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în clipa cînd, duminică 12 de
cembrie, în modemul Palat al spor
turilor din Bratislava, arbitrii ma
ghiari A. Marki și L. Keszthely au 
anunțat sfîrșitul jocului dintre re
prezentativele masculine de hand
bal ale Cehoslovaciei și României,

mâni, campioni ai lumii, au o mi
siune dintre cele mai dificile, este 
normal să ne oprim nu o singură 
clipă, ci mai multe și să privim 
retrospectiv activitatea lor, pentru 
a vedea dacă drumul pe care-1 
parcurge echipa noastră masculină

zii, atunci cînd analizează anul 
competițional 1971, este aceea că 
în comparație cu anul precedent, 
reprezentativa masculină de hand
bal a României a coborît cu o 
treaptă, cedînd primul loc și supre
mația în lume. De unde, în anul

Foto t N. DRAGOȘ

sat pe locul IV la „Trofeul Iugo
slavia”, pe locul II la „Trofeul 
Carpați” și tot pe locul II la „Cu
pa Mondială”, lăsînd — este drept 
,1a mare luptă — primul loc selec
ționatei Iugoslaviei, evident cea 

mai bună în 1971.
Privite din acest unghi, strict al 

rezultatelor, lucrurile s-ar părea că 
nu sînt de natură să mulțumească. 
Este drept că în unele din aceste 
mari întreceri nu adversarii noștri 
au fost aceia care au 
toria, ci handbaliștii 
fost cei ce au lăsat-o 
printre degete. Să ne 
acest sens, numai finalul dramatic 
al „Cupei Mondiale” în care, efec-

Vă mai amintiți această fază ? Ea se petrecea in minutul 38 al ultimului meci Rapid — Steagul roșu, desfășurat 
ne stadionul Republicii la 5 iunie. In acel minut, Ivăn cescu transforma o lovitură de la 11 metri și brașovenii 
(da, dat nu va mirați) conduceau cu 3—u ! — ciștigind în cele din urmă

cucerit vic- 
români au 
să le scape 
amintim, în

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Moment festiv în orașul de la 
poalele Tîmpei, care găzduiește 
azi — în prag de iarnă — ultimul 
meci oficial al anului fotbalistic 
1971. Evenimentul e priit ( lit de 
un meci deosebit de atractiv : 
Steagul roșu-Rapid. Tradiția riva
lității sportive dintre cele două 
echipe, și importanța pe care jo
cul o are în momentul de față, 
prin poziția celor două formații în 
clasamentul diviziei A, fac ca par
ted a să trezească un interes deo
sebit pe meleagurile brașovene.

nostru județean, 
a urmărit pre- 
roșu, ne-a trans- 
brașoveni s-au 
în cele 10 zile 

au trecut de la ultimul lor 
în ciuda faptului că echipa 
găsit nici un partener 
partide de verificare.

roșu s-a pregătit 
>“ și jucătorii săi

MECIUL AMICAL DE FOTBAL
Excelent desprins din 
„cleștele" lui Schmid și 
Wehnert, Liviu Bota s-a 
avântat in plonjon spre 
poartă și va înscrie un 
gol în meciul Româ
nia — R.F.G. Numai că 
asemenea situații au 

devenit cam rare...

se consemna — în același timp 
și încheierea sezonului competițio
nal pentru handbaliștii români.

Un sezon bogat în întreceri, cu 
multe și interesante confruntări, 
marcat în plus de unele profunde 
schimbări în structura selecționa
tei noastre naționale, care repre
zintă, în mod absolut justificat, 
una din speranțele olimpice ale 
mișcării noastre sportive.

Punînd punct unui an atît de 
plin în semnificații, cu învățăminte 
dintre cele mai interesante și, mai 
ales, ajungînd la finele sezonului 
ce precede Jocurile Olimpice de la 
Munchen, unde handbaliștii ro-

de handbal este judicios ales și 
dacă la capătul lui se întrevede 
posibilitatea cuceririi uneia din 
cele trei serii de medalii puse în 
joc.

PLAFONUL REZULTATELOR 
A SCĂZUT

Chiar pentru un observator mai 
puțin avizat, prima dintre conclu

1970, handbaliștii români au cîști
gat în serie: Campionatul mon
dial, „Trofeul Carpați” și marele 
turneu organizat de federația de 
specialitate din R. D. Germană, 
ceea ce însumează primul loc în 
toate marile competiții ale calen
darului competițional internațional, 
în acest an echipa română s-a da

iN DERBYUL FEMININ

DE VOLEI

Campioanele

forfaitează!
Derbyul ezmplonMuIut național 

feminin de volei, ta eaje 
angajate formațiile Rapid Bucu
rești ri PenlelHn» teși a avut un 
epilog cu totul neașteptat. Aseară, 
la apelul arbitrului B, cosțoiu 
(ora 18), pe terenul din sala Ciu
lești nu a apărut decît ecWp» 
feroviari, șl dupi perioada de 
timp regulamentari, conducătorul 
partidei, eonștattad neprezentarea 
voleibalistelor Ieșene a tascria ta 
foaia oficiali scorul de 3—0 (4_s—0) 
tn favoarea gazdelor, hotartro 
care «e taeadreazi ta prove» 
derile «Normelor generale valabile 
pentru toate competițiile de volei 
pe anul 1Ș7I/Î8".

Ce «e ascunde, de fapt, ta «pe
tele acestui cu totul neplăcut for
fait, care a dezamăgit pe 
numeroșii spectatori venlțl aseară 
tn sala giuleșteană pentru a ur
mări pe campioana țării tatr-o 
confruntare pasionantă (cel pu
țin așa se anunța) cu redutabila 
echipă feroviară? In ședința sa din 
14 decembrie, comisia de compe
tiții din cadrul F.R.V., dlnd curs 
cererii asociației Ieșene pentru 
amînarea meciului cu Rapid din 
19 decembrie (Penicilina urma să 
joace in C.C.E. la Hanovra in 
ziua de 15 decembrie), a stabilit 
— conform „Normelor generale" 
(citate mai sus) — ca partiția să 
se dispute în ziua de 21 decem
brie. Hotărîrea a fost adusă la 
cunoștință secretarului asociației 
sportive Penicilina, Iosif Balașca. 
La cîteva ore după întoarcerea 
de la Hanovra, în dimineața zilei 
de vineri 17 decembrie, antreno
rul ieșean N. Roibescu, sfitlind 
decizia unui for oficial, a decla
rat unul reprezentant al federației 
de specialitate că echipa sa nu va 
juca la data fixată, cerind o re- 
programare pentru 26 decembrie. 
Cum era și firesc — regulamentul 
este precis în acest sens — noua 
cerere a antrenorului Roibescu nu 
a mai putut fi onorată.

Au urmat o serie de telegra
me șl telefoane (ta ziua de luni 20 
decembrie) pe circuitul C.J.E.F.S. 
Iași — F. R. Volei — C.N.E.F.S., 
pentru obținerea (totuși) a unei 
amînări. Eforturi, sume de bani 
cheltuite In zadar; hotărîrea era 
clară și ea trebuia respectată.

Incerclnd o soluție de ultim 
moment, asociația Penicilina a 
prezentat federației ieri dimi
neață — prin secretarul său 
I. Balașca — o serie de do
vezi parafate de Policlinica 
Municipiului Iași, cabinetul me- 
dico-sportlv, care atestau îmbol
năvirea unor jucătoare (Itu, Do- 
brescu, Chirițescu, Ichim, Hatură). 
Nu știm la această oră (și o an
chetă se impune ta această di
recție) cît de valabile stat aceste 
certificate, insă prezentarea a- 
cestora era, ta orice caz, nece
sar să fie făcută cel mai ttrziu 
ta ajunul meciului și nu chiar 
ta ziua programării.

Oricum, din acest punct de 
vedere, echipa ieșeană este ta 
culpă. Rămine ca investigațiile 
federației să aducă toate clarifi
cările necesare.

Concluziile care se impun la încheierea acestui an de activitate 
a echipei masculine de handbal a țării nu sînt nici îngrijorătoare 
și nici complicate. Lunile care au mai rămas pînă la Jocurile 

Olimpice devin însă hotărîtoare și, din acest motiv, eie trebuie folo
site rațional, cu calm, fără precipitare. Sînt de urmărit — după opinia 
noastră — doar cîteva lucruri importante :

• Este necesar, înainte de orice, sâ crească responsabilitatea fiecărui 
membru al lotului și pe acest fond toți jucătorii să subordoneze pre
gătirilor toate preocupările lor ;

• capacitatea fizică a echipei, forța generală cu care ea se poate 
angaja în asprele bătălii sportive care o așteaptă, trebuie să crească, 
însă în mod treptat, folosindu-se bine antrenamentele la altitudine care 
sînt prevăzute în perioada următoare;

• lotul masculin de handbal are, în același limp, nevoie de condiții 
de lucru dintre cele mai bune, pentru ca starea ae supraexcitare ner
voasă, sau de oboseală psihică a unora dintre jucători (Kicsid, Gruia, 
Penu, Samungi, Cosma, Gunesch) să nu se accentueze ;

Dacă în aceste direcții nu apar fisuri și, mai ales, dacă cei doi an
trenori știu să mobilizez» echipa, de ale cărei posibilități nu este ca
zul să ne îndoim, atunci este aproape cert că putem conta pe o foarte 
bună comportare a handbaliștilor români la J.O.

oncluziile care se impun la

75-90 (33-46) LA BASCHET FEMININ
SATU MARE, 21 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru).
Reprezentativa feminină do bas

chet a R.P. Chineze a tntîtait marți 
seara selecționata locală, de care a 
dispus cu scorul de 90—75 (46—33). 
Cele două formații au oferit un 
reușit spectacol, aplaudat îndelung 
de numerosul public. Superioare 
din punct de vedere fizic și tehnic 
și avantajate de talie, oaspetele au 
meritat pe deplin victoria. Cele 
mai bune realizatoare au fost: Zao 

Yu-Ling (19), Limoz-Hem (12),

Gul-Yun-Lan (12), iar de la gazde 
Villanyl (24), Mihallc (17) și An- 
derco (10). Au arbitrat bine Gh. 
Ghiurcan șl A. Iakab (Satu Mare).

Echipa R.P. Chineze va evolua 
în continuare după următorul pro
gram modificat: miercuri cu se
lecționata orașului Oradea, jcd cu 
cea a orașului Tg. Mureș, iar du
minică va juca în București în 
compania reprezentativei Româ
niei.

cu 3—1. Ce va fi azi, la Brașov ?
Foto: DRAGOȘ NEAGU

către 
des- 

întîl-

și va fi condus la centru de 
gălățeanul Vasile Liga. în 
chidere, de la ora 11,30, se 
nesc echipele de tineret

Corespondentul 
Carol Gruia, care 
gătirile Steagului 
mis că fotbaliștii 
antrenat intens 
care 
joc, 
nu a 
tru 
Steagul 
„în familie' . _
hotărîți să nu precupețească 
un efort pentru a obține prețioasa 
victorie care ar situa echipa 
pe locul V la încheierea 
Aceasta ar fi. într-adevăr, 
moașă performanță pentru 
gul roșu și pentru noul ei 
nor principal, Nicolae Proca. 
și Rapidul c —. 
contactul cu plutonul fruntaș. în 
cazul unei victorii, giuleștenii ar 
acumula 18 puncte, la fel cu Uni
vers’ta' a Cluj și F. C. Argeș, e- 
chipe ce ocupă în prezent locu
rile III și IV, la un punct de 
Sport Club Bacău și la patru de 
U.T.A. Conștienji de misiunea di
ficilă pe care o au azi, la Brașov, 
după meciul de duminică rapidiș- 
tii au pus un accent deosebit pe 
odihnă și recuperare. Luni după- 
amiază, ei au plecat cu trenul la 
Brașov, pentru a se acomoda 
condițiile de acolo. Apropo 
condiții : 
noastre 
gea.

