioana și recordmana brasistelor, va încerca în săp
tămîna următo. re o nouă apropiere de elita continentală prin perfor- 
, ’ ntațițe de-valoare

100 de concurenți, diri 
-. —x și asociații sportive, 
împărțiți în două categorii de vîr- 
stă (15—16 ani și 17—18 ani) se 
vor întrece între 20 și 23 decem
brie pe cele 8 «mioare ale bazinu
lui acoperit (50 m) de la „23 Au
gust". Atenție cronometrori — se 
fac ultimele tentative asupra recor
durilor țării I
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NICOLAE MARTINESCU

In fruntea listei DE ONOARE
II la C.M. de greco-romane și 

(Steagul roșu Brașov), lo-

competiției din 
stiluri în cîte 
formațiile fiind 
după criterii

1 în ultima sa ședință, biroul Fede
rației române de lupte a avut de re
zolvat o agendă încărcată cu nume
roase probleme importante pentru bu
nul mers al sportului luptelor.

• S-a hotărît ca noul campionat 
național pe echipe, ediția 1972 să se 
dispute după formula 
1971, adică la ambele 
două serii a 9 echipe, 
împărțite pe grupe 
geografice. Competiția va începe la 
20 februarie la greco-romane și la 27 
februarie la libere. Seriile vor fi ast
fel alcătuite Incit cele mai bune for
mații. participantele la turneele finale 
la greco-romane și libere, să activeze 
In ambele serii. împărțirea echipelor 
In serii va fi efectuată de către co
misia de competiții la sfîrșitul lunii, 
după rare, se va face tragerea la 
sorți.

• Au fost omologate rezultatele 
campionatului pe echipe ediția 1971 
și a campionatului de calificare. Cam
pioane pe anul în curs sînt echipele 
Steaua, la lupte libere și Dinamo 
București, la lupte greco-romane. Au 
retrogradat din divizie formațiile 
C.S.M. Reșița și Mureșul Tg. Mureș 
la greco-romane, I.M.U. Medgidia și 
Constructorul Hunedoara la lupte li
bere. Au promovat In prima catego
rie a campionatului Aluminiu Slati
na, A.S.A, Cluj (greco-romane). Di
namo Brașov și Autosport SI. Gheor
ghe (libere).

• Biroul federal. Pe baza rezulta
telor obținute în cursul anului, a 
acordat categoria I de clasificare 
unui mare număr de sportivi — 123 
Ia greco-romane și 108 la libere. 
Totodată, au fost propuși pentru a fi 
distinși cu titlul de maestru al spor
tului 10 luptători, printre care : M. 
Dumitru (Dunărea Galati). E. Hupcă 
(Metalul București) — greco-romane 
și Em. Butu (Nicotină Iași) — libere.

• S-a stabilit’ tabelul de onoare 
al F.R.L. pe 1971. Pe primele trei locuri 
se află N. Martinescu (Dinamo Bucu
rești) medalie de argint la C.M. de 
greco-romane. Gh. Stoiciu (Steaua),

locul
L. Ambruș 
cui II la C.M. de lupte libere.

• Cu oaazia aoestei ședințe, biroul 
federal a analizat activitatea secțiilor 
de lupte de la Progresul Brăila (care 
are echipă în divizia A la libere) și 
C.S. Pitești (cu formație în divizia 
de greco-romane). Ambele secții des
fășoară o activitate mulțumitoare, a- 
cordă atenția cuvenită pregătirii 
sportivilor fruntași, cit șl creșterii 
elementelor tinere si participă cu 
bune rezultate în campionatele națio
nale. Nu a fost acceptată propune
rea clubului brăilean de a-și profila 
secția numai pe lupte libere. Mem
brii biroului au trasat conducerilor 
celor două secții jaloanele activității 
lor viitoare, Ș-a recomandat. printre 
altele, ca în ambele orașe să se a- 
corde mai multă atenție popularizării 
sportului luptelor In rîndurile tinere
lului. în școlile profesionale, în spe 
cial. să se înființeze grupe puternic» 
de greto-romane (la Brăila) și d» 
libere (la Pitești), să fie urmăriți 
mai îndeaproape în pregătirea lor 
sportivii nominalizați în loturile na
ționale

*
comisiei municipal» 
Gheorghe. ne-a adu» 

că după o întrecea-»

Președintele 
de lupte. Ilie 
la cunoștință _ ___ _ ___________
de peste opt luni s-au încheiat con 
fruntările în campionatul pe echipe 
(tur-retur) la juniori. La competiția 
municipiului București au participa) 
26 de formații, printre care și Pe
trolul Ploiești. Pe primele locuri s-au 
clasat — la greco-romane — junior) 
mici : 1. Rapid 36 p, 2. Progresul 
31 p, 3. Dinarno 29 p ; juniori mari • 
I Progresul 33 p. 2. Dinamo 27 p, 
3. Rapid 25 p. Libere — juniori 
mici : 1. Rapid 26 p. 2. Petrolul Plo 
iești 26 p. 3. Steaua 20 p ; juniori 
mari : 1. Dinamo 30 p, 2. Progresul 
22 p. 3. Rapid 20 p. Antrenori evi- 
dențiați : V. Constantinescu (Progre
sul). I. Radu (Petrolul) V. Caras 
(Rapid) și Al. Ruji (Dinarno).

Constantin Rădulescu, unul din cei mai buni popicari ai Rapidului, a 
realizat duminică, in ultima etapă a turului, cel mat mare punc

taj : 998 p.d. Foto : M. THEO

DUPĂ PRIMĂ JUMĂTATE A CAMPIONATULUI
încheierea sezonului competițional de 

toamnă constituie și pentru echipele 
masculine din divizia A prilej de reflec
ții asupra comportării în prima jumătate 
a campionatului. Noua formulă de dis
putare a competiției — 20 de formații 
împărțite în două serii după criterii 
geografice, deci cu 8 echipe mai mult 
decît în ediția precedentă —- n-a dimi
nuat valoarea întrecerilor, întrucît majo
ritatea noilor promovate au reușit să 
țină pasul cu divizionarele care de ani 
de zile activează in prima categorie a 
campionatului.

CE NOAPTE, CE NOAPTE!

PREGĂTIRI PENTRU GALA INTERNAȚIONALĂ DE LA GALAȚI

Boxerii din lotul secund al țării 
s-au pregătit intens în ultima pe
rioadă în vederea întâlnirii cu echi
pa B a Poloniei. După succesul 
Înregistrat în fața primei repre
zentative a B-D. Germane (6—5), 
antrenorii au luat măsuri de întă
rire a echipei deoarece meciul cu 
naționala secundă a Poloniei se 
anunță deosebit de dificil. Oaspeții 
vor deplasa la Galați o formație foar
te puternică în care sint incluși 3 
campioni ai țării pe anul în curs: 
Piotr Orszt (semimuscă), Jan Zc- 
Iezniak (semiușoară) și Stanislaw 
Dragan (semigrea), precum și fi- 
naliștii Zbigniew Petriszin (mijlo
cie mică), Ryszard Sitkowski (mij
locie) și Janusz Gierlecky (grea). 
Din simpla enumerare de mai sus 
rezultă că reprezentanții României 
vor avea o misiune grea, a cărei 
rezolvare favorabilă depinde de 
munca depusă în ultima perioadă 
de toți componenții echipei.

O vizită la Complexul „23 August" 
ne-a edificat asupra pregătirii sus
ținute pe care boxerii ro
mâni, a modului’ȚTu'cî'icios în care 
antrenorii Ion Stoianovici, Petre 
Mihai și Șerbu Neacșu se ocupă de 
fiecare sportiv în parte. De altfel, 
In timpul antrenamentelor s-a fo
losit o aparatură deosebit de pre
țioasă. Este vorba de video-mag- 
netofonul, care In timpul meciuri
lor de antrenament, a luptei libere, 
înregistrează greșelile comise, care

apoi sînt redate și discutate în a- 
mănunt cu fiecare boxer în parte. 
Cu acest aparat se pot remedia 
deprinderile greșit însușite, se pot 
perfecționa loviturile.

Lotul a suferit unele modificări. 
S-a renunțat la greul Ilie Dascălu, 
care nu a corespuns în meciul cu 
R.D.G., și a fost selecționat Iancu 
Anghel. La cocoș, Ionel Cioooi nu 
mai poate face categoria, fiind în
locuit cu Vasile Ivan. Iată cum va 
arăta echipa secundă a României 
pentru întîlnirea de la Galați cu 
Polonia B, în ordinea categoriilor : 
Petre Ganea (Constructorul Galați), 
Anton Cojan (Constructorul Ga
lați), Vasile Ivan (C.P.M.B.), Octa
vian Amăzăroaie 
Galați), Gheorghe

(COnstructorul
Ciochină (Stea-

ua), Gheorghe Pușcaș (Steaua), 
Ion Hodoșan (Metalul București), 
Ion Mocanu (Metalul Bocșa Româ
nă), Constantin Cojocaru (Con
structorul Galați), Marin Constan- 
tinescu (Metalul București) și Iancu 
Anghel (Muscelul Cîmpulung).

Deci, duminică, cu începere de 
la ora 10, sala Sporturilor din Ga
lați va găzdui întîlnirea internațio
nală de box dintre reprezentativele 
secunde ale României și Poloniei 
în care sperăm că sportivii țării 
noastre vor avea o comportare pe 
măsura renumelui de care se bucu
ră pugilatul românesc în arena in
ternațională.

GONG!
O La sediul F.R. 

tragerea la sorți a 
finaliste participante Ia „Cupa Fe
derației Române de Box". La Ti
mișoara se vor întrece Farul Con
stanța, Dinamo Brașov și A.S.A. 
Cluj, iar la Constanța : Electropu
tere Craiova, Metalul + Rapid 
București și Constructorul Galați. 
Semifinalele se vor disputa în zi
lele de 24 și 25 decembrie. In pri
ma zi se vor întîlni: Farul Con
stanța — Dinamo Brașov, învin- 
gătoarea urmînd să boxeze a doua 
zi cu A.S.A. Cit | pentru stabili
rea finalistei. La Constanța: Elec
troputere Craiova — Metalul 4* 
Rapid, iar învingătoarea cu Con-

Box a avut loc 
echipelor semi-

REZULTATE STRÎNSE

PAUL OLTEANU

structorul Galați. Echipele cîștigă- 
toare ale grupelor semifinale își 
vor disputa finala „Cupei F.R. 

în

IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ
întîlnirea internațională bilaterală de 

tir (la probele cu aer comprimat) dintre 
reprezentativele I.E.F.S. și Zalka KMFSE 
Budapesta s-a încheiat ieri. Competiția, 
organizată excelent, a însemnat o reu
șită și pe plan propagandistic, întrece
rile fiind urmărite cu mult inters de un 
număr de peste 700 de studenți. De re
marcat și sprijinul acordat de conducerea 
Institutului de Arhitectură din Bucu
rești a cărui sală a găzduit concursul.

Iată acum și’ rezultatele finale «’dună 
două zile de întreceri) : PISTOL CU AER 
COMPRIMAT, seniori : 1. Ferencz Kocz- 
ka (Zalka) 734 p, 2. Istvan Tamoczas 
(Zalka) 730 p 3. Ferenc Nemeth (Zalka) 
727 p, 4. Marcel Tapu (I.E.F.S.) 724 p,

Agnes Veress (Zalka) 714 p,juniori : 1.
2. Gyula Kulcsar (Zalka) 712 p, 3. Grâ- 
țian Calotă (I.E.F.S.) 708 p.

ARMA CU AER COMPRIMAT, senioare: 
1. Ioana Soare (I.E.F.S.) 739 p. 2. Edda 
Baia (I.E.F.S.) 735 p, 3. Mariana Anto
nescu (I.E.F.S.) 710 p. seniori : 1. Ale
xandru Belinschi (I.E.F.S.) 730 p (ultima 
decadă : 94 p), 2. Gyorgy Bognar (Zal
ka) 730 p (ultima decadă : 92 p), 3. Ro
bert Weinerich (I.E.F.S.) 726 p, juniori : 
1. Zoltan Haus (Zalka) 723 p, 2. Daszlo 
Silto (Zalka) 720 p, (ultima decadă : 91 
p). 3. Gizella Boigar (Zalka) 720 p (ul
tima decadă : 89 p).

disputa finala „Cupei 
Box" în ziua de 29 decembrie 
sala Floreasca din Capitală.

• CMEFS și Consiliul local 
sindicatelor au organizat prima 
diție a „Cupei municipiului Bîrlad' 
la box. Au participat boxeri din 
Galați, Focșani și Bîrlad. Trofeul 
a revenit pugiliștilor din Focșani 
care au acumulat 8 p. Iată cîteva 
rezultate : cat. cocoș: L. Cruceanu 
(B) b.p. Gh. Cîlțea (F), V. Muntea- 
nu (G) b p. N. Arion (B), cat. pană: 
I. Stan (F) b.p. Șt. Contuman (G), 
Toni Mircea (G) b.p. Gh. Craio- 
veanu (B) : cat. ușoară : I. Rusu 
(F) b.p. M. Adjudeanu (G) (Eliade 
SOLOMON — coresp.)

• La Ploiești a început cea de 
a II-a ediție a „Cupei de toamnă" 
la box. Participă pugiliști de la 
Voința, Rafinorul. Prahova și Pe
trolul Ploiești. Metalul Plopeni și 
Energia Cîmpina. In prima reu
niune s-au evidențiat meciurile i 
D. Rotăreanu b.p. T. Toma. I. Pă- 
duroiu b.p. T. Tudor și P. Tîrboi 
b.p. St. Roșea. (A. VLASCEANU — 
coresp.).

(Urinare

al
e- j«

din pag 1)

de iarnă, mcxlul 
sezon.

vat în acest început 
în care a fost pregătit noul 
Dar. dezamăgire ! Tristă revedere pe 
care am să v-o relatez si dv. In 
credința că toți cei ce trebuie să 
audă vor auzi și vor lua măsurile ur
gente care se impun.

