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Echipa U.T.A. fotografiată înaintea începerii meciului de 
ieri, de la Ploiești, care avea să le consolideze arădenilor 

poziția de lideri

CAMPIONATUL MONDIAL
Selecționata R.D.G. a cucerit medalia de aur a

ARNHEIM, 19 (prin telefon de ia 
trimisul nostru special).

învinsă la capătul unul joc dra
matic, în care au fost necesare două 
rînduri de prelungiri pentru a fi 
desemnată formația învingătoare, 
reprezentativa feminină de handbal 
a României a ratat o mare șansă 
de a. urca pe podium la această a 
IV-a ediție a Campionatului mon
dial. Cu toate că adversarele lor, 
handbalistele maghiare, porneau în 
această dispută ca principale favo
rite, atît prin prisma rezultatelor 
anterioare, cît mai ales ca urmare 
h comportării din ultimul an, totuși 
echipa română a început partida 
foarte bine, a acționat variat și 
bine gîndit tactic în atac, s-a apă
rat exact, lăsînd celor 6 000 de spec
tatori, care au simpatizat-o tot 
timpul, impresia că locul III și me
daliile de bronz nu îi vor putea scă
pa. Dar, inexplicabil, în ultima 
parte a reprizei secunde, cînd con
ducea cu un avantaj decivis pen
tru un joc hotărîtor (3 goluri), hand
balistele românce au pierdut subit 
direcția porții adverse, au comis

greșeli după greșeli, au ratat situa
ții extrem de clare, permițlnd se
lecționatei maghiare să refacă te
renul pierdut, să egaleze și chiar să 
la conducerea în ultimele minute.

CLASAMENT FINAL

1. R. D. GERMANĂ; 2. Iu
goslavia ; 3. Ungaria ; 4. Ro
mânia ; 5. R. F. a Germaniei; 
6. Danemarca ; 7. Norvegia ; 
8. Olanda ; 9. Japonia.

. în. continuare, cu toate eforturile 
făcute, reprezentativa României nu 
a mai putut reintra în ritmul de 
joc cu care începuse această partidă, 
încheiată în cele din urmă cu vic
toria formației ungare: 12—11 
(5—6, 9—9, 10—10).

Meciul a început sub semnul u- 
nui evident echilibru de forțe, fiind

t

f

VOLEI

Federației

1. GABRIEL UDISTEANU (Di
namo), 2.Gyuia Bartha (Stea
ua); 3. Wiliam Schreiber (Di
namo), 4. Marian Stamaie 
(Steaua), 5. Cornel Oros (Di
namo), 6. Mircea Codoi (Di
namo), 7. Laurențiu Dumănoiu 
(Dinamo), 8. Mariana Popescu 
(Dinamo), 9. Eugenia Rebac 
(Rapid),. 10. Victoria Caranda 
(Constructorul Buc.).

(Continuare în pag. a 2-a)

Dacă echipa Austriei nu va sosi la București luni diminedțâ

ASTAZI, MECIUL ROMANIA-BULGARIA 
ÎN CADRUL

EUROPENE DE
COMPETIȚIEI 
ȘAH PE ECHIPE

ZIAR AC?, CONSILIU LUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
u

Luni 20 decembrie 1971

® ÎNVINGĂTOARE LA PLOIEȘTI, U.T.A. ÎNCHEIE TURUL CAMPIONATULUI DE FOTBAL CU 3 PUNCTE AVANS! 

• RAPID iNTRECE PE A.S. ARMATA PRINTR-UN GOL MARCAT ÎN MIN. 90 ® AL DOILEA MECI CONSECUTIV 

DE PETROLUL PE TEREN PROPRIU • ÎN AMBELE PARTIDE DE IERI S-A RATAT CITE UN PENALTY

MIERCURI, ULTIMA RESTANȚA: STEAGUL ROȘU —RAPID

REZULTATE TEHNICE
RAPID — A. S. ARMATA Tg. „Iureș 1-0 
PETROLUL — U.T.A. C “
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Programul competiției internațio
nale de la București, pentru desem- 

calificate în finala 
european de șah 

suferit o modificare, 
cea de a treia par-

narea echipei 
campionatului 
(zona a V-a) a 
Echipa Austriei, __ ... ___  ,__
ticipantă din serie, nu a sosit în 
Capitală nici în cursul zilei de du
minică.

Astfel, rămînînd în întrecere doar 
formațiile Bulgariei și României, 
ele urmează să susțină o întîlnire 
la opt meșe, tur-retur. Prima rundă 
se va juca astăzi, de la ora 16 in 
aula Institutului de Petrol Gaze și 
Geologie. La ședința tehnică de ieri 
dimineață, delegatul român a pro
pus ca în cazul cînd șahiștii austri
eci vor veni totuși în cursul dimi-

neții de luni, turneul să se dispute 
după vechiul program, în primul 
tur î'ntîlnindu-se formațiile Bulga
riei și Austriei.

Reprezentativa noastră, aflată în 
efectiv complet (Florin Gheorghiu 
s-a înapoiat sîmbătă noaptea de la 
Moscova, unde a participat la „Me
morialul Alehin"), a susținut ulti
mele ședințe de pregătire teoretico- 
tactică, sub conducerea antrenorilor 
dr. Octav Troianescu și Liviu Țucă.

Formația bulgară, cu trei mari 
maeștri internaționali. Eohoțov, 
Tringov și Pidevski. și maeștrii in
ternaționali Radulov, (campionul 
țării). Minev, Popov, Peev, Spirido
nov, și-a continuat și ea pregătiri
le. sub supravegherea antrenorului 
Oleg Neikirch.
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CICLISM

li:UDOR (Dina
mo), 2. Ștefan Suciu (CIBO 
Brașov), 3. Alexandru Sofro-
nie (Dinamo), 4. Constantin 
Ciocan (Dinamo), 5. Ștefan 
Laibner (Dinamo), 6. Vasile 
Selejan (Dinamo), 7. Marin lo- 
ni|â (Dinamo), 8. Constantin 
Gonțea (Steaua), 9. George 
Negoescu (Steaua), 10. Teodor 
Puterity (Metalul Plopeni).

în etapa de ieri a campionatului 
masculin, am înregistrat două, re
zultate surprinzătoare : succesul U- 
niversității Timișoara (după pre
lungiri) în fața I.C.H.F., obținut în 
deplasare și victoria Voinței la 

. I.E.F.S., care a prilejuit cîștigători- 
lor un frumos salt în clasament.

*

RUGBY
I

1. GHEORGHE RÂȘCANU 
(Universitatea Timișoara), 2. 
Mihai Nicolescu (Dinamo), 3. 
Alexandru Aîanasiu (Grivița 
Roșie), 4. Radu Durbac (Stea
ua), 5. Constantin Dinu (Știința 
Petroșani), 6. Nicolae Baciu 
(Dinamo), 7. Mihai Suciu (Uni
versitatea Timișoara), 8. Con
stantin Șerbon (Steaua), 9. 
Victor Marinescu (Știința Pe
troșani), 10. Mihai Bucos (Ști
ința Petroșani).

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
A GREȘIT MAI PUflN...

în partida de la București cu 
studenții timișoreni, baschetbaliștii 
de la I.C.H.F. nu ș-au arătat a fi 
prea inspirați în adresarea paselor 
și, în plus, s-au lăsat descoperiți la 
contraatacurile adverse. La rîndul 
lor, oaspeții au ratat deseori, reve- 
nindu-și abia spre mijlocul reprizei 
a doua. Pînă atunci, minusurile a- 
rătate... echilibraseră permanent 
scorul (min. 12 : 13—13 ; min. 19 1 
30—30). Pauza avea să consemneze 
un minim avantaj pentru I.C.H.F.: 
34—31. în repriza a doua, studenții 
au o perioadă de dominare cînd 
conduci —41 (min. 28). Notăm a- 
poi, spre final o revenire a gazde
lor. Scorul alternează dar rămîne 
egal, 62—62, după 40 de minute. în 
prelungiri, baschetbaliștii de la 
I.C.H.F. nu știu să păstreze un mi
nim avantaj, fapt de care profită 
timișorenii. A fost un meci cîștigat 
de echipa care a greșit mai puțin : 
Universitatea — I.C.H.F. 71—69 
(31—34, 62—62). Au marcat: Viciu 
22, Czmor 27, Ionescu 3, Cîmpeanu 
16, Mănăilă 3 pentru învingători, 
respectiv Dikai 22. Kiss 5, Tudosi 9, 
Chiciu 10, M. Cîmpeanu 13, Gl. Ni- 
culescu 6, Barau 4. Au arbitrat co
rect M. Aldea și A. Atanasescu.

Radu TIMOFTE

Duel Viciu (stingă) — Cîmpeanu în partida I C.H F. — Universitatea 
Timișoara

i;

era așteptat cu nerăb- 
de toate formațiile 

mărturisit sau nu, as
ia titlu, întrucit el ho- 
pozițiile, mai favorabile 

puțin favorabile, de 
va fi reluată lupta

„POLI" BUCUREȘTI A TRECUT 
DIN NOU DE „SUTA"

Pentru a doua oară consecutiv în 
acest campionat, „5“-ul Politehnicii 
București a depășit limita celor 100 
de puncte înscrise în coșul advers. 
De data aceasta, „victima" studen
ților a fost formația Rapid Bucu
rești, care nu a contat în nici un 
moment în disputa pentru victorie. 
Net dominați la panou și mai în
totdeauna cu un tempo în urmă la 
balon, feroviarii au cedat categoric 
în fața unui adversar în vervă. 
Politehnica a impus jocului de la 
început un ritm viu și agresiv, a 
măcinat în permanență forțele ad
verse cu acțiuni pline de elan, re- 
coftînd un ncru succes: 104—66 
(52—32). Au înscris: Popa 26, Geor
gescu 10, Cernat 16, Pirșu 8, Dudes- 
cu 10, Anastasiu 12, Rotaru 4, Rusu 
10, Troacă 8 de Ia învingători, res
pectiv, Vintilă 13, Stănescu 13, Po-

povici 5, Ivan 24, Cr. Popescu 11 
de la învinși. Au condus corect

Petruțiu și A. Atanasescu (Buc.).I.
a. v.

LA BĂIEȚI UN SCOR DE... FETE

Voința

Foto : N. DRAGOȘ

me sub semnul echilibrului de for
țe pe teren dar, din păcate, și al 
lipsei de faze spectaculoase sub 
cele două panouri. Consecință di
rectă — scorul strîns și mai ales... 
sărac. A cîștigat la mare luptă Voin-

Meciul dintre I.E.F.S. și
București s-a desfășurat în întregi- (Continuare în pag. a 3-a)

I eri s-au disputat două 
dintre cele trei res
tanțe ale campionatu

lui diviziei A. Ele nu mai 
puteau aduce evenimente 
importante in zonele fier
binți ale clasamentului, lu
crurile fiind lămurite — cel 
puțin pină la primăvară — 
atît în ceea ce privește pos
tul de lider, cit și celelalte 
din perimetrul supus... ex
proprierii. Dar, evident, re
zultatul meciului de la Plo
iești 
dare 
care, 
piră 
tăra
sau mai 
pe care 
in retur.

Și iată 
devenit 
toate aceste formații, în ur
ma victoriei pe care arăde
nii au repurtat-o, ieri, în 
fața Petrolului. Distanța din
tre prima clasată, U.T.A., și 
cea de-a doua, Sport Club 
Bacău, s-a mărit acum la 
trei puncte, acestora adău- 
gîndu-li-se și un golaveraj 
(33—14) care amintește de 
cele cu care marea echipă 
a U.T.A.-ei. de acum 25 de 
ani, și-a surclasat adversarii 
in edițiile 1946—1941 și 1947 
—1948.

Cu emoții, în ultimele cli
pe ale partidei, Rapidul și-a 
fructificat avantajul terenu
lui, în fața A.S.A.-ei Tirgu 
Mureș, menținindu-și, măcar 
teoretic, șansa de a fi sin
gura echipă bucureșteană in
tercalată printre formațiile 
provinciale din fruntea cla
samentului, in cazul unei 
victorii, la Brașov, asupra 
Steagului roșu. In această 
eventualitate, Rapid ar to
taliza 18 puncte și., faceți 
și dv. socoteala, fiindcă ra- 
pidiștii, sintem convinși că o 
fac. Dar va lăsa Steagul roșu 
să i se ia cele două puncte 
care i-ar oferi un onorant 
loc cinci 1 Greu de crezut— 
(J. B.)

că perspectivele au 
mai grele pentru

LA OPOLE: POLONIA—ROMÂNIA 7 -4 LA BOX
Giju, Dobrescu, Popa și Năta: — învingători

OPOLE, 19 (prin telefon, dc la 
trimisul nostru special).

Cit de ușor este să scrii cronica

SPORTUL 72

plus

de a

Almanahul

OGLINDĂ A LUMII SPORTIVE
IN 288 PACINI, In culori

2 șanse pentru cititori

clștiga 2 excursii gratuite

ia Olimpiada de ia Miinchen

In această sâptâminâ apare

unei întîlniri in care echipa țării 
tale a obținut victoria ! Dar azi. 
aici Ia Opole, 4 000 de spectatori, 
care au umplut pină la refuz sala 
Sportow Owidowiskowa, au aplau
dat succesul boxerilor polonezi in 
fața reprezentativei României, la 
un scor mai sever decît ne aștep
tam : 7—4. Nu ne-am făcut iluzii 
prea mari, ținînd seama de faptul 
că nici arbitrul neutru Hahn 
(R.F.G.) nu dădea garanții de im
parțialitate. Dar, în condițiile in 
care Alexandru Popa, boxer că
ruia nu i se acordau șanse, cîștigă 
in fața Iui Jerzy Sobczak, cînd 
Nicolae Giju revine după cițiva ani 
de declin. în echipa națională la o 
categorie pe care o părăsise de 
mult și obține o meritată decizie 
de învingător în fața reprezentan
tului Poloniei, succesul pugiliștilor 
români nl se părea foarte aproape!

Cine s-ar fi așteptat însă ca Ion 
Alexe să coboare treptele ringului 
învins de Lucjan Treia, Victor 
Zilberman să fie depășit de Wies- 
law Rudkowski, sau Constantin 
Gru'iescu să nu-1 poată întrece pe 
Leszek Blazynski, pe care-1 domi
nase clar la Madrid pînă în mo
mentul în care boxerul nostru și-a 
spart arcada și a fost oprit de me
dic să continue lupta ? Și, totuși. 
Alexe (indecis și parcă lipsit de 
dorința de a învinge), Zilberman 
(insuficient pregătit și trecut Ia o 
categorie superioară de greutate), 
ca și Gruiescu (surprins cu un 
croșeu de dreapta în bărbie în re
priza secundă, în urma căruia și-a

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

ALEXANDRU TUREI IN FINALA TURNEULUI
DE LA

HAVANA, 19 (Agerpres). — în 
cadrul semifinalelor turneului in
ternațional de box de la Havana, 
pugilistul român de categorie 
muscă, AI. Turei, a dispus la puncte

HAVANA
de cubanezul Hermes Camejo. în 
finală, el se va întîlni cu sovieticul 
VI. Zapiska. Despagine (Cuba) a 
dispus la puncte de Gh. Rizea (Ro
mânia), ——
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1. U.T.A.
2. Sport Club Bacău
3. „U" Cluj
4. F. C. Argeș
5. Steaua
6. Rapid
7. Dinamo
8. A. S. Armata
9. Sfeaaul roșu

10. Jiul
11. Univ. Craiova
12. Politehnica
13. Farul
14. Petrolul
15. Crisul
16. C. F. R. Cluj

Miercuri 22 decembrie :
STEAGUL ROȘU Brașov — RAPID 

al turului diviziei A).