Meciul
nul

C. ALEXE i

pen- 
Dar 

zilnic
sînt 
nici

lor 
turului, 
o fru- 

Stea- 
ant.re- 

Dar 
dorește să mențină

ION BOBlLNEANU,
DUMITRU SPIRLEA

Si ANTONIU VASILE
7

ciștigători ai
!î

MOTOCICL1SM

EDIȚII A „CUPEI DIANA

• Propunerea federației austriece 
pentru perfectarea unui joc amical 
în toamna anului viitor a fost ac
ceptată și a fost solicitată data de

Aseară Biroul F.R.F. a ținut ul
tima sa ședință din acest an, cu 
care prilej au fost rezolvate cîteva 
lucrări curente.

3 septembrie. Meciul va avea loc 
la București.

cu 
de 

ieri, la ora convorbirii 
telefonice, la Brașov nin-

se va disputa pe stadio- 
Tineretului, de la ora 13,30,

• Turneul echipei F. C. Argeș 
Pitești în Iran (trei jocuri între 22 
februarie și 4 martie) a fost apro
bat.

CUREI FEDEUTIEI

IDEI NOI, VIABILE, iN ORGANIZAREA VIITOAREI

ROMANIA-AUSTRIA LA 3 SEPTEMBRIE 1972

primele trei clasate în finala de tir cu arcul, din 
Foto t ALEXANDRU VENA

e La sugestia unor antrenori, s-a 
hotărit ca sezonul competițional de 
primăvară să înceapă la 5 martie 
(și nu -27 februarie cum se preco
niza) cu 16-imile Cupei ; optimile 
acestei competiții vor avea loc la 
15 martie, iar finala este prevăzută 
la începutul lunii iulie. în ce pri
vește data reluării campionatului, 
ea a rămas 12 martie, etapele ur
mătoare fiind prevăzute la 19 și 26 
martie.

ION BOBlLNEANU Vo 
in)a Sibiu), 2. Ștefan Cniju, 
(Poiana Cîmpina), 3. Cristian 
Dovids (Metalul București),. 4. 
Florian Ștefan (Locomotiva 
Ploiești), 5. Traian Malarie 
(Metalul București), 6. Otto 
Ștefani (Steagul roșu Brașov), 
7. Adam Krisbai (Steagul roșu 
Brașov), 8. Aurel lonrzscu (Me
talul București), 9. Ion Mari
nescu (Metalul București), 10. 
Mihai Banu (Poiana Cîmpina).

PENTATLON MODERN

A. VERBA, coresp.

Echipele asociațiilor sportive Dacia, Suveica și Confecția, 
cadrul „Cupei Diana"

S»au consumat cele patru finale 
ale Întrecerilor incluse in 
„Cupei Diana” ; cros, fotbal, 
de masă si tir cu arcul. Deși nu cu 
rezultate scontate, experimentul a 
avut darul să impulsioneze într-o 
măsură destul de mare activitatea 
feminină în acțiunile sportive de 
masă. Dacă initial, scopul „Cupei 
Diana” a fost de a cuprinde un 
număr mare de salariate din între
prinderile bucureștene în activitatea 
sportivă, acum se poate spună că 
desfășurarea ei a redeschis proble- 

angrenării elementului feminin,

cadrul 
tenis

Almanahul SPORTUL 72

OGLINDĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE
INTERNE Șl INTERNAȚIONALE

288 PAGINI IN CULORI

Oferă în plus două excursii gratuite

ia Jocurile Olimpice de la Munchen

VA APĂREA iN CURSUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI

Procurați-vă din timp un exemplar

de la chioșcurile de ziare și reviste preferate Știința in slujba sportului

pe alte baze Insă, In exercițiul fi» 
zic. Trebuie găsite noi forme de 
atragere si de propagandă (crosul, 
de exemplu, nu s-a dovedit a fi o... 
mare pasiune), trebuie intensificate 
eforturile — tn primul rînd — ale 
asociațiilor sportive în a asigura fe
telor un cadru cit mai adecvata și 
plăcut de practicare a sportului. E 
de dorit ca, în primul rînd. Consi
liile pentru educație fizică ale sec
toarelor să sprijine mai eficient, să 
coordoneze și să controleze în mai 
mare măsură asociațiile sportive din 
întreprinderi- în această direcție, me
rită menționate rezultatele bune, 
obținute de amatoarele de sport din 
sectorul 8 (seotor care și in 1970 a 
cîștigat întrecerea cu celelalte sec
toare ale Capitalei), eîștigătoare a

trei probe ale Cupei. Anton Neto- 
llnschl (președinte C.E.F.S- 8) șl Dan 
Popescu (vicepreședinte) au ajutat 
efectiv desfășurarea întrecerilor-

O privire retrospectivă dezvăluie 
faptul că fotbalul a avut cel mai 
mult de clștlgat de pe urma „Cu
pei Diana”. S-au constituit cu a- 
ceastă ocazie cel puțin cite două 
noi echipe in fiecare sector (secto
rul 6 ocupă primul loc cu 8 aseme
nea 
fete 
bal.

formații). Aproximativ 300 de 
au in acest moment, prin fot- 
o activitate sportivă regulată.

Radu TIMOFTB

(Continuare în pag. a 2-a)

IN „CUPA SPERANȚELOR'

Tinerii scrimeri din Capitală
s-au impus Ia sabie și spadă

de scrimă „CupaCompetiția
Speranțelor” a continuat marți în 
sala Floreasca II din Capitală cu 
probele de sabie și spadă. La sa
bie, prima selecționată a Bucureș- 
tiului a adăugat, în cursul dimi
neții, două noi victorii la cele din 
ajun : a dispus, la mare luptă, de 
Iași cu 5—4 datorită celor trei a- 
salturi cîștigate de Oancea, Crișu 
și Mocanu. în următorul meci, 
bucureștenii au realizat o victorie 
mai comodă în fața selecționatei 
Clujului (6—3) care nu s-a putut 
baza decît pe aportul lui Pop, în 
timp ce învingătorii au evoluat 
foarte omogen : Marin, Mocanu și 
Crișu au cules cîte 2 victorii. In 
ultimul meci, sabrerii bucureșteni

avut
Pop 

cîști- 
sus- 

două

au obținut o nouă victorie asupra 
echipei Satu Mare (6—3) clasîn- 
du-se pe primul loc în proba res
pectivă.

O bună comportare a mai 
echipa Clujului în care Ionel 
a acționat cu mult aplomb 
gînd 14 din cele 15 asalturi 
ținute. Clujenii au numai
înfrîngeri (în confruntările cu cele 
două selecționate bucureștene).

La spadă, primele tururi ale în
trecerii au lăsat impresia că lupta 
pentru întîietate va fi mult mai 
echilibrată. București A a obținut 
trei victorii consecutive (6—3 cu

Ion F. BACIU

(Continuare in pag. a 2 a)

1, DUMITRU SPIRLEA (O’ 
limpia București). 2. Marin 
Cosmescu (Olimpia București), 
3. Ivan Bănet (C.F.R. Timișoa
ra), 4. Albert Covaci (Peda
gogic Tg. Mureș), 5. Constan
tin Călina (Olimpia București), 
6. Sorin Olariu (C.F.R. Timi
șoara), 7. Anton Kim (C.F.R. 
timișoara), 8. Alexandru Nagy 
(Olimpia București), 9. Florin 
Mureșanu (Olimpia), 10. Gheor- 
ghe Rolik (C.F.R. Timișoara).

1. ANTONIU VASILE (Dina
mo), 2. Gabriel Pometcu (Ra
pid), 3. Aurel Mihai (Farul 
Constanta), 4. Constantin Gru- 
iescu (Steaua), 5. Horst Stump 
KĂetalul București), 6. Alee 
ăstac (Steaua), 7. Paul Do- 

brescu (Dinamo), 8. Pavel Ne- 
delcea (C.S.M. Reșița), 9. San
du Mihalcea (Dinamo), 10. 
Dinu Condurat (Sport Club 
Bacău).
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DUPĂ BALCANIADA SENIOARELOR,

ESTE NECESARĂ SI MAI MULTĂ MUNCĂ DEClT PlNĂ ACUMI
Cu meciurile 

trei zile în sala 
rajevo, în cadrul ediției a IX-a * 
Campionatului balcanic, reprezen
tativa feminină de baschet a în
cheiat seria turneele de verificare 
din acest an. Rezultatul îl știm și 
era previzibil : în fața experimen
tatelor selecționate ale Iugoslaviei 
și Bulgariei, tinerele noastre bas
chetbaliste au cedat și s-au clasat 
pe locul al treilea, ultimul, așa cum 
s-au petrecut lucrurile, de altfel, 
și în alte ocazii, cînd echipa Ro
mâniei era formată din jucătoare 
rutinate, aflate în apogeul ior va
loric. Deci, sub prisma performan
ței, ocuparea ultimului loc nu con
stituie o surpriză și se cuvine să 
precizăm că toate competițiile la 
care au participat au fost tot atîtea 
examene pentru reprezentantele 
țării noastre de la care așteptăm 
(dar nu acum, ci peste 3—4 ani) 
readucerea României printre frun
tașele din Europa ale acestui sport.

Problema principală a participă
rii la Balcaniada de la Sarajevo a 
fost dacă actualele componente ale 
lotului au sau nu au perspective 
de a împlini speranțele. Și, sub a- 
cest aspect, trebuie spus că evo
luția lor, în ciuda eșecurilor, a fost . 
promițătoare. Ne referim în spe
cial la cele 35 de minute ale par
tidei cu Iugoslavia, în care team-ul 
român a jucat la un înalt nivel, 
amenințînd la un moment dat suc
cesul actualei campioane balcanice. 
Buga, Tita, Popov au evoluat ca 
niște pivoți de meserie, Savu, Ro- 
șianu, Gugiu și Nicola au constitu
it, prin capacitatea de a-și servi 
partenerele și eficacitatea lor, un 
pericol permanent pentru 
advers, 
timele 
tei 
Bulgaria și Italia, care au dezvăluit 
că baschetbalistele noastre nu po
sedă un fundament solid al pregătril 
tehnice și tactiee individuale, că 
au lacune serioase în ceea ce pri
vește pregătirea fizică. Și, prin a- 
ceastă prismă, a defectelor mani
festate, trebuie privită activitatea 
de acum înainte a jucătoarelor vi
zate să ne reprezinte țara la vii
toarele competiții internaționale.