ROMANIA FILM prezintă săptâmîna viitoare pe ecrane 
FILMUL CELOR MAI POPULARI ACTORI DE COMEDIE:

— Toma CARAGIU — Sebastian PAPAIANI — Dumitru FURDUI : 
BRIGADA DIVERSE

— Dem. RADULESCU — Puiu CALINESCU — Jean CONSTANTIN : 
ADVERSARII LOR

— Și... Ion FiNTEȘTEANU, înlr-o apariție inedită

BRIGADA DIVERSE, LA MUNTE Șl LA MARE
al treilea film al unui serial de mare succes 

Comedie polițistă, în regia lui . MIRCEA DRAGAN 
în alte roluri : Ioana Drăgan, lurie Darie, Gheorghe Oancea, 

Reka Nagy, Elena loja
Scenariul : Nicolae Țic, Mircea Drăgan ; Imaginea : Nicolae Mărgi- 
neanu ; Muzica : Ion Cristinoiu ; Decoruri : arh. C. Simionescu ; Cos

tume : Ileana Oroveanu Kosman

PENTRU ÎNCHIRIERI DE SCHIURI 
ADRESAȚI-VA LA CEASORNICĂRIE i

întocmai statisticilor realizate ue 
Institutul de studii al muntelui de la 
Chambery (Franța) care dovedesc că 
din totalul clientelei stațiunilor de 
sporturi de iarnă 80 la sută schiaza, 
16 la sută practică alte sporturi 
șl numai 4 la sută sînt se
dentari. și Predealul se supune aces
tor procente. Dar nu toți vizitatorii 
sînt pregătiți, au materiale și echi
pament. Ce găsesc ei la Predeal ?

Cînd se dau jos dîn tren, la sub
solul complexului comercial găsesc o 
încăpere cu lacăt, la ușă. Pe firmă 
scrie : „Coop. Tehnica — închirieri 
de material sportiv”. în vitrină este 
afișat anunțul din subtitlu. Dacă te 
Încumeți să urci la ceasornicar gă
sești circa 100 perechi aflate la ve
dere. dar altele, noi, sînt ascunse de 
ochii curioșilor. Dacă te bate norocul 
și ai rupt pe pîrtie un schia (chiar 
din cele vechi, folosite 3—4 ani si 
amortizate total sau parțial) ceasor
nicarul nu te iartă. Ți le trece pe 
nume, după ce le achiți. Dacă n-ai 
bani. Iți face proees-verbal și jurista 
cooperativei te urmărește pe la tri
bunale și întreprindere. Noi credem că 
In mod corect ar trebui să se scadă 
uzura ori să se achite numai costul 
reparației cu un eventual spor de 
degradare. De fapt. 100 garnituri 
sînt prea puține pentru cele 3 000 do 
locuri pe serie, pentru cele cîteva 
mii de elevi și studenți din taberele 
de vacanță, pentru miile de turiști 
de tranzit duminical. Și pentru 
este prea puțin ceea 
Tehnica, pe trotuare, 
ienele de zăpadă ca 
cială sînt expuse In alte locuri.»
MOSTRE ANTIPROPAGANDISTICE...

că 
ce oferă Coop, 
înfipte In tro- 

reclamă comer-

...de schiuri vechi de 20—23 de ani, 
de fapt materiale reformate, cu vlr- 
furi rupte, reparate cu tablă si cuie,

In 
care 
TS. 
structorul Galați, 
divizionare merită să insistăm. Mure
șenii au o echipă omogenă (antrenor T. 
Szemanyi) și, datorită muncii temeinice 
de pregătire pe care o efectuează, au 
obținut în cele nouă etape un adevărat 
record : au terminat turul competiției 
neînvinși. Cu un avantaj de 6 puncte 
față de a doua clasată în seria Nord, 
Voința Tg. Mureș conduce cu autoritate 
în clasament și are șanse mari de a 
ciștiga scria. Constructorul Galați, nou 
promovată în divizie, are o componență 
valoroasă, intrucît aici s-au transferat 
în vară o serie de jucători de primă 
mină cum sînt : cuplul reșițean I. Bă- 
iaș — I. Tlsmănaru. vicecamploni ai 
lumii, meclieșenii A. Chirilă și I. Biciușcă 
și ploieșteanul V. Ivan, care este Și an
trenorul formației

Dintre celelalte echipe care au debutat 
în divizie, foarte bine s-au prezentat 
pînă acum Vuința Cluj. Electrica Sibiu 
și C.F.R. Tg. Mureș în seria Nord. în 
cealaltă serie, o impresie destul de bună 
a lăsat Bulmentul Brașov, unde s-au ri
dicat eîțiva tineri popicari’cu perspective, 
ca de Pildă P. Radu și L. Kiss. O poli
tică sănătoasă de promovare a tinerelor 
elemente se duce și la Voința Cluj, O- 
limpia Reșița, Gaz metan Mediaș, Pe
trolul Ploiești ș.a. In întrecerile divizio
nare, precum șl în campionatul indivi
dual șl pe perechi, s-au evidențiat o 
serie de tineri cum sînt I.. Moldovan (CF1< 
Tg Mures), I. Scheflz (Petrolul 
Iești). I. Stefucz (Voința Cluj). Al. Turtor 
(Rapid București), M. Bălescu 
București) etc.

Dintre multiplele aspecte ale turului 
campionatului reține atenția revenirea 
unor formații in primul eșalon, formații 
care tn campionatul trecut au evoluat 
slab. Printre acestea sc află Gloria 
București. Constructorul București și 
C.F.R. Timișoara Și-au îmbunătățit mult 
jocul in ultimul timp și petroliștii plo- 
ieșteni care, avind acum in formație pe 
actualul campion al țării — Gh. Silves
tru (transferat la Petrolul de la Rafi
năria Teleajen), alcătuiesc o echipă re
dutabilă

Dintre aspectele negative ale întrece
rilor trebuie să amintim că o bună parte 
dintre echipe nu respectă regimul de 
antrenament presens de F.R.P. Așa, de 
pildă, doar puține formații se antrenează 
de patru ori pe săptămînă majoritatea 
numai de două ori. ceea ce pentru o 
formație angajată !n întreceri care soli
cită eforțuț-f mari de la jucători este 
foarte puțin. Sînt, totuși, 'antrenori care, 
lucrează cu bune rezultate, iar elevii lor 
obțin succese în meciuri. In această pos
tură se află I. Dragomirescu (Petrolul), 
T. Szemanyi (Voința Tg. Mureș), V. 
Gyarfas (Voința Cluj). V. Petrovicl (E- 
lectrica Sibiu), I Petru (Rapid Bucu
rești) și R. Cernât (Voința București).

Tema
SERIA SUD

1. Constr. Galați 9
2. Rapid Buc. 9
3. Petrolul Ploiești 9
4. Voința Buc. 9
5. Flacăra Cîmpina 9
6. Gloria Buc 9

fruntea clasamentelor se află echipe 
au jucători valoroși, cum sînt Voința 

Mureș — campioană a țării și Con- 
~ Asupra acestor două

să insistăm.

„Formidobil 1 Formidabil I E de neconceput I* a 
strigat Țiriac la penultimul „lung de linie' al lui Ilie 
Năstase, a strigat oum nu l-am auzit strigînd de-a 
lungul atâtor zile și nopți de tenis, mai am și acum 
în auz strigătul lui nestăpinit, așa cum păstrez și sin
gurul lui hohot de rîs. Mă întreb și azi ce a fost 
formidabil și de neconceput, duminică noaptea, o 
noapte fără precedent în istoria televiziunii pe aces; 
te pămînturi, milioane de oameni profani, indiferenți 
la sport sau foarte fuduli față de acest fenomen fi
ind siliți să se convertească la o nouă frumusețe... 
Ce a fost formidabil și de neconceput ?

Formidabil a fost spectacolul u- 
man. Formidabilă a fost victoria ce
lui care a părut tot timpul vulnerabil 
și imperfect. Nu mai era un meci de 
tenis, era o poveste, un basm — nu 
e de loc întâmplător, cum se zice, că 
o prietenă epuizată de această fina
lă a adormit după aceea la jumă
tatea „Trenului de Gunn Hill", un 
western cu Kirk Douglas și Anthony 
Quinn nu-i mai spunea nimic 1 A în
vins cel care a avut căderi după 
nemaipomenite triumfuri de o secun
dă, cel care după un fantastic 5—2 
e ajuns și întrecut cu 7—5, cel care 
se putea bizui pe toată înțelegerea 
noastră pentru a fi disperht, cel ispitit mereu să 
cedeze, cel pe care necazul și sfîrșeala îl strîngeau 
mereu de gît, un om căruia nu-i „mergea" totul per
fect, dar care sfida perfecțiunea și nu ceda, și nu 
dispera, și nu se temea, și risca, și nu se lăsa tero
rizat de neputință. Nici pînă azi, logic, analizînd 
lucid punct cu punct, nu aș putea spune cum și de 
ce l-a învins Năstase pe Smith. Fiindcă americanul 
a fost și el extraordinar, revenirile lui au fost su
perbe, minute întregi omul acesta mi-a dat impre
sia că deține o calitate fundamentală, în viață și 
deci în sport : nu ratează nici un moment decisiv. 
De cîteva ori, l-am auzit urlînd pe dinăuntru — și 
mi-am zis că nu poate fi învins în mod normal.
Năstase l-a întrecut, cred, într-un chip de neconceput, 
tocmai așa cum striga Țiri într-un mod anormal. 
Adică printr-o nebunie, pe tărîmul nebuniei, acolo 
unde nu se mai poate analiza nimic clar. E ceea ce

spunea mereu Țiriac, în limbajul lui de „nespecia- 
list" al cuvîntului (măcar de s-ar exprima mulți spe
cialiști ai telecuvîntului cu bunul său simț și cu 
exactitatea sa): „l-aș vrea nervos, aș vrea ca Ilie să 
se enerveze !"... „Enervarea" aceasta e numele de 
fiecare zi — în cazul unui talent ca Năstase — al 
inspirației maxime, bine biciuite,’ al stării de grație, 
al nebuniei care umilește chiar perfecțiunea rece și 
exactă... Smith nu a ratat nici un moment decisiv, 
Năstase a fost însă capabil de orice, chiar, să cîș- 
tige după ratarea unor mingi decisive — aici a fost 
diferența. Norocul ține cu cei curajoși, dar . cei cu 

talent „nebun" pot învinge și neno
rocul...

Iar dacă există ceva într-adevăr 
de neconceput, este ceea ce un co
respondent, M. Alexandru (Buourești), 
formula într-o scrisoare datată 11 
octombrie 1971, după finala „Cupei 
Davis" : ... „apariția unor jucători ca 
Țiriac și Năstase este o anomalie 
față de numărul de jucători, de te
renuri, de raritatea și calitatea ma
terialului... 
jucat meciuri - - ,
nai pînă în semifinale ? Cu

.. Știti condițiile în care s-au 
ciurile campionatului națio-

__  __ ' ~ " I două
mingi în joc, fără „băieți de mingi" 
și cu un singur arbitru de scaun I..." 

Am fi prea romantici dacă în clipa acestui triumf am 
uita cum se joacă tenis în țara lui Năstase și Țiriac.

CORESPONDENTA

In „cazul Dinu* : Ștefan (București), St. _ Codac 
(Calea Moroeni nr. 26 — Sinaia), A. Dan (Cluj — care 
deplînge soarta lui Soo) sînt de acord cu articolul 
meu. C.M. (București — care mă acuză că țin cu 
Steaua I), M. Barzon (Bd. Miciurin 9—București, care 
observă că jocul dur al lui Dinu în „națională" nu 
întâmpină obiecții I) și Elena Tomozei (lași — care 
mă trimite „să repar ceasuri" și-mi reamintește versu
rile lui Eminescu : „e ușor a scrie versuri, cînd...") 
îmi sînt împotrivă. La scorul de 3—3, orice meci se 
mai joacă...

BELPHEGOR

PIo-

(Voința

RABȘAN

0 
o 
o 
o 
o 
o

1 25304 16
3 25633 12 

25471 
20632 
20154 
19844

3
4
4
4

12
10 
io 
io

7 Constr. Buc. 9 4 0 5 24485 8
8. Rulmentul Brașov 9 3 0 6 19622 6
9. Metalul Plopeni 9 2 0 7 23741 4

10. Rafinăria Teleajen 9 1 0 8 20044 2
SERIA NORD

1. Voința Tg. Mureș 9 9 0 0 25675 18
2. Voința Cluj 9 6 0 3 24G78 12
3. Electrica Sibiu s 6 0 3 19492 12
4. CFR Timișoara 9 5 0 4 24868 10
5. Olimpia Reșița 9 4 0 5 24415 8
6. C.F.R Tg. Mureș 9 4 0 5 19809 8
7. C.S.M. Reșița 9 4 0 5 18864 8
8. Voința Lugoj 9 3 0 6 19276 8
9. Gaz metan Mediaș 9 2 0 7 23424 4

10. I.C. Oradea 9 2 0 7 19381 4

,,INTERNAȚIONALELE" BULGARIEI

ÎNCURAJATOARE EVOLUȚIA FETELOR, DAR BĂIEȚII AU DEZAMĂGIT
La campionatele internaționalei 

de tenis de masă ale Bulgariei, 
desfășurate la Pleven, au fost pre- 
zenți sportivi din opt țări printre 
care și cinci jucători din Româniai 
Eleonora Mihalca-Vlaicov, Carmen 
Crișan, Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe, Nicolae Stelian.

întrecerile, situate la un nivel 
valoric mediu, au constituit un 
bun prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a unora 
componenții de bază ai loturilor 
noastre reprezentative.

dintre

Bilanțul

înregistrat de sportivii români este 
meritoriu : două titluri, tot atîtea 
locuri secunde și un loc trei.