11 GOLURI: RUGIU- 
BEI (Sport Club Ba
cău) și OBLEMENCO 
(Univ. Craiova), 5 din 
11 m ;

9 GOLURI : 
(Rapid), Kun 
(U.T.A.) ;

Neagu
II

8
(F<

PETROLUL 0 (0)
■

UT. A. 2(1)

lecția jocului
bun de 
; specta-

.. 18) Și

17—7 
5—4).

7 - 
«O- 

canu 7, j’uhasz 7, Adrian Mînăstire 8, 
Doru Nicolae 7 (mln. 68 Grozea 6), 
Dincuță 6, Moraru 5, Iordache 5 
(min. 62 Dobre 7).

U.T.A. : Vidac 9 — Birâu 7, Lere- 
ter 8, Pojoni 8, Popovici 7, Peteseu 9, 
Domide 8, Sima 5 (mln. 46 Axente 7), 
Kun II 7 (min. 77 Calinin), Bro
șovschi 8, Both 7.

A arbitrat V. DUMITRESCU ***, 
ajutat la linie de M. Buzea și V. 
Murgășanu (toți din București).’ 

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

U.T.A. 2—1 (2—0).

Stadionul Petrolul ; teren 
joc ; vreme foarte frumoasă 
tori — aproximativ 10 000.

Au marcat : KUN II (mln, 
AXENTE (min. 66).

Raportul șuturilor la poartă : 
(dintre care pe spațiul porții : 

Raport de cornere : 12—4.
PETROLUL : Mlhai Ionescu 

Gruber 7, Bădin 6, Mierluț 6,

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Exceptînd — poate — victoria 
gazdelor din partida echipelor de 
tineret-rezerve, festivitatea decer-

înaintea meciului de ieri, de la

33—14
29—18
24—15
26-22
18— 13
19— 15
23-19
15—15
14—10
14—16
18—20
17—22
14—20
8-22
5—22

11-25

22
19
18
18
16
16
16
16
15
15
14
13
13
12

8
7

(ultimul meci

GOLURI !
C. Argeș) ;

GOLURI:
C. Argeș),

Dobrin

Jercan 
Doru

6
(F. .
Popescu (Dinamo), Ene 
Daniel (Rapid), Dem- 
brovschi (Sport Club 
Bacău), Domide (U.T.A.), 
Broșovschi (U.T.A.). 1 
din 11 m, Adam („U* 
Cluj), 3 din 11 m:

Liderul știe bine
in deplasare

înaltelor distincții 
patru antrenori și

nării 
celor 
de la Petrolul a rămas 
urmă singura satisfacție 
de ^spectatori locali în 
după-amiază fotbalistică, 
cută pe stadionul ploieștean, 

-altfel, festivitatea respectivă 
cam contrastat cu ceea ce a ur
mat, deoarece meciul în sine nu 
s-a ridicat decît în unele perioade 
din repriza secundă la un nivel 
nai bun, iar echipa locală nu a 
reușit să onoreze — nici prin re
zultat și nici prin factura jocului 
prestat — pe proaspeții ei lau- 
reați, dintre care cei din teren au 
avut, la rîndul lor, o zi mai sla
bă. Pe linia unora din evoluțiile 
sale anterioare, Petrolul și-a dez
amăgit din nou suporterii, com
portarea echipei fiind modestă în 
general și, dacă ne-am referi spe-

sportive 
jucători 
pînă la 

a miilor 
această 

petre- 
De 

a

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

înaintea meciului de ieri, de Ia Ploiești, dintre Petrolul și U.T.A., cei 
aproape 10 000 de spectatori prezențl in tribune au asistat Ia o emoționanta 

festivitate, prilejuită de decernarea titlului de antrenor emerit apreciatului 
conducător tehnic al echipei ploieștene, llie Oană, șj a titlului de maestru eme
rit al sportului fostului jucător Mircea Dridea (actualmente antrenor secund la 
Petrolul), precum și jucătorilor Mlhai Ionescu și Mocanu.

înaltele distincții sportive au fost înmînate, în aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, de către tovarășii Mircea Angelescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. și președinte al F.R.F., Ion Balaș, vicepreședinte al 
federației, șl Ion Alexandrescu, secretar general al federației. Cel distinși 
au fost, de asemenea, felicitați de către președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport. Teodor Constantinescu, președintele clubu
lui Petrolul, Nicolae Pantilie, și președintele secției de fotbal, Gh. Urich.

Președintele federației și celelalte personalități prezente au folosit 
apoi prilejul pentru a felicita, cu toată căldura, pe antrenorul Nicolae Dumi
trescu și jucătorul Iosif Lereter pentru distincțiile asemănătoare primite cu 
cîteva zile în urmă, precum și întreaga echipă U.T.A. (aclamată puternic și 
dc publicul ploieștean) pentru performanța calificării ei în sferturile de fi
nală ale „Cupei U.E.F.A.“,

y-

$'■

o •

■ ■■■ ■

■A:

Ml! 
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Președintele federației de fotbal, Mircea Angelescu, luminează lui 
llie Oană distincția de antrenor emerit
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Katie ■ ASTĂZI PRIMELE STARTURI

IN CAMPIONATELE REPUBLICANE ALE JUNIORILOR
Piscina acoperită de 50 mde Ia 

complexul sportiv „23 August" din 
Capitală va cunoaște din nou în 
această săptămînă animația mari
le;- competiții cu caracter republi
can. Timp de 4 zile, pe cele 8 
blocstarturi vor urca aproape 100 de 
sportivi reprezentînd 17 cluburi și 
asociații din 10 orașe ale țării, 
care se vor întrecere în cadrul 
campionatelor naționale de juniori 
la înot.

împărți ți în două categorii de 
vîrstă (15—16 ani «1 1T—18 ani), 
competitorii tșl vor disputa cele 
58 de titluri naționale puse în joc, 
unele dintre probe anunțînd veri
tabile revanșe ale „naționalelor" 
de seniori desfășurate în timpul 
Verii.

i Printre protagoniști — cîțiva din
tre cei mai buni înotători ai ță
rii : Anca Groza, Anca Georgescu, 
Liliana Burlacu, Camelia Vijcu în 
cursele feminine și Eugen Aimer, 
Mircea Kohoiu, Zeno Oprițescu, 
Dietmar Wetterneck, Eugen Hcm- 
jsel, Octavian Resler, Carol Rolic, 
Teodor Nicoiae, Gheorghe Lupu 
In cele masculine.

In cursul zilei de ieri au sosit 
,In Capitală și ultimii concurenți 
'din provincie, ce s-au antrenat în 
cursul dimineții și chiar după-a- 

■ miază. Cu un mare interes este 
'așteptată evoluția sportivilor re- 
șițeni. care la ultimele „cronome- 
tre“ de verificare (e drept, în ba
zinul lor de 25 m). au realizat per-

Dietmar Wetterneck, recordmanul tetratloniștilor iuniori
Foto : N. DRAGOȘ

ROMÂNIA B
GALAȚI. 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Palatul sporturilor 
din localitate s-a dovedit neîncăpă
tor pentru toți cel dornici să urmă
rească Intîlnirea Internațională de 
box dintre reprezentativele secunde 
ale României sl Poloniei. La ora 10, 
peste 3 000 de spectatori luaseră loc 
In jurul ringului In care s-au Înfrun
tat cele zece perechi ale lnttlnirii 
(la categoria mijlocie. Constantin Co- 
jooaru a cîștigat prin neprezenterea 
adversarului său. Jan Kowalski, 
oprit de medic).

Superioritatea sportivilor români 
a fost evidentă pe toate planurile. 
Iar scorul cu care echipa României 
a ctștigat este concludent : 8—3. lată 
filmul meciurilor !

Categoria somlmuscă : Petre Ca
nea — Piotr Orszt. Gălățeanul a în
ceput partida sigur Pe el, a plasat 
cîteva directe de stingă dublate de 
croșee de dreapta și campionul na
țional din acest an al Poloniei a 
bătut în retragere. în toate cele 9 
minute ale luptei, Ganea a punctat 
mult și a obținut decizia de învin
gător Ia puncte în unanimitate. Deci,
1— 0 pentru echipa României.

Cat. muscă : Anton Cojan — Sta
nislaw Lechowski. Cei doi boxeri 
au oferit o partidă dinamică, cu 
numeroase și dure schimburi de lo
vituri, în care victoria putea reveni 
oricăruia dintre cei doi adversari. 
Arbitrii judecători l-au preferat, cu
2— 1, pe Cojan, și România conduce 
cu 2—0.

Cat. cocoș ; Vasile Ivan a folosit 
foarte bine directa de stînga în fața 
lui Wladislaw Morus și. mișeîndu-se

mult în ring, evltlnd cu abilitate 
contactul ou durul său adversar, ro
mânul a realizat o frumoasă și 
aplaudată victorie la puncte ; toți 
cel trei judecători l-au indicat cistl- 
gător. Deci. 3—0.

Cat. pană: Octavian Amăzăroale 
și Jan Galonska s^au lovit fără me
najamente timp de trei reprize. Un 
avertisment just acordat boxerului 
polonez a Înclinat balanța victoriei 
spre român, cu 3—0 șl, astfel, «co
rul totUnirii a devenit 4—0.

Cat. «emlușoară : Gh. Cioohlnă « 
întîlnit, in Jan Zelesnlak, un ad
versar la toi de dur, dar mal precis 
In lovituri șl, astfel, prin victoria 
la puncte a polonezului ai 2—1, 
echipa Poloniei a redus din handl- 
can : 4—1.

Cat. ușoară î Gh. Pușcaș a fugit 
două reprize din fata rudimentarului 
Kazimier Bryl, iar In ultimul rund

0 frumoasa victorie a tinerilor noștri pugiliști:

-POLONIA B 8-3
românul a recepționat un croșeu de 
dreapta la cap. a fost numărat. a re
luat lupta dar, imediat, primește o 
nouă lovitură și, după al doilea k.d., 
arbitrul Ion Ștefan a procedat foar
te bine, dictlnd abandonul. Scor, 4—2.

Cat. gemimijlocie : Ion Ilodoșan a 
realizat o victorie nesperată, cu 2—1, 
tn fata lui Zblgnew ZakrzewskL Po
lonezul a lovit mult, l-a trimis șl la 
podea in min. 1 al reprizei a treia, 
dar revenirea extraordinară a romă* 
nulul, din ultimele două minute, a 
făcut ca echipa României să se distan
țeze la 5—2.

Cat. mijlocie tnlcă r Tînărul Ion 
Mocanu a boxat excelent, s-a blocat 
bine, «vitlndu-l pe bătăiosul Zbig
niew Petryszyn, care a și primit 
două avertismente pentru lovituri 
neregulamentare, astfel că decizia 
de învingător la puncte (3—0) a re
venit iul Mocanu si. •. 6—2.

Cat. semigrea: Marin Constantl- 
nescu s-a rănit la arcadă tn prima 
repriză și a fost oprit de medic să 
continue lupta, astfel că Stanislaw 
Dragan a fost declarat învingător 
prin abandon in repriza a doua sl 
scorul a devenit 7—3.

Cat. grea r Doar un minut i-a fost 
necesar lui Iancu Anghel pentru a 
plasa un năpramlc croșeu de stînga 
în bărbia polonezului Janusz Geriecki, 
care a rămas la podea mal mult 
de 10 secunde. învingător prin k.o. 
Iancu Anghel șl scor final al în- 
tilniril i România B — Polonia B 
8—3.

A fost o victorie meritată, obți
nută în mod sportiv șl aplaudată cu 
multă căldură de entuziastul public
gălățean.

Paul IOVAN
Teiemac SIRIOPOL 

corespondent județean

formanțe mai mult decît promiță
toare, astfel că nu ar fi exclus să 
.înregistrăm noi recorduri ale țării 
în probele de craul, spate și mixt. 
\Vor fi interesant de urmărit, de a- 
jțemenea, și cursele Ancăi Groza 
(înotătoarea nr. 1 a anului), anga
jată în 8 probe de craul, delfin și 
mixt. i i

Ziua inaugurală programează nu 
mai puțin de 16 probe. Astăzi deci, 
dimineața de la ora 10,30 — se
rii șî după-amiază de la ora 17,30 
— finale, vom urmări probele mas
culine $i feminine de 100 m liber, 
100 m bras, 200 m mixt și 4x100 
m mixt, la ambele categorii de 
vîrstă.

ACTIVITATE INTERNABOGATA
SE CUNOSC FINALISTELEIN „CUPA PROGRESUL"

PRIMELE CONCUnSURI ALE TITEZIȘTILOR

(
•— Crista Tracker (Dinamo Brașov) a egalat recordul in proba de 500 m —

Un grup de patinatori 
de viteză, aparținînd 
.cluburilor Dinamo Bra
șov, Agronomia Cluj și 
Centrului de pregătire 
de pe 1/ngă C.J.E.F.S 
JHarghita, s-a deplasat 
la Budapesta pentru a 
3ua parte la citeva 
concursuri de verifica
re în vederea noului 

(Sezon. Deși sportivii 
Șromâni nu au beneficiat 
Vie o pregătire de lun- 

,‘«ă durata, pe gheață, 
’ei s-au comportat me
ritoriu, !ntrecîndu-se cu 
^adversarii lor de la 
egal la egal în unele 
(probe, Iar în altele ob- 
itihind chiar victoria. 
pS-<au remarcat alergă
torii clubului sportiv 
[Dlnama Brașov (antre
nor Ernest Ulrich) cei 
«nai buni clasați într-o 
serie de confruntări din 
jcapitala Ungariei. Se 
’cuvine să subliniem e- 
ivoluția maestre! spor
tului Crista Tracher, 
Scare a reușit să egale- 
Jze recordul național în 
proba de 500 m.