Concret, socotim că este, în pri
mul rînd, o datorie de onoare a 
antrenorilor de club și a baschet
balistelor ce vor intra în vederile 
conducerii tehnice a lotului (antre
nor principal, prof. Sigismund Fe
renc?) de a munci mult mai mult decît 
pînă acum, cu și mai mare convin
gere, cu și mai mare pasiune. Vîrsta 
fragedă a majorității membrelor 
echipei naționale (nouă dintre cele 

prezente la Sarajevo au între 
și 21 de ani) ne îndreptățește 
solicităm ca numărul, volumul 
intensitatea antrenamentelor să 
sporite la un nivel mult mai 

pretențios. Conducerea mingii, de
pășirile, aruncările la coș, procedee
le de apărare individuală și pre
gătirea fizică (mai ales sub rapor
tul rezistenței în regim de viteză 
și acela al forței) sînt doar cîteva 
din elementele care trebuie puse

susținute timp da 
Skanderja din Sa-

ACTUALITATEA COMPETITION ALA SCRISORI LUI ME
MECIURI INTERNAȚIONALE 

LA IAȘI

Formația de lupte libere Nicoti
nă Iași a susținut o dublă fntîlnire 
cu Selecționata tineretului sătesc 
al Poloniei. în ambele partide vic
toria a revenit sportivilor ieșeni : 
în prima zi cu 21—15, iar în cea 
de a doua cu 23—13. Cîte două vic
torii au obținut pentru ieșeni Em, 
Butu, N. Munteanu, V. Țigănaș, S. 
Morar și St Enache. De la polo
nezi s-au remarcat, în mod deo
sebit, Wielowski și Wraumovicz — 
cu cîte două victorii. Cele două 
cupe au revenit lui Emil Butu 
(pentru cel mai tehnic concurent) 
și polonezului Godlewskian (pen
tru cel mai combativ concurent).

D. DIACONESCU-coresp. județean

C.F.R. TIMIȘOARA — 
SPARTAKUSZ BUDAPESTA 

10—10

județeană de lupte Brașov, a reve
nit, după partide dinamice și spec
taculoase, formației Dinam o Bra
șov. proaspăt promovată în divizia 
A. La competiția de lupte libere 
(tineret), care a avut loc în sala 
sportivă a grupului școlar Steagul 
roșu, au participat patru formații 
brașovene — Dinamo, Steagul ro
șu, Școala sportivă Brașovia șî 
A.S.A. — și Comerțul Tg. Mureș. 
Iată cîștigătorii, în ordinea catego
riilor : D. Buta (Steagul roșu), T. 
Sabău (Dinamo), G. Conrad (Dina
mo), G. Zamfir (Steagul roșu), C. 
Fodorea (Steagul roșu), E. Seregi 
(Comerțul), T. Limbă (Steagul ro
șu), T. Stolan (Dinamo), D. Ivano- 
vici (Brașovia) și V. Enache (Di
namo).

Clasament, pe echipe : 1. Dinamo 
47 p. 2. A S A. Brașov 40 p, 
Steagul roșu 
șovin 31 p, 
reș 15 p.

3.
38 p, 4. Șc. sp. Bra-
5. Comerțul Tg. Mu-

Au 
cinci 

întîlniri

urmat, însă 
minute ale 
și disputele

coșul
ul- 

aces- 
cu

Moment de tensiune în preajma coșului. Mingea ricoșată din panou este 
disputată de Tita, Savu (in alb], Kalenici și Iovanovici. Fază din meciul 

Iugoslavia.
fi omis aportul antrenorilor de club, 
doritori și ei, sîntem convinși, de 
a revedea baschetul feminin româ
nesc pe locuri fruntașe din Eu
ropa.

Echipa feroviară de lupte libere 
a întîlnit la Timișoara pe Sparta
kusz Budapesta într-un meci ami
cal care s-a încheiat la egalitate, 
10—10. Cei mai buni luptători din 
„zecele" timișorean au fost P. Cer- 
nău (cat. 52 kg), care l-a învins 
prin abandon pe I. Alker, P. Zeiner 
(62 kg), a cîșțigat la puncte în fața 
lui I. Kapitany și L. Rădoi (90 kg) 
victorios prin tuș asupra lui K. 
Szaburi. De la Spartakusz s-au re
marcat J. Nemeth (68 kg), cîșțigă- 
tor prin tuș în meciul cu P, David 
și F. Argat (+100 kg), care l-a 
depășit la tuș pe S. Glava,

C. GRI'IA-coresp.

DUNAREA GALAȚI — O VICTO
RIE ȘI O INFRÎNGERE 

IN R. D. GERMANA

Luptătorii de libere de la C. S. 
Dunărea Galați au participat la un 
turneu în R. D. Germană susținînd 
două partide, una' la Jena cu for
mația Motor (scor 6—4 pentru 
gazde) și alta la HaJle cu echipa 
Chemie (scor 5.5—4,5 pentru gălă- 
țeni). Foarte bine s-au comportat 
de la Dunărea sportivii Ciuntu, Pre
sură, Poalelungi, și Popescu.

12
19 
să 
Șl 
fie

Homânla - 
la punct în cursul antrenamente
lor echipelor de club, în tot de
cursul unui an și nu doar în preaj
ma începerii campionatului re
publican, așa cum s-a petrecut 
pînă în prezent. în plus, și apre
ciem că aceasta este o problemă 
extrem de importantă, însăși for
mula de desfășurare a diviziei 
A poate contribui la îmbunătăți
rea pregătirii jucătoarelor noastre 
fruntașe. Organizarea acestei com
petiții sub formă de turnee are a- 
vantajul de a crea echipelor con
diții de efort foarte asemănătoare 
cu cele ale marilor întreceri inter
naționale, cum sînt campionatele 
europene și cele balcanice. Din 
păcate, actualul campionat republi
can prevede doar pentru al treilea 
tur această formulă. în schimb, nu 
este pierdut timpul pentru ca vii
toarea ediție a diviziei A să se des
fășoare numai sub formă de tur
nee, a căror utilitate și eficacitate 
nu pot fi puse în discuție.

Deasupra tuturor acestor observa
ții și propuneri stau însă ambiția 
jucătoarelor, pasiunea lor pentru 
sportul practicat, credința că nu
mai printr-o muncă șl mai intensă 
pot urca treptele ierarhiei inter
naționale și se pot desăvîrși ca 
sportive. Și, bineînțeles, nu poate

C. CREȚU-coresp.
T. SIRIOPOL-coresp. județean

Au răma» în urmă emoțiile șl 
clipele etnd urmăream pașii de leu 
în cușcă ai lui Richey, mișcările 
din sprfncene ale lui Smith sau 
gestul reflex al lui Ilie clnd își 
scutura pantofii, lovindu-i cu ra
cheta. De la dramaticul meci care 
avea să-1 ridice pe supercampio- 
nul nostru pe cele mai înalte culmi 

ale gloriei sportive, au trecut 
10 zile. S-a scris mult în acest 
timp de el (bineînțeles, o merită 
cu prisosință) și poate, aici... Dar 
nici nu se putea altfel ! Rubrica 
noastră de azi trebuie să fie dedi
cată tot acestui Făt Frumos al 
sportului alb, întrucît multe din 
epistolele sosite șăptămîna trecută 
slnt pentru sau dsspre el.

Nu ne vom opri la toate, ci la 
cele care în afara felicitărilor și 
superlativelor mai conțin și cîte 
ceva deosebit. Iată de pildă, pro
fesorul Nie. Petrescu 
din corn. Budești Ilfov, pornind 
de Ia faptul că francezii îi spun 
Nastaz, scrie în versuri : **
noi acest... Nastaz / Fu.
și extaz” — ca mai apoi să glu
mească referitor la faptul că cel 
lăudat este jucător de clasă : 
„N-are o clasă, are „clase” / Toate 
marea „I. Năstase". Un cititor, N. 
Horvath din Zalău (str. Gh. Doja 
85 A) ne răspunde la ancheta pri
vind cei mai buni 10 sportivi ai 
anului indicind același nume de 
zece ori : I. Năstase ! „Nu vă mi
rați, spune, face cit zece !“ Mul
te rînduri sînt așternute pe hîr- 
tie Ia cîteva secunde sau minute 
după memorabilul meci, purtînd 
amprenta entuziasmului de mo
ment- „Bravo Năstase... Ne mîn- 
drim cu așa compatriot I” Iar pe 
plic, lîngă adresa ziarului nostru, 
scrie gros : „Viva Năstase" (Sem
natar Em. Gabriel, merceolog d n 
Brăila). Virgil Alexandru din Făl
ticeni (str. Dogarilor 17) afirmă că 
„Victoria asupra lui Smith este

Crivăț,

,Fentru 
agonie

cea mal maro bucurie din viata 
mea. Felicitări de la toți făltice- 
nenit !”. Inspirat este I. Ghinescu 
din Botenl-Argeș, care compune 
o epigramă : „Mare-i este per
formanța I Zi de aur l-a fost vi
sul / Cucerind cu brio-n Franța / 
Și trofeu! și— Parisul”. într-un 
plic mare, o garoafă presată și 
cîteva rînduri scrise duminică, ora 
21,30 „Omului, românului, spor
tivului minunat un mic omagiu — 
această frumoasă floare-" Autoarea 
eleva Anda Trifu din București- 
„Felicitări celui ce a făcut cinste 
țării pe toate meridianele lumii” 

— iscălește (Nic. Filipescu, Bucu
rești), iar ing. I. Pascu din Pitești 
(str. Cratovei, bloc 50) propune ca 
„Năstase să facă un turneu prin 
citeva mari orașe din țară. Fără 
rachetă. «ă-I vedem șl să vorbim 
cu el”. Interesantă nl sc pare ideea 
unui colectiv de ingineri de la 
IPROCHIM. București. După feli
citările și elogiile de rigoare iată 
mesajul „Am aflat din presă că 
mij de parizieni au fotografia cu 
autograf a Iul Năstase. L-urn vrea 
și noi, fiindcă-i al nostru și ne 
mîndrim cu el. Propunem să se 
tipărească fotografii cu semnătura 
Iui. Multi, foarte multi (și multe) 
ar dori in casă, in poșetă, sau sub 
cristalul biroului o mică sau mare 
fotografie cu Nasty ",

Rînduri multe, calde, așa cum 
le merită Năstase, acest mare 
sportiv de o modestie care te cu
cerește Năstase care, de loc îmbă
tat de succesul de la Paris, afir
mă într-un interviu acordat ziaru
lui nostru că 
cilea jucător 
care 
să-1 săruți, 
scuze la televiziune, cu capul ple
cat, pentru emoțiile pe care ni 
le-a pricinuit...

Modesto FERRARINI

se socoate... al cin- 
din lume. Tînărul 

să-l strîngi în brațe și 
nu alta — îșl cere

BOXERII
Secunzii și-au tăcut datoria. A- 

ceusta este aprecierea cea mai po
trivita pentru evoluția boxerilor 
din reprezentativa B a Ro
mâniei, care a întrecut la Galați e- 
chipa similara a Poloniei la un scor 
concludent. Cele 8 partide în care 
Boortivii români au obținut victo
ria au avut o desfășurare normală, 
fără „contribuția” arbitrilor din ring, 
care !n multe alte confruntări pot 
denatura rezultatul real al disputei.