Sub aspectul tehnic, concluziile 
sînt încurajatoare în ceea ce pri
vește pe Eleonora Mihalca-Vlaicov 
și Carmen Crișan. Ele s-au arătat 
în progres față de evoluțiile de la 
începutul sezonului. Considerăm 
îndeosebi semnificativă victoria 
lor categorică asupra selecționa
tei Poloniei alcătuită din rutina
tele Calinska și Noworytn. Cu pu
țină șansă și cu mai multă con-

a campionatului republicanîn prima zi
(Urmare din pag 1)

La categoria a Il-â primele con
fruntări s-au desfășurat în reuniu
nea de dimineață, sportivele pre
zentând exercițiile impuse (cu cero 
și fără obiect). Din păcate, nota ge
nerală a întrecerilor de Ia această 
categorie a fost nemulțumitoare, 
majoritatea evoluțiilor fiind de un 
nivel foarte scăzut. Acest lucru a 
și făcut ca notele acordate de bri
găzile de arbitre să oscileze între 
3,95 (minima!) și 8,75 (maxima!). 
Singurele formații care s-au pre
zentat mai aproape de valoarea lor 
au fost — scontat de altfel — cele 
ale Șc. Sp. 2, Viitorul, Șc. Sp 1 și 
Șc. Sp. Ploiești.

O frumoasă impresie ne-a lăsat 
gimnasta Ileana Drăgulin (Șc. Sp. 
1) care a cucerit titlul de cam
pioană la exercițiul impus cu cerc, 
evoluînd dezinvolt, cu mare ampli
tudine în mișcare, avind și o bună 
mînuire a obiectului. De altfel, 
comportarea ei a fost prima surpri
ză a zilei, cea de a doua repre- 
zentînd-o evoluția Marinei Fru- 
mosu (Șc. Sp. 2) care a lucrat ex
trem de relaxat, reușind .să-și de
pășească mai puternicele 
piere (Volentir și Cozia) și 
tige titlul de campioană la 
țiul impus fără obiect. Ea 
deazâ acum cu șanse mari

cerirea titlului de campioană ab
solută a acestei categorii!

Menționînd și evoluția echipelor 
Șc. Sp. Ploiești (din formație s-a 
comportat constant bine Adriana 
Angelescu) și Viitorul (o remarcă 
pentru Carmen Vlăsceanu), pre
zentăm mai jos primele trei cla
sate la cele două exerciții dispu
tate pînă acum, precum și situația 
actuală în clasamentul individual 
compus:

EXERCIȚIU CU CERC! 1. Ma
rina Frumoșii (Șc. Sp. 2) 8,75; 2. 
Adriana Angelescu (Șc. Sp. Plo
iești) 8,60 ; Mihaela Volentir (Șc. 
Sp. 2)_ 8,55. EXERCIȚIU FArA 

1. Ileana Drăgulin (Șc. 
Mihaela Volentir 

Mioara Cozia (Șc.

OBIECT :
Sp. 1) 8,50; 
(Șc. Sp. 2);
Sp. 2) 8,35.

INDIVIDUAL 
două exerciții): 
mosu și Mihaela Volentir 17,00; 
Adriana Angelescu 16,95.

2.
3.

COMPUS (după
1—2. Marina Fru-

3.

centrare și Carmen Crișan s-ar fi 
putut clasa în finala de simplu 
femei. Ea a pierdut însă, în sfer
turi de finală cu 2—3, la Hoves
tadt (R.D. 
condus cu 
ționat 
finala 
mană

Din 
măgit 
în care doar iugoslavul Karaka- 
șevici reprezenta o 
națională, jucătorii 
reușit totuși să iasă
Intr-adevăr, situația lotului mas
culin este mai mult decît Îngri
jorătoare.

Rezultate, echipe fete: România 
cu' Bulgaria II 3—0, Iugoslavia 
3—0, semifinale: România — Po
lonia 3—0, Bulgaria — Ungaria 
3—0, finala : România — Bulgaria 
3—1 (Crișan — Neikova 1—2, Mi
halca — Ranghelova 2—0, Mihal
ca, Crișan — Neikova. Ranghelova
2— 0, Crișan — Ranghelova 2—0) I 
echipe băieți: România cu Turcia 
II 3—0, Bulgaria IV 3—0, Iugo-
’avia 0—3, 

Bulgaria 
mifinale : 
(Ungaria) 
sica 3—1, 
halca 3—1 ; simplu băieți : finala: 
Karakașevici — Raui (R.D.G.) 3—2, 
Doboși a pierdut la Karakașevici cu 
1—3 (turul III), Gheorghe la Râul 
cu 0—3 (turul II), Nicolae la Kri- 
stanov (Bulgaria) cu 2—3 (turul
I) ; dublu fete, finala : Szendy, 
Molnar — Mihalca, Crișan 3—21 
dublu băieți, finala: Kocsis, 
Bankuti — Boși, Zaiar (Ce
hoslovacia) 3—0. Cuplul Gheorghe 
— Nicolae a fost eliminat în turul 
II de Karakașevici — Jivkovici cu
3— 0 ; dublu mixt, finala : Crișan, 
Gheorghe — Szendy, Bankuti 3—1.

Ion POP, antrenor

Germană), după ce a 
2—0 la seturi. De men- 
și Mihalca, a avut In 
aceeași jucătoare ger-

că
cu

un set și 20—15 I
păcate, băieții ne-au deza- 
din nou. Intr-o competiție

valoare inter- 
noștri nu au 
din anonimat.

finala: Iugoslavia —
I 3—1 ; simplu fete, se-

Hovestadt — Szendy 
3—0, Mihalca — Calin- 
finala : Hovestadt — Mi-

PARADOX LA PREDEAL
adevărate stinghii de gard, fără can
turi. uscate, coșcovite, cu bocanci 
vechi, mîncați de mucegai și trans
pirație. cu bastoane de alun, cu ron
del de 30 em. Șînt. materialele _ ofe
rite spre închiriere (10 lei pe. zi) de 
cîteva ateliere particulare aciuite prin 
cîteva pivnițe ce au servit cîndva și de 
cotețe. Negăsind suficient la coope
rație. amatorul de schi închiriază și 
aceste orori. Am amintit cele, de 
mai sus. spre a sublinia necesitatea 
unui nou centru de închiriere de 
schiuri și echipament în vecinătatea 
pirlici. la vechea cabană, sau într-o 
căsuță-camping adusă în acest scop 
la pantă. La fel de necesar este .ca 
și cooperația să deschidă un atelier 
de montare, reparații și ceruit. După 
cum excelentă ni se pare ideea ca 
fabricile producătoare de schiuri și 
echipament — C.I.L. Reghin, Fabrica 
de încălțăminte sportivă Reghin etc. 
să deschidă în Predeal. Sinaia, Bra
șov, magazine permanente de expozi
ție și vînzare a produselor proprii. 
Toate scopurile ar fi atinse : recla
mă comercială, operativitate, aprovi
zionare. consultarea publicului etc.

PÎRTIA MACINATA DE SENILE, 
IAR INSTALAȚIILE MECANICE STAU

Ii știam pe predeleni buni gospo
dari. Toate instalațiile mecanice func
ționau în anii trecuti din plin. Nu 
știu ce s-a întîmplat. mai ales că ele 
au intrat în administrația unei sin
gure întreprinderi pe țară. ..Baza de 
transport turistică cu tracțiune pe 
cablu”. Duminica trecută însă, la 
Predeal, din cele 4 instalații meca
nice. doar un teleferic funcționa. Al 
doilea n-avea un pinion (nerealizat 
de mult da Steagul roșu), schiliftului 
vechi i se demontaseră tablourile 
electrice, celui nou nu i se montaseră 
aceleași tablouri, deși 
finanțarea erau făcute 
putea începe din iulie, 
schilifturile din Bucegi 
putincioase, nerevizuite, 
întreprinderea de construcții Brașov 
a tărăgănat totul inexplicabil. Lucră
rile au început tîrziu. pe ploaie, cînd 
șenilele transportoare au măcinat 
pîrtia. De fapt — spunea tov. Luca, 
vicepreședintele Consiliului popular — 
însăși situația juridică este neclară, 
haotică. De fapt sînt prea multi stă- 
pîni. Pirtiile — ale nimănui (și de 
acea se degradează), instalațiile me-

proiectele și 
și construcția 
De fapt si 
stau tot ne- 
La Predeal,

coechi- 
să cîș- 
exerci- 
candi- 
la cu-

canice — ale actualei întreprinderi, ho
telurile și restaurantele — ale O.I.T., 
iar luminarea pîrtiei (costisitoare de 
altfel) este suportată de Consiliul 
popular. Debitul mare turistic pre
tinde un grad civilizat de prestații 
și tarife avantajoase. Rentabilitatea 
unor instalații mecanice provine in 
principal, din respectarea urcărilor 
de către același schior și nu din pre
țul mare pe o singură urcare.
NENE, CUM SE FACE CRISTIANIA?

Despre școala de schi, adică despre 
cornul de instructori care predau 
tehnica schiului nu mai este cazul să 
vorbesc. Se cunoaște importanța e- 
sențială pe care o are într-o stațiu
ne sportivă de iarnă. Recent. ” ” 
Schi a instruit și format peste 
de Instructori, ___ ' ”1
bine și unitar tehnica schiului. Dar 
dacă Ministerul Turismului, O.I.T. 
Brașov, I.T.O. Sinaia. Trustul Car- 
pați se dovedesc interesate în a-i fo
losi pentru turiștii străini, pentru cei 
români organele amintite n-au pre
gătit nici formele organizatorice, nici 
modalitățile financiare de plată, nici 
tarile pentru lecții. DE FAPT N-AU 
PREGĂTIT NIMIC PENTRU TURIȘ
TII ROMANI. Sezonul a debutat. Ta
berele de vacanță vor începe în cîte
va zile, seriile se vor schimba cu o 
periodicitate de 12 zile și iarăși vom 
auzi copiii pe pîrtii acostîndu-i 
schiori în trecere : „Nene, cum 
face cristiania ?“

F.R.
50 

capabili să. predea

DE CE SÎNT ABANDONATE 
VECHILE DOMENII SCHIABILE 

ALE PREDEALULUI?

pe 
se

dePredealul nu are numai piftiile 
pe Clăbucet. Mai există Cioplea, po- 
ienele din fața cabanelor Trei Brazi, 
Poiana Secuilor. Diham ; mai existau 
drumurile turistice de excursie spre 
Susai. Clăbucet-Azuga. Cioplea-Timl- 
șul de Sus etc. Toate au fost uitate, 
deși ar putea fi valorificate prin 
instalații mecanice portabile (Baby- 
lifturi) care ar reține turiștii stabiliți 
prin preajmă și pe multi din cei în 
tranzit. Neglijînd aceste pirtil, ade
sea duminicile de schi de pe Clăbu
cet se aseamănă cu o seară de plim
bare pe bulevardul Magheru, la ora 
clnd din sălile cinematografelor se 
revarsă pe trotuare valuri de spec
tatori.

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV....
• „Mulțumim celor mai des

toinici ambasadori ai fotbalului 
românesc, pentru satisfacțiile pa 
care ni le-au dat, pentru serio
zitatea, abnegația și dăruirea cu 
care au luptat în ultimele con
fruntări internaționale. „Bătrî- 
nei doamne", care își trăiește a- 
devărata tinerețe, îi dorim suc
cese tot mai mari în viitoarele 
întreceri internaționale". (în nu
mele oțelarilor hunedoreni — 
ȘTEFAN TRIPȘA, Erou al Mun
cii Socialiste). Fără comentarii.

• „Vă rog să publicați scri
soarea mea deschisă, fotbalistu
lui Cornel Dinu" 
STOICE, str. 
Vîlcea). Nu vă 
deplini dorința din două motive: 
a) Dinu a fost sancționat și își 
ispășește pedeapsa 
va înțelege ceea ce 
această sancțiune); 
scrisoarea era 
publicabilă în

(ALEX. CÎR-
Lenin, Rm. 

putem în-

prea 
general.

(sperăm că 
trebuie din 
b) oricum 

dură și ne-

scrisoarea mea în
„Sportul"...

• „Publicați 
coloanele ziarului 
(VICTOR MUȚOI, Uzină de va
goane — Tr. Severin). Am fi 
făcut-o cu plăcere dacă : n-ar fi 
fost atît de mare, n-ar fi ridicat 
probleme rezolvate (cazul Dinu), 
dacă n-ar fi cuprins evenimen
te cunoscute și comentate la 
vremea lor. Propunerile dv. 
Ie-ani făcut cunoscute federației 
de fotbal.

• „Știați ? Jucătorii de rugby 
ai echipei Electroputere Craiova 
(Divizia B), părăsind terenul în
vinși de Minerul 
și supărați pe 
drum spre cabine

Petroșani — 
arbitru — în 
au întîlnit nn

arbitru de fotbal (Anton Dob- 
ner) pe care l-au jignit și l-au 
lovit, motivînd că toți arbitri 
sînt la fel!" (S. BAl.OI, Petro
șani). Nu știam de așa faptă... 
demnă de laudă, a craiovenilor. 
Motiv pentru care o facem pu
blică.

• „Acum în preajma sărbăto
rilor de iarnă, urez tricolorilor 
sănătate, fericire și mulți ani. 
Le mulțumesc pentru bucuriile 
ce ni le-au făcut și le urez să 
bea din... Cupa Europei" 
CRĂCIUN, 
Rm. 
gelo

(ION
[, Intr. Dealului 3, 

Vîlcea). Să va audă.... An- 
Niculescu și băieții lui.