Iată cele mai importan
te rezultate înregistrate 
tfn cele două reuniuni : 
500 m senioare — 1. 
Crista Tracher (Dinamo 
Brașov) 51,0. 2. Ihas San- 
dorne (Ungaria) 51,8; 1500 
m senioare — 1. Ihas
Sandorne 2 : 54,5 2. Crista Tracher 
,2 : 59,6 ; 500 m seniori — 1. G. Mar
toș (Ungaria) 43,9... 6. A. Boier (Di
namo Brașov) 47,2... 0 ” " ’ -
(Agronomia Cluj) 47,6. 
(Agronomia Cluj) 4B.2 ;

■ 48.3... 
48,8 ; 
Cluj)

’ -x-o*

■ .K, *

: : WMW ■
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In sala Progresul din Capitală 
s-au disputat ieri dimineață jo
curile etapei a treia din cadru] 
competiției 
dotată cu 
program au 
unul între 
iar celălalt 
Iată și prezentarea lor:

I.E.F.S.-CONFECȚIA 12—9 (7—6). 
Partida a început sub semnul 
echilibrului, textilistele avînd ini
țiativa în primul sfert de oră. 
.Ele reușesc chiar să conducă în 
această parte a jocului, realizînd 
cîteva goluri frumoase prin Ado- 
chiței și Iacob. Studentele refac 
însă terenul și grație unor combi
nații subtile, inițiate de Maria 
Bota, obțin egalitatea pe tabela 
de marcel : 3—3, 5—5 șj 6—G. In 
ultimul minut al reprizei I, I.E.F.S, 
preia conducerea cu 7—6. Repriza 
secundă găsește o situație complet 
diferită în teren, raportul de forte 
fiind favorabil studentelor, care 
înscriu punct după punct la ca
pătul unor acțiuni spectaculoase, 
finalizate ou îndemînare de Mo- 
hanu și Rublenco. In final, I.E.F.S. 
se relaxează, permițînd Confecției 
(care s-a dovedit, totuși, în pro
gres) să mai refacă din handicap. 
Principalele realizatoare : Mohanu.

de handbal feminin, 
„Cupa Progresul". In 
figurat două derbiuri : 
echipe de divizia A, 
între formații din B.

Frîncu și Rublenco — (cîte 3) pen
tru I.E.F.S., respectiv Serediuc (2). 
Foarte slab arbitrajul prestat de 
M. Penescu.

— VOINȚA 16—12 
oglindește destul de 

de forțe existent

PROGRESUL 
(7—7). Scorul 
fidel raportul 
în teren. Prima repriză, extrem de 
disputată, a marcat o ușoară do
minare a handbalistelor de la 
Voința (excelent cohdilse de Ma
ria Popa). în partea doua a jo
cului, elevele antrenorului Becic 
sînt mai atente în apărare, iar în 
atac construiesc multe acțiuni 
ofensive, datorită Măriei Constan- 
tinescu. Ele vor obține o Victorie 
confortabilă deși, au fătat patrii 
lovituri de la 7 m ! Principalele 
realizatoare : Harghel (7) pentru 
Progresul și Popa (8) pentru Voin
ța. Au condus foarte bine G. Po
pescu și M. Marcel.

Iată și celelalte rezultate; Uni
versitatea — Rapid 23—17 (11—10), 
Constructorul — Î.S.E.M. 15—14 
(8-6).

In urma acestor rezultate. în 
finala competiției urmează să joace 
echipele I.E.F.S. și Progresul. Me
ciul se va disputa la 9 ianuarie.

Horia ALEXANDRESCU

UNIVERSITATEA CLUJ A CÎȘTIGAT „CUPA SIBIULUI"

9. T. Gagheș
10. H. Timiș
11. G. Ballog 
14. L. Covaci

; 15. A. Cio- 
i 49.0; 16. Gh.

■~.l ; 3 000 m 
peniorj — 1. G. Martoș 5 : 13,4
6. A. Boier 5 : 36,5... 9. T. Gagheș 
S : 41,3. 10. L. Covaci 5 :41,7 — în 
Concursul de deschidere a sezonului 
din țara vecină ; 500 m senioare — 
I. Crista Tracher 49,2 (record na
tional egalat). 2. Maria Șzabo (Un
garia) 50,1 ; 3 000 ni senioare — 1. 
Ihas Sandorne 5 : 37,5, 2. Crista 
Tracher 5 : 54,8 ; 500 ni seniori — 1. 
G. Martoș 43,3.... 4. A. Boier 46.0... 
9. T. Gagheș 46,8... 11. H. Timiș 47.3 ; 
5 000 m seniori — 1. A. Takacs (Un
garia) 8 :25,6,... 3. Gri Pop 8 :46,4... 
S. A. Boier 8 : 59.0... 8. L. Covaci
9 : 14,9 in „Cupa M.T.K." In clasa
mentul general al ultimei competiții,

(Dinamo Brașov)
(Dinamo Brașov)
Banu (Agronomia
Pop (Agrohomia Cluj) 49,1

Maestra sportului. Crista Tracker (Dinamo 
Brașov) a cîștigat probele de Sprint din cadrul 

concursurilor de la Budapesta
primul loc a revenit sportivu
lui maghiar G. Martoș cil 94,500 p. 
A> Boier s-a clasat pe poziția a 
treia cu 99,900 p. iar Oh. Pop a 
ocupat locul 5 cu 100,140 p.

Juniorul brașovean Zoltan San
dor a fost cronometrat pe distante
le de 500 șl 1000 m cu 47,6 și respec
tiv 1,45,7 iar în „Cupa MTK“ cd 
46,3 și 1 : 38,6, rezultate bune pen
tru perioada în care ne aflăm.

DESCHIDEREA SEZONULUI 
COMPETIȚIONAL

Actualul sezon competiționâl din 
țara noastră va fi inaugurat cu tra
diționala întrecere dotată cu „Cupa 
Dinamo", programată miercuri pe 
pista naturală a lacului Ciucaș din 
Tușnad. Tot aici va avea loc, în 
zilele de 35 și 26 decembrie, finala 
campionatului național de senioare, 
amînată anul trecut din cauza con
dițiilor meteorologice nefavorabile.

In organizarea C.J.E.F.S. Sibiu, 
a avut loc în Sala Armatei din 
localitate prima ediție a „Cupei 
Sibiului", la handbal masculin. In 
partida decisivă s-ău întîlnit echi
pele Universitatea Cluj și Inde
pendența Sibiu. Mai bine pregă
tiți fizic, studenții clujeni au în
vins cu 20—17 (11—8). cucerind 
trofeul pus în joc. Iată și celelalte

rezultate: Independența
A.S.A. Sibiu 20—17 (10—7), 
versitatea Cluj — Trotușu) 
Gheorghiu-Dej 20—12 (12—9), 
versitatea Cluj — A.S.A. 
20—8 (10—3),
Trotușul 21—17 (13—7).

Sibiu- 
Uni- 
Gh.

Uni-
Sibiu

Independența —

Iile IONESCU — coresp. Județean

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL IV
IN CAMPIONATUL MONDIAL

(Urmare din pag Ij

pentru toată lumea că ambele

ȘAPTE ZILE CU SPERANȚELE PLANȘEI

Penultima săptămînă a anului este 
0 săptămînă a scrimei căci, începînd 
de azi și pînă duminică seara, sala 
Floreasca II din Capitală va vedea 
pe planșele sale o amplă demon
strație a posibilităților tinerilor noș
tri trăgători, speranțele acestui sport. 
Și tocmai de aceea, „săptămînă scri
mei" Începe cu competiția sugestiv 
itumită „Cupa speranțelor”. Ea echi
valează cu un campionat pe echipe 
al juniorilor, reunind reprezentati
vele mai multor orașe din țară, din
tre care unele cuprinzînd elemente 
toarte dotate ca floretistele din Bucu
rești. Satu Mare, Oradea, floretiștii 
din Timișoara. București, Satu Mare 
și Oradea, spadasinii din Craiova 
și București, sabreril de la Iași, Bra
șov, Cluj și București.

Competiția se va desfășura după 
următorul program : luni, 20 XII 
(tncepînd de la ora 8.30) : floretă 
băieți șl sabie ; marți. 21 XII : spa
dă și sabie ; miercuri. 22 XII ; flo
retă fete.

în continuare se vor disputa cam
pionatele republicane de juniori mari 
ofcrc. împreună cu întrecerea pen
tru „Cupa speranțelor", vor constitui 
un important criteriu de selecție a 
trăgătorilor cărora le va reveni cins
tea să ne reprezinte țara în cam
pionatele mondiale de tineret pro
gramate. în 1972. la Madrid.

tru laborioasa sa activitate pe planșe, 
întinsă de-a lungul a trei decenii, 
cu o cupă din partea Federației de 
specialitate și o alta din partea 
bului său.

clu-

• Corespondentul nostru din 
D. Diaconescu, ne anunță că 
înapoiat în localitate echipele de 
floretă-băieți. Sabie și spadă ale 
clubului universitar Politehnica, după 
o deplasare la Wroclaw, unde au în- 
tîlnit formațiile clubului Akademik. 
Scrimeril ieșeni au obținut următoa
rele rezultate : 9—7 la floretă. 8—8 
La spadă și 10—6 la sabie.

Iași, 
s-au

clar 
echipe se studiază, încercînd să 
găsească cît mai repede drumul 
spre victorie. Scorul a evoluat în 
această parte a timpului foarte 
strîns, mențînîndu-se egal minute 
în șir. A condus mai întîi selecțio
nata ungară (1—0), apoi cea ro
mână (2—1) și inițiativa a trecut 
ușor, pe fondul unei lupte acerbe, 
de partea jucătoarelor noastre, care 
deși ratează două aruncări de la 
7 m (Sos — min. 6 ; Furcoi — min. 
23), conduc totuși cu 4—3 și 5—4 și 
termină repriza în avantaj i 6—5.

La reluare, luciditatea echipei ro
mâne apare și mai evidentă. Cu 
toate că în min. 27 Magyari este 
eliminată pe 2 minute, formația 
noastră se apără bine și reușește 
nu numai să nu primească gol, dar 
să-și și mărească avantajul la 7—5 
(Sos, min. 31). Este momentul de 
derută a selecționatei Ungariei 
care ratează o aruncare de la 7 m 
prin Toth—Harsany (min. 31) și 
rămîne în inferioritate numerică 
(Csik eliminată în min. 33). După 
puțin timp (min. 36) Băicoianu ri
dică scorul la 8—5 și reprezenta
tivă României lasă impresia că nu 
mai poate pierde. Dar, la fel ca în 
alte partide (meciul cu Danemarcă 
a avut o desfășurare identică), 
handbalistele noastre scad surprin
zător ritmul, nu profită de clipele 
de derută ale echipei maghiare, 
comit erori flagrante și... în min. 
44 scorul este egal ; 8—8. Ba, mai 
mult, cu 3 minute înainte de flu
ierul final, selecționata Ungariei 
preia conducerea ; 9—8. Abia după 
ce Csik este eliminată pe 5 minute 
pentru Un fault grosolan (min. 49), 
echipa română egalează prin Sos,

care a transformat o aruncare de 
la 7 m.

In prelungiri (2 reprize a 3,30 
mim), primul gol se înscrie abia în 
repriza secundă, cînd S2abo aduce 
avantajul echipei ungare: 10—9,

REZULTATE

SÎMBAtA (meciul s-a în
cheiat după miezul nopții) 
pentru locurile V—VI : R. F. 
a Germaniei — Danemarca 
13—9 (3—5, 9—9).

DUMINICA : locurile III— 
IV : Ungaria — România 
12—11 (5—6, 9—9, 10—10) ; 
au jucat formațiile : ROMÂ
NIA : Climovsc'ii — Arghir, 
Sos (4), Băicoianu (2), Mi- 
kloș (3), Popa, Furcoi (1), 
Magyari (1), Ibadula,Oancea : 
UNGARIA : Elek (Bujdoso) 
— Csik (4), Toth — Harșany 
(4), Toman (2), Szabo (1), Ju- 
ling, K. Toth, Takacs, (1), 
Strzlebinsky; au arbitrat : 
R. Iîelemeiko și J. Passon — 
ambii Polonia.

Locurile I—II : R. D. Ger
mană — Iugoslavia 11—8 (5— 
4); au marcat: Winkler (4). 
Kretzschmaar (3), Hochmuth 
(3), Braun — R.D.G. ; Pareza- 
novici (3), Torti (3), Toma- 
sek, Knezevici — Iugoslavia; 
au arbitrat : H. Karlsson și 
L. Olsson — ambii Suedia.

Rezultate din turneul pen
tru locurile VII—IX : Nor
vegia — Japonia 12—12; 
Norvegia — Olanda 8—7: O- 
landa — Japonia 13—11.

• După Bariton Bădescu (Steaua), 
tin nou trăgător a spus adio armelor 
m acest sfîrșit de an. Este vorba 
despre maestrul sportului Kăsvan 
Dobrescu din secția de scrimă a clu
bului universitar bucure'dean IEFS. 
Răsvan Dobresou a fost distins, pen-

în meci internațional

TOMISTEX CONSTANȚA —DOBRUDJA TOLBUHIN 6,5-3,5
Duminică dimineața, Sala spor

turilor din Constanța a găzduit o 
reuniune internațională amicală 
de lupte libere între formația lo
cală Tomistex (din campionatul di
viziei A) și echipa bulgară Do- 
brudja Tolbuhin. După o serie de 
meciuri spectaculoase și de bun 
nivel tehnic, victoria a revenit, cu 
scorul de 6,5 — 3.5, sportivilor ro
mâni. Punctele constănțenilor le-au

obținut următorii : I. Vangheliei 
(bate tuș Mustafov I — cat. 48 kg), 
P, BIîndu (cîșt. prin neprezentare 
— 52 kg), N. Dumitru (b. tuș Pet- 
kov — 57 kg), S. Lotreanu (b. tuș 
Dregiev — 62 kg), T. Pancă (b.p 
Mustafov II — 74 kg), S. Geial 
(b.p. Halilov — 82 kg) și I. Nan 
(egal Ghorghiev — 100 kg).

G. TAMAȘ-coresp.

dar în ultimul minut de joc (57) 
Sos egalează prin transformarea li
nei aruncări de la 7 m. Urmează, 
deci, alte două reprize de preluh- 
giri în care handbalistele maghiare 
preiau conducerea cu 11—10, sînt 
egalate din nou, și, în min. 60, Csik 
stabilește scorul fihăl de 12—11, 
deși echipa română a mai avut 
mingea și posibilitatea de ă înscrie.

Partida finală, care a opus re
prezentativele R. D. Germane șl 
Iugoslaviei, nu a satisfăcut pe de
plin exigențele spectatorilor aflați 
în tribunele de la Rijhnehal. Echi
pa R.D.G. a condus la început, a cre
zut prea devreme in victorie, a fost 
la Un pas de a fi egalată, dar a gă
sit resursele să termine învingă
toare : 11—8 (5—4). Și astfel, for
mația R. D. Germane a confirmat 
pronosticurile și a cîștigat meda
liile de aur la această atît de dis
putată ediție a campionatului mon
dial.

Vasile Ivan (stînga) a realizat în compania lui Wladls law Morus cel mal frumos meci al reuniunii, în card, 
românul a realizat o prețioasă ji aplaudată victorie.