Prima ediție a „Cupei Carpați", 
competiție organizată de comisia

„CUPA CARPAȚI" A REVENIT 
FORMAȚIEI DINAMO BRAȘOV

D. STANCULESCU

(Urmare din pag. 1)

TREI TURNEE DE VERIFICARE

„CUPA SPERANȚELOR44

PENTRU NAȚIONALA ROMÂNIEI
A fost definitivat programul 

jocurilor de verificare a echipei 
naționale de polo în prima perioadă 
a pregătirii pentru J. O. între 1 și 
3 martie, la București, selecționa- 
bilii vor avea în față echipa Ceho
slovaciei, cu care vor susține cîteva 
meciuri amicale. Trei săptămîni 
mai tîrziu, tot în Capitală, „7“-le 
României va evolua în cadrul unui 
turneu internațional în compania 
primelor reprezentative ale Bulga
riei, Suediei și a unei selecționate 
din Uniunea Sovietică, prilej cu 
care va putea tatona forțele a două

din adversarele sale la turneul pre- 
olimpic de cal ficare. Ultimul test 
— în deplasare de această dată — 
va fi prilejuit poloiștilor români 
de către competiția internațională 
ce va fi erganizată între 8 și 10 
aprilie la Sofia Partenere de în
trecere — Cehoslovacia, Grecia. 
Bulgaria și probabil Olanda sau 
R. " "D. Germană.

Comitetul

ne

CORNEL

european de polo

MĂRCULESCU

în meciul cu Polonia B
PRINTRE ARBITRI INTERNAȚIONALI 

EVIDENȚIAT! ÎN 1971

DIN EȘALONUL SECUND AU CONFIRMAT
pregătire bună, in oare au pus un 
accent deosebit Pe tactica în func
ție de adversar și pe o pregătire fi
zică și tehnică adecvată- Selecția a 
l’ost bine făcută cu o singură excep
ție. Este vorba despre categoria u- 
șoară, unde a fost preferat Gheor- 
ghe Pușcaș despre care se știa că 
nu a realizat rezultate bune în în- 
tîlniri internaționale. Șl de data a- 
ceasta Pușcaș a demonstrat aceeași 
frică de adversar, a refuzat lupta, iar

tîmpinat pe polonez cu nenumărate 
directe de stînga. iar atunci cînd a 
plasat și lovituri cu mina dreaptă 
Morus Ie-a acuzat din plin. Ivan 
rămîne unul din oamenii de bază ai 
categoriei. Octavian Amăzăroaie 
(pană) a rămas același pugilist a- 
gresiv. care lovește mult și din orice 
poziție. Trpbuie să iniste asupra u- 
nor procedee de apărare deoarece 
recepționează. încă, prea multe lo
vituri Ion Hodoșan in 
nuită, adică util echipei, 
(mijlocie mică) este un 
multe perspective de a 
creșteri 
pentru 
bine și 
viturile . .
viitor,iar federația de specialitate 
are datoria de a veghea asupra pre
gătirii lui. Marin Constantinescu a 
avut neșansa de a se accidenta în 
meciul cu Dragan dar trebuie ur
mărit în continuare. Anghel Iancu 
rămîne în continuare un greu pe 
care se poate conta în orice împre
jurare.

în concluzie, putem aprecia ca 
mulțumitoare comportarea boxerilor 
din lotul B, iar pregătirea asiduă 
din viitor poate asigura 
dintre ei saltul în prima 
a tării.

nota obiș- 
Ion Mocanu 
element cu 
realiza noi 
bine clădit

Comitetul european de polo 
(E.W.P.C.) din cadrul Ligii europe
ne de natație a făcut publice apre
cierile asupra arbitrajelor în cele 
mai importante competiții ale a- 
nului : Campionatul european de 
juniori de la Barcelona, „Trofeul 
Jadran" și „Cupa campionilor eu
ropeni".

Astfel, cavalerii fluierului au fost 
clasificați la fiecare din aceste tur
nee pe baza notelor primite (de la 
1 la 5) la fiecare meci. Printre ar
bitrii care s-au remarcat în acest 
sezon se află și compatriotul nos
tru, prof. Cornel Mărculescu. Iată, 
de altfel, mediile celor mai buni 
la toate aceste turnee:

C.E. juniori : Manguillot (Spania) 
și Geurtesn (Olanda) 4,0, MĂRCU
LESCU (ROMANIA) și Dirnweber 
(Austria) 3,96. Angella (Franța) 
3,36. Kdnigh (Ungaria) 3,85, Peno- 
vici (Iugoslavia) 3,60, Fuchs (Bel
gia) 3,55 ;

„Trofeul Jadran" : Angella 3,82, 
Dirnweber 3,73, Fuchs 3,56, Bau- 
wens (Belgia) 3,33 și Manguillot 
3,01 ;

C.C.E. : Dirnweber 4,66, Vusek 
(Ungaria) 4,16, Kbnigh 4,00, MAR- 
CULESCU și Bauwens 3,83, Poll
man (R.F.G.) 3,66. Distis (Grecia)

București B, 5—4 cu Timișoara și 
7—2 cu Oradea) dar tot cu trei 
victorii a încheiat reuniunea de 
dimineață și selecționata Satu 
Mare (6—3 cu Timișoara, 6—3 cu 
Oradea și 5—4 cu Craiova). Bucu
rești B s-a comportat de aseme-

Clasamente finale. — Sabie : 1.
București A (Cornel Marin, Emil 
Oancea, Ghecirghe Mocanu ?! Silviu 
Crișu) 10 p ; 2. București B 8 p ; 
3. Cluj 6 p ; 4. Brașov 4 p ; 5. Iași 
2 p ; 6. Satu Mare 0 p. Spadă : 1. 
București A (Octavian Zidaru. Ion 
Popa, Constantin Manta. Gheorghe 
Gaidaruc) 10 p ; 2. București B 6 p 
(22 a.c. — 180 t.p. — 175 t.d.) ;

„Cupa 30 Decembrie"
în zilele trecute, floretiștil și flo- 
retistele din Capitală s-au întrecut 
pentru „Cupa 30 Decembrie", com
petiție organizată de Clubul spor
tiv școlar și rezervată categoriei 
juniori.

Atît la fete cît și la băieți, între
cerile au fost dominate de repre
zentanții Școlii sportive nr. 1 din 
București, după cum atestă și cla
samentele finale : FETE : 1. Elena 
Deliu (Șc. sp. 1, elevă în clasa a 
Vl-a a Școlii generale nr. I), 2. 
Laurenția Vlădescu (Șc. sp. 1). 3. 
Elena Radu (Șc. sp. 1), BĂIEȚI: 
1. Cristian Obăcescu (Șc. sp. 1, elev 
în clasa a Vl-a a Școlii generale 
nr. 1), 2. Marcel Oancea (Șc. sp. I), 
3. Mihai Teslaru (C.P.M.B.).

Felicitări micilor floretiștt pre
cum și profesorilor Cornel Pelmuș 
și Elena Bejan de la Școala sporti
vă nr. 1, care dovedesc pricepere 
și pasiune în creșterea viitoarelor 
generații de scrimeri.

informează

BUCUREȘTENI
organizarea comisiei munici- 
de tenis de masă București, 

de sport a Palatului Pionieri-

SUCCESUL COMPETIȚIEI 
TINERILOR JUCĂTORI

Moment din meciul București B — Craiova: atacul lui Podeanu nu și-a 
atins ținta, iar Dinescu va cîștiga ușor asaltul contribuind cu două victorii 

la succesul bucureștenilor
Foto i Vasile BAGEAC

nea meritoriu întrecînd echipele 
Craiovei cu 5—3 și Timișoarei cu 
5—4.

După amiază, prima echipă a 
Bucureștiului a continuat seria suc
ceselor dispunind de selecționata 
orașului Satu Mare cu 7—2, iar în 
ultima întîlnire de Craiova cu 6—3. 
Astfel spadasinii bucureșteni (din 
prima formație) s-au instalat în 
fruntea clasamentului final repetînd 
performanta sabrerilor de a nu fi 
suferit nici o înfringere.

Mai dificilă a fost departajarea 
formațiilor clasate pe locurile 2 și 3 
deoarece atît echipa secundă a Capi
talei cît și cea a orașului Satu Mare 
au înregistrat același număr de vic
torii și de asalturi cîștigate. A fost 
necesar să se facă statistica amă
nunțită a tușelor primite (din nou 
egalitate !) și a tușelor date pentru 
a se stabili că a doua garnitură a 
spadasinilor bucureșteni a dobîndit 
locul secund (avmd patru tușe date 
mai mult decît sătmărenii).

multora 
garnitură

valorice. Este
această categorie. Se apără 

folosește cu predilecție lo- 
directe. Este un element de 

federația

IOVAN

SPERANȚE IN PROBA DE PERECHIAN DE

Tr. IOANIȚESCU

remarcat citeva fete și cițiva băieți, 
care îmi inspiră încredere. Ar fi 
bine ca elementele de perspectivă 
să fie mutate la o școală în apro
pierea patinoarului, ca să nu sc

Satu Mare 6 p (22 a.e. — 180 t.p. — 
171 t.d.) : 4. Timișoara 4 p ; 5. Cra
iova 2 (20 a.c.); 6. Oradea 2 p (17 
a.e.).

Competiția „Cupa speranțelor" ia 
sfih-șlt astăzi cu întrecerea echipe
lor feminine de floretă.

pale 
sala 
lor a găzduit întrecerile dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie", competiție 
rezervată celor mai buni jucători 
(și jucătoare), născuți după 1959.

Concursul, care s-a bucurat de 
un frumos succes, a prilejuit în
tîlniri dîrze și pe alocuri de un 

- bun nivel tehnic (mai ales la fete).
Clasamente, simplu fete: 1. Ma

riana Pinciuc (Cutezătorii), 2. Lă
crămioara Negoiescu (Șc. sp. 2), 
3. Liana Stoia (Spartac), simplu 
băieți: 1. Eugen Flenches (Șc. sp. 
1), 2. Anton Cojocaru (Cutezătorii), 
3. Marian Tudora (Șc. sp. 2).

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

DIANA“

Arbitrul internațional Constantin Chiriac consfințește victoria lui Octavian 
Amăzăroaie in fața polonezului Jan Galazka.

Foto: N. SBURLA N-Galați 
atunci cînd a acceptat-o a fost tri
mis la podea de un boxer rudimen
tar (cum este polonezul Bryl) și a- 
bandonat de arbitru care a constatat 
că Pușcaș este în inferioritate evi
dentă.

Petre Gane® la revenirea în e- 
chipa națională, a arătat că mâi 
poate realiza performanțe meritorii. 
El a jonglat cum a vrut cu cam
pionul Poloniei Piotr Orszt, pe care 
l-a învins comod , la puncte. Polone
zul la rîndul său, în finala campio
natelor din tara sa l-a surclasat pe 
Roman Rozek, învingătorul fără drept 
de apel al campionului nostru Aurel 
Mihai în meciul de la Opole. Deci, 
după cum se vede jocul rezultate
lor dintre cele 4 „semimuște” este 
favorabil lui Ganea.

Anton Cojan (deși are 51 kg) lo
vește ca un boxer de categoria pană. 
Dacă și-ar aduce și 
zică la nivelul forței 
jan poate face clipe 
„muște” din tară și

De data aceasta, lucrurile au fost 
clare pentru toată lumea : superiori
tatea tehnică tactică și fizică a fost 
de partea pugiliștilor români, care 
au înregistrat la Galați un 
binemeritat succes. Și chiar dacă u- 
nii diritre boxerii noștri au coborlt 
învinși nu le putem reproșa ni
mic. deoarece au făcut totul pentru 
a fi la înălțimea cinstei de a fi se
lecționați în echipa națională.