„Vă rog să-mi comunicați
de urgență numele jucătorilor 
Nicolae Dobrin și Mircea Lu- 
cescu" (IOAN IOANEȘ, comuna 
Drăgulești, jud. Suceava). Avem 

asemenea scrisori I Ce 
răspunzi ?

deci și 
să mai

• „In dorința de a contribui 
la popularizarea fotbalului femi
nin, propun să se acorde o cupă 
jucătoarei care a înscris în 1971 
cele mai multe goluri. Ofer eu 
această cupă — din cristal — în 
valoarea de 1 000 lei (Dr. GE
ORGE GEARAVELA, corn. Tă- 
tătrești, Bacău). Am predat scri
soarea dv. Federației de fotbal.

® „Propun editarea 
dicționar sportiv unde 
plicați o serie de termeni din di
ferite discipline : 
ver“, „bcbicek", 
(ANTAFI ȘEU, 
Vrancea). Ideea nu ni se 
rea, motiv pentru care vă 
blicăm propunerea.

unui mic 
să fie ex-

„break", 
„essai" 
Irești,

„re- 
ș.a.

jud. 
parca

și pu-



Însemnări pe marginea ședinței de analiză a comportării echipei petrolul In turul campionatului

NIMENI ND SE POATE MULȚUMI CU ATÎT DE PUȚIN

SUB SEMNUL SĂRBĂTORIRII 
DUMITRESCU-LERETER...

Miercuri, pe stadionul din Arad, 
au curs buchete de flori și aplau
ze. Miercuri, la Arad, au curs 
emoții și pure sentimente de pre
țuire. Fotbalul nostru și-a sărbă
torit miercuri, pe Mureș, doi din 
oamenii săi de marcă, i-a sărbăto
rit și U.T.A., i-a sărbătorit și e- 
chipa ieșeană, și toți spectatorii 
veniți să cinstească și să înalțe in 
ecou numele antrenorului Nicolae 
Dumitrescu și al căpitanului de 
echipă Iosif Lereter. Miercuri a 
fost un moment tulburător la A- 
rad, uri moment cald și profund, 
atît de solemn și de copleșitor, in
cit meciul care a urmat a rămas 
sub emoția absolută a clipelor a- 
celea fierbinți.

După ce titlurile de antrenor e- 
merit și maestru emerit al spor
tului au fost Inmlnate de Ion Și- 
clovan, vicepreședinte al Federa
ției Române de Fotbal, după ce șl 
conducerea clubului textilist l-a 
felicitat pe cei doi reprezentanți 
de seamă al săi, au urmat clipe 
de supremă sportivitate. Atunci, 
Vasile lanul, căpitanul echipei Ie
șene, l-a sărutat pe căpitanul for
mației arădene, Iosif Lereter, și i-a 
înmînat un buchet de flori însoțit 
de multe cuvinte calde. Tot atunci, 
Vintilă Mărdărescu l-a îmbrățișat 
cu afecțiune și respect pe Nicolae 
Dumitrescu și i-a oferit buchet de 
flori. Și jucătorii, ieșeni și ară
deni, s-au strîns în jurul celor doi 
sărbătoriți, i-au felicitat și le-au

NICOLAE DUMITRESCU și o parte din băieții lui...

NU ACESTA ESTE
M-am Intilnlt cu echipa craioveană !n 

două etape consecutive. Șl „acasă" șl la 
Petroșani. De fiecare dată am Întrebat: 
„Pîrvu de ce nu joacă" ? Și de fiecare 
dată am primit același răspuns : „N-a 
mai fost chemat la echipă. Nu mal con
tăm pe el".

Oamenii cu care vorbeam — din con
ducerea secției — păreau și ei destul de 
triști că sînt nevolțl să-ml dea un astfel 
de răspuns, mal ales acum, cînd echipa 
craioveană traversează o perioadă destul 
de critică. Mi-am amintit că Vasile 
Plrvu, adus de la Tîrgovlște, reușise o 
performantă uluitoare In acest campio
nat, la debutul său în „A“. După numai 
o jumătate de repriză, fusese imediat 
chemat la lotul de tineret al țării. Apoi, 
mi-am adus aminte că mai tlrzlu, cu 
alt prilej, a fost expediat acasă Împreună 
cu Crlstache, In ajunul unei partide In
ternaționale, pentru abateri disciplinare... 
Deci acest meteor nici nu apucase să 
apară bine pe cerul Cralovei șl se stin
gea brusc...

Vasile Plrvu nu numără mal mult de 
22 de ani. A fost primit cu brațele des
chise In cetatea Băniei. I s-a oferit un 
apartament tn cartierul Brazda Iul No
vac. A fost Încadrat la I.T.C. șl 1 s-a 
propus să urmeze liceul, la seral. A re
fuzat, Insă, pretextlnd că „n-are cap să 
mai Învețe". Ulterior, s-a aflat că, mo
mit de prieteni șl admiratori, Plrvu nu 
refuza niciodată invitațiile „la un păhă
rel", că a Început să neglijeze antrena
mentele șl că a crescut considerabil In 
greutate... Conducerea secției de fotbal, 
Îngrijorată de drumul pe care o pornise 
Vasile Plrvu — tn care Investise atltea 
speranțe — a stat de vorbă cu el In 
două rîndurl. Plrvu a ascultat cu capul 
plecat imputările ce 1 se aduceau, dar 
n-a reușit să înțeleagă că toți acești 
oameni vorbeau cu mîhnire despre un 
tînăr care privește viața ca pe un joc 
de copii.

Dar Plrvu, socotlndu-se „persecutat",

STEAGUL ROȘU
IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE
tn vederea jocului, cu Rapid, de la 22 

decembrie, cînd se va trage, efectiv, 
cortina peste prima parte a camolona- 
tului diviziei A, brașovenii tși continuă 
cu slrgulnță pregătirile. în lip
sa unor parteneri, stegarii se antre
nează în familie. Un astfel de joc a avut 
loc joi după-amlază, care a fost destul 
de disputat, lăsînd Impresia unei pofte de 
joc deosebite. Echipa „mare" a fost alcă
tuită din Adamache (Albu) — Ivăncescu, 
Jenei, Olteanu, Rusu, Pescaru, Cadar, 
Zotlncă Florescu, Ghergheli, Gyiirfl, res
pectiv Ballot șl Olteanu — autogol). In 
formația „rezervelor", alături de cel trei 
portari care au făcut rotație — Albu, 
Adamache, Kasony — au evoluat, prin
tre alții, Ballnt, Necula, Drâgol, Cojo
carii Șerbănolu, alături de care șl-a 
făcui „debutul" șl Pavlovid, care se 
pare, că fl-a manifestat dorința de a aa 
transfera la Steagul roșu.

Carol GRUIA — coresp. județean

SESIUNE
DE COMUNICĂRI

METODICE

LA CLUBUL 

DINAMO
în ziua de 21 decembrie, 

de la ora 8,30, clubul Dinamo 
organizează în sala de festi
vități de la sediul său din 
șos. Ștefan cel Mare o in
teresantă sesiune de comuni
cări metodice a antrenorilor 
cu tema : SELECȚIA MIJ
LOACELOR DE PREGĂTIRE.

Printre cei ce vor referi cu 
exemple concrete din activi
tatea lor în legătură cu a- 
ceastă temă se află Ion Benga 
(atletism), Gh. Condovici 
(gimnastică), Gh. Constanti- 
nescu (volei), Carol Corcec 
(polc), Radu Iluțan (caiac-ca- 
noe), Dan Lăzărescu (patinaj), 
V. Manciu (tir), Magda Ne
grea (înot), A, Segărceanu (te 
nis), Al. Stoenescu (atletism) 
și Gh. Timar (fotbal). 

făcut cele mai emoționante urări. 
Mișcător și gestul arbitrului parti
dei, bucureșteanul Gheorghe Limo- 
na, care a venit de la cabină cu 
clouă buchete însoțite de două fe
licitări cu urări și tulburătoare 
cuvinte de respect pentru activita
tea antrenorului Dumitrescu și a 
jucătorului Lereter. Emoționant și 
gestul tinerei Adriana Istrate, ori
ginară din Iași, care a adus un 
buchet de garoafe pentru cei 50 
de ani și pentru titlul de antrenor 
emerit al lui Nicolae Dumitrescu. 
Emoționant și gestul tribunelor ce 
au scandat neîntrerupt numele ce
lor doi, admirabile exemple de 
capacitate, seriozitate, pasiune, mo
destie si longevitate: antrenorul e- 
merit Nicolae Dumitrescu, de 25 de 
ani la U.T.A.; maestrul emerit al 
sportului Iosif Lereter, primul ju
cător român care a depășit 300 de 
partide tn divizia A, cîștigătorul 
Trofeului fair-play pe anul 1971.

Miercuri, la Arad, n-a fost o fes
tivitate lungă. Au fost poate opt 
sau cel mult zece minute de săr
bătoare In marea familie a fotba
lului nostru. Dar cite emoții, cit 
patos, cită sinceritate și cite flori 
pentru cel doi oameni ai U.T.A.-ei, 
adevărate simboluri în sportul ro
mânesc!

★
Cu cel mult două ore înaintea 

Jocului cu Politehnica Iași, Domide, 
marele artizan al atacului textilist

DRUMUL CEL BUN, VASILE PÎRVU!
a continuat să sfideze mai departe le
gile unei vieții corecte șl sportive. In 
disperare de cauză, conducerea secției 
s-a hotărit să convoace la Craiova fa
milia tînărului Plrvu, sperlnd că sfatu
rile celor mai apropiați de inima sa 11 
vor determina în cele din urmă să Înțe
leagă situația precară în care se află.

„Gindește-tc că ai o responsabilitate 
tn viață, băiete, i-a spus ing. Constanti- 
nescu, din conducerea secției. Ai o soție, 
ea așteaptă un copil peste citeva luni..."

Antrenorul C. Cernăianu și I. Dobrl- 
țoiu, secretarul clubului, prezenți șl el 
la discuție, au Încercat din nou să des
chidă ochii fotbalistului Pîrvu. Mama 
lui, surprinsă și zguduită de purtarea 
fiului el, a avut și ea cuvinte de do- 
jană, dar nici lacrimile sale șl nici du
rerea din privirile ei n-au fost în stare 
să-l clintească.

Vasile Pîrvu continuă să-și ducă viața 
Iul. O viață fără căpătll, Irosită prin 
fumul localurilor, o viață de care el lșl 
mal agață o singură Iluzie : „Am să mă

Una din marile ocazii irosite de rapidiști in prima repriză a meciului cu Tottenham. Balonul șutat de 
POP, care nu se vede in fotografie, va trece printre ENE DANIEL (marele risipitor de miercuri) și portarul 
JENNINGS. Fotei Dragoș NEAGU

VACANȚA DE IARNA A STUDENȚILOR
(Urmare din pag. 1)

iar tinerii din alte institute și facul
tăți se vor îndrepta spre Clăbucet, 
Stîna de Vale. Piatra Mare. Diham, 
Valea Sîmbetei. Izvorul Mureș. Ba
bele. Poiana Stînii și Caraiman. Cele- 
lelte centre universitare din țară 
și-au stabilit statul major al vacan
ței de iarnă în următoarele puncte : 
Iași la Lacul Roșu. Borșa. Mogoșa, 
Cluj la Păltiniș Vile. Izvoarele și 
Susai. Timișoara la Muntele Mic. 
Brașov la Izvorul Mureș. Craiova la 
Păltiniș Cabane. Tîrgu Mureș la Iz
vorul Mureș, Galați, Bacău și Sucea
va la Suhard, Constanța la Gîrbova, 
Baia Mare la Borșa. Oradea la Stîna 
de Vale. Petroșani la Păltiniș Caba
ne. Pitești și Ploiești la Gîrbova, Si
biu la Păltiniș Vile, iar Hunedoara 
și Reșița la Muntele Mic.

In total, în această vacanță peste 
3 200 de studenți vor fi oaspeți ai 
taberelor de odihnă, alți aproape 
2 000 din toate centrele universitare 
urmînd să participe la 23 de tabere 
alpine pentru învățarea schiului.

Ce vor face studenții care nu vor 
merge în tabere ? La dispoziția aces
tora vor st.a casele de cultură și clu
burile studențești care vor fi deschi
se zilnic si vor avea un program 
cultural-cducativ și artistic adecvat 
perioadei de vacantă. Vor mai fi. de 

spunea, discutînd despre toamna 
aceasta încărcată, că „și U.T.A. re
simte oboseala, Numai 60 de mi
nute merge echipa, după aceea jo
cul ei slăbește, și dacă nu înscriem 
un gol în primele 30 de minute va 
fi foarte greu!". U.T.A. n-a înscris, 
însă, decît în minutul 50, și exact 
atunci cînd ne așteptam să o vedem 
dînd semne de oboseală, echipa a- 
rădeană a făcut un joc excelent, 
alert, energic, spectaculos, apre
ciat, după meci, de însuși antreno
rul echipei învinse, ca fiind de o 
mare sportivitate. Unii au explicat 
jocul foarte bun al U.T.A.-ei din 
repriza a doua și prin replica in
ferioară a ieșenilor față de pri
mele 45 de minute. Dar marea ex
plicație credem că rezultă din cu
vintele exprimate de președintele 
clubului arădean, Mihai Florea: 
„tn tot timpul meciului, fiecare ju
cător a ținut să sărbătorească eve
nimentul Dumitrescu — Lereter, 
printr-un joc cit mai bun. Cred că 
dacă meciul mai dura o repriză, 
U.T.A. juca la fel de bine". în
seamnă că la flacăra marii prețuiri 
pentru antrenorul și căpitanul ei, 
U.T.A. și-a pus în mișcare toate re
sorturile, dincolo de limita sa 
fizică.

Miercuri, la Arad, totul a stat sub 
semnul distinsului eveniment — 
sărbătorirea lui Nicolae Dumitres
cu, Iosif Lereter...

Mircea M. IONESCU

Întorc la Tîrgovlște. Acolo sînt alțl 
oameni, care mă Înțeleg mai bine".