Foto i N. SBURLAN — Galați

ECHIPA MASCULINA A R. P. CHINEZE 
ÎNVINGĂTOARE ÎNTR-UN JOC SPECTACULOS

PIATRA NEAMȚ, 19 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Și cea de a doua întîlnire ami
cală dintre reprezentativa mascu
lină de volei a R. P. Chineze, a- 
flată în turneu în țara noastră, și 
selecționata divizionară română, a 
suscitat un deosebit interes în lo
calitate. Sala „Ceahlăul" a fost din 
nou plină, iar cele două echipe au 
răsplătit publicul printr-un joc de 
bună valoare tehnică, spectaculos și 
pasionant ca evoluție a scorului. De 
data aceasta, voleibaliștii chinezi, 
în vervă deosebită, au obținut o 
meritată și aplaudată victorie cu 
3—1 (15, -13, 13, 9), după 135 mi
nute de joc. Ei au avut o evoluție 
superioară celei din ziua preceden
tă. Deși învinși, tinerii echipieri 
ai selecționatei divizionare române, 
au Contribuit de realizarea unui 
spectacol reușit. Debutul partidei 
a fost echilibrat (3—3), apoi jucă
torii români — irezistibili în atac, 
inspirați în intervențiile din linia 
a doua, și cu Vraniță laborios și 
omniprezent — s-au detașat la 7 
puncte (11—4), dar revenirea spec
taculoasă a oaspeților le-a adus

acestora setul. Nu mai puțin In
teresant ca evoluție a scorului a 
fost setul secund, în care echipa 
R. P. Chineze, dirijată magistral 
de Yuan Wei-ming (unul dintre 
cei mai buni ridicători din lume) 
a avut avantaje substanțiale : 6—1, 
7—2, 8—3, 11—5, 12—7, dar a fost 
întrecută în final de jucătorii noș
tri I După ce au condus cu 6—2 
în setul trei, tinerii voleibaliști ro
mâni au pierdut avantajul. Ei nu 
au mai avut resurse decît să refacă 
handicapul spre final și să preia 
conducerea (13—12). dar nu să în
cheie victorioși setul. Oboseala a 
fost și mai pregnantă în cel de al 
patrulea set, cînd echipa a cedat 
psihic, pierzînd întîlnirea. Din e- 
Chipa română mai bine s-au com
portat MoculescU, Vraniță și par
țial Enescu, Sub posibilitățile re
ale au evoluat Oros și fJumănoiu, 
care au fdSț de altfel de multe ori 
înlocuiți.

Au arbitrat excelent Mircea Ze- 
llnschi (București) și Valerian Ar- 
hire (Brașov).

A. BREBEANU

PREOCUPARE SPORITĂ PENTRU CREȘTEREA JUNIORILOR

— De vorbă cu antrenorul federal N. Tărchilă—

Iii așteptarea marelui derby
întruclt celelalte partide s-au dis

putat anterior, ultima etapă a cam
pionatului feminin de volei a pro
gramat ieri un singur joc, cel de La 
Timișoara, dintre echipa locală Uni
versitatea Si Ceahlăul Piatra Neamț, 
Încheiat cu victoria scontată a gaz
delor. A mai rămas de disputat o 
singură partidă (programată marii, 
în sala Giulești, de la ora 18), de alt
fel și cea mai importantă, cea dintre 
echipele Rapid București, revelația 
actualului campionat, și Penicilina 
Iași, campioana țării, neînvinsă pînă 
acum.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ (3—1). 
Gazdele au dominat șl au cîștigat 
mai ușor de cit arată scorul. Antre
norul Dorin Jitaru a rulat întregul 
lot, lansînd In divizia A, cu ocazia 
acestui joc, pe Silaghi. care de la 
prima evoluție promite. Formația 
oaspete a jucat cu mult curai (în 
setul doi a recuperat de la 6—12, 
ajungînd să conducă cu 14—12. dar a 
pierdut, cîștigîndu-1 însă pe cel de 
al treilea) și dăruire pînă la fluierul 
final. Remarcări : Doblrtă, Dobro- 
geanu, Brezer (Universitatea). Asa- 
vei, Moraru (Ceahlăul). Au arbitrat 
C. Armășescu și D. Rădulescu, am
bii din București.

P. ARCAN 
corespondent județean

i
Rezultatele complete ale ultimei 

etape: Medicina București — Con
structorul București 3—1 (9, 11, —14, 
9), I.E.F.S. — C.P. București 3—0 
(11, 6, 4), Dinamo București — C.S.M. 
Sibiu 3—1 (—13, 10. 10, 10), Farul 
Constanța — Sănătatea Arad 3—0 
(1,7,8), Universitatea Timișoara — 
Ceahlăul Piatra Neamț 3—1 (4, 15,' 
—9. 11).

Se știe că o mare însemnătate 
In dezvoltarea oricărui Sport o are 
munca de depistare și formare a ele
mentelor tinere, capabile să ridice 
și mai sus ștacheta performanței. 
Ignorarea, chiar și temporară, a 
acestei verigi esehțlale generează pu
ternice seisme în eșaloanele supe
rioare. perioade de criză ce se re
simt acut și pe plan international, 
așa cum s-a întimplat într-o perioa
dă nu prea îndepărtată și în voleiul 
nostru, Ținîndu-se seama de acest 
fâpt. ciupă de s-a trecut la stimu
larea final consistentă a activității 
cu juniorii, voleiul la nivel natio
nal (îndeosebi cel masculin), a dat 
primele semne de revenire între 
sporturile de elită. Totodată. în are
na internațională, el își croiește 
drum spre treptele cele tnai înalte. 
Această acțiune nu poate fi sus
ținută decît printr-o continuă pom
pare către marea performanță a 
Unor elemente din Ce în ce mai _ va
loroase. Iată de ce am angajat, zilele 
trecute, o discuție pe tema activi
tății la nivelul juniorilor eu antre
norul federal. Nicolae Tărehilă.

— Trebuie să precizez, din capul 
locului, că la apelul nostru, profeso- 
rll-antrcnori din divizia școlară se 
preocupă mai intens de selecționa
rea elementelor tinere. Este îmbu
curător faptul că, spre deosebire de 
alftii trecuți. crearea individualități
lor reprezintă țelul major al acestor 
șlefuitori. De aceea, noi îi prețuim 
mai mult pe cei ce reușesc, să dea 
unul-doi sportivi de perspectivă, de- 
ctt pe aceia care cîștigă seriile cam
pionatului divizionar, însă numai 
pentru că lucrează bine eu o echipă 
de valori... medii

— Prin ce mijloace contribuie fe
derația la sprijinirea ascensiunii unor 
jucători și jucătoare de talent care 
anar în divizia școlară si de ju
niori ’

— Ne-am străduit să întărim acti
vitatea cU juniorii la nivel central. 
Ca urmare, taberele de vacanță ale 
federației au fost. în acest an. mai 
cuprinzătoare și mai riguros organi
zate. S-an făcut numeroase și serioa
se testări în rîndul tinerilor convo- 
cați, pentru a ne da seama de per
spectivele fiecăruia

— La ce concluzii ați ajuns după 
ateste tabere ?

— Poate o să pară surprinzător, 
dar Junioarele ne-au dat mai mari 
satisfacții. Se vede că, în divizia de 
fete, antrenorii au făcut o selecție 
mai bună. Totuși, avînd în vedere 
faptul că la aceeași vîrstă (13—14 
ani), băieții prezintă alte caracteris
tici fiziologice (sînt în plină evolu
ție), nu putem să nu ne declarăm 
mulțumiți, deși ne așteptam ea se- 
îecția lor să fie mai bună. .

— Ce perspectivă au jucătorii con
siderați ea valoroși 7

— în primul rînd, cei mai mulți 
vor fi solicitați de echipe de diviziile 
A și B. unde vor găsi un cadru 
prieinio progresului lor pe plan spor
tiv. Apoi, cei mai buni vor fi selec
ționați în loturile de juniori, de care 
se ocupă prof. S. Chiriță (fete) și 
C. Porumb (băieți), loturi care vor 
fi, din primele zile ale anului viitor, 
lansate în competiții.

B. AUREL

CLASAMENT
1. Penicilina 10 10 0 30: 4 20
2. Medicina 11 9 2 29:16 ‘0
3. Rapid 10 9 1 29: « 19
4. Dinamo 11 8 3 24:13 19
5. I.E.F.S, 11 7 4 25:17 18
6. C.S.M. 11 S 6 19:31 16
7. Ceahlăul 11 5 6 18:23 ti
8. Farul 11 4 7 18:24 13
9. Universitatea 11 3 8 19:27 14

10. Constructorul 11 3 8 17:26 14
11. C.P.B. 11 2 9 10:30 13
12. Sănătatea 11 0 11 2:33 11

Doriți sâ petreceți cîteva zile cls recreare, într-un decor pitoresc ? Nu
meroase hanuri, moteluri și cabane ale cooperației de consum, situate pe 
principalele trasee turistice, vă stau la dispoziție și în acest sezon. Ele vă 
asigură camere confortabile, cu încălzire centrală, restaurante cu delicioase 
preparate culinare, produse de cofetărie și băuturi.

Dacă iubiți nalura, confortul, dacă doriți să faceți sporturi de iarnă, 
vă invităm la : 
HANUL RUCAR — Argeș 
HANUL VALEA URSULUI — Argreș 
HANUL BRAN — Brașov 
HANUL CHEIA — Prahova 
COMPLEXUL TURISTIC SLANIC 
CABANA BUCIN - Harghita

CHEIA — Prahova

HANUL URSUL NEGRU — Sovata
Mureș
HANUL BUCURA — HAȚEG - Hu
nedoara.
MOTELUL ILIȘEȘTI - Suceava
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In preajma

DESCHIDERII SEZONULUI OFICIAL DE SCHI

I

RAPID 1(0)

Pre- 
Uni-

tămînă. Menționăm însă trei 
asociații și cluburi care au 
butat" : Liceul sportiv din 
deal, Caraimanul Bușteni și 
versitatea Cluj.

In preajma II
II

Ca și anul trecut, iarna pare că 
va face din nou greutăți schiori
lor. într-adevăr, după ce le-a ofe
rit posibilitatea să „alunece" încă 
de La jumătatea lui noiembrie, ea 
s-a retras, revenind — promițător 
La începutul lui decembrie, deter
mining majoritatea asociațiilor și 
cluburilor să urce la altitudine și 
să-și înceapă — în ritm susținut — 
antrenamentele specifice. Viscolul 
și ceața l-a împiedicat pe cei ce au 
urcat în Poiana și Postăvarul să-și 
măsoare forțele în concursuri pre
gătitoare șl duminica trecută și du
minica aceasta ei rămînînd inac
tivi

De la Sinaia însă, colaboratorul 
nostru G. IRIMINOIU ne trans
mite vești despre activitatea com- 
petițională...
AL DOILEA SLALOM LA VÎRFUL 

CU DOR, DAR PE TIMP 
PRIMĂVĂRATEC

Deasupra Sinaieî, la Vîrful cu 
Dor, a fost ieri o zi de primăvară, 
cu soare mult, dar și cu suficientă 
zăpadă pentru ca numeroșii oas
peți. amatori de schi, să se bucure 
de deplasarea făcută. Mulți dintre 
el au renunțat însă Ir, cîteva ore 
de schi și au urmărit concursul or* 
gunizat de comisia județeană de 
schi — Prahova. în colaborare cu 
Sehî‘bob Club Sinaia. Din păcate 
această, vreme frumoasă, însoțită 
Si de un vint cald, a făcut ca ză
pada

locuri, împiedicînd pe orga
nizatori să-și pună planul în a- 
plicare și să marcheze un slalom 
uriaș. Chiar și pentru slalomul spe
cial, care a oferit și în această 
duminică schiorilor prezenți în Bu- 
cegi, prilejul să-și desăvîrșească an
trenamentul pentru deschiderea o- 
ficială a sezonului de șăptămîna 
viitoare, organizatorii au trebuit să 
treacă pe versantul nordic al Vîr- 
fulul cu Dor. Aici, pe valea Scîn- 
durărilor, ei au găsit însă sufici
entă zăpadă pentru a marca în 
condiții bune traseele celor două 
manșe la startul cărora au fost 
prezenți 40 de schiori și schioare. 
Iată rezultatele înregistrate :

SENIORI : Al, Bogdan (Șc. sp. 
Sinaia) 82,1, 2. Șt. Moldoveanu (Ca
raimanul Bușteni), 3. Ion Juncu 
(l.E.F.S București) 95,8.

JUNIORI MARI : 1. Marian
Burchi (Schi-bob Club Sinaia) 83,3, 
2. Iacob Cîmpeanu (Universitatea 
Cluj) 87,3, 3. Ion Neagu (S.B.C. Si
naia) 88.5.

JUNIORI MICI : 1. Ion Kavasi 
(Șc. sp. Predeal) 92.0, 2. Iulian Șer- 
ban (S. B. C. Sinaia) 96,7. 3. Gelu 
Ivan (S. B. C. Sinaia) 109,5.

JUNIOARE : 1. Nuți Degeratu
(Șc. sp. Predeal) 76,3, 2. Nela Si- 
mion (Șc. sp. Predeal) 79,1, 3. Dog- 
mar Miiller (Lie. sp. Predeal) 80,3.

După cum se poate observa, ma
rea majoritate a concurenților la 
acest slalom au constituit-o tot cei 
ce au luat startul și acum o săp-

(Urmare din 
t*»o. n

topească

UNDE SE VA ȚINE CONCURSUL 
DE DESCHIDERE?

Vremea călduroasă șl care are 
tendința să se mențină tot la tem
peraturi ridicate, pune mari pro
bleme pentru concursul — oficial 
— de inaugurare a sezonului. El 
fusese programat Inițial la Poiana 
Brașov, dar se pare că plrtille de 
pe Postăvarul nu vor putea oferi 
condiții satisfăcătoare pentru o în
trecere cu caracter național șl fes
tiv. în aceste condiții, specialiștii 
federației vor face, chiar astăzi, o 
recunoaștere a pîrtiilor de pe Pos
tăvarul și 
ca biroul 
ședința sa

Nu este 
în niciuna din aceste stațiuni nu 
se vor găsi condiții bune, acest 
concurs să fie „urcat" în Bucegi. 
Tot mîine, biroul federal va dis
cuta ultimele amănunte privind în
tâlnirea internațională, triunghiu
lară, a biatloniștilor, programată 
pentru 28—29 decembrie în Poiana 
Brașov. Dar să sperăm că iarna se 
va răzgîndi și va veni la timp 
pentru a nu încurca prea mult 
programul schiorilor în acest im
portant sezon.

de la Predeal, urmînd 
F.R.S.B. să hotărască în 
de mîine locul ales, 
exclus ca, în cazul cind

Gh. E.

NOI SURPRIZE IN ÎNTRECERILE MASCULINE

ta Cu scorul de 
arbitrat bine M.
(Ț. Radu).

52—49 (27—26). Au 
Rizea și D. Ganea.

MURESENII ... _______
CAMPIONILOR O REPRIZA

în prima repriză a meciului Mu
reșul “* Dinamo București s-ă jucat 
de la egal la egal, gazdele Compen- 
sînd inferioritatea tehnică (în fața 
campionilor) cu un deosebit elan. 
După reluare, antrenorul Dan Nicu- 
lesctl ă făcut apel la Dragomirescu 
și NovaC, care âu dat echipei bticu- 
reștene un plus de eficacitate. în 
același timp, Mureșul a cedat trep
tat, astfel că Dînamo — la capătul

AU REZISTAT

unor faze mult aplaudate — a în
vins Cil 93—65 (35—31). Realizatorii: 
Cernea 3, Haneș 12, Chivulcscu 21, 
Săuca 17, Diaconescu 16, Novac 10, 
DragomircscU 14 de la Dinamo și 
Nagy 16, Tedula 14, Bidiga 14, Ma- 
gos 8, Tambea 8, Benczc 5 de la 
gazde. (C. Albu-coresp.).