Polonezii au venit pe malul Du
nării cu o garnitură de boxeri in 
care calitățile de luptători sau îm
pletit bine cu cele ale unor stiliști 
ai echipei. în prima categorie au 
figurat Wladisiaw Morus (cocoș), Ka
zimierz Bryl (ușoară) și Zbigniew 
Zakrzewski (semimijlocie) care a- 
veau ca arme principale de luptă 
forța și combativitatea, iar în cea 
de a doua i-am plasat pe Jan Ze- 
lezniak (semiușoară) și Stanislaw 
Dragan (semigrea). Dar. indi
ferent în care categorie ar fi fost, 
ei au avut în față sportivi bine pre
gătiți, dornici de victorie car» s-au 
comportat excelent în ring.

Antrenorii Ion Stoianovici, Petre 
Mihai si Șerbu Neacșu au asigurat 
echipierilor din formația secundă o

pregătirea fi
de lovire. Co- 
grele oricărei 

. . . . de peste ho
tare. Cocoșul Vasile Ivan a fost cel 
mai tehnic om al echipei. Adver
sarul său Morus a încercat să-l 
surprindă cu o lovitură decisivă, dar 
românul a boxat excelent, l-a In-

In aceste zile, cînd oamenii își 
adună bucuriile și succesele pentru 
a ieși cu ele în poarta noului an, 
fim avut o scurtă discuție cu Lc- 
tiția Păcuraru, (deținătoarea titlu
lui de campioană republicană ală
turi de Dan Săvescu la dublu), 
despre viitorul acestei probe 
patinajul nostru artistic.

— Spre regretul nostru — 
spune interlocutoarea — proba 
perechi a fost neglijată și în anul 
pe care ne pregătim să-l încheiem. 
La ora actuală, există în țară doar 
două tandemuri : eu cu Dan Săvescu 
și Daniela Popescu — Marian 
Chiosea.

— Cum se explică această acută 
lipsă de perechi 7

— Dublurile sc formează dintre 
patinatori care au atins o treaptă 
superioară de pregătire, adică 
stăpînesc piruetele, pașii de legă
tură și cîteva sărituri duble. Și 
încă un lucru, cei doi sportivi 
trebuie să aibă același stil de alu
necare și execuție, pentru- ca să 
ajungă intr-un timp scurt la sin
cronizarea mișcărilor. E o muncă 
dificilă, la care antrenorii nu vor 
să se angajeze, deoarece ajung la 
succese mai rapide în probele in
dividuale. Apoi, nici nu prea avem 
specialiști în acest domeniu"...

— Sînteți în ultimul an la 
I.E.F.S. Cu ce gînduri veți începe 
activitatea de profesoară 7

— Firește, mă voi dedica spor
tului pe care il practic de la vîrsta 
de IU ani. încă de pe acum am

mai piardă timp cu drumurile între 
casă, gheață și școală. Dacă ni se 
vor asigura mai multe ore de pre
gătire pe gheață, iar federația îi 
va determina pe antrenorii din 
provincie să lucreze și pentru pe
rechi, primele rezultate vor apă
rea chiar în cursul anului 1972.

Subscriem în întregime la punc
tele de vedere exprimate de 
campioana și viitoarea antrenoare 
de perechi.

Cuplul Letitia Păcuraru — Dan Săveanu intr-o spectaculoasă săritură

La loc de frunte se situează asocia
țiile sportive F-R.B. (președinte E- 
lena Toma), P-T.T.R. (președinte 
Dumitru Chiose), Țesătoriile reunite, 
Vulcan. Suveica, Tricodava, Dacia, 
Electronica, Industria iutei. Ca ur
mare, în luna septembrie a fost ini
țiat un campionat municipal de fot
bal feminin, iar în primăvară, în 
sectoarele 5, 6 și 8 se va da star
tul în campionatele de sector.

Tirul cu arcul și crosul au fost 
probele care au prezentat cele mai 
mari deficiențe. La alergarea pe cei 
500 de metri, au participat puține 
concurente iar multe dintre ele s-au 
arătat total nepregătite. Aceasta de
notă nu numai o mobilizare forma
lă din partea conducerilor ds aso
ciații sportive, ci și faptul că fe
telor nu le-a fost insuflată, prin di
ferite modalități, plăcerea de a face 
atletism, deci fără a li se fi edifi
cat o conștiință sportivă. Iar la ti
rul cu arcul, multe asociații spor
tive n-au reușit să-și confecționeze 
ținte, apărători de mină și să mon-

teze pene la săgeți, lucru posibil, 
după exemplul asociațiilor din în
treprinderile : Dacia (instructor A. 
Netolinschi), Tricodava (instructor 
V. Perceag) șl Suveica. Ca urmări 
favorabile — totuși — ale întrece
rilor „Cupei Diana”, pot fi consi
derate constituirea, cu ajutorul Fe
derației române de tir. a unui cen
tru municipal de tir cu arcul și 
înființarea unui campionat munici
pal pe anul 1972.

★
învățămintele trase, experiența a- 

cumulată de • organizatori dar și suc
cesele obținute pot deschide drumul 
pentru a nouă ediție — viitoare — 
a „Cupei Diana", căreia să i se 
aducă și toate corectivele necesare. 
Se studiază deja posibilitatea in
cluderii unor noi sporturi (gimnas
tică modernă, volei) !n cadrul re
editării Cupei. Dar nu trebuie cu 
nici un preț uitat că succesul aces
teia va depinde în primul rînd de 
activitatea asociațiilor sportive din 
întreprinderi, de seriozitatea acti
viștilor voluntari și de aportul Con
siliilor de educație fizică ale sectoa
relor.

La cabinetul metodico-științific din Craiova

A IV a SESIUNE DE COMUNICĂRI
O dată cu dezvoltarea impetuoasă a 

economiei și culturii socialiste, a bu
nei stări materiale a celor ce mun? 
cesc, educația fizică a căpătat țiu 
larg caracter de masă. An de an 
munca colaboratorilor și membrilor 
Cabinetului metodico-științific din 
cadrul C.J.E.F.S. Dolj a fost îndrep
tată spre cuprinderea de subiecte 
concrete și actuala, izvorile din ne
cesitățile teoriei și practicii educației 
fizice — în acest sens profesori, me
dici, antrenori, activiști și instructori 
sportivi au abordat o gamă variată 
de cercetare din diferite ramuri de 
sport.

Pe acest fond s-au conturat șl lu
crările celei de a IV-a sesiuni ce a 
avut loc zilele trecute Ia Craiova în 
care s-au prezentat 14 lucrări la 
oare și-au adus contribuția un număr 
de 25 de specialiști. Analitică și stîr- 
nind prin aceasta un viu interes a 
fost lucrarea lectorului universitar Iile 
Bistrițeanu „Studiul privind nivelul 
de pregătire fizică a studenților din 
anul I al Facultății de studii econo
mice din Craiova- în care s-au pre
zentat — pe o perioadă de patru am 
— înregistrări făcute la început și la 
sfîrșlt de an școlar pe linia pregătirii 
fizice a unei generații la care vîrsta 
oscila Intre 18—25 ani. Cercetarea a

scos In evidentă că nivelul de pregă
tire fizică generală a studenților, șl 
în special a studentelor, este redusă. 
Cu multă atenție au fost comunicările 
și lucrările prezentate de profesorii 
I. Dobrițolu („Considerații la rapor
turile sociale din domeniul activității 
sportive în unele cluburi și asociații 
sportive din județ), prof. N. Drâgă- 
noiu („Studiu privind dezvoltarea fi
zică a copiilor intr-o școală în care 
sc predă handbalul-), precum șl lu
crările medicilor S. Avrămolu și D. 
Begu („Fundul de ochi — examen 
obligatoriu in stabilirea stării de să
nătate in raport cu munca sportivă 
și chiar profesională, ntai ales la 
femei-). Au mai prezentat lucrări 
interesante antrenorii : Gh. Scăieș- 
teanu (fotbal). I. Gliiță (atletism), 
profesorii C. Bobei (atletism), Gh. 
Burcea — p. Stoica (handbal) ș.a.

Materialele prezentate șt problemele 
ridicate de partieipantli la discuții cil 
și indicațiile prețioase date de prof.' 
Rodica Simionescu, din cadrul 
C.N.p.F.S.. au ridicat la cote înalte 
nivelul sesiunii, care s-a bucurat de 
un deplin succes.

ST. GURGUI —
coresp. județean



Nr. 6914 Pan. a 3-a

PRIMUL REPORTAJ DE VACANT^ ■
f.

N-a fost anul meu, a fost al echipei..."
declară, modest, Dembrovschi

Cu gîndul la tragerea la sorți in campionatul european
• In ziua de 12 ianuarie 1972, 

Ia Ziirich, se va face tragerea la 
sorți a meciurilor dn „sferturile" 
campionatului european interțări. 
Un eveniment deosebit fn viața 
fotbalistică a continentului nostru, 
mai cu seamă că asemenea ocazii 
se ivesc rar, o dată la 4 ani, iar 
acum, pentru a patra oară în is
toria acestei grandioase competiții, 
înființată în anul 1958 drept o 
Cupă a Europei, rezervată 
lor reprezentative. Trofeul 
numele francezului Henry 
nay, neobositul colaborator 
numitului Jules Rimet.

• In urnă se vor afla 8 bilețele, 
iar unul va purta numele ROMÂ
NIEI, „sfert-finalistă" pentru a doua 
oară a acestui campionat, echiva
lent oricînd cu cel mondial. Se 
știe doar că, pînă acum, alături de 
echipele europene doar cele 3—4 
formații sud-americane contau în 
stabilirea ierarhiei mondiale, astfel 
că a fi printre primele 8 în Europa 
în: mnă un loc foarte apropiat 
și sub cupola soccerului de pe 
glob.

• Evenimentul constituie un pri
lej și pentru statisticieni care au 
ocazia de a trece în revistă un șir 
de interesante date. Primele clasate 
de pînă acum 1

1958—601 U.R.S.S. în finală, la 
Paris : 2—1 cu Iugoslavia după pre
lungiri. Pentru locul 3 > Cehoslova
cia—Franța 2—0.

1962—641 Spania. în finală, la 
Madrid i 2—1 cu U.R.S.S. Pentru 
locul 3 : Ungaria—Danemarca 3—1 
după prelungiri.

1966—68 : Italia. în finală, la Ro
ma : 1—1, 2—0 cu Iugoslavia. Pen
tru locui 3 : Anglia—U.R.S.S. 2—0.

La prima ediție au participat doar 
17 echipe, competiția nefiind primită 
cu încredere de țările britanice, 
Italia, R. ,F. a Germaniei, Suedia. 
Edițiile următoare au cunoscut, 
în schimb, un succes binemeritat, nu
mărul parti cipanților fiind de 28, 
31, iar la ultima de 32, astfel că 
pînă în prezent toate cele 33 de țări— 
membre ale U.E.F.A. și-au înscris 
numele pe lista competitoarelor. 
La toate cele 4 ediții au participat i 
U.R.S.S., Iugoslavia, România, Un
garia, Cehoslovacia, Irlanda, Spa
nia, Polonia, Portugalia, R. D. Ger-

prime- 
poartă 
Delau- 
al re-

mană, Bulgaria, Turcia, Danemarca, 
Franța, Austria și Norvegia.