...Greșești grav, Pîrvule. Nicăieri nu 
vej h primit cu trandafiri. Nicăieri nu 
vei mai găsi oameni să te „cocoloșească” 
sau să te „înțeleagă" cum crezi tu. 
Pentru că nimeni nu-și poate asuma 
riscul să înțeleagă un tînăr care a In
vitat să lovească o minge și crede CA 
NUMAI ACEST LUCRU E SUFICIENT 
CA SA TREACA PRIN VIAȚA... !

Viața cere mult mai mult unui tînăr 
sportiv I II cere muncă, cinste, corecti
tudine șl respect față de societate. Iar 
cei ce n-au Înțeles acest lucru, cei care 
au fost orbi in fața ADEVĂRULUI VIE
ȚII. au sfîrșit lamentabil, stigmatizați de 
disprețul tuturor...

Oamenii care îți vor binele șl-au spus 
cuvîntui despre tine. Noi, de asemenea, 
ne spunem cuvlntul.

Acum, e rîndul tău... Ce al de spus, 
Plrvule ?

George MIHALACHE

asemenea, numeroase săli șl baze 
sportive care vor fi utilizate pentru 
antrenamente și competiții.

Să nu uităm însă, că vacanța in
clude și... Revelionul. în funcție de 
solicitările studenților, conducerile 
institutelor de învățămînt superior, 
în colaborare cu consiliile asociații
lor studenților vor organiza petre
cerea Revelionului în întreprinderi și 
unități economice sub îndrumarea di
rectă a oamitetelar municipale U.T.C.

Dar să nu se creadă că studenți
mea tării noastre a așteptat doar 
sosirea vacanței de iarnă pentru a 
face cunoștință cu frumusețile mon
tane. cu schiul. Pînă la deschiderea 
taberelor alpine și după terminarea 
lor, U.A.S.R. a organizat și o va 
face în tot sezonul. Excursii de 2 zile 
la cabanele din jurul centrelor uni
versitare pentru inițierea și perfec
ționarea schiorilor. Evident cei mai 
activi în această privință sînt studen
ții și studentele din București. Bra
șov. Cluj și Timișoara care emit de 
pe acum justificate pretenții la su
premația în schiul studențesc de 
performantă. De altfel. I.E.F.S., Poli
tehnica Brașov. Universitatea Cluj 
fac eforturi susținute pentru a asi
gura schiorilor lor tot ceea ce le este 
necesar pentru o pregătire cît mai 
bună. în asa fel ca sportivii acestor 
cluburi universitare să se prezis :e 
cît mai bine nu numai în întrecerile

Am fost marți după-amlază la 
Ploiești. Acasă la Petrolul. Am stat 
acolo într-o sală, mai bine de cinci 
ore, în mijlocul unor sportivi, teh
nicieni și activiști pe care-i cunoș
team atît de bine. Timp de cinci 
ore i-am ascultat cu interes cum 
au analizat activitatea echipei de 
fotbal în turul campionatului divi
ziei A.

Iată, Petrolul, echipa care cu un 
an în urmă se afla Ia jumătatea 
campionatului pe locul 2 (cu 19 
puncte) a procedat acum la analiza 
situației pe care o are prin prisma 
acestui Ioc 14, ocupat în momentul 
de față și a celor numai 12 puncte 
pe care a izbutit să le agoniseas
că. Unit au gîndit, poate, că era 
mai bine dacă ședința s-ar fi ținut 
după restanța de duminică, cu 

U.T.A. Dar conducerea tehnică, bi
roul secției de fotbal și conducerea 
clubului au gîndit că un meci, in
diferent de rezultatul cu care se 
va încheia, nu mai poate schimba 
fondul problemei. Cei de la Petro
lul, și toată lumea o recunoaște, in
clusiv cei ce au luat parte la dez
bateri, sînt de acord că această 
comportare și acest bilanț nu pot 
satisface pe nimeni. Rezultatele 
realizate, și în special comportarea, 
valoarea jocului prestat, n-au de
pășit decît rareori nivelul satisfă
cător, iar de cele mai multe ori 
curba performanțelor, reprezentată 
prin locul ocupat în clasament, a 
coborît aproape de limita inferi
oară, adică de locurile 15—16. Dar, 
iată, pozițiile ocupate de Petrolul 
după fiecare etapă disputată : etapa 
I — locul 16, II — 12 — 13, III — 
14, IV — 12, V — 9, VI — 12, VII 
— 9, VIII — 9, IX — 10, X — 12, 
XI — 10, XII — 12, XIII — 12, 
Xiv — 14. Așadar, în acest sezon, 
Petrolul n-a izbutit să urce în pri
ma jumătate a clasamentului. De 
necrezut, dar acesta-i adevărul ! 
Rezultatele obținute : 0—3, 1—0,
0—2, 2—1, 1—0, 0—2, 1—0, 0—5, 
0—3, 1—0, 1—1, 0—1, 1—1, 0—1. 
Bilanțul general : 5 victorii, 2 ega- 
luri, 7 înfrîngeri, 8 goluri înscrise, 
20 primite, 12 puncte din 14 me
ciuri. Petrolul a pierdut acasă de 
două ori (cu Steaua și Jiul), a fă
cut un egal (cu Univ. Craiova), în 
timp ce a adus din deplasare doar 
3 puncte (2 de la Iași și unul de 
la București, din meciul cu Di
namo) și un... sac de goluri. Petro
lul n-a putut învinge niciodată la 
o diferență mai mare de un gol, 
în schimb, a pierdut cu 0—3 la 
Brașov și Tg. Mureș și cu 0—5 la 
Pitești ! Cu puține excepții (îndeo
sebi meciul cu Dinamo), și cînd a 
câștigat și cînd a pierdut, Petro
lul a prestat un joc de valoare mo
destă. Remarcă a fost făcută la 
timpul respectiv de către observa
torii federali, de către ziariști și, 
în ședința de analiză, de către con
ducerea tehnică, mai zgîrcită în 
note decît cronicarii.

Știam, și am aflat-o din nou în 
ședința de care am amintit, că Pe
trolul se află intr-un evident pro
ces de reconstrucție. Nume necu
noscute, ca acelea ale tinerilor An- 
gelescu, Dobre și Cramer (actuali 
sau foști juniori), apoi Moldovan, 
Harapu. Mierluț, Țaporea, Adrian 
Mănăstire au primit votul de în
credere al antrenorilor, dar, cu ex
cepția lui Moldovan, Adrian Mă
năstire și, poate, Mierluț, ceilalți 
n-au confirmat speranțele. Și de 
aici a început caruselul înlocuiri
lor și al încercărilor. Dar, nu-i mai 
puțin adevărat că în rîndurile ac
tualilor jucători nu sînt atît de 
puțini cei ce au jucat și cu un an 
în urmă, cînd Petrolul era pe locul 
doi la sfîrșitul turului. E vorba de 

de schi rezervate studenților, ci șl 
în acelea tn care se stabilește ierar
hia celor mai buni schiori ai țării : 
campionatele naționale. Și, spre 
mîndria sportului universitar, schio
rii studenți s-au clasat de fiecare 
dată pe locuri fruntașe și în multe 
competiții internaționale.

Pa perioada funcționării taberelor 
alpine, cît și a celor de odihnă, 
comandamentele respective vor orga
niza pe pîrtiile din apropirea caba
nelor întreceri multiple pentru schio
rii începători, precum și pentru cei 
cu un stagiu mai îndelungat. Vor fi 
oferite diferite Cupe de U.A.S.R., 
C.J.E.F.S.-uri. etc. Cu aceste prile
juri. antrenorii secțiilor de perfor
mantă vor selecționa pe cei mai buni 
slalomiști și coborîtori în vederea 
participării la numeroasele con
cursuri de amploare, interne și inter
naționale, la care vor ti chemați să 
participe și cei mai buni schiori stu- 
denți din țara noastră.

★
Se anunță, așadar, o vacantă plă

cută. bogată în manifestări cultural- 
artistice și distractive. Și, după cum 
se vede sportul nu este printre ulti
mele preocupări. Dimpotrivă, prezen
ta lui este deosebit de substanțială, 
așa Incit fiecare student sau studentă 
să participe la acțiunile preferate. 

M. Ionescu, Gruber, Bădin, Moca
nii, N. Ionescu, Moraru, Dincuță, 
Crîngașu, Iuhasz. Iuhasz a ridicat 
probleme deosebite prin îmbolnă
virea sa și desele accidentări, șl, 
astfel, echipa a fost lipsită tocmai 
de aportul celui mai echilibrat din
tre jucători, acel organizator la

Fază dintr-unul din puținele jocuri de care ploieștenii tși amintesc tu plăcere: meciul de la București, cu 
Dinamo (1—1) Atunci, Petrolul a Arătat că poate desfășura și un joc bun. Iată-i pe Mocanu și Mierluț 
(tricouri în dungi) în luptă cu atacul campionilor Foto : T. MACARSCHI

mijlocul terenului, coordonatorul 
Pe care — așa cum subliniau șl 
Mocanu, Dincuță, M. Ionescu, Gh. 
Urich — Petrolul nu l-a avut mul
tă vreme în acest tur de campio
nat. Dar, chiar titularii de ieri și 
de azi, jucători de bază ca Mocanu, 
Bădin, Gruber, Dincuță, Grozea, 
Moraru, N. Ionescu, au avut com
portări modeste, ceea ce a influen
țat evoluția echipei, contribuind si 
la respingerea „grefelor" făcute 
între timp.

Jucătorii, în totalitate, n-au în
cercat nici un moment să conteste 
slabul lor randament, nemulțumi- 
toarea lor contribuție la redresarea 
echipei. în privința procesului de 
pregătire și a condițiilor pe care 
le au cei de la Petrolul, nimeni nu 
a putut formula vreun reproș. Unii 
jucători au explicat slaba evoluție 
prin desele schimbări în echipă și 
improvizațiile pe posturi (s-au fo
losit 21 de jucători în 14 meciuri). 
Surprinzător, însă, că abia azi 
Dincuță declară că nu poate juca 
extremă dreaptă (deși anul trecut, 
pe acest post, era notat cu 9 și 
10), Grozea afirmă că nu poate fi 
niciodată extremă, că preferă să 
treacă la tineret sau să se... mute

CINE SINTEȚI VOI, MULTESCU, STOIAN ȘI FĂGAȘ ?
Iată-i pe „cei trei mușchetari* 

ai Jiului, lansați chiar în toiul a- 
prigei bătălii a Diviziei A de către 
antrenorul Eugen Iordache... Trei 
„prîslea", de care nimeni nu au
zise, apar peste noapte, în prima 
echipă a minerilor: Gh. Mulțescu, 
Dumitru Stoian și Cristian Făgaș...

Cine sînt ei? De unde vin? Vor 
avea oare un cuvin t de spus în fot
balul nostru care tînjește după ve
ritabile „speranțe" de atîta vreme?
I-am abordat eu prilejul unui 

drum la Petroșani și iată ce-am a- 
flat de la fiecare din acești deb» 
fanți în Divizia A.

...Pe mine mă cheamă Gh. Mul

Duminică, pe stadionul Republicii
RAPID — A.S. ARMATA TG. MUREȘ

Partida Rapid — A.S.A. Armata 
Tg. Mureș, restanță din etapa a 
XlII-a a campionatului diviziei A, 
se va disputa duminică, de la ora 
13.30. pe stadionul Republicii din Ca
pitală.

Federația română de fotbal a stabilit ca în perioada 3 ianuarie 
— 18 martie 1972 serviciul său de legitimări să efectueze preschim
barea carnetelor de legitimare și să acorde viza pe anul 1972 pen
tru jucătorii tuturor echipelor din diviziile A, B și C (seniori, ju
niori și copii). La preschimbarea carnetelor se vor aduce cîte 2 foto
grafii făcute recent.

în Sala Dinamo PARTIDE DE MIN1-FOTBAL FEMININ
Sala Dinamo din Capitală va găz

dui duminică, de ia ora 10.30 două 
meciuri de minifotbal feminin. In 
deschiderea cuplajului se vor întîlni 
echipele Carmen și Dacia, iar în

în partida finală pentru 
cîștigarea „Cupei Olimpia", e- 
chipa feminină de fotbal a 
fabricii timișorene Industria 
lînii a dispus cu 1—0 de for
mația fabricii „13 Decem
brie".

In fotografie : lotul cîștigă- 
toarelor trofeului. (în picioa
re) Pavel Maniov, antrenorul 
echipei, Maria Paraschiva, E- 
caterina Aslău, Niculina Di- 
nescu și Alexandrina Nica; 
(în rîndul din față: Maria 
Pop, Aurelia Șipețan, Elena 
Putz, Paraschiva Schet și 
Mihaela Stănescu).

LOZUL IN PLIC LA 1NDE1W TUTUROR!
Lozul în plic, sistemul cel mai 

popular și la îndemîna tuturor, cu
noaște un deplin succes, înregistrîn- 
du-se cîștigători, atît din marile 
orașe ale țării cît și din cele mai 
îndepărtate comune și sate.

Nu trebuie neglijat faptul că 
marile premii — autoturismele — 
au poposit în număr foarte mare 
și în mediul rural, zilnic alți și 
alți cîștigători prezentîndu-se la 
Centrala Administrației de Stat 
Loto-Pronosport în vederea ridică
rii lor.

O parte dintre ei au intrat în 
posesia autoturismelor pe stadioane 
cum este cazul celor nouă cîștigă
tori care și-au primit cîștigurile 
miercuri pe stadionul „23 August", în 

Ia o echipă de divizia B sau C. 
Din păcate, ciudata lor poziție a 
fost urmată și de alți cîțiva. Desi
gur, ei au primit pe loc răspunsul 
cuvenit, critica aspră a colectivu
lui pe care vor să-l abandoneze 
tocmai acum, tn momentele mai di
ficile.