STEAUA A CÎȘTIGAT CU 
DIFICULTATE

Vizita la Galați a echipei S.teăua 
(ocupanta locului I al clasamentu
lui), unde a avut drept gazde pe 
studenții Politehnicii din localitate, 
nu a reținut atenția, de-a lungul 
partidei, printr-o evoluție de înalt 
nivel baschetbalistic. Cei prezenți 
au fost doar martorii unor schim
bări interesante ale scorului. Gălă- 
țenii au condus aproape întreaga

repriză întâi (la pauză scor egal, 
37—37) și chiar la începutul celei 
de a doua. Dar a venit minutul 33, 
în care liderul și-a concretizat su
perioritatea tehnică și tactică și pe 
tabela de marcaj, obținînd o victo
rie, oarecum dificilă, cu scorul de 
78—68 (37—37). S-au remarcat Ocze- 
lac și Baciu de la Steaua, respectiv 
Moraru. (Gh. Arsenie-coresp.).

„U" ÎNVINGĂTOARE 
ÎN DERBYUL CLUJEAN

Atacînd în permanență cu un e- 
lan debordant și finalizînd cu pre
cizie prin Ruhring (29), Demian (18) 
și Moraru (13), Universitatea Cluj 
a cîștigat categoric derbyul clujean 
în fața Politehnicii cu 87—62 (42— 
20). Excelent arbitrajul orădenilor 
Dutka și Hotya. (Mircea Radu-co- 
resp.).

In derbyul diviziei feminine B

VOIHȚ A - ARHITECTURA 62-61
în 

mal txt v uț-apa uuunij,ct ia,

fără îndoială, de derbyul dintre 
Arhitectura și Voința. Iată cîteva 
âhîăhufite de la acest meci.

ARHITECTURA — VOINȚA 61— 
62 (25—28). Victoria baschetbalis
telor de lâ Voința a relansat de 
pe alte posițu, lupta pentru supre
mație. Cete dotlâ echipe se află 
ftcum la egalitate de puncte, dat 
Studentele păstrează incă primul 
toc, beneficiind de un coșaveraj su
perior. Pentru obținerea acestui 
succes, componentele formației Vo
ință âu pus în balanță, în primul 
rtnd. tehnica lor superioară și un 
joc excelent și eficace la intercep
ție. Nu este mai puțin adevărat că 
ele au fost „ajutate" si de un în
ceput destul de slab (min. 11 :11— 
21), al Studentelor datorită, proba
bil, mitei importante a jocului. în 
repriza a doua, Arhitectura re
fece îhsâ terenul pierdut și. pînă 
îh final, Scorul rămîne foarte Strîns 
Voința Obține totuși victoria care, 
dosi la un punct diferență, ră
mîne pe deplin meritată, Au ar
bitrat bine M. Rizea și P. Ma-

cadrul diviziei feminine B s-a ' 
desfășurat o etapă dominată,

1. Steaua
2. Dinamo
3. LClH.F.
4. „U“ Timiș.
5. Poli. Buc.
6. ,.U“ Cluj
7. Poli. Cluj
8. Rapid
9. Voința

10. Poli. Galați
11. Mureșul
12. l.E.F.S.

CLASAMENT
8 7 1 578—514 15
8 fi 2 651—532 14
8 5 3 507—492 13
8 5 3 614—571 13

8 5 3 669—563 13
5 3 552—495 13

520— 555
521— 579 
465—342 
587—652 
578—681
514—583

I
I
Il
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

AS. A. 0(0)
A.S.A. Tg. Mureș, una din reve

lațiile turului, a fost și ieri un ad
versar incomod pentru Rapid. La 
adăpost de emoții, prin poziția mai 
mult decît satisfăcătoare în clasa
ment (în prima jumătate, 
zînd același 
campioana), 
încrezătoare 
dat curajos

totali- 
număr de puncte cu... 
formația oaspete — 

în forțele ei, a abor- 
ultimul său meci din

Stadionul r • •• •• 
cețos; teren practicabil; 
aproximativ 12 000. A marcat : NEA
GU (min. 90). Raportul șuturilor la 
poartă : 20—10 (pe spațiul porții 9—2). 
Raportul cornetelor : li—6.

RAPID : Rămureanu 7 — Codrca 6, 
Boc 7, Lupescu 8. Mușat 6, Diiiu 7, 
Dumitru 7, Pelreânu 6, Ene Daniel 
5 (min. 46 Năsturescu 7). Neagu 6, 
Codreanu 5 (min. 46 Angelescu 7).

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 9 - 
Szd’osi 8, Toth 7. Ispir 7. Czako 7. 
Naghi 7, Bolonj 8, Hajnal 7. Varodi 
6, Orza 6 (min. 72 Lucâci) Fazecas 7.

A arbitrat î NICOLAE CURSĂRU 
■£•★★★, ajutat la linie do M. Mo- 
roianu și I. Chiriță (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Rapid — A.S.A. 

Tg. Mureș 6—1 (4—1).

Republicli : timp tnehls, 
------ spectatori

prelungita 
avînd, în 
de joc în 
mult decît partenerul de întrecere, 
în ciuda... ceței dense care coborîse 
la ora amiezii peste stadionul din 
Dealul Spirit

Fundașii lui Bone, mereu spri
jiniți de „optaruT* Orza, suprave-

stagiune de 
prima repriză, 
care s-a văzut chiar mai

toamnă, 
perioade

gheau strict, în zonă, vârfurile fe
roviarilor, dublau atent, la nevoie, 
mijlocașii din Tg. Mureș, Naghi, 
Bolonl, Hajnal, acopereau bine în
treaga lățime mediană și se do
vedeau preciși și operativi în lan
sarea coechipierilor din linia I, bă- 
tăioși și abili în duelul cu masiva 
și tenacea apărare a Rapidului, ieri 
lipsită de Răducanu și Pop. După 
un timp, satiSfă-cuți de aportul lor 
în situația de apărare și, poate, 
încurajați și de ineficienta ofensi
vei adverse, Szălosi și Czako au 
„urcat" dih ce în ce mai des în 
atac, pe culoarele lor, laterale, 
sprijinindu-i pe Varodi și Fazekaș 
și încercând, împreună, să stră
pungă prin învăluire. Printr-o ase
menea manevră, purtată în min. 
22, mureșenii au fost la un pas de 
deschiderea scorului : Czako a pri
mit un balon în apropierea liniei 
de fund a Rapidului, a centrat 
înalt, paralel cu careul mic, min
gea l-a denășit pe Rămureanu, ieșit 
din poartă, găsindu-1 complet ne
marcat pe Hajnal care venise din 
urmă ; a urmat un „cap" precis 
spre poarta goală și numai inter
venția in extrwni’S, de fracțiune de 
secundă, a 
incredibil, 
tribunelor 
ușurare.

Parcă abia acum au simțit răpi- 
diștîi cît de tare le este partenerul 
de întrecere. De-ab’a după faza- 
pericol, replica lor a fost mai ener
gică și, oricum, mai lucidă ca pînă 
atunci, adUcîndU-i mai des la 
poarta lui Nagel care, spre finalul 
reprizei, va tremura la șutul lui 
Neagu (min. 34, cînd portarul mu
reșean a fost gata, gata să scape 
rnitigea tn plasă) și va reține, bine

lui Lupescti, care a scos 
de pe linie, a smuls 
un prelungit oftat de...

Nagel, simbol al „asediului rapidist' 
Foto i THEO MACARSCH1

Neagu in duel aerian cu portarul 
din repriza secundă

plasat, în min. 43, balonul expe
diat de Codreanu jos lîngă bară, 
în colțul scurt.

După pauză, Rapidul și-a con-

i Liderul știe bine lecția jocului |n deplasare
I

(Urmare din pag 1)

ofensiv,

tinuat ofensiva care, treptat-trep- 
tat s-a transformat într-un asediu 
la poarta lui Nagel. într-atît de 
puternică a fost acum presiunea 
exercitată de formația gazdă (în 
care Angelescu și Năsturescu i-au 
înlocuit pe Ene Daniel și Codrea
nu) înlesnită, credem, și de atitu
dinea mai pasivă a oaspeților care, 
pare-se, la pauză, s-au sfătuit cum 
să mențină remiza.

O înșiruire a fazelor de gol, pe
trecute în această a doua parte a 
jocului la poarta mult încercatului 
Nagel, nu-și are rostul. Momentul 
penalty-ului (min. 65, cînd Ispir 
l-a „agățat" pe Angelescu în su
prafața de pedeapsă) trebuie, însă, 
descris in extenso : în timp ce cîți- 
va rapidiști, în așteptarea golului, 
îl copleșeau cu sărutări pe Ange
lescu, colegul lor, Neagu, și-a po
trivit tacticos, balonul pe punctul 
de la 11 m, a ochit dreapta lui 
Nagel și apoi a șutat; portarul lui 
Bone i-a sesizat intenția, a plonjat 
curajos și a respins; pericolul nu 
trecuse ; Boc. care urmărise afont, 
a țișnit spre balon, a șutat puter
nic 
din 
de 
tor, 
După ratarea penalty-ului, 
rapidiștilor a continuat, parcă, 
mai haotic. Se părea că prețioasa 
remiză a foștilor divizionari B este 
un fapt împlinit. Secundarul de pe 
ceasornicul nostru parcurgea ulti
mul minut- al partidei. Tiberiu 
Bone își părăsise banca, îndreptîn- 
du-se spre tunel, iar noi, de ase
menea... cu ochii la fază, ce părea 
că se va irosi, undeva, în afara 
careului mare al mureșenilor. Nu
mai tenacele Năsturescu a fost da 
altă părere ; în disputa cu un apă
rător advers, el a preluat, în vi
teză, balonul cu pieptul, de unde, 
din cauza elanului, a ricoșat spre 
Ispir; o pripeală a acestuia, o 
pasă scurtă (de ce nu degajare?) 
spre NEAGU, care, în poziție ex
celentă. n-a stat nici o clipă pe 
gînduri și a șutat cu sete, expe
diind balonul în plasă : 1—0 pen
tru Rapid, victorie in extremis, me
ritată doar prin prisma asediului 
declanșat în repriza secundă.

G. NICOLAESCU

ultimă fază, în mai puțin de un 
minut, mingea ajunge din cîteva 
pase... în apropierea careului ad
vers, unde Axente (într-o poziție 
dubioasă de ofsaid), o va prelua 
și va șuta la poartă. Mihai Iones- 
cu a atins — la acest șut — balo
nul, dar nii l-a putut împiedica să 
intre

La 
ales 
știe 
atacul Petrolului — lipsit și 
șansă — demonstrează o inefica
citate exasperantă.

într-adevăr, pînă la sfîrșit asis
tăm la alte și alte atacuri fără 
speranță ale gazdelor, Moraru, 
Dincuță și ceilalți înaintași petro
liști dovedindu-se incapabili de a 
fructifica. Arbitrul Dumitrescu 
(care a mai făcut și alte greșeli în

N-a fost, deci, de mirare că și 
acum, la Ploiești, U.T.A. a reușit 
— printr-un joc deosebit de elas
tic — să se apere cu succes în 
momentele mai grele pentru ea și 
să pună — la rîndu-i — deseori 
in dificultate pe adversari, sur- 
prinzîndu-i prin contraatacuri sim
ple, dar foarte rapide, speculîn- 
du-le cu promptitudine greșelile.

De altfel, chiar de la începutul 
partidei, arădenii și-au anunțat 
dorința de victorie. La acti
vul lor au fost trecute primul 
corner al meciului (min. 2), și cea 
dintîi lovitură la poartă (Sima a 
reluat cU Capul mingea trimisă 
de Both, din lovitură liberă, însă 
Mlșu Ionescu — printr-un salt 
acrobatic — a trimis-o, aproape de 
sub bară, în corner;
pede avea să vină și primul gol

iS-o, aproapi 
■). Destul de re-

mai 
care 
iar 
de

U.T.A. 
același 

l-am 
anteri- 

eVi- în plasă.
2—0 meciul pare jucat, 

că U.T.A. este o echipă 
să-și apere avantajul,

Alte rezultate :
Medicina — l.E.F.S. 63—78.
Progresul — Universitatea 71

3-0 (0-0,
(prin telefon, de la 
nostru, T. Siriopol). 

artificial din locali-

SOFIA — DUNAREA GALAȚISELECȚIONATA

lovit

9-2 (4 — 1, 3 — 1, 2-0)

GALAȚI, 19 
corespondentul 
Pe patinoarul 
tate s-a desfășurat aseară întîlni- 
rea internațională de hochei dintre 
Selecționata Sofiei (de fapt, repre
zentativa Bulgariei, aflată în pre
gătire pentru participarea pentru 
grupa C a campionatului mondial) 
și divizionara A, Dunărea.

Spectatorii au asistat la un meci 
frumos, jucat în viteză, presărat cu 
numeroase faze spectaculoase, în 
oare Dunărea a dat o replică dîrză 
valorosului său adversar. Gălățenii 
au avut numeroase perioade de do-Rd. T.

MMI

2-0. 1-0)
minare, au atacat deseori, 
creat faze de gol, dar s-au ___
de forma excepțională a protarului 
Titelkov.

După o repriză albă, oaspeții 
profită de două bîlbîieli ale apărării 
Dunării și reușesc să înscrie prin 
Mecikov și Atanasov. în repriza a 
treia, după mai multe ratări ale 
gălățenilor, Bicivarov I scapă pe 
contraatac și stabilește scorul final 
al partidei.

A arbitrat 'excelent cuplul bucu- 
reștean Gh. Mureșanu — O. Barbu.

Astăzi va avea loc partida re
vanșă.

In al doilea joc 

POLONIA - ROMÂNIA

cial la compartimentul 
chiar sub acest calificativ.

De cealaltă parte, nici 
nu s-â mai prezentat la 
nivel ridicat de joc, pe carb 
apreciat în alte partide 
oare, oboseala spunîndu-și,
dent, cuvîntul. Totuși, echipa ară
deană a dovedit și în acest Ultim 
meci al ei din turul campionatului 
că merită cu prisosință postura de 
lider al clasamentului. * 
convins de visu și pe 
din

U.T.A. i-a 
spectatorii 

Ploiești că este o formație 
echilibrată, omogenă, care prac
tică un fotbal £e concepție mo
dernă, eficace, și care a căpătat 
experiența necesară pentru a ști 
să se descurce bine în orice 
prejurare.