In sferturile de finală s-au ca
lificat : de 4 ori (deci la toate edi
țiile) U.R.S.S. ; de 3 ori: Iugoslavia, 
Ungaria, Spania, Franța ; de 2 ori: 
România, Anglia, Italia, iar cîte o 
dată: Belgia, R. F. a Germaniei, 
Cehoslovacia, Irlanda, Portugalia, 
Bulgaria, Danemarca, Austria, Su
edia și Luxemburg.

meciurl de C.E., Bobby Charlton 
a participat la toate cele 10 me
ciuri ale 
1966—68.
butul în 
(1963, la
Italia), de atunci fiind prezent la 
toate cele 20 de întîlniri ale „azzu- 
rilor". Din cele 10 meciuri susținute 
de R. F. a Germaniei, Beckenbauer 
șl Gerd Mul Ier au fost prezenți

echipei engleze la ediția 
Facchetti și-a făcut de- 

C.E. în meciul cu Turcia 
Istanbul, 1—0 pentru

țilă ; 4 Lucescu ; cîte 3 Dridea, Do
brin, Dumitriu II; cîte 2 Constan
tin, Ion Ionescu, Dumitrache, Lu- 
pescu, E. Dembrovschi, iar cîte un 
gol Oaidă, Dinulescu, N. Tătaru, 
Manolache, Martinovici, Nunweiller 
VI și Iordănescu.

La cele 18 meciuri au participat 
în total 68 jucători, cele mai multe 
prezențe avînd — 10 meciuri — 
Popa, Nunweiller III, Lucescu, 8 :

A*'r w4'

Un ciocănit ușor, discret, în ușa 
camerei 513, pavilionul B al com
plexului U.G.S.R. Băile Felix și, 
după cîteva clipe, ne deschide Dem
brovschi, optarul lui S.C. Bacău 
și al naționalei, venit în binefăcă
toarea stațiune de lîngă Oradea 
să-și vindece traumele.

Nici n-ai zice că te afli 
față cu un sportiv, cu un 
list cunoscut. Așa cum a 
în ușa întredeschisă, în haiatu-i 
larg, puțin neras șl cu fața suptă 
de tratamentul balnear, aduce mai 
degrabă cu eroul lui Stendhal, 
Fabrizio del Dongo din celebra 
Mănăstire din Parma in timpul 
„purificării". Romanul se află pe 
etajera de lîngă patul lui Dem
brovschi.

Nu-și maschează surprinderea: 
„Și aici m-aț; găsit

Nici noi nu ne ascundem argu
mentul de căpătîi, pregătit în loc 
de scuze (pentru faptul de a-1 fi 
deranjat din binemeritata odihnă):

— Știi, proaspătul titlul de 
merit". Merită drumul... • • "

Nu se lasă convins cu una 
două și — pe jumătate modest, 
jumătate iscoditor (l-am simțit) 
vine cu replica: „Ce numai 
mai sint încă atîția...".

ei nu au statuie, înche- 
i, „expunerea de mo- 

la care fie flatat, fie recep-

față-n 
fotba- 

ăpărut

,.e

cu 
pe

eu,

— Dar 
iem, inspirați, 
tive" ’ 
tiv la... poantă, Dembrovschi rîde 
cu poftă, semn pentru noi că se 
predă. Ba mai mult, prinde chef 
de vorbă și nu ne lasă pînă ce nu-i 
satisfacem niște doleanțe: vrea să 
știe cum a înscris Neagu golul în 
ultimele clipe ale jocului cu A.S.A. 
Tg. Mureș, ce se mai aude cu tur
neul de iarnă al naționalei, care-i 
pulsul în ancheta pentru cel mai 
bun fotbalist al anului 1971, dacă 
și la București vremea e mohorită. 
umedă și rece ca pe aici...

Exceptînd, situația din trofeul re
vistei Fotbal, pe care n-o știm, îi 
răspundem la toate celelalte ches
tiuni, după care îi reamintesc că... 
întrebările sînt meseria noastră.

Fază de la partida România — Țara Galilor, ultima „treaptă" urcată de 
ei spre sferturile de finală ale Campionatului european

• Trecînd în revistă formațiile 
care vor evolua în „sferturi" ne 
întîlnim cu numele cîtorva mari 
animatori de pînă acum ai com
petiției, Bobby Moore a susținut 17

reprezentativa noastră în drumul 
Foto : V. BAGEAC

CEEA CE ERA DE DEMONSTRAT...
Rubrica de față se putea con

sidera intrată în... vacanță, o dată 
cu încheierea, în urmă cu o săptă- 
mînă, a campionatului diviziei A. 
Nu bănuiam că și cele cîteva res
tanțe ne vor reclama, în continu
are, cercetarea rapoartelor observa
torilor și a foilor de arbitraj, pen
tru a cunoaște o serie de puncte 
de vedere legate de problemele ri
dicate de ultimele meciuri.

De fapt, este vorba de un singur 
meci, cel de la Ploiești, dintre Pe
trolul și U.T.A., fiindcă, după cum 
se pare, cea de a doua partidă dis
putată duminică, Rapid—A.S.A. 
Tîrgu Mureș, în afara caracterului 
ei dramatic, a suspense-ului care a 
existat pînă în ultimul minut, n-a 
stîrnit discuții decît cel mult în 
terenul de joc, discuții care înso
țesc, din păcate, aproape întotdea- 
•una, acordarea unei lovituri de la 
11 metri. Dar, atît cronicarii spor
tivi, cît și observatorul federal, Cu 
Dobre, apreciază ca justă sancțiunea 
acordată de arbitrul ploieștean N. 
Cursaru la faultul comis asupra lui 
Angelescu.

în schimb, penalty-ul de la Plo
iești, din meciul Petrolul—U.T.A., 
deși nici el n-a influențat rezulta
tul (fiind ratat, ca și cel de la Bucu
rești) a fost apreciat ca absolut 
gratuit, ca un cadou pe care con
ducătorul întîlnirii, Vasile Dumi
trescu, l-a făcut echipei gazdă, ne
putincioasă prin propriile ei puteri 
să-l învingă pe Vidac.

întîlnindu-1, întîmplător, pe sălile 
Federației, a doua zi după meci, 
pe Vasile Dumitrescu și luînd act, 
din versiunea pe care ne-a expus-o, 
de modul cum s-a petrecut faza 
încriminată, am fi fost, poate, dis-

puși să luăm în considerație expli
cațiile arbitrului, că, aflîndu-se mai 
aproape de Pojoni, a putut sesiza 
hențul acestuia, în timp ce din tri
bună infracțiunea apărătorului a- 
rădean ar fi fost aproape imposibil 
de observat.

Există, însă, cineva care îl dez
minte categoric pe arbitrul Vasile 
Dumitrescu, punîndu-4 chiar într-o 
situație delicată. Și acesta nu este 
observatorul federal, Gheorghe Ola, 
deși el contestă legitimitatea lovi
turii de la 11 metri, ci însuși... Va
sile Dumitrescu I

Aceasta este concluzia logică la 
care ar ajunge orcine ar citi cele 
scrise de V. Dumitrescu, în foaia 
de arbitraj, cu privire la incidentul 
survenit în momentul acordării lo
viturii de la 11 metri: „L-am a- 
vertizat pc Popovici (U.T.A.), pen
tru purtare necuviincioasă, spunin- 
du-mi: „Nu vezi, bă, că ești NE
CINSTIT" (n.n.: sublinierea noas
tră.).

Apare INEXPLICABIL faptul că, 
față de o insultă atît de gravă, un 
arbitru cu stagiul de activitate și 
cu autoritatea lui Vasile Dumitrescu 
n-a luat măsura la care ar fi re
curs chiar și un arbitru aflat sub 
emoțiile debutului 
eliminarea din joc 
respectiv.

Sau, dimpotrivă,!
CABILA (dar nu și scuzabilă) a- 
ceastă atitudine tolerantă a ar
bitrului Vasile Dumitrescu, care s-a 
gîndit să nu toarne gaz peste focul 
stîrnit de propria sa decizie, cu 
totul ne justă.

Poate exista un alt raționament ? 
Evident, nu !

la cîte 8 (Muller mareînd 11 goluri, 
confirmînd titlul de golgeter al 
C.M Mexico ’70). în echipa U.R.S.S., 
pentru care campionatul european 
a fost pînă în prezent o competiție 
cu mari satisfacții, Șesternev a ju
cat 21 de meciuri (între 1963—71), 
Cislenko 13 (1963—68), Hurțilava și 
Banișcvski cîte 11 (1967—71), iar 
cîte 10 prezențe au Iașin (1958—68), 
V. Ivanov (1958—64) și Bî- 
șeveț (1967—71). Din formația 
Ungariei, Bene are 16 meciuri (1963— 
71), Albert 15 (1958—71) și Meszoly 
13 (1963—71). De la iugoslavi, la 
care plecările dese în străinătate 
ale marilor valori au produs o mare 
instabilitate a reprezentativei, este 
de mirare că doi jucători au par
ticipat totuși la toate cele 15 par
tide susținute între anii 1968—71. 
Este vorba de Uolccr

• Și acum detaliile 
participării României 
tul european, bilanțul

9

Dobrin, 7 : Mocanu, Ghergheii, Ră- 
clucanu, Nunweiller VI. 6: Lupescu, 
Sătmăreanu, Dinu, 5 : Pîrcălab, Du
mitru, 4 : N. Tătaru, M. Ionescu, 
Dan Coe, Dridea I, Deleanu, Neagu, 
Dembrovschi.

Frederic MOISES

La începutul
vacanfei de iarnă

LOTUL RLPUtZLNTATIV 
A fOST CONVOCA[ 

IA BUCURfȘTI

l

în divizia A i 
a fotbalistului

apare EXPLI-

Jack BERARIU

și Geaici. 
complete ale 
în campiona- 
1 
7 0 2

9 2 16
24— 7 
11—23
a 17

— acasă
— în deplasare
Golurile au fost „opera" 

jucători i 5 goluri a înscris Fră-

Componenții lotului reprezentativ 
de fotbal se vor reuni luni, 27 de
cembrie, Ia București. Cu această 
ocazie va avea loc, la sediul F.R.F., 
ședința de analiză a comportării 
echipei naționale în anul 1971. îna
intea despărțirii „tricolorii" vor fi 
invitați la un dejun comun.