Celor neîncrezători în forțele lor 
(și, din păcate, demobilizarea și 
resemnarea i-au cuprins cam pe 
multi), ie vom reaminti cuvîntui 
unor fotbaliști demni de toată pre
țuirea, ca Mocanu și Mihai Ionescu. 
Primul spunea : „Petrolul de azi nu 
niai are în rîndurile sale decît cî- 
teva valori certe. Venirea unor ju
cători tineri, din categorii inferi
oare, cu o pregătire diferită, a in
fluențat potențialul formației. E 

nevoie să ne strîngem rîndurile, să 
dovedim aceeași dăruire pe care 
mulți dintre purtătorii tricourilor 
echipei Petrolul au arătat-o cu ani 
în urmă".

Da, e nevoie de ambiție, de dă
ruire. de multă muncă. Mai ales 
din partea celor tineri care, toc
mai ei, dovedesc delăsare și fac 
rabaturi în viața extrasportivă, cum 
e cazul lui Crîngașu, lordache, Do
bre și Cramer. L-am ascultat pe 
Mihai Ionescu, jucătorul acesta a- 
tît de cumpătat: „La Petrolul de 
azi nu mai există prietenia de altă
dată între jucători, se simte lipsa 
ajutorului reciproc acolo, în teren. 
Mulți dintre jucători — chiar și 
cei tineri — sînt lipsiți de ambi
ție, se demoralizează prea ușor.

țescu. Am 20 de ani și joc pe post 
de atacant. Am fost crescut la 
Steaua, la copii, și primul meu an
trenor a fost Tiberiu Bone. Am ju
cat apoi alături de Sameș, A elenei, 
în echipa de tineret-rezerve, iar 
acum am fost adus de „nea Genu" 
(E. Iordache, n.n.) la Jiul. Am ter
minat liceul și vreau să intru la 
facultate... Mă simt bine aici, în 
Valea Jiului mai ales că i-am re
găsit pe jucătorii mai vechi de la 
Steaua (Suciu, Gligore). Aș vrea 
să fiu cit mai util noii mele fa
milii. Desigur, mai sînt multe de 
făcut ca să ajung un fotbalist bun 
Nu am încă viteză de reacție și

Meciul dintre echipele de tineret- 
rezerve ale celor două cluburi va a- 
vea loc pe stadionul Giulești. cu In 
repere de la ora 9.

meciul vedetă Venus ya juca cu Uni
rea Tricolor. Echipele vor fi alcătui
te din șapte fotbaliste (un portar s> 
6 jucătoare de cîmp).

pauza meciului de fotbal Rapid — 
Tottenham.

Iată cîțiva dintre ultimii cîști
gători care și-au ridicat autoturis
mele obținute la LOZ IN PLIC: 
Călin Marin — Brăila = DACIA 
1100; Călin Gheorghe — Iași = DA
CIA 1100; Pop Alexandru — corn. 
Săulia jud. Mureș = DACIA 1100; 
Nădejde Vasile — Piatra Neamț 
— DACIA 1100; Somănescu Con
stantin — Timișoara = SKODA 
S100 ; Hasmașan Vasile — com. 
Brezoi jud. Vîlcea = SKODA 
S100; Nițulescu Ecaterina — Foc
șani = SKODA S100 ș.a.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți de

Nn ml-au plăcut pozițiile unora 
dintre el nici acum, la ora bilan
țului. Decît să se lamenteze, mai 
bine să depună fiecare eforturi, să 
dea un maximum de randament pe 
postul Pe care 1-1 încredințează an
trenorul".

Pentru Petrolul, Iarna aceasta nu

va fl de loc ușoară. Jucătorii (poate 
și cei ce au vrut să abandoneze 
lupta sportivă vor reveni la senti
mente mai bune) sînt conștienți de 
dificila misiune pe care o au și s-au 
arătat în final hotărîți ca perioada 
de pregătire s-o folosească la maxi
mum. Sînt multe lucruri de făcut 
pentru remedierea carențelor de 
ordin tehnico-tactic, fizic și psihic. 
Dar, la Petrolul există condiții și 
oameni competent!, capabili să re
aducă echipa pe linia de plutire.

Constantin ALEXE

P.S. Miercuri, la propunerea fe
derației, lui Ilie Oană i s-a acor
dat titlul de antrenor emerit. Trei 
dintre jucătorii petroliști — Mir
cea Dridea, Mihai Ionescu și Mihai 
Mocanu — au primit titlul de ma
estru emerit al sportului, ca o re
cunoaștere a meritelor lor. Poate 
că evenimentul acesta va constitui 
un motiv în plus ca actualii jucă
tori să depună eforturi pentru a a - 
duce echipa Petrolul acolo unde au 
situat-o cîndva laureații de azi, 
alături de Pahonțu, Zaharia, Neac- 
șu și ceilalți purtători de odinioară 
ai tricourilor echipei petroliste.

nici prea multă forță... Dar. cu 
timpul, voi rezolva și problemele 
astea, pentru că îmi place atît de 
mult fotbalul incit sînt in stare 
să fac orice pentru el...

★
...Eu sînt Dumitru Stoian și joc 

vîrf de atac. Am venit de la „C", 
de la „Vulturii Lugoj" și sînt de 
profesie mecanic lăcătuș. Sînt în
surat și soția mea lucrează aici, 
la Petroșani. De la primii mei an
trenori, Țîrlea și Mețcaș, am învă
țat o serie de lucruri folositoare 
Aici, la Petroșani, la Jiul, mi se 
cere și mai mult, dar muncesc cu 
plăcere! îmi dau seama că îmi 
lipsește decizia în faza de finalizare 
și că trebuie să dau dovadă de 
mai multă putere de luptă. în pri
măvară, Jiul va fi o surpriză, vă 
asigur.

★
...Am jucat mai întîi la Tg. Jiu, 

la pitici. Mă antrena — spune Fă
gaș — regretatul Tudor Paraschiva. 
în 1968 am venit la Petroșani, la 
facultate și am intrat în echipă 
la Știința. Asta pînă acum patru 
luni, cînd m-a văzut „nea Genu", 
Mi-a spus: „Măi Făgaș, dacă mun
cești dublu la antrenamente, o să 
ajungi titular la Jiul!" Și așa a 
fost. Acum, trebuie să țin cu dinții 
postul... Nu uitați că joc pe par
tea pe care a jucat, ani de zile, 
„nea Marin" (n.n. Peronescu)... 
Noi cei trei debutanți vă promi
tem jocuri frumoase în primăvară 
Acum, abia ne rodăm...

...Aceștia sînt cei trei „boboci1* 
de la Jiul... Să așteptăm, deci, pri
măvara... Atunci, bobocii dau in 
floare...

G M.

pune buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 51 de duminică 19 
decembrie 1971. In programul aces
tui interesant concurs figurează nu
mai meciuri din campionatul ita
lian categoriile A și B. Dar iată 
acest program: I: Atalanta — Ca
tanzaro; II: Cagliari — Fiorentina; 
III: Juventus — Sampdoria; IV: 
Lanerossi — Internazionale; V: Man- 
tova — Varese; VI: Milan—Roma; 
VII: Napoli — Torino; VIII: Ve
rona—Bologna; IX: Foggia — Bari; 
X: Genoa — Modena; XI: Lazio— 
Perugia; XII: Reggiana — Brescia; 
XIII: Reggina — Taranto.

Rubrică reilaitală de 
LO1O - i'KONVSl’ORr



HANDBALISTELE ROMÂNCE AU PIERDUT
JOCUL CU SELECȚIONATA R. D. GERMANE

CU TOATE CĂ S-AU COMPORTAT MAI BINE lume
TELEX

Iatr-un meci pentru „Cupa campionilor 
europeni” la volei feminin, formația Lo
komotiv Moscova a învins cu 3—0 (15—1, 
15—2. 15—8) echipa elvețiană Union Ba
sel.

"i la 
In ultimele 
următoarele 
Billie Jean

ZEIST, 16 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Acum, cînd s-au scurs atîtea ore 
de la dramatica dispută pe care se
lecționata feminină de handbal a 
României a susținut-o cu reprezenta
tiva Danemarcei, putem privi cu 
mai mult calm evoluția jucătoarelor 

. noastre în această partidă, ‘ ' 
lată — după cum se știe — 
rezultat de egalitate : 11—11 
Tinînd seama de faptul că 
naiul jocului, handbalistele 
au avut un avantaj de un gol și că 
formația noastră a egalat, s-ar pu
tea crede că rezultatul ne avanta
jează.

Optica ar fi însă greșită, deoarece 
lucrurile nu stau chiar așa. Mani- 
festind și tn acest joc acea pericu
loasă tendință de a-și pierde subit 
luciditatea, calmul, forța de apărare 
și atac, echipa română a ratat po
sibilitatea obținerii unei victorii, 
care ar fi scutit-o de emoții în a- 
ceastă serie semifinală. Adevărul 
este că handbalistele românce au 
avut jocul In mină, s-au impus în 
majoritatea timpului în fața adver
sarelor lor, reușind în repriza se
cundă să conducă de tr.ei ori (6—3, 
7—4, 8—5) cu o diferență de trei 
goluri. Suficient să vă spunem că în 
min. 32 scorul era de 8—5 în favoa
rea selecționatei- române, iar după 
numai 8 minute situația se Inver
sase total, rezultatul arătAid 10—8 
pentru Danemarca. Și culmea este 
ca tb&te aceste 5 goluri înscrise de 
jucătoarele daneze într-un interval 
de timp atît de scurt au fost opera 
aceleiași handbaliste : Anne-Marie
Nielsen. Deci, ea singură, mareînd 
5 goluri consecutiv, toate din ace
eași poziție (inter dreapta) și toate 
de la distanță, a răsturnat rezulta
tul.

întrebarea care se pune este dacă 
această Anne-Marie Nielsen este o 
atît de mare jucătoare, îneît să fie 
capabilă să ducă singură o echipă 
spre victorie ? Un răspuns afirma
tiv ar naște o altă întrebare : de ce 
«iu a făcut-o și în alte partide 7 Sau:

înclie- 
cu un 
(4-3). 

m fi- 
daneze

de ce a așteptat minutul 32 pentru 
a se declanșa ? Realitatea este că 
veritabila explozie a acestei, fără 
discuție, talentate handbaliste a fost 
mult facilitată de comportarea selec
ționatei române. In primul rînd, 
Irina Climovschi, această excelentă 
sportivă, care pînă atunci apărase 
foarte bine (printre altele o arun
care de la 7 m în min. 11, executată 
de Rasmunssen, de fapt cea mai pe
riculoasă atacantă daneză) a avut un 
moment de cădere, o scurtă perioadă 
de oboseală nervoasă, primind patru 
din cele cinci puncte realizate de 
Anne-Marie Nielsen cu multă ușu
rință. în plus, cei doi antrenori ro
mâni nu au sesizat faptul că Ras
munssen s-a accidentat încă din pri- 
ma_ repriză chiar la mina îndemîna- 
ti'că, deci cea cu care realiza teri
bilele sale șuturi la poartă și au 
continuat să păstreze '
tică, ținînd-o în continuare pe ea 
„otp la om". De altfel azi (n.r. ieri) 
Rasmunssen a apărut la masa de 
dimineață cu mîna dreaptă în ghips! 
în afară de aceasta, vom nota fap
tul că întreaga echipă română a in
trat într-o inexplicabilă panică după 
primirea a trei goluri consecutiv și 
a comis o suită de erori (pase și 
șuturi neispirate, acțiuni de atac 
pripite, fără consistență) care au u- 
șurat enorm cursa spre victorie a 
echipei daneze.

Ultima parte a întîlnirii a fost 
extrem de disputată. La scorul de 
10—8 pentru Danemarca, echipa ro
mână .și-a regăsit brusc calmul și 
forța de joc și în min 45 a reușit 
egalarea prin Sos, care a transfor
mat o aruncare de la 7 m și prin 
Băicoianu care a șutat necruțăto- 
de la distantă. Apoi, în min. 47, am
bele formații au mai înscris cîte un 

2 . ~ . a luat
astfel conducerea cu II—10 și apc.i 
reprezentativa noastră care a egalat. 
Ultimele două minute ale partidei 
s-au scurs într-o atmosferă de mare 
tensiune, In care ambele echipe au 
forțat victoria, fără ca vreuna din 
ele să reușească acest lucru.

aceeași tac-

gol, întîi. Danemarca, care

Punctele au fost marcate de 1 
Băicoianu (5), Sos (3), Miklos, Ar
ghir. Furcoi — România, Anne Marie 
Nielsen (6). Lenne Nielsen (2). La- 
gerborn, Rasmunssen, Sorensen — 
Danemarca. Arbitrii olandezi Ger
hard Iloutbraken și Theo Killliorn 
au condus bine o partidă dificilă.

în cealaltă partidă din semifi
nale, disputată în seria B s-au în- 
tîlnit formațiile Iugoslaviei și R.F. 
a Germaniei. La capătul unui meci 
la fel de confuz, în care principala 
favorită, selecționata Iugoslaviei, 
s-a comportat destul de slab (la 
terminarea meciului antrenorul Vi- 
lem Ticici ne mărturisea că pur și 
simplu nu știe ce se întîmplă cu 
echipa sa 1), victoria i-a revenit to
tuși la mare luptă : 11—8 (6—3).