în aceeași 
nou, Nagel, 

Ia pămînt, a

direcție, 
abia 

respins 
trimițînd balonul în

dar, 
ridicat 
uimi- 

corner. 
asediul

Și

INTILNIRI INTERNATIONALE
PLOIEȘTENII VICTORIOȘI ÎN 
MECIURILE CU ZEISS JENA

Formațiile B.S.G. Zeiss din Jena 
(R. D. Germană) au jucat două 
partide la Ploiești în compania 
echipelor Voința (f) și Petrolul (m). 
La fete, ploleștencele au cîștigat 
cu greu, iâ scorul de 2293—2256. 
Ceâ îfiâl bună jucătoare â reuniu
nii a fost Liebold, campioana R. D. 
Germane, care a doborît din 100 
lovituri mixte 409 popice. De la 
Voința s-au remarcat Maria Du
mitru 3&6 și Elena NicolesCU 394 
p d. La băieți, Petrolul a cîștigat 
Comod, la o diferență de aproape 
400 p d. adică 5497—5105. Ca și la 
întâlnirea fetelbr și la acest meci 
performerul reuniunii a fost Uh ju
cător din echipa oaspete. Grohs, 

Cafe l-a întrecut pe C. Vînătoru 
CU ‘
tâCi 
Gh.
tru 
mai

chipa Porcelan din Budapesta a 
jucat cu C.F.R. Tg. Mureș (din 
Campionatul masculin, divizia A) 
de care a fost învinsă cu 
4965—4848 p. d. Iată cîteva rezul
tate : Vuță — 853, Marton 
Lazăr — 842 
pectiV, Fekete 
829 p. d. (I.
țeah).

850, 
de la gazde, și, res- 
— 873 și HolCzer — 
PAUȘ-coresp, jutle- I

Aseară, pe patinoarul artificial din 
Torun, a avut loc cel de-al doilea 
meci dintre echipele de hochei ale 
Poloniei și României. Ca și în pri
mul. gazdele au manifestat o supe
rioritate netă cîștigînd la Scor : 9—2 
(4-1. 3—1, 2—9).

Au marcat : Alickî (3), Ruchala, 
Janîszewski, Iscrycki, Gansienek, 
Obloj, Kopczynski, respectiv, Pană 
și Fodorea.

Delegația română Se întoarce marți, 
cu avionul.

Primul gol al arădenilor: mingea respinsă de Mihai Ionescu este reluată in poartă de către Kuti II 
Foto : DRAGlOȘ NEAGU

PRONOSPORT

La inchiderea

934—914. Cei mai îndemîna- 
jucătbri de la Petrolul au fost 
Silvestru 933 și D. Dumi- 

— 932 p d. De la oaspeți s-a 
evidențiat Schlott cu 914 p d.

(A. VLĂSCEANU și 
A. .VASILESCU-coresp).

CU CIFRELE
celoh 300 de

C.F.R. TG. MUREȘ — PORCELAN 
BUDAPESTA' 4965—4S48

în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara hoastră. e-

După consumarea 
alergări care au desemnat pe cei 
301 învingători ai stagiunii (a fost 
un caz de deat-heat) antrenorii de 
pe hipodromul din Ploiești au ob
ținut, în Ordine, următorul număr 
de victorii : M. Ștefănescu 38, Gh. 
Tănase 35, G. Avram, S. Mihăilescu 
29, I. Oană. I. Toderaș 25. St. Teofil 
24, Tr. Marcu 23, V. Gheorghe 21, 
Tr. Dinu 19, G. Solcan 17. N. Gheor- 
ghe 19.

Prezent pentru a treia oară cohse-
i

stagiunii

In față
cutiv în fruntea clasamentului. Mir
cea Ștefănescu a realizat o remar
cabilă performanță, care răsplătește 
ambiția și îndemînarea acestui ex
celent antrenor. Aceleași cuvinte de 
laudă le merită și Gheorghe Tănase, 
aflat tot de trei ori în imediata 
vecinătate a campionului. Avem im
presia că el ar fi schimbat soarta 
primului loc, dacă ar fi rămas cu 

cabalin complet. Oricum. 
'. că 

. _ lui I. Szabo,
doi talentați profesionist! 

__ .l..„l ierar-

S. Mi-
Odtiă 

Ohăciie 12, N. 
Dinu G.

Olteanu 
trebuie 

rezultatele lui Onache, 
cît și cel 

a

ION DULĂMIȚĂ

efectivul 
fiu-i un secret pentru nimeni, 
de la pensionarea 
acești <’.l 
domină cu autoritate vîrful ___
hiei. Singurul pe măsura lor ar fi 
poate Andrei Brailowscy, care s-a 
autoeliminat cu șase ani în urmă 
și față de care conducerea hipodro- 

nimic spre

de cel dispărut, de pe vre- 
cînd el lucra în redacția zia- 

„Sportul", remarcîndu-Se 
articole competente, îmbrăți- 
o arie largă a vieții stadio- 

foSt Un coleg sîr- 
ziarului

distins cu 
Republicii

Ion Dulă- 
ordine și 
Socialiste

Dulămiță,Iui Ion 
suflet ales, desăvîr-

Moartea l-a smuls prematur din
tre noi, la 54 de ani, pe Ion Du
lămiță, director adjunct al Admi
nistrației de Stat l.oto-Pronosport.

Cititorii prfcsei sportive își amin
tesc 
mea 
rului 
prin 
șind
oaneior. El ne-a 
guincios, devotat 
cârti sportive.

Ion Dulămiță, 
R&zctăfeștl, a abordat 
tură, dîhd Ia lumină trei 
<le memorialistică, cuprinzând ima
gini sugestive din anii luptei an
tihitleriste, din eroicele bătălii

folosind 
Și

și miș-

uneltele 
litera- 

volume

purtate de ostașii noștri în răz
boiul antifascist.

Pentru meritele sale, 
miță a fost 
medalii ale 
România.

Amintirea 
acest om cu
șit coleg, va rămîne vie în inimile 
tuturor celor care l-au cunoscut.

Transmitem familiei îndurerate 
întreaga compasiune a redacției 
ziarului „Sportul".

★ ★ ★
înmormîntarea va avea loc marți 

21 decembrie, Ia ora 14, la Cimiti
rul Bellu, în a cărui capelă se va 
afla depus corpul neînsuflețit al 
decedatului.

mului n-a întreprins 
a-1 recupera. *

Revenind la ceilalți 
trebuie să menționăm că în decursul 
acestui an toți au făcut pe deplin 
dovada priceperii lor, deși condițiile 
au fost mai dificile față de anii 
precedenți. Spectaculos a fost 
desigur saltul lui Dinu în clasament. 
In ultimele 14 reuniuni, caii antre
nați de el aproape au dublat nu
mărul victoriilor realizate în pri
mele 23.

La driverî, titlul de campion a 
revenit lui Tănase, cu 29 de victo
rii, el reeditînd astfel succesul din 
1966 și răzbuhîndu-se oarecum pen
tru eșecul din 1969 ci'nd a pierdut 
primul loc „la potou“. Mircea Ște
fănescu cîștigînd atunci uluitor 
4 alergări consecutive în ultima 
reuniune. De data aceasta, victoria 
sa a fost clară. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: M. Ștefănescu 23,

antrenori,

G. Avram 18, Tr. Marcu. 
hăilescu 16, I. Toderaș 15, I. 
14. V. Gheorghe, S. 
Gheorghe 11. Tr. ~ 
I. Moldoveanu, î. 
Dacă foarte frumos 
ciate .._____ ....
doveanu și Olteanu. 
lui Florea Pașcă. care 
cifra de 8 victorii după ce stațio
nase pe tușă — fără licență — 17 
reuniuni, în schimb trebuie 
derate ca neconvingătcare 
ocupate de Traian Marinescu si 
Nacu. Nu mai vorbim de Gh. 
pescu care a evoluat cu mult 
valoarea sa

Demn de 
anul acesta 
posibilitatea 
cu trei driveri 
Gordon Kingston (Canada) Și William 
Lasky, Arthur Nestved (S.U.A.). Spre 
satisfacția noastră, comportarea ro
mânilor în aceste confruntări a 
fost superioară, chiar dacă adrrtitem 
că oaspeții n-au fost elemente de 
prim rang. Aceasta nu-i scutește 
pe unii de o critică aspră. Cînd 
într-o alergare cu 12 partanți. la 
sfîrșit arbitrii sînt siliți să sancțio
neze cu suspendarea pe 19 driveri. 
cum a fost în „razul Valență" din 
29 august, înseamnă 
punct de vedere al 
nea lor lasă de dorit.

La apranti, 
desprins 
purtate, 
așteptat 
periența 
(4), D. 
l-au

Șoican.
9 etc. 

anre-
Mol- 

a! 
real izat

reală.
relevat este faptul 
driverii noștri au 
să-și

consi- 
locurile 

Al.
Po- 
sub

tă 
avut 

măsoare forțele 
de neste hotare :

că uneori din 
eticii, atitucli-

Radu 
net cu cele

Costică s-a 
victorii re- 
altfel și de

fl
ceea ce era de
față de capacitatea și ex- 
sa. Gh. I. Nicolae. N. Sandu 
Stan. I. Ivăn (3). etc — 

urmat în clasament. Dintre 
aceștia Gh. I. Nicolae este talentat 
și plin de promisiuni, iar Stân un 
element conștiincios. Ceilalți doi 

revizuiască atitudinea, 
i nesinceră în curse. Ei 

înțeleagă că un astfel
1 duce în nici un caz

trebuie să-și
de multe ori
ar trebui să
de drum nu
Ia bine 1...

Niddy DUMITRESCU

al oaspeților. In min. 18, Domide 
prinde un șut splendid, de la a- 
prox'mativ 25 de metri, portarul 
ploieștean — surprins probabil de 
tăria și precizia loviturii — nu 
reușește să rețină mingea, pe care 
o respinge exact în direcția de 
unde KUn II — ce urmărise atent 
faza — țîșnește !â timp pentru a 
o expedia în plasă.

Șoeați de 
vor încerca 
vor face cti 
necesare. Ei 
situații deosebit de favorabile 
a egala. La prima din ele 
19), Lereter a scos aproape de pe 
linia porții mingea — cu capul — 
în corner, la ă dalta (min. 24) Vi- 
dâc a avut un excelent reflex, 
respingind șutul lui Moraru, iar Ia 
a treia (min. 37), Dincuță a șutat 
peste poartă din marginea careu
lui mic, după ce îl fentase în prea
labil pe Lereter.

Și astfel, după 
minute, în care 
nut, în general,

acest gol, 
să replice, 
decizia și 
vor avea,

ploieștenii 
dar nu o 

claritatea 
totuși, trei 

de 
(min.

primele 45 de 
jocul s-a menți- 
la un ritm lent, 

cu puține faze de poartă, U.T.A. 
rămîne cU avantajul de Un gol.

După pauză, partida devine mai 
animată, mai interesantă și, în 
același timp, mai dramatică ! Gaz
dele preiau ferm inițiativa și do
mină în anumite perioade cu 
multă insistență. Ofensiva lbr este 
însă destul de dezordonată pentru 
ca ea să poată deveni șj eficace. 
Atacurile sînt cam stereotipe, lip
sește zvîcnirea necesară în fazele 
de gol, imprecizia loviturilor la 
poartă pare crbnică. După ce în 
min. 53 Mocanu — venit în atac 
— pierde o bună ocazie de a în
scrie, șutând din careu pe lîngă 
bară, în min. 65 Pojoni respinge 
de pe linia porții «n șut-gol al 
lui Adrian Mînăstire. Dih această

acest meci) încearcă să le vină în 
ajutor, acordîndu-Je un penalty 
gratuit la o fază în care Pojoni 
respinsese mingea din propriul ca
reu cu cbpttl și nu cu mina. Dar 
neputința âtaeanților ploieșteni de 
a înscrie se manifestă și în această 
împrejurare extrem de favorabilă, 
Grozea (proaspăt introdus în te
ren) trimițînd mingea în

U.T.A. rămîne astfel cu 
taj de doua goluri, care 
tur unei victorii meritate 
sebit de prețioase, victorie ce în
coronează un sezon excelent ai 
textiliștilor.

bară.
un avan- 
dau con- 

și deo-

a

A.ȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 51, ETAPA

DECEMBRIE 1971
1. Atalanta — Catanzaro
2. Cagliari — Fiorentina
3. Juventus — Sampdbria
4. Lanerossi — Intern azionale
5. Mantova — Varese
6. Milan — Roma 

Napoli — Torino
Verona — Bologna 
Foggia — Bari
Genoa — Modena

DIN 19

1
x
1 

anulat 
anulat

1
x 

anulat
x
1
1
X
x

7.
8.
9.

10.
11. Lazio — Perugia
12. Reggiana — Brescia
13. Reggina — Taranto

Fond de premii : 370 332
Plata ctștlgurilor pentru

curs se va face astfel : in__,____ ...
ccpînd de vineri 24 decembrie 1971, plnă 
la 2 februarie 1972. inclusiv : în țară 
Incepîtid aproximativ de luni 27 decem
brie 1971. pînâ la 2 februarie 1972, In
clusiv.

lei.
acest
Capitală in-

con-

Azi, la Centrul sportiv „23 August14

Astăzi, la Centrul sportiv „23 Au
gust" din Capitală, va avea loc 
consfătuirea de lucru a antrenori
lor echipelor divizionare A și B 
și a formațiilor de tineret-rezerve. 
De la ora 9,C0, antrenorii federali 
Ion Voica. Cornel Drăgușin și 
Ghebrghe Ola vor prezenta trei re
ferate în care vor încerca să sur
prindă cele mai importante as
pecte, pozitive și negative, oferite 
de meciurile disputate în turul 
campionatului diviziilor A, B și în 
campionatul de tineret-rezerve. 
Antrenorii vor avea prilejul să ur
mărească în cadrul acestei con
sfătuiri filme realizate la meciu
rile România — Cehoslovacia, Ro
mânia — Țara Galilor, precum și 
filmele cîtorva meciuri din cam-

pionalul englez și din campiona
tul nostru, toate comentate de că
tre antrenorul echipei naționale, 
Angelo Niculescu. Pentru o judi
cioasă planificare a pregătirilor din 
perioada de iarnă, antrenorii vor 
fi informați și asupra calendarului 
internațional, de care trebuie să 
țină seama în periodizarea activi
tății interne din sezonul viitor. Din 
partea biroului federal și a Co
legiului central al antrenorilor. Ion 
Siclovan și antrenorul emerit C. 
Braun-Bogdan vor informa pe cei 
prezenți despre atribuțiile antreno
rilor și acțiunile leg e de îmbună
tățirea calificării acestora. după 
care se vor da indicații de ordin 
tehnic, și metodic



SARAJEVO, 19 (prin telefon, de 
ta trimisul nostru special).

De la început precizăm că vic- 
ttoria echipei Bulgariei asupra for- 
imației României, realizată slmbătă 
fseara în ediția a 9-a a campiona
tului balcanic, este pe deplin me
ditată, chiar la scorul înregistrat în 
final pe tabela de marcaj ; 80—53. 
deținătoarele titlului în toate cele 
8 ediții ale competiției, ambiționate 
de înfrîngerea suferită cu o seară 
înainte în fața Italiei, au început 
partida într-un ritm infernal. „Zo- 

i na“ aplicată a fost excepțional de 
’elastică, a determinat multe inter- 
’cepț.ii urmate de contraatacuri ful
gerătoare și eficace. Era clar că 
baschetbalistele bulgare au dorit să 
demonstreze adevărata lor valoare, 
ceea ce le-a izbutit pe deplin, do- 
'vada în acest sens fiind diferența 
eu care au învins.