DEMBROVSCHI
văzut de AL CLENCIU

Gluma prinde și, încetul cu încetul, 
băcăuanul începe să ne răspundă. 
Așa aflăm amănunte din jurnalul 
de vacanță al lui Dembrovschi. A 
venit aici, la Băile Felix, pe data 
de 14 decembrie, la puțin timp 
după meciul cu U.T.A. ; va sta, în 
total, zece zile, perioadă în care 
va efectua, zilnic, băile prescrise 
de medic pentru vindecarea reuma
tismului de la umărul stîng, pre
cum și acele mici traume contrac
tate de-a lungul anilor pe dreptun
ghiul de gazon ; vineri 24 decem
brie va părăsi stațiunea, plecînd 
spre Sighetul Marmațieî, la pă
rinți, care i-au scris că „numără 
zilele- cu nerăbdare, pînă la sosi
rea lui"; la 3 ianuarie va fi la 
Bacău, pentru examenele clasei a 
Xl-a (deși absolvent al școlii de 
maiștri utilaj-construcție, Dem
brovschi și-a propus să absolve 
și o școală medie, după care se va 
înscrie la Institutul pedagogic de

3 ani) ; în sfîrșit, la 10 Ianuarie, 
cînd va suna adunarea pentru a- 
bordarea returului, se va afla din 
nou alături de coechipierii săi.

„Nici nu vă închipuiți ce am
bianță plăcută există acum in sinul 
echipei. Nea Costică și nea Petrică 
se înțeleg perfect. Cu toți alcătuim 
un colectiv strins unit, altfel, cred, 
nici n-am fi putut obține acest loc 
fruntaș la sfirșitul turului. Vrem 
să-l păstrăm și, desigur, in acest 
scop va trebui ca pe timpul iernii 
să ne pregătim precum scrie la 
carte*.

— Spune-mi, te rog, de ce zici 
„să-1 păstrăm". Mai sus de locul 
doi nu e posibil 7

— Știți, noi băcăuanii, n-am mai 
fost niciodată... așa de sus. Ne-am 
mulțumi și cu locul doi. Dacă ieșim 
campioni va fi cu atît mai bine...

Parcă speriat de a fi cutezat să 
rostească acest cuvînt de ..cam
pioni", se retrage pe poziția Ini
țială : „lăsați așa, cum am spus, 
locul doi. Nu uitați că returul cu 
U.T.A. îl jucăm la Arad in ultima 
etapă...".

— Te-a tentat să afli, cu un ceas 
mai devreme, situația în trofeul 
revistei Fotbal, 
care ar fi 7

— Pe locul 1, 
de bază in echipa Rapidului. A 
jucat constant bine în națională, 
a făcut trei „ture" in Cupa U.E.F.A. 
Se simte cînd joacă... Apoi, Lupes- 
cu, Lucescu, Dinu, Dobrin.

— Firește, Dembrovschi nu se 
poate trece singur pe listă...

— Nu I Dembrovschi e sincer și 
spune: n~a fost anul meu, a fost 
al echipei mele de club, și faptul 
mă bucură tot atit de mult. Puteți 
chiar să scrieți...

O scriu — de ce nu 7 — meditînd 
cu plăcere : cît de bine îi stă unui 
maestru emerit să fie sincer, mo
dest. Serios vorbind. Dembrovschi 
își merită statuia de pe celebra 
alee din Mexic, unde el a dus 
faima țării.

Clasamentul tău

Dumitru. Este omul

G. NICOLAESCU

• ••

T.

•a

t

mărturisește căpitanul echipei Dinamo, 
Nelu Nunweiller

— Aproape că am și uitat de cînd 
joci dumneata la Dinamo, Nelu 
Nunweîller.

— Din 1952, la echipa de copii. 
Din 1956, în prima echipă. Adică 
13 ani în formația mare. Și alți 
doi ani de fotbal în Turcia.

— Veî mai juca multă vreme ?
— Am aproape 36 de ani. Aș vrea 

să joc pînă la 40. Dar în fotbal 
trebuie să știi cînd să te retragi. 
Altfel, distrugi în cîteva luni ce-ai 
clădit tntr-o viață.

— Am auzit că dumneata vei de
veni antrenor .

— Niciodată n-o să mă pot des
părți de fotbal. Și ziua retragerii 
din arenă nu-i tocmai departe. Ori 
antrenor, ori arbitru — acestea sînt 
posibilitățile ca să rămîn, în con
tinuare, în lumea fotbalului. Eu 
am ales prima din ele. De fapt, pot 
spune că sînt antrenor: „secun- 
duF* lui Nicușor. De drept...

— De drept ?

O REALITATE CE SE IMPUNEA

JIUL ÎN RENOVARE
învolburatul Jiu de acum cinci 

ani, cînd a revenit în prima di
vizie, cu Peronescu, Libardi, Ca- 
sandra, Martinovici, Naidin și cei
lalți, decretați pe atunci „campionii 
eficacității", și-a pierdut în scurge
rea timpului vigoarea, tinerețea, 
forța și, firesc, eficacitatea, care o 
recomandau drept o echipă redu
tabilă.

Tot firesc se resimțea nevoia pri
menirii Iotului, întineririi echipei, 
ameliorării potențialului ei. Era 
greu și cum nici unul dintre an
trenorii Jiului nu era localnic, nu 
era legat de Petroșani, nici unul — 
pînă la Ion Bălănescu — nu s-a 
încumetat să scruteze serios vii
torul echipei Jiul. (Micile modifi
cări de lot efectuate nu erau rezul
tatul unei acțiuni sistematice, cu 
un scop precis, ci rodul întîmplâri- 
lor și al... accidentărilor).

Există însă și adevărul că an-

nu li se ofereau multe 
de primenire a lotului,

trenorilor 
posibilități 
rezervele Jiului fiind reduse, pe
piniera proprie avînd — și acum 1 
— o slabă productivitate. Cu toate 
acestea, a existat și o perioadă „de 
aur" a echipei de tineret-rezerve a 
Jiului, dar componenților ei li s-a 
oferit... afirmarea în alte cluburi. 
Au plecat, atunci, 8—9 jucători, 
mulți dintre ei consacrîndu-se în 
primele divizii (Goleac, Covaci etc.).

Așa, cu puține preocupări și, cu 
destule greșeli, echipa Jiul a ajuns 
în fața campionatului trecut destul 
de obosită și, mai ales, nepregătită, 
antrenorul Ion Bălănescu venind 
doar cu 4—5 săptămîni înaintea în
ceperii — ceea ce era puțin pentru 
pregătirea unui viitor campionat. 
Totuși, ochiul profesionistului a 
sesizat adevărul despre echipă și 
a încercat să schimbe cursul des
cendent al Jiului. Rezultatul se cu-

NOUA ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL
t

I
(Urmare din pag. I)

tiv. selecționata română poate fi 
considerată ca învingătoarea morală 
a întrecerii. Dar, cum spuneam, re
zultatele
îngăduie și cuvinte, oricît de înde
mânatic ar fi ele potrivite, alături 
de cifre.

sîntt rezultate și ele nu

SITUAȚIA
NU ESTE, TOTUȘI, ALARMANTA
Privind, însă, dincolo de aceste 

rezultate și analizînd comportarea 
selecționatei noastre masculine de 
handbal în relație directă cu se
rioasele schimbări survenite în 
componența lotului, atunci optica 
se schimbă și situația apare în altă 
lumină. Apreciind — după opinia 
noastră 
schimbare a raportului de 
din lumea handbalului, care 
mai 
3—4 
care 
acut 
rea 
și cei doi tehnicieni ce muncesc 
nemijlocit cu echipa (N. Nedef și 
E. Trofin) au luat hotărîrea de a 
promova în lot o serie de tineri 
handbaliști, cu scopul de a con
feri formației mai multă vigoare. 
Operația s-a făcut în această toam
nă (este drept, puțin cam tîrziu...)

foarte corect, profunda 
forțe 

nu 
este dominată acum doar de 
formații și intuind modul în 
se dezvoltă acest sport, cu un 
accent pe forță, pe angaja- 

fizică, Colegiul de antrenori

și ea a influențat în mare măsură 
comportarea în dificilele, am zice 
chiar, din ce în ce mai dificilele, 
confruntări internaționale.

Ținînd seama de acest lucru, se 
poate afirma că în prezent echipa 
a început să se închege, să-și ca
pete personalitatea ce i-a lipsit la 
începutul toamnei. A crescut va
loarea jocului în apărare, calitate 
tactică ce ne-a adus, într-un tre
cut apropiat, mari satisfacții com- 
petiționale, a început să se simtă 
tot mai evident preocuparea pen
tru un joc de echipă și, în sfîrșit, 
cele două generații de jucători au 
prins a fi mai apropiate ca stil 
și gîndire tactică, ceea ce a deter
minat apariția unui joc mai com- 
binativ, mai variat. Sînt lucruri care 
ne dau justificate speranțe în ceea 
ce privește viitorul. Dar pentru 
ca aceste speranțe să prindă un 
contur mai precis este neapărat ne
cesar ca lunile ce au mai rămas 
(puține, foarte puține !) pînă la J.O. 
să fie intens și judicios folosite.

RESPONSABILITATEA SELECȚIEI
Nu ‘ntră în intenția noastră să 

analizăm temeinic, punct cu punct, 
planul de pregătire al echipei pînă 
Ia J. O. El este rodul unei expe
riențe colective, a fost discutat cu 
toți antrenorii echipelor de divi
zia A, a trecut pe sub ochii vlgs- 
lenți și a fost filtrat de priceperea

de necontestat a unor reputați me- 
todiști. Avem, deci, toate motivele 

în 
din 
cad

să credem în 
schimb, unele 
afara planului 
la îndemîna oricui, puțind fi 
puse într-o discuție mai generală. 
Primul dintre acestea îl considerăm 
a fi cel al responsabilității ce-o 
incumbă selecția într-o echipă re
prezentativă a țării și cu deosebire 
în selecționata masculină de hand
bal, al cărei impresionant palmares 
este de invidiat.

Făcînd această afirmație, vizăm 
— cum lesne este de bănuit — în 
special pe handbaliștil mai tineri. 
Pentru aceasta este necesar să fa
cem precizarea că ei nu sînt chiar 
așa de tineri (nu ca vîrstă, firește) 
cum s-ar putea bănui. Unii din
tre ei (Birtalan, Bota, Orban) au în 
prezent un număr de selecționări, 
pe care în trecut marii noștri
handbaliști nu îl atingeau decît
după ani și ani de activitate. Și 
totuși, progresul lor nu este deloc 
mulțumitor. Birtalan și Orban nu 
prezintă încă garanții pentru uti
lizarea 
nevoie, 
puneau 
aceeași 
acțiuni, 
Cosma 
au luciditate în ceea ce fac pe te
ren. Prezența lor în echipa repre-

el. Sînt, 
lucruri, 

și care

lor cu încredere în caz de 
Bota, un tînăr în care se 
mari speranțe, nu mai are 
siguranță și efi acitate în 
iar mai tinerii Voinea și 

sînt precipitați în joc, nu

zentativă nu trebuie considerată ca 
o promovare firească, eventual ca 
un cadou. Ei au datoria să mun
cească înzecit, să-și pună bine în 
valoare talentul, de care nimeni nu 
se îndoiește.

în acest context, cu atît mai mare 
este responsabilitatea handbaliști- 
lor mai vechi. Trebuie spus cu 
toată tăria să și în ceea ce-i pri
vește sînt încă unele lucruri care 
nemulțumesc. De pildă, Samungi 
și Gațu, doi jucători cu excelente 
calități tehnice și tactice, ratează 
în ultimul timp îngrijorător 
mult. Și 
situațiile 
lucrurile 
semenea, 
ruire în 
prea dur în apărare, numeroasele 
lui eliminări din ultimele partide 
internaționale fiind un simptom a- 
larmant.