Jocurile din cadrul seriilor semi
finale au continuat joi seara în co
cheta Catharijnehal din Utrecht, 
unde în primul . meci al cuplajului 
s-au întilnit reprezentativele R. D. 
Germane și României. Deși au evo
luat mult mai bine, în unele mo
mente chiar excelent, atît în apăra
re, cît și în atac, unde a acționat 
atent și cu mult calm, echipa ro
mână a pierdut înMnirea. Scor fi
nal : 12—10 (7—7), în favearea hand 
batistelor din R. D. Germană, care 
și-au văzut facilitat drumul spre 
victorie prin lipsa de inspirație a 
Simonel Arghir (a ratat exasperant 
de mult!) și prin cîteva grave erori 
de arbitraj, copios fluierate de pu
blic, ale cuplului R. Ilclcmciko și 
.1. Passon ambii din Polonia. Punc
tele au fost marcate de Kretzschmaar 
(4), Hochmuth (3) Winkler (2), Kant 
(2), Koch — R. D. Germană, Băico
ianu (3), Furcoi (2). Sos (2), Arghir, 
Micloș — România.

Celălalt meci de joi seara (Unga
ria — R. F. a Germaniei) se va în
cheia la a oră foarte tîrzie, astfel 
că rezultatul lui va putea 
din ediția urrriătoare a 
nostru.

Hristache

fi aflat 
ziarului

NAUM

Sorensen a scăpat singură pe semicerc, iar Terezia Popa . _ . .
cum inscrie. Fază din meciul România — Danemarca încheiat la egalitate: 11—11

(stingă) și* Doina Băicoianu (dreapta) o privesc

1L1E NĂSTASE
(Urmare din pag. 1)

de 
_____ ,___ ___ „ . ... so 
cam supără, se enervează și, deși 
de regulă nu spun nimic, simți cî- 
teVa zile un gol între tine și ei. 
Asta fiindcă toți sîntem orgolioși. 
Doar Franulovici le pune parcă mai 
puțin la inimă decît ceilalți.

— întră voi Izbucnește uneori un 
mic „război" psihologic 7

— Da. La acest turneu s-a întim- 
plat așa ceva intre mine și Richey. 
In timpul primului set, am zis nu 
știu ce, după o minge, Iar el mi-a 
spus : „tacă-ți gura”. A vrut proba
bil să mă enerveze. De fapt, flecare 
a sperat că mă voi enerva tn meciul 
cu el. După eiteva minute, l-am au
zit pe Richey zictnd ceva șl atunci 
i-am servit aceeași replică. Arbitrul 
avea să intervină l „Liniște Năstase” 
„Linlșta Richey. In clipa aceea, am 
glumit, spunlndu-i arbitrului t 
„poate... domnule Năstase". El a re
cepționat gluma șl peste puțin timp 
avea să anunțe ceva, Intrebuințînd 
formula „domnule Năstase". Richey 
care nu pricepe o boabă franțuzește, 
dar e foarte curios, m-a întrebat 
imediat: „ce spune ce spune” 7. 
„Zice, l-am răspuns, că eu sînt domn, 
iar tu nu". Asta l-a enervat foarte

— Aproape toți sînt foarte 
treabă pînă cînd îi bați. Atunci

LA RUGBY: EȘEC Șl IN AL DOILEA MECI..: SELECȚIONATA BEARN

A luat sflrșît turneul de tenis de 
Auckland (Noua Zeelandă).
trei finale s-au înregistrat 
rezultate : dublu femei :
Kin^, Rosemary Casals (S.U.A.) — Judy 
Dalton (Australia), Franțoise Durr 
(Franța) 7—6, 4—6, 7—5 ; dublu bărbați: 
Carmichael. Ruffels (Australia) — Ale
xander, Dent (Australia) 6—4, 4—6, 7—6 I 
dublu mixt : Rosemary Casals (S.U.A.), 
Stolle (Australia) — 
(S.U.A.). Carmichael 
6—4, 7—5.

Turneul internațional

Billie Jean 
(Australia)

de polo pe

King
6—7,

. apă 
din Berlinul occidental s-â încheiat cu 
victoria echipei orașului Barcelona. Spor
tivii spanioli au totalizat 10 p, fiind 
urmați de selecționatele orașelor Ham
burg — 8 p, Berlinul occidental — 6 p. 
Kotor (Iugoslavia) — 4 p, Viena — 2 p 
și Anvers —

fiind

0 D.

MAULEON, 16 (prin telefon). — 
Astăzi după-amiază pe stadionul 
din localitate a avut loc cel de-al 
doilea meci al rugbyștilor români 
în Franța. De data aceasta ei au 
întilnit selecționata de sud-vest a 
țării gazdă (Beam). Ca și la Be
ziers, în primul meci, rugbyștiî 
noștri au dominat în prima repri
ză, cînd au și condus cu 7—4, dar

au ratat copilărește după pauză, 
îngăduind adversarilor lor să ega
leze și în cele din urmă să preia 
conducerea.
neașteptată, 
datorește și 
țări a unor 
biliți după meciul de sîmbăta tre
cută. Este vorba de Dinu, Durbac 
și Constantin. Se confirmă în ace-

înfrîngerea, evident 
a echipei noastre se 
contribuției sub aștep- 
jucători, încă neresta-

CAMPIONATUL BALCANIC
DE BASCHET FEMININ

(Urmare din pag 1)

dos, reținute în Capitală de motive 
profesionale. Nu este însă mai pu
țin adevărat că baschetbalistele 
prezente la această competiție sînt 
foarte ambițioase și dornice să jus
tifice încrederea ce le-a fost acor
dată, atunci cînd au fost desem
nate să îmbrace tricoul național.

Vineri, în ziua inaugurală, for
mația română va juca cu cea a 
Iugoslaviei. Meciul este deosebit de 
greu, mai ales că celebra Maria 
Veger a manifestat în ultima vre
me o formă excelentă. Jucătoarei 
din Novi Sad constituie de altfel 
principala problemă pentru antre
norul emerit Sigismund Ferencz. 
care, cunoscîndu-i valoarea deose
bită, va încerca probabil diverse 
soluții prin „sacrificarea" uneia sau 
mai multor jucătoare, care s-o îm
piedice (pe rînd) pe co.șgeterea se
lecționatei țării gazdă să-și facă 
jocul obișnuit. Fără îndoială că in 
același timp și Kalenici, Djokovici, 
I’asici, Zorici sau Tausan vor con
stitui tot atitea probleme pentru 
formația română, care va trebui 
să se comporte excelent pentru a 
realiza un rezultat favorabil.

Simbătă va avea loc Conferința 
balcanică, cu prilejul căreia vor fi 
definitivate locul și datele de des-

fășurare ale J. B. din 1972. Tot 
aceste zile se vor desfășura lucră
rile cursului de antrenori pentru 
echipele feminine din Balcani. Prof. 
S. Ferencz va prezenta un referat 
privitor la elementele de bază ale 
atacului individual.

Și acum, iată programul complet 
al întrecerilor :

VINERI, de la ora 19 (ora Bucu
rești) : IUGOSLAVIA —ROMANIA 
și Bulgaria — Italia ;

SÎMBATA, de la ora 19 : Iugo
slavia — Italia și BULGARIA — 
ROMANIA ;

DUMINICA, de la ora 17,30 : Iu
goslavia — Bulgaria și ROMANIA 
— ITALIA.

LA HANOVRA,
TN OPTIMILE DE FINALA

ALE C.C.E. LA VOLEI

în

lași timp, situația de la Beziers, 
unde pregătirea fizică insuficientă 
a unor jucători a întors rezultatul 
în favoarea adversarilor.

Scorul l-a deschis Irimescu, în 
min. 5, printr-o lovitură de pe
deapsă. Apoi în min. 30 Baciu a 
realizat o încercare, după o acțiu
ne plecată de la Constantin, șutul 
lui Irimescu — încercînd să trans
forme — a lovit bara !

In min. 35 francezii au redus din 
handicap prin Duprat: o încercare, 
1a o greșeală a lui Suciu.

La reluare tot francezii au fost 
aceia care au înscris prin același 
Duprat, autorul unei încercări pe 
care Lataste avea să o transforme. 
După ce în min. 71 Irimescu va 
trimite în bară o lovitură de pe
deapsă, ratînd egalarea, în penul
timul minut de joc Carrere va în
scrie la colț cea de a treia încer
care a echipei gazdă.

A condus M. Guillaume forma
țiile :

Selecționata divizionară: Baciu, 
Iorgulescu, Dinu — Atanasiu, Tu- 
țuianu — Ciobănel, Iftimie, Răș- 
canu — Țața, Nicolescu — Suciu, 
Nica, Irimescu, Constantin — Dur
bac.

Selecționata de sud-vest a Fran
ței (Bdarn) : Irațabal, Urgartemedia, 
Cupau — Jonca, Passama — Blanc, 
Vinsono, Dupey — Uriataguer, Pa
ries — Duprat, Malter, Lacoste, 
Carrere — Lataste.

Rugbyștii noștri revin în țară 
duminică după-amiază.

Tn cadrul unei gale de box desfășurate 
la Los Angeles, mexicanul Ruben Oli
vares șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria cocoș, tntrectnd prin 
K.O. tehnic In rundul 11, pe compatrio
tul său Jesus Plmental. Din 65 de me
ciuri susținute pînă tn prezent, Olivares 
a cîștigat 63 înainte de Urnită

Jucătorii cunoscutei echipe americane d» 
baschet „Harlem Globe Trotters" au ho- 
tărtt să reia seria turneelor internațio
nale după o grevă care a durat 3o da 
zile. Baschetballștil au declarat această 
grevă în semn de protest față de redu
cerea salariilor, șl a unui tratament ne
corespunzător din partea conducerii 
echipei.
O
Echipa masculină de handbal a orașu
lui Zagreb șl-a început turneul In Sue- 
dla. lucind la Malmoe cu o selecționată 
locală. Victoria a revenit cu 
23—20 (12—10) handballștilor

scorul da 
Iugoslavi.

(fost carn- 
mljlode șl

Boxerul nigerian Dick Tiger 
pion mondial (a categoriile _______ .
semigrea) a încetat din viață în vtrstă 
de 42 de ani după o scurtă suferință. 
După ce a părăsit ringul profesionist, 
Tiger, bolnav, s-a retras tn patria sa, 
în orașul natal Aba din sudul Nigeriei. 
Dick Tiger, pe numele său adevărat, Ri
chard Ihetu, a învins. In disputele pen
tru titlurile mondiale. între alții, bo
xeri celebri ca Gene Fullmer, Joe Glar- 
dello șl Emilie Griffith.

Turneul masculin Ce handbal
Germană a continuat la Rostock cu par
tidele din etapa a 3-a. în cel mal echi
librat meci ai zilei, reprezentativa Un
gariei a învins la limită :" '* “
selecționata secundă a R.
Tn celelalte două jocuri disputate 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Germană (A) — Cehoslovacia -14—10 
Iugoslavia — Danemarca 22—16 
Clasament : 1. Iugoslavia — 6 p 
veraj 58—42) ; 2. R. D. Germană 
6 p (48—39) ; 3. R. D. Germană . .
2 p (47—47) ; 4. Ungaria — 2 p (37—42) ; 
5. Cehoslovacia — 2 p (48—55) ; 6. Da
nemarca — o P.

din r. n.

CU 13—12 (5—7) 
D. Germane, 

s-au 
R.D. 

(7-4); 
(8-8). 
(gola-

(A) -
(B) —

PENICILINA IASI-V.C. HANNOVER 3-1

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI 
AU ÎNTILNIT DIN NOU

în sala sporturilor din Hanovra 
1200 de spectatori au urmărit prima 
partidă din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" dintre formațiile feminine de 
volei Penicilina Iași și V.C. Hanno
ver (pentru a 15-a oară campioană 
a R.F.G.). După 108 minute de joc 
echilibrat, victoria a revenit campi
oanelor românce cu 3—1 (14, 9,—14, 
12). Voleibalistele vest-germane au

servit o replică neașteptat de hotă- 
rîtă Penicilinei Iași. De remarcat 
faptul că în primul set, după ce au 
condus cu 14—7, gazdele au fost 
egalate, pierzînd în prelungiri, iar 
în cel de-al treilea au avut, de ase
menea, un avantaj substanțial 
(12—6) dar cu toate că au fost iarăși 
egalate ele au cîștigat de data a- 
ceasta. setul. La fel de disputat a 
fost și setul IV, care avea să fie

ultimul, româncele jncînd excelent 
în final.

Din echipa ieșeană s-au remarcat 
Aurelia Ichim, Florentina Itu, Ana 
Chiritescu și Carolina Hatură.

TURNEUL DE BASCHET]

FEMININ DE LA SOFIA1

ECHIPA SUEDIEI
16 (Agerpres). — 
hochei pe gheață 
și Suediei s-au

STOCKHOLM.
Selecționatele de 
ale Cehoslovaciei 
întilnit la Goteborg în cel de-a!
treilea meci al lor din actualul se
zon. Jucînd excelent, hocheiștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu 3—2 
(0—0, 2—1, 1—1). Au marcat Holik 
(2) și Iaroslav, respectiv Lindberg și 
Wickberg.

„TENISUL NU SE POATE JUCA FĂRĂ SA RIȘTI"
tare pe Richey, care, în uncie mo
mente, pare lipsit de simțul umoru
lui. El are și alte ciudățenii. Nu se 
antrenează, de pildă, nici cu cel 
care îi va fi adversar peste 3 zile. 
Noi ceilalți nu ne antrenăm dimi
neața cu partenerul din aceeași sea
ră. El îi evită pe cei ce urmează 
să-i intilnească în următoarele 3 
zile.

— Care dintre el / v-au felicitat 
Imediat după victoria finală ?

— Franulovici, Kodes și Graebner. 
Smith mi-a strîns și el mîna, dar 
era foarto afectat.

— Ce-ai făcut în seara aceea după 
ultimul meci cu Smith ?

—• Eram tn plină euforie șl mi-am 
ris că voi ieși mai tîrzlu In oraș, 
la o discotecă, să a._.
șl să dansez. Abia după baie 
după cină ml-am dat seama că 
fapt eram complet epuizat. Așa 
cit am rămas Ia hotel.