> Cum au ripostat tinerele noastre 
jucătoare, dintre care, să nu ui
tăm, doar Savu (și aceasta cu o în
trerupere de 18 luni a activității) 
Gugiu și Nicola au experiență in-

ternațională ? Ele s-au speriat pur 
și simplu șl au cedat inițiativa. 
Acest fapt, deși a fost determinant 
are . mai puțină importanță dacă 
privim în perspectivă. Esențial a 
fost că de această dată au ieșit 

în evidență, mai pregnant decît 
oricînd, slăbiciunile pregătirii 
tehnice și tactice individuale. Cele 
43 de aruncări din acțiune ratate 
(din 60 de încercări), cele 33 de 
mingi pierdute și numărul deri
zoriu de baloane recuperate (doar 
22, față de 53 ale adversarelor), 
sînt cit se poate de elocvente. Po
pov, Tita, Buga, Roșianu etc, care 
culeg aplauze în meciurile divi
ziei A, au făcut gafe copilărești, 
deoarece nu au o bază solidă de 
pregătire individuală. Acesta 
și motivul pentru care nu au
șit să depășească momentele pe
nibile ale primei reprize, în 
îndemînarea și tenacitatea învingă
toarelor nu a- întîmpinat obstacole 
cit de cit serioase.

După meciul disputat duminică 
seara, în sala Skanderja, noua

este 
reu-

care

LA OPOLE: POLONIA-ROMANIA
7-4 BOX

(Urmare din pag. 1)

pierdut luciditatea și precizia) — 
nu și-au adus contribuția, așa cum 

la ei, la succesulsa aștepta de 
echipei.

După cum 
zentanții celor

[xului amator
; zat o întrecere de toată frumuse- 
_țea, în care tehnica și combativi- 
,’tatea s-au împletit armonios. Par- 
Itide ca Tomczyk — Pometcu, Năs- 
liac — Stachurski sau Rozek — 
JMihai vor rămine. multă vreme în 
amintirea celor ce au avut ocazia 
să le urmărească. De altfel, aceas- 

,'la este și părerea celebrului antre
nor maghiar Lăszlo Papp, venit 
observator la întâlnirea de azi.

Cat. șemimuscă. Dominîndu-1 
ultimele două reprize cu directe 

l Aurel Mihai (care folosește prea 
mult lateralele). Roman Rozek s-a 

' impus, cîștigînd la puncte (3—0). 
,Cat. muscă. Trimis la podea în re
priza secundă, Constantin Gruiescu

se anticipa, repre- 
două forțe ale bo- 

european au furni-

ca

in 
pe

K. ANDRIANOV A FOST
REALES PREȘEDINTE

AL C O. DIN U.R.S.S.
! La Moscova a avut loc Plenara 
(' Comitetului olimpic al U.R.S.S. Cu 
acest prilej, a fost reales ca pre
ședinte al Comitetului unional 

/ olimpic, . Konstantin Andrianov. 
(Prezentind referatul cu privire la 
• activitatea Comitetului în perioada 
1965—1971, Konstantin Andrianov 
a subliniat că", în prezent, organi- 

■ z-ațiilc sportive din U.R.S.S. între- 
. țin relații prietenești de colaborare 
cu federații și organizații sportive 
din peste 100 de țări ale lumii. în 
cele 59 de organisme sportive in
ternaționale și în cele 48 de fede
rații. activează 104 reprezentanți 
ai U.R.S.S.

boxează apoi dezorientat, dînd po
sibilitate lui Leszek Blazynski să 
se distanțeze în învingător (3—0). 
Cat. cocoș. Fostul campion euro
pean al cocoșilor, Nicolae Giju, 
folosind bine alonja și jocul de 
picioare, a obținut victoria la 
puncte (3—0) în fața tânărului său 
adversar Piotr Szelin. Cât. pană. 
Primind lupta de aproape impusă 
de Gabriel Pometcu. Ryszard 
Tomczyk a fost trimis la podea în 
prima repriză. Apoi, campionul eu
ropean forțează ritmul și echili
brează situația. Ultimele trei mi
nute de luptă au fost de un rar 
dramatism, desfășurîndu-se sub 
semnul unui echilibru perfect. Po
lonezul a primit decizia la limită 
(2—1). Cat. ‘ " ............
Vasile s-a 
de directele 
Szczepanski
se recunoască învins (3—0). Cat. 
ușoară. Paul Dobrescu a boxat ma
gistral, cîștigînd detașat o partidă 
foarte spectaculoasă în fața lui, 
Krzysztof Pierwienicki (3—0). Cat. 
semimijlocie. Cu superioritatea sa 
tehnică, Alexandru Popa a obținut 
o surprinzătoare victorie (2—1) 
asupra puternicului și combativu
lui Jerzy Sobczak. Cat. mijlocie 
mică. Victor Zilberman (trecut, la 
cererea sa, la o categorie superi
oară) 
greoi, 
puncte (2—1) de Wieslaw Rudkow- 
ski. Cat. mijlocie. în compania ex
perimentatului pugilist polonez 
Witold Stachurski, Alee Năstac a 
făcut un meci excelent, obligîn- 
du-1 în ultimul rund pe antreno
rul Nowara să arunce prosopul. 
Cat. semigrea. Zdruncinat în re
priza secundă, în urma unei lovi
turi recepționate la bărbie, Horst 
Stump a fost trimis la colț de ar
bitru! polonez Popiolek, deși situa
ția nu impunea această decizie, 
care-1 lasă învingător înainte de 
vreme pe Janusz Gortat. Cat grea. 
Intr-un meci confuz, adesea obs- 
trucționat de Lucjan Treia, Ion 
Alexe n-a știut să se descurce și 
a pierdut la puncte (2—1).

semiușoară. Antoniu 
lăsat deseori surprins 
de stingă ale lui Jan 
și astfel a trebuit. să

a deziluzionat, acționînd 
imprecis, fiind depășit la

campioană balcanică la baschet 
feminin este reprezentativa Iugo
slaviei, care a învins cu 64—63 
(31—33) echipa Bulgariei, fosta de
ținătoare a titlului. întrecerea a 
fost deosebit de dîrză, ambele 
formații demonstrînd . înalte cali
tăți tehnice, fizice șl de voință. 
Sportivele bulgare au avut iniția
tiva timp de 25 de minute, au și 
condus cu 10 puncte diferență, 
dar, în continuare, jocul din apă
rare, din ce în ce mai buh al 
iugoslavelor, ca și suita de coșuri 
înscrise de Veger. au fost decisive. 
Astfel, după 8 ani de supremație 
neîntreruptă, selecționată Bulgariei 
a fost detronată, ia capătul unei 
partide în care și-a apărat, șansa 
pxemplar. Au marcat: Veger 23, 
Sipka 2, Djokovic 13, Zorici 6, 
Stosici 4, Kălenici 16. pentru Iugo
slavia, respectiv Paspalanova 8, 
Petrova 3. K. Giorgieva 3. Krasta- 
nova 8, Labova 2, M. Giorgieva 
14, Stoianova 25. Au arbitrat 
foarte bine M. Cziffra (Ungaria) 
și G. Chiraleu (România).

Evoluînd din nou total necores
punzător, echipa României a fost 
învinsă de cea a Italiei cu scorul 
de 56—45 (24—19). Sqradra Azzura 
a condus permanent, a dominat cu 
autoritate panourile și a înscris 
destul de precis de la distanță și 
semidistanță, în vreme ce baschet
balistele noastre au dezamăgit to- : 
lai ratînd exasperant, comițînd 
inadmisibil de multe greșeli de 
tehnică și pierzînd deseori min
gile Sub panou. Nu au fost izbu
tite nici acțiunile, poziționale, nici 
contraatacurile, iar în apărare com
bativitatea nu a fost la înălțimea 
cerută de O întrecere , internațio
nală. Dacă în meciurile cu Iugo
slavia și Bulgaria sportivele ro
mânce pot scuza infrîngerile prin 
experiența adversarelor, în cel cu 
Italia nu poate fi vorba de așa 
ceva si această selecționată este 
radical schimbată de anul trecut 
și pînă acum. Au marcat: Corsini 
6. Pereschi 2, Milocco 9, Costa 7, 
Bozzolo 12, Bocchi 9, Gorlin 8, 
Longo 1, Lenzu 2 pentru Italia, 
respectiv, Buga 7, Gugiu 8. Roșianu 
13, Iftimie 4, Savu 2, Balăi 7, Tita 
4 (au mâi jucat Salcu, Szabo, Po- 
pov, Nicolâ. și Prăzaru), Au arbi
trat bine V. StOianov (Bulgaria) și 
I. PopOvski (Iugoslavia). Clasament 
final: 1. IUGOSLAVIA 4 p, 2. Bul
garia 3 p, 3. România 2 p.

Italia a participat în afară de 
concurs,
oficial al competiției: 1; IUGO. 
SLAVIA 6 p, 2. Italia 5 p, 3. Bul
garia 4 p, 4. România 3 p.

Iată și clasamentul ne-

Dumitru STANCULESCU

MEMORIALUL ALEHIN

ce s-a

ARE DOI CÎȘTIGĂTORI: 
STEIN Si KARPOV

Gheorghiu la egalitate de puncte 

cu Savon, campionul U. R. 1 S.
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — în 

ultima rundă a turneului interna
țional de șah „Memorialul Alehin" j 
tînărul maestru Karpov l-a în
vins pe Savon, iar fostul campion 
mondial Tal a cîștigat la Parma. 
A fost consemnată remiză în par
tidele ; Byrne — Petrosian, Hort —« 
Smîslov, Tukmakov — Stein, Bala- 
șov — Gheorghiu și Uhlmann —; 
Lengyel. S-au întrerupt partidele 
Spasski — Olafsson și Bronstein 
— Korcinoi.

Cîștigătorii turneului sînt marii 
maeștri sovietici Karpov și Stein, 
cu cîte 11 puncte din 17 posibile. 
Pe locul trei se situează fostul 
campion mondial 
puncte. Șahistul 
Gheorghiu (cu o 
13 remize și trei 
a obținut Ț'/s 
marele maestru Savon, campionul 
U.R.S.S. din acest an.

Smîslov, cu 10‘/j 
român Florin 

singură victorie, 
partide pierdute) 

puncte, la fel cu

MARELE PREMIU F.l.l.Tj
VA AVEA TREI TURNEE

După
un mare succes in proba de slalom

remarcat in primele coboriri ale sezonului franceza Franțoise Macchi a obținut, ieri, la Sestriere. 
special a tradițton aiului concurs Arlberg-Kandahar.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

A1 treilea mare concurs al sezo
nului de schi, contînd pentru 
„Cupa Mondială", nu a fost altul 
decît celebrul „Arlberg — Kan
dahar" care ne amintește de în
ceputurile schiului alpin. El a fost 
găzduit de stațiunea italiană Ses- 
triere, la ora aceasta și ea în 
criză de zăpadă ca mai toate locu
rile celebre de schi din Alpi.

Probele de slalom special, dispu
tate duminică, au stîmit un deose
bit interes, deoarece marii cam
pioni ai schiului s-atl înfruntat 
pentru primă oară în acest sezon

(OMITETUI OIIMPIC AUSTRIAC
PE ACEEAȘI POZIȚIE Cl F.I.S.

Comitetul olimpic austriac a 
adoptat o poziție similară cu cea a 
Federației internaționale de schi și 
a Federației austriece în problema 
calificării schiorilor alpini. în scri
soarea de răspuns adresată preșe
dintelui C.I.O., Avery Brundage, 
Comitetul olimpic austriac preci
zează că nu poate „condamna" in
fracțiunile anterioare datei de 5 
aprilie, cînd a fost modificat arti
colul 26 al Cartei olimpice cu pri
vire la amatorism. în consecință, 
Comitetul olimpic austriac acordă 
drept de participare la Olimpiada 
de la Sapporo tOturor schiorilor

austrieci în frunte cu Kărl 
Schranz.

După cum se știe, o hotărîre 
asemănătoare a luat recent și Co
mitetul olimpic francez. Astfel că, 
rămîne de văzut dacă președintele 
C.I.O., Avery Brundage, va obține 
majoritatea în Comitetul internați
onal olimpic pentru a lua măsu
rile drastice preconizate de el (ex
cluderea de la „Olimpiada albă" a 
unui important număr de schiori), 
măsură ce ar putea compromite în 
mare măsură desfășurarea probelor 
alpine din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Sapporo.

tn proba supremă a tehnicii. O 
zăpadă înghețată și o temperatură 
care, în prima manșă, a fost de 
—6° și s-a ridicat la 0° în cea de 
a 2-a, au oferit condiții bune de 
întrecere. Doar plăcile de gheață 
existente pe unele puncte ale tra
seului au provocat surprize, tra
duse în căzături și abandonuri. 
Printre victimele acestor „capca
ne" s-a numărat și francezul Pa
trick Russel, unul din marii spe
cialiști ai probei, ca și elvețianul 
Walter Tresch și vest-germanii 
Rieger și Neureuther, cu toții a- 
bandonați în prima manșă (63 
porți, 200 m, diferență de nivel) 
cîștigată de americanul Tyrel Pal
mer. Marea surpriză a sezonului 
trecut, cînd a cîștigat slalomul de 
la St. Moritz, Palmer (21 de ani) 
este astăzi considerat un specialist 
al probei și victoria lui nu mai... 
surprinde. Pe locul doi s-a clasat 
J.N. Augert, campionul mondial 
de la Val Gardena, despărțit doar 
de 54/100 sec. de învingător. O 
surpriză de dimensiuni mai mari 
a produs-o Rolando Thoeni, văru’ 
cunoscutului cîștigător de anul 
trecut al Cupei mondiale. Efectuînd 
o cursă excelentă, el a cîștigat a 
2-a manșă (68 porți, 200 m, dife
rență de nivel), reușind să ocupe 
locul 4 în clasamentul final, înain
tea lui Gustavo Thoeni. Iată cum 
arată clasamentul celor care au 
reușit să marcheze puncte Ia pri
mul slalom al „Cupei mondiale":
1. T. Palmer (S.U.A.)

J.N. Augert (Franța) 115,84; 3. H. 
Rofner (Austria) 116,15; 4. R.
Thoeni (Italia) 116,44; 5. G. Thoeni 
(Italia) 116,57; 6. II. Duviilard
(Franța) 117,65; 7. F. Ochoa (Spa
nia) 118,02; 8. A. Bachleda (Polo
nia) 118,33; 9—10. Ed. Bruggmann 
(Elveția) și E. Tchudi (Norvegia) 
118,45.

Proba feminină de slalom a 
fost și ea Ia fel de disputată și 
plină de mici surprize, austriaca 
Anne-Marie Proell. care a mani
festat o formă foarte bună la 
coborire. nefigurîrid în primele 
clasate. învingătoare a ieșit Fran- 
țoise Macchi, cunoscută ca o spe
cialistă a slalomului uriaș, dar 
care a făcut progrese și la cobo
rire și la special (ceea ce nu-i de
loc surprinzător pentru o schioară 
de 20 de ani). De altfel, ea pare, 
alături de J. Rouvier cea mai în 
formă schioară din echipa Fran
ței, obținînd locuri fruntașe și la 
primele coboriri ale sezonului.

După F. Macchi care a totalizat 
103,30 secunde s-au clasat: 2. Roși 
Mittermeicr (R.F.G.) 104,98; 3. Mo
nika Kasercr (R.F.G.) 105,34 
Michele Jacot (Franța) 105,47.

OBLIGATORII IN 1972
LONDRA, 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Federației internaționale 
de tenis, Allan Heyman, a anun
țat recent la Londra că jucătorii 
înscriși pentru „Marele Premiu" 
F.I.L.T., ediția 1972, vor trebui să 
participe în mod obligatoriu la cele 
trei mari turnee clasice ; „Wimble
don", „Roland Garros" și „Forest 
Hills". Cîștigătorii acestor con
cursuri vor primi 100 de puncte, 
contînd pentru clasamentul „Ma
relui premiu"-F.I.L.T.

JUCĂTORII DE TENIS DE MASA
I
II
I

Al R.P. CHINEZE AU OBȚINUT
U NOUA VICTORIE IN ANGLIA

LONDRA, 19 (Agerpres). — Con» 
tinuîndu-și turneul în Anglia, echi
pa selecționată de tenis de masă 
a R. P. Chineze a jucat la Londra 
în compania selecționatei Angliei. 
Peste 3 000 de spectatori au urmă
rit această întîlnire, care s-a în
cheiat cu scorul de 4—3 în favoa
rea jucătorilor chinezi. în cel mai 
spectaculos meci, Lian Kolian a 
dispus cu 21—19, 21—16 de Barnes.

CAMPIONATE
mi

Ț.S.K.A.

înăl-

golgeterilor. pe pri-

(Milan) cu

TRENTINICesore

21 14 5 2
22 12 6 4
22 11 7 4
22 12 5 5

47—25 33
42—21 30
39—19 29
31—18 29

1. Juventus
2. Milan
3. Fiorientina
4. Torino
5. Internazionale

(recordmana 
săritură ta lutl-

10 8 11
10 7 1 2
10 5 3 2
10 3 3 2
9 5 2 2

1. Manchester United
2. Manchester City
3. Derby County
4. Leeds United

— Spartak 4—0, 
Lokomotiv Plov- 
ciasate :

coborire do la. 
fost ciștigată. ds • - a

Recent cel mai bun sportiv cehoslovac al anului 1971, Or.drej Nepela, 
care deține titlurile de campion al lumii și al ' Europei la patinaj artistic, 
se pregătește intens in vederea J O. de iarnă de la Sapporo. Iată-l, în 
ținuta de concurs, alunecind elegant pe gheață.

castle 0—1 1 Derby — Everton 2—0 
Primele clasate :

17
15
13 
13 
13

m) și He|de Rosendahl 
mondială in proba de 
gime).

o selecționată fin- 
obținut victoria cu 
1-0, 2-0).

BULGARIA
ia prima înfringere

21—19 
16— 7
12— 9
13— 10 
16— 7

La Moscova a continuat turneul rle 
hochei Pe gheață. Echipa U.R.S.S., cam
pioană mondială, a învins cu scorul cie 
5—2 (1—0. 2—1. 2—1) echipa Cehoslovaciei. 
Finlanda* a învins cu 4—1 (1—1, 1—0, 2—0) 
echipa Suediei.

Reprezentativa dc hochei pe gheață a 
Japoniei, aflată în turneu in Europa, a 
jucat la Helsinki cu 
landeză. Gazdele au 
scorul de 6—0 (3—0,

CAMPIONATE...

O fază din Cupa Angliei, in meciul West Ham United-Stoke City (2—2) desfășurat joi. Hurst a 
executat penaltu-ul, dar portarul Banks (Stoke) a respins balonul.

Telefoto — A. P. AGERPRES

ITALIA : Ceața a produs amînâri
Etapa a 10-a a campionatului ita

lian a avut o desfășurare incom
pletă. trei din partidele programate 
neputîndu-se disputa din cauza ce
tii. Din această cauză, la Vicenza, 
meciul Lanerossi — Internazionale 
a fost întrerupt în minutul 19 și va 
fi reluat la o dată ce se va stabili 
ulterior, iar partidele Mantova — 
Varese și Verona — Bologna se vor 
disputa luni. 20 decembrie.

în general, trebuie remarcat fap
tul că echipele din fruntea clasa
mentului s-au comportat la 
timea așteptărilor. Primele două — 
Juventus și Milan — au terminat 
învingătoare, iar Fiorentina și Torino 
au terminat la egalitate în depla
sare.

Iată rezultatele meciurilor dispu
tate și autorii golurilor : Atalanta
— Catanzaro 1—0 (Magistrelli), Ca
gliari — Fiorentina 0—0, Juventus
— Sampdoria 3—1 (Bettega 2 și 
Hailer pentru Juventus, respectiv. 
Spinosi autogol). Milan — Roma 
3—0 (Villa 2 si Prati), Napoli — To
rino. 1—1 (Montefusco, respectiv, 
Ferrini). Clasamentul :

Jn etapa a 16-a (penultima a turu
lui), liderul clasamentului, Ț.S.K.A. 
Sofia, a suferit prima înfringere în 
actualul campionat, cedînd forma
ției Levski-Spartak cu 0—1. prin 
golul marcat de Pavlov în min. 64. 
Celelalte rezultate : Lokomotiv So
fia — Cemomoreț 0—0, Trakia — 
Cemo More 2—0, Botev — Etar 4—0, 
Ceardafon — Laskov 3—0, Marek — 
Dunav 0—0, Beroe 
J.S.K. Spartak — 
div 0—0. Primele
1. Ț.S.K.A.
2. Levski-Spartak
3. Slavia.

MECIURI INTERNAȚIONALE
REPREZENTATIVA UNGARIEI 

VA JUCA LA MADRID

Selecționata Ungariei Va între
prinde în perioada de iarnă un 
lung turneu peste hotare. După ce 
vor evolua la 12 ianuarie la Ma
drid în compania unei Selecționate 
locale, fotbaliștii maghiari vor ple
ca în America de Sud, urmînd să 
susțină 7—8 meciuri în Brazilia, 
Peru și Columbia.

A DISPĂRUT CUPA BELGIEI!

ternațiohal. de fotbal Ta care au 
fost invitate echipele Dinamo Mos
cova, Bayern Miinchen și Las Pal
mas (Spania). înaintea acestui tur
neu, selecționata Marocului va sus
ține un joc de pregătire cu echipa 
franceză Nîmes.

cam

ECHIPA CEHOSLOVACIEI ÎN 
AMERICA DE SUD

Echipa Cehoslovaciei, aflată în 
turneu în țările Americii Latine, 
a învins cu scorul de 4—1 (2—0) 
formația „Comunicaciones",
pioana Guatemalei. Pentru învin
gători au înscris Jokl (2), Danko 
și Stratil. Golul gazdelor a fost 
realizat de Hernandez.
UN MARE TURNEU ÎN MAROC

Intre 8 și 9 ianuarie 1972, se va 
desfășura în Maroc un turneu in-

FIȘIER: ANUL

După neobișnuita aventură pe
trecută la ediția 1966 a campiona
tului mondial de fotbal, desfășurată 
în Anglia, cînd „Zeița de aur“ a 
fost furată și apoi regăsită, iată că, 
acum, un caz similar a avut loc în 
Belgia. Din vitrinele cu trofee ale 
clubului Beerschot a dispărut „Cu
pa Belgiei", aflată pe timp de un

an în posesia acestei echipe, care 
o cucerise în mai, 1971. Nimeni nu 
poate da nici un amănunt (și zia
rele au făcut un călduros apel că
tre public) spre a putea fi găsită 
cupa. Se crede că ar fi vorba de o 
formă de protest a unor susțină
tori ai clubului, nemulțumiți de 
evoluția actuală a echipei.

OCTOMBRIE

Turcia—Sirii
Iugoslavia—Grecia 
Tunisia—Franța 
Maroc—F.A.U. Egipt 
Franța—Siria
Iugoslavia—R.A.U, Egipt

8. Izmir 
Izmir

7. Izmir 
Izmir

8. Izmir
Izmir__________  _____ ____

9. Milano s Italia—Suedia 
Parle : Franța—Ungaria 
Izmir : Turcia—Tunisia 
Maroc—Grecia

10. Linz : Austria — Irlanda 
Rotterdam : Olanda—B.D. German» 
Varșovia : Polonia—R.F. a Germaniei 
Copenhaga : Danemarca—România 
Izmir : Grecia—R.A.U. Egipt 
Izmir : Tunisia—Siria 
Luxemburg : Luxemburg A—Franța B

în clasamentul
mul loc a trecut Betteca (Juventus) 
cu 8 goluri marcate. El este urmat 
ele Bonninsegna. (Inter), cu 7 goluri, 
Riva (Cagliari) si Prati 
cite 6 goluri, etc.

ANGLIA : Trei meciuri la egalitate

în etapa de sîmbăfă a campiona
tului Angliei, Liverpool a terminat 
Ia egalitate (0—0) cu Tottenham. 
Alte rezultate : Arsenal — West 
Bromwich Albion 2—0 : Crystal Pa
lace — Leeds United 1—1 ; Hudders
field — Sothampton 0—2 ; Manches
ter City — Leicester City 1—1 ; 
Sheffield United — Nottingham Fo
rest 2—1 ; West Ham United — New-

35—13 2G
33—12 23
28—18 21

Jecev, unul dintre jucătorii de bază 
ai reprezentativei Bulgariei și 

echipei Levski-Spartale
ai

artificial din InzellPe pista patinoarului
(R.F. a Germaniei) s-a disputat un con
curs internațional de patinaj viteză. Pro
ba de 1 000 m a revenit sovieticului Va
leri Muratov, care a realizat timpul de 
1:19.8. Komarov (U.R.S.S.) a cîștigat 
proba de 500 m în 39,4. în competiția 
feminină. Vera Krasnova s-a clasat 
primul loc la 500 m, cu rezultatul 
41,3.

pe 
cie

La Milwaukee (Wisconsin) a avut

INTERNATIONAL 1971
2-1 (1-0) 
6—1 (3-0) 
2-1 (0-1)
1-0 (1-0) 
1-0 (1—0) 
1-1 (1-0)
3—0 (3—0) 
0—2 (0-3) 
c—o
1-0 (0-0) 
6—0 (3—0) 
3-2 (1-1)
1- 3 (1-1)
2— 1 (2—0) 
0—0
1—0 (1—0) 
î—o (o—o)

JM 
JM 
JM 
JM 
JM 
JM 
CE 
CE 
JM 
JM 
CE 
CE 
CE 
TO 
JM 
JM

11. Izmir : Turcia—Franța
Izmir : Iugoslavia—Maroc

13. Basel : Elveția—Anglia
Glasgow : Scoția—Portugalia 
Cardiff : Țara Galilor—Finlanda 
Belfast : Irlanda de Nord-U.R.S.S. 
Lvov : U.R.S.S.—Austria
Izmir ; Franța—Grecia
Izmir ; Turci*—K.A.U, Egipt
Izmir s iugoslavia—Tunisia

16. Belgrad : iugoslavia—R.D. Germană
17. Ciudad de Mexico : Mexic—Bermude 
27. Sevilla : Spanla-U.R.S.S.

Budapesta : Ungaria—Norvegia 
Fraga : Cehoslovacia—Țara Galilor 
Titograd : Iugoslavia—Luxemburg 
legenda. — to .. ............

«= Jocurile Mediteraneene. CE 
Europei.

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

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

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

JM
JM 
CE
CE
CE 
CE 
TO 
JM 
JM
JM
CE

CE
CE
CE 

____________ CE 
preliminariile turneului olimpic. JM 

preliminariile campionatului

_ . , loc
un concurs do patinaj viteză în vederea 
selecționării lotului S.U.A. pentru J.O. 
de la Sapporo. Cele mai bune rezultate 
le-a obținut Anne Henning (16 ani) care 
a cîștigat probele ' ‘ .
1 000 m In 1:35,0.

ele 500 m în 43,4 și

Echipele masculine 
și Zbrojovka Bmo ___
ta primul lor meci din optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". Volei
baliștii cehoslovaci au obținut victoria 
CU 3—1 (15—7, 12—13, 13—2, 13—8), lutad 
o serioasă opțiune pentru calificarea ta 
sferturile de finală ale competiției.
tlda retur se va desfășura — 
zile, tot la Paris.
■
Cunoscutul recordman de
Faasnacht a fost desemnat . .......... .... .......
sportiv vest-german al anului 1871. Pe 
următoarele două locuri s-au situat 
Detlef Lowe (calae-canoe) șl Uwe Beyer 
(atletism). în clasamentul feminin, pri
mul loc a fost ocupat de campioana 
olimpică ia pentatlon Ingrid Becker — 
Mickler, urmată de Hildegard Falek 
(recordmană mondială ta proba de 800

de volei Racing Club 
s-au fatilnlt la Paris

peste
Par- 
două

Han»natație 
cel mii bun

Tradiționala probă de 
Schladming (Austria) a 
sportiva norvegiană Sirl Brott, care 
realizat timpul de 1:17,24. Ea a fost ur
mată de Christine Rolland (Franța) cu 
1:17,37 și Irmgard Lukasser (Austria) — 
1:17,52.
H
La fe] ca și agențiile France Press ș) 
I.S.K. Stuttgart, agenția U.P.I. 1-a desem
nat pe cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx drept cel mai bun sportiv al 
lumii in anul 1971. El a întrunit 210 
puncte, fiind urmat de scoțianul Jackie 
Stewart — automobilism, sovieticul Va
sili Alekseev — haltere. americanul 
Mark Spitz — natație, americanul Joc. 
Frazier — box, italianul Gustavo Thoeni 
— schi alpin, americanul Lee Trevino — 
golf și sovieticul — Valeri Borzov — 
atletism. Cea mai bună sportivă a anu
lui a fost declarată multipla recordmană 
australlancă de înot Shane Gpuld. cu 234 
puncte. Pe locurile următoare s-au si
tuat Evonne Gooiagong (Australia) — 
tenis, Ilona Gusenbauer (Austria) — at
letism, Faina Melnik (U.R.S.S.) — atle
tism, Annemarie Proell (Austria) — schi 
alpin. Hildegard Falck (R.F. a Germa
niei) — atletism, etc.

La Paris s-au tatîlnit într-un joc Inter
național de rugby selecționatele orașelor 
'Dublin șl Paris. Jucînd excelent, rug- 
byștll din Dubita au obținut o catego
rica victorie cu scorul de 40—6 (13—3).

tn sferturile de final» ale „Cupei cam
pionilor europeni" Ia volei feminin, 
echipa italian» C.B. Parma a învins cu 
scorul de 3—0 (13—10, 1—4, 15—9) forma- 
pa, Sport Ankara.

Unul dintre cei mai cunoscuțj jucători 
de golf din lume, americanul Bobby 
Jones, învingător în „marele slam", a 
încetat din viață Ia Atlanta (Georgia), 
tn vtrstă de 69 de ani. El suferea de 
Inimă.
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