— Ba ce hoitel ați stat 7
— Iui Hilton.
— Publicul din sala Plerre 

Coubertin v-a simpatizat tn mod 
special 7

— Parcă. Stilul meu de Joc place 
mai mult dectt maniera cam meca-

ascult muzică 
«1 

de 
tn-

de

RALIUL MONTE CARLO

VA AVEA NOUĂ PUNCTE DE PLECARE
Raliul Monte Carlo, prima probă 
campionatului internațional al ra- 

automobilistice pe anul 
si

a ... .
liurilor automobilistice pe 
1972. se va desfășura între 21 
29 ianuarie.

Regulamentul 
luna noiembrie 
sensul anulării 
Marrakech, din

In

trecut suedezul Ove Anderson, en
glezul Tony Fall, finlandezii Aalto
nen și Makinen. francezii Piot si 
Therier.

Tumeul international feminin dc 
baschet de la Sofia a fost cîștigat 
de formația Spartak Moscova, care 
a întrecut în ultima zl cu. scorul 
de 62—55 (35—29) prima reprezen
tativă a Bulgariei. într-un alt Joo al 
turneului, selecționata R.P.D. Core
ene a învins cu 80—78 (40—34) e- 
chipa de tineret a Bulgariei. ț

nică a tenismenilor americani. M-au 
încurajat și mulți români aflați cu 
treburi în perioada aceea la Paris. 
In seara meciului cu Smith numai 
eu ani introdus în sală vreo 25 de 
compatrioți.

— Fără inutilă modestie și fără 
orgoliu, pe ce loo vă 
în ierarhia celor mai 
meni ai lumii 7

— Circulă zvonul că vă veți căsă
tori In curînd.

— Nu-i adevărat. Un om care pc- 
regrinează ca mine trebuie să se 
căsătorească abia spre sfirșitul ca
rierei.

redactat inițial 
a fost modificat, în 
punctului de plecare 

_________ __  cauza numărului re
dus de angajați (numai 3). Este mal 
mult decît probabil că Marrakech nu 
va fi înlocuit cu alt oraș, astfel că 
diferitele itinerarii vor. avea ca 
punct de start orașele Lisabona. Al
meria. Atena. Frankfurt pe Main, 
Glasgow. Monte Carlo, Oslo. Reims 
și Varșovia.

Majoritatea concurenților au prefe
rat itinerariul care pornește de la 
Almeria probabil și pentru motivul 
că Automobil Clubul local oferă anu
mite avantaje concurenților.

Printre automobiliștii angajați la 
viitoarea ediție a „Raliului Monta 
Carlo” se află cîștigătorul de anul

TUREI A DEBUTAT VICTORIOS IN TURNEUL DE BOX

Main,

DE LA
în 
în
de 

care

HAVANA, 16 (Agerpres). — 
sala „Coliseum" din Havana a 
ceput competiția internațională 
box „Turneul prieteniei", la 
participă tineri pugiliști din Bulga
ria, R.D. Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Cuba.

în prima gală, pugilistul român 
Alexandru Turei (categoria semi- 
muscă) I-a învins prin K.O. în re-

HAVANA
priza a doua pe Wolfgang Lleding 
(R.D. Germană). Al doilea boxer ro
mân care a evoluat în gala inau
gurală, Cornel Dumitrescu (cate
goria semiușoară) a pierdut la 
puncte în fața lui Lutz Heine 
(R.D. Germană). Au mal terminat 
învingători în prima reuniune Julio 
Rivera și Raul Castillo (Cuba), 
Eduard Dubeski (U.R.S.S.) și Jan 
Parafianowicz (Polonia).

considerați 
buni tenis-

fost 
sem 
anul

AI cincilea. Anul 
al șaselea, dar in 
ceva mai puține i 
acesta.

— 1971 a fost anul 
dlgios 7

— Da. Am cîștigat 
dividuale. am pi 
finalist. Toate 
open. In „Cupa 
asemenea, foarte

proiecte
ml 

citi

- Ca
- SS 

chi pui ți

trecut am 
1970 avuse- 

succese dectt

cel mal pro-

Iștigat 
nerdut 

au 
Davis” 

i bine,
■veți 7 

odihnesc, 
nevoie am

I turnee În
alte șase ca 

fost competiții 
a mers, de

Nu vă în
de odihnă.

Am sî plec undeva Ia munte, să 
patinez din cînd tn cînd, să mă 
plimb și să 
rînd iar începe..

— Unde va fi începutul In 1972 T
— La Baltimore, în S.U.A., la 7 

ianuarie. Apoi la Londra la turneul 
organizat de firma Rothmans, apoi 
din nou în S.U.A.

dorm. Fiindcă tn cu.

POLIHRONIADE A REMIZAT CU CAMPIOANA MONDIALA
în „Memorialul Alehin“, Florin Gheorghiu a obținut remiză hi fața lui Petrosian

BELGRAD, 16 (Agerpres). — Ziua 
dinaintea ultimei runde a „Cupei 
campioanelor europene" la șah, care 
se desfășoară la Vrnjaca Banja, a 
fost rezervată continuării partidelor 
întrerupte. Reprezentanta României,

maestra Elisabeta Polihroniade, care 
avusese piesele negre în partida cu 
campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili, a convenit cu aceasta asu
pra remizei la mutarea 97, cînd 
era evident că nici una din ele nu

Din Almanahul SPORTUL ’72
veți afla cum puteți obține

poate obține victoria. Partidele Vo- 
kralova-Erenska, Konarkowska So- 
kolov-Gheorghieva și Veroczi-Vokra- 
lova s-au încheiat remiză.

Clasament: 1—2. Ivanka și Ve- 
roezi (ambele Ungaria) — 7 p ; 3—4. 
Polihroniade (România), Gheorghie- 
va (Bulgaria) — 6% p; 5—7. Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.). Konarkowska* 
Sokolov (Iugoslavia), Vokralova 
(Cehoslovacia) 6 p etc.

¥
Turneul internațional de la 

Moscova „Memorialul Alehin" a con
tinuat cu partidele rundei a 15-a. 
Campionul mondial Boris Spasski 
l-a învins în 36 mutări pe Savon. 
A fost înregistrată remiza în parti
dele Gheorghiu-Petrosian, Karpov- 
Stein, Tal-Smîslov, Uhlmann-Parma • 
Celelalte patru partide s-au între
rupt.

în clasament conduce Steln 
(U.R.S.S.) cu 10 p, secundat de Smîs- 
lov și Karpov (ambii U.R.S.S.) 
cîte 9*/« p. Campionul mondial 
ris Spasski se află pe locurile 
la egalitate cu Tal, cu cîte 8 p.
rin Gheorghiu (România) ocupă lo
cul 14 cu 6V2 P-

cu 
Bo- 

7—8 
Flo-

Corespondență specială NU CREDEAM 
dirt Londra

CĂ STEAUA...
Cînd mă gtndeso la managerii *1 

antrenorii de fotbal. îmi aduc amin
te, clteodată, de un desen animat nu
mit „Aventurile lui Pogo". O dată, 
Pogo șl prietenii lui se pierduseră 
fără nici o speranță în mlaștină, aub 
o ploaie torențială Interminabilă. în 
disperare de cauză, el au hotărft să 
aleagă un crocodil drept conducător 
al lor, pentru a-i scăpa din impas, 
dar, deodată, ploaia s-a oprit. Cro
codilul, bineînțeles, a cerut să fie 
respectată hotărîrea. și cum ceilalți 
nu păreau da acord, el i-a 
punct : „Tn definitiv, de 
Ați scăpat de pkie sub 
mea. nu-i așa ?“

Cazurile petrecute, anul .. ......
Barcelona. Internazionaie, Milan. Ar
senal și West Bromwich Albion sînt, 
toate, destul de asemănătoare cu . po- 

' vestea de mai sus. C.F. Barcelona, 
unul din cele mai „sănătoase” clu
buri din Europa, cu un mănunchi de 
jucători de clasă — Rexach, Asensi,

pus la 
ce nu ? 

conducerea
acesta, cu

Marcial, Gallego — a luat destul de 
multă apă la bord In acest aezom 
Nu numai pentru că, în campionatul 
tării echipa nu mal oontează în lup
ta pentru titlu, dar. mal ales, pentru 
că a fost surprinzător eliminată din 
„Cupa Cupelor" de formația bucu- 
rețteană Steaua care nu credeam că 
va turbura somnul unor jucători ca 
acela de la Barcelona. în plus, mana, 
gerul echipei spaniole nu era altui 
decît Rinus Michels cel ce a cucerit, 
împreună cu Ajax, „Cupa campioni
lor europeni", părăsind apoi, pe neaș
teptate Amsterdamul pentru Barcelo
na. Acum cînd citit! aceste rînduri. 
s-ar putea ca Michels să nu mai fie 
managerul lui „Barse”. pentru că 
senor Augustin Montai, președintele 
clubului, a promis drastice ..pedep
se" tuturor.

La Ajax însă, unde a preluat con
ducerea echipei antrenorul român 
Covaci, totul este numai „lapte și 
miere”. Ajax continuă să joace foarte

înaintea începerii campionatului brazilian, echipele F. C Santos și Vasco 
da Gama au susținut un meci amical pe Maracana, încheiat cu un rezultat 
alb (0—0). Iată-l pe Pele (cu nr. 10) căzut pe gazon, după ce a fost prins 

in „cleștele" a doi adversari

bine, elimină din C.C.E, pe Olym- 
pique Marseille cu cea mal mare u- 
lurință, dovedind că a trecut nu 
numai peste pierderea iul Michels 
dar sl peste aceea a ^apărătorului sl 
căpitanului de echipa. Iugoslavul Va- 
sovlc. întors tn tara sa.

Arsenal, ultima ctstigătoare a Cu
pei sl a campionatului englez al 
doilea club care a reușit. In secolul 
nostru să obțină ..dubleul", l-a pier
dut. în vară, pe admirabilul său an
trenor, Don Howe. Fostul fundaș al 
lui West Bromwich Albion sl al na
ționalei engleze s-a întors la vechiul 
său club, unde a devenit manager.

Mee, managerul Arsenalului, a adus

ȘTIRI 9
e Au început tntrecerlle turneului fi

nal al campionatului brazilian. în primul 
Joc, disputat Ia Belo Horizonte, echipa 
locală Atletico a Învins cu scorul de 
1—0 (0—0) formația F.C. Sao Paulo. Go
lul victoriei a fost Înscris tn minutul 75 
de Oldalr.

• în semifinalele Cupei Ligii engleze" 
la fotbal, echipa West Ham United a

un nou antrenor, pe Steve Burten- 
«haw, care se ocupase de echipa de 
rezerve. Dar West Bromwich are un 
sezon dezastruos, iar Arsenal unul 
mediocru. Vă puteți explica asta cum 
vreți I Eu consider echipa Arse
nalului. cel mal plicticos „team" din 
cele care au realizat dubleul eamplo- 
nat-cupă. Joacă foarte defensiv «1 • 
fost recompensat mult mal mult de
cît merita. în sezonul actual, am pu
tut asista la o Justă echilibrare a ba
lanței. ,

în același timp, la Inter. GlannJ 
Inveralzzi, un manager tn vîrstă da 
40 de ani. care a condus acum un 
an echipa de tineret a clubului, vi
sează uneori că n-a părăsit încă mi
nunatul loc din spatele cortinei, unde, 
asa cum m!-a mărturisit, a avut foar
te multe satisfacții,

Brian GLANVILLE
REZULTATE
pierdut pe teren propriu eu scorul dd
0—1 In fața formației Stoke City.

• Rezultate înregistrate In ,,Cupa An
gliei" (turul n) : Chesterfield — Burnley 
1—0; Transmere — Mansfield 4—2; Exeter 
— Swansea 0—1.

FIȘIER
AUGUST

ANUL INTERNAȚIONAL

Eisenach : R, D. Germană — Irak A 
Buenos Aires : Argentina — Chile A 
Malmo : Suedia — Norvegia
Gdansk : Polonia — U.R.S.S. A 
Guadalajara : Mexic — R.D. Germană A 
Reykjavik : Islanda — Japonia

25 Helsinki : Finlanda — Norvegia A

SEPTEMBRIE

Budapesta : Ungaria — Iugoslavia A 
Viena : Austria — Suedia A 
Oslo : Norvegia — Franța A
Hanovra ; - - - — - — • -- ■
Copenhaga 
Casablanca 
Leipzig : 
Moscova 
Helsinki 
Cracovia 
Moscova
Esztergom _ ____ _____
Seul : Malaezia — Japonia
Budapesta : Ungaria — Bulgaria A 
Genova : Italia — Mexic A
Berlin : R.D. Germană — Cehoslovacia A 
Oslo : Norvegia — Danemarca A
Zilrich : Elveția — Turcia A 
Salonic : Grecia — Mexic A

R.F. a Germaniei — Mexic A 
: Danemarca — Finlanda A 
: Maroc — Mexic A

R.D. Germană — Mexic A
: U.R.S.S. — India A

Finlanda — România A
: Polonia — Turcia A
: U.R.S.S. — Irlanda de Nord A 

Ungaria — Senegal A

LEGENDA, — C.S. 7 Cupa Scandlnavlei ; T.O, I preliminariile 
. : preliminariile campionatului Europei ; celelalte jocuri au 

prezentative A).

1971 (V)

11—0 fS—0) 
' ' (0—0)

(2—0) 
(1-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-1)

1-0
3-0 
1-1 
o—i
2-0
1-1

cs

cs

2—1
1-0
1- 3
5-0
0—0
2- 1
1- 1
5—0
0-4
5-1
1—0
3- 0
3- 0
2— 0
2—0
1—1
1—4
4— 0 

0—1 (0—1)

turneului olimpic; 
fost amicale (re-

(0-1) 
(1-0) 
(0—2) 
(4-0)

(0-0) 
(0-0) 
(3-0) 
(0-2) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-3) 
(4-0)

CE 
CE

cs

TO 
CB

cs