După cum se vede, sînt chestiuni 
care nu afectează fondul pregătirii 
echipei noastre reprezentative. Ele 
țin numai și numai de voința com- 
ponenților lotului, de hotărîrea cu 
care ei sînt capabili să se anga
jeze în muncă. Știm că nu este o 
muncă ușoară Dar mai știm că sa
tisfacțiile pe care le poate aduce 
această activitate sînt dintre cele 
mai frumoase, dintre acelea care 
onorează pe deplin cariera unui 
sportiv.

de 
cum astăzi, în handbal, 
clare apar așa de rar, 

se complică serios. De a- 
Lîcu, un exemplu de dă- 
joc, a ajuns să fie totuși

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

noaște: eșec aproape total; s-a 
renunțat la serviciile antrenorului 
care voia să facă servicii echipei. 
Și a făcut în... lipsă I Pentru că ideea 
a fost menținută, conducerea clu
bului și a secției obișnuindu-se cu 
ea (cam tîrziu...) văzînd că numai 
astfel echipa poate reveni la nivelul 
la care s-a consacrat

Și au început promovările sis
tematice, încadrările tinerilor în e- 
chipă — Urmeș, Caramalis, Tonea, 
readus de la Minerul Lupeni, Mihai 
Marian, Macavei și mulți alții care 
stăteau în atenția antrenorului Bă
lănescu, dintre care doar cîțiva au 
rămas la Petroșani.

„Renovarea" Jiului a fost con
tinuată de noul antrenor 
Iordache Insucceselor de 
(meciuri egale pe teren 
le-au urmat două bune 
în deplasare (Ia Crișul și C.F.R. 
Cluj), ceea ce nu a dus, (ca de o- 
bicei 1) la renunțarea acțiunii ce 
se impunea. Alături de buna in
tenție a antrenorului Iordache, 
s-au situat și necesitatea de a găsi 
un înlocuitor (de moment) al Iul 
Libardi, precum și sancțiunea 
dictată lui Peronescu. Plecarea lui 
Ion Constantin părea de nerecupe
rat. Dar debutanții Jiului și-au gă
sit și își găsesc rostul în echipă > 
Urmeș a fost reprofilat ca extremă, 
dreaptă, Mulțescu urmează să devină 
ceea ce a fost Ion Constantin, Stoian— 
al doilea vîrf de atac și, recent, (la 
meciul cu „U“ Cluj) a debutat Fă
gaș, de la Știința Petroșani.

Abia acum, s-a acționat în 
partimentul devenit cel mai 
citar la Jiul — înaintarea. 
Bălănescu începuse renovarea cu 
linia de apărare, compartiment 
care nu manifesta — după cum se 
vede și în prezent — cele mai firave 
slăbiciuni). Ultimele trei etape pe 
teren propriu au . permis lansarea 
ideii că eficacitatea Jiului este în 
creștere (8 goluri marcate și unul 
primit). După aceste rezultate, în 
fața vacanței și‘ a perioadei pre
gătirii de iarnă, avem toate mo
tivele să sperăm în debutanții Jiu
lui, în continua lor creștere, tine
rețea fiind atributul majorității 
jucătorilor de acum ai echipei mi
nerilor din Petroșani.

De ce să nu acceptăm — fiindcă 
avem promisiuni — că și Mulțescu, 
Stoian, Grigore, Făgaș, și ceilalți 
tineri ai Jiului vor crește 7 In orice 
caz, la Jiul se petrece acum, ceea 
ce se impunea mai de mult: renova
rea echipei.

— Poate chiar anul viitor voi de
veni antrenor. Știu, e o meserie 
foarte, foarte grea. Voi face, însă, 
totul pentru a trăi și ca antrenor 
frumoasele clipe din cariera de ju
cător.

— Crezi că un mare jucător 
poate deveni un mare antrenor ?

— Sînt două noțiuni care, para
doxal, diferă foarte mult. Perse
verența, efortul și pasiunea, plus, 
evident, aptitudinile necesare, pot 
face dintr-un bun jucător un bun 
antrenor. Există, însă, atîtea excep
ții, în ambele sensuri...

— Ce părere ai dumneata despre 
antrenorul Nicușor ?'

— E un antrenor cel puțin tot a- 
tît de bun pe cît a fost ca jucă
tor. Pe lingă calitățile de antrenor 
este și un bun pedagog. Se apropie 
foarte mult de jucători, îi înțelege. 
Și jucătorii ar trebui să-l răsplă
tească cu aceeași noblețe, printr-o 
comportare onorabilă. Ceea ce nu 
prea s-a întîmplat în acest sezon.

— Nelu Nunweiller, ai făcut parte 
din echipa lui Dinamo ce a cîști- 
gat patru titluri consecutive (1961 
—1965), ai purtat anul acesta în 
brațe, ca orice căpitan de echipă, 
cupa celui de al șaselea titlu adus 
in șoseaua Ștefan cel Mare. Dacă 
am compara Dinamo din 1961— 
1965 cu Dinamo din 1970—1971 ?...

— E foarte greu. Pot face com
parația numai în funcție de valoa
rea fotbalului practicat acum. As
tăzi, jocurile au cîștigat foarte 
mult ca valoare. înainte, Dinamo 
era o echipă fără prea multe va
lori. O echipă, însă, mai unită, 
care se mobiliza foarte mult, care 
înțelegea mai repede și mai bine 
fazele din teren. Astăzi, 
are foarte mulți tineri 
care, însă, se lasă mai 
lisați.

— Le 
neri ?

— Aș 
tăzi să
multă patimă. Să 
pentru fotbal.

— E mai puternică echipa din 
prezent față de cea din trecut ?

— Cu mici excepții, cred că e- 
chipa de astăzi este mai valoroasă. 
Dar nu depune eforturile echipei 
din trecut.

— Și, totuși, cu atitea valori, 
Dinamo a terminat turul sub ni
velul așteptărilor.

— De mulți ani nu-mi amintesc 
ca Dinamo să fi terminat un tur

atît de slab, cu numai 16 puncte) 
Sînt, însă, aici mai multe cauze, 
Pe care nu le putem ignora. Di
namo a plătit tribut sezonului in
ternațional. Uneori între patru și 
unsprezece jucători au fost chemați 
la loturi’ și, slavă domnului, în 
toamna aceasta a fost un sezon 
foarte încărcat. A mai intervenit 
și delăsarea unor jucători, la an
trenamente și 
tide.

în timpul unor par-

NELU NUNWEILLER

reproșezi

vrea ca 
iubească

ceva

Dinamo 
talentați, 

greu mobi-

acestor ti-

tineretul de as- 
fotbalul cu mai 
sufere mai mult

Eugen 
început 

propriu) 
rezultate

com- 
defi- 
(Ion

N. STANCIU
corespondent județean

— Ce viitor prevezi echipei Di
namo în acest campionat ?

— Ca în fiecare an, Dinamo mer
ge la cucerirea titlului, chiar dacă 
returul va fi foarte greu. Totdea
una, Dinamo a mers la titlu. Une
ori, fără echipă. Acum avem a- 
tîtea individualități. Talentul, însă, 
nu se realizează, așa, de la sine. 
Trebuie trudă, sudoare, sacrificiu. 
De la fiecare jucător. Meci de 
meci, antrenament de antrenament, 
zi de zi... Dacă mai tinerii mei co
echipieri vor împlini aceste dezide
rate, atunci — chiar dacă șansele 
noastre s-au micșorat datorită aces
tui tur de campionat nesatifăcător 
— Dinamo va putea cîștiga titlul. De 
fapt, noi trebuie să ne apărăm cu
nuna de campioni. Cred că iarna 
aceasta va fi un sfetnic bun pen
tru Dinamo...

Mircea M. IONESCU

SÂNI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA JOCURILE
OLIMPICE DE VARĂ-MONCHEN 1972 :

LA TRAGERILE SI CONCURSURILE SĂPTĂMÎNALE 
DIN LUNA DECEMBRIE 1971

Vă reamintim că și în luna de- tragerile obișnuite, aveți deci po-
cembrie a.c. la toate tragerile și sibilitatea de a obține cîștiguri în

- . , autoturisme și excursii /
la Jocurile Olimpice,

Tragerea Pronoexpres de astăzi '■'< i 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune, cu începere de la 
ora 19.10. -

■ Astăzi și mîine sînt ULTIMELE j> 
ZILE în care v|...mgi puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto de =
vineri 24 dec. 1971.

concursurile obișnuite Pronoexpres, numerar, 
Loto și Pronosport se acordă — 
în cadrul valorii unitare a cîștigu- 
rilor — autoturisme și excursii la 
Milnehen cu prilejul JOCURILOR 
OLIMPICE DE VARA 1972.

Se pot obține la alegere, Urmă
toarele autoturisme: DACIA 1300 
(70.000 lei), DACIA 1 100 (55.00 lei), 
SKODA S 100 (53.000 lei).

Excursiile la Jocurile Olimpice 
de la Milnehen (în valoare de 15.000 
lei) au o durată de 26 zile, depla
sarea făcîndu-se cu autocarul, iar 
turiștii vor avea asigurate biletele 
de intrare la principalele manifes
tații sportive.

Specificăm că, în cazul în care 
valoarea cîștigului în numerar o 
permite, participanții pot obține 
— la cerere — un autoturism și 
două excursii la Miinchen cu pri
lejul Jocurilor Olimpice de Vară 
1972.

Partlcipînd la concursurile și

PRONOSPORT
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOS
PORT NR. 51 DIN 19 DECEMBRIE 1971

Categoria I (13 rezultate) : 714,15 va
riante a 156 lei.

Categoria a II-a (12 rezultate) : 5 921,90 
variante a 44 lei.

Cîștigurile de categoria a III-a fiind 
sub plafonul minim de 20 lei, conform 
regulamentului, rondul a fost alocat 
celorlalte două categorii.

Rubrică redactată 
de LO1O-PKONOSPOKT



in preliminariile C.S. de șah pe echipe

POV • GHIZDAVU ARE ȘANSE DE REMIZĂ TN ÎNTRERUPTA CU 

SPASOV • ASTĂZI, DE LA ORA 16, SE JOACĂ AL DOILEA TUR

ROMĂNIA-BULGARIA 4-2- (1)

• UNGUREANU A RATAT IN MOD PUERIL O VICTORIE LA PO DOUA REVELAȚII AFRICANETREI VICTORII ROMANEȘTI
LA „DINAMOVIADA DE LA WROCLAW

intîlnîri
internaționale

de hochei

1 Ziua de întrerupte a permis șa- 
'hiștilor bulgari să limiteze propor
țiile scorului cu care erau amenin
țați să piardă primul tur.

Tragicomedia a început o dată cu 
partida Ungureanu — Popov. în 
care reprezentantul nostru, pînă nu 
de mult candidat la titlul de cam
pion al țării, a ratat un cîștig, în
tr-o manieră care l-ar fi descalifi
cat chiar și pe Un începător.

în poziția :
ALB (Ungureanu) : Rg3, Ne2, pp. 

b2. b5, c4, d5, g5, și h6 ;
NEGRU (Popov) : Rf7, Ch5, 

a5, b6, c5, d6, f5 și g6 ; 
ultima mutare a negrului a 
40...C115+?? Evident, o gafă,
misă in mare criză de timp. Albul 
cîștigă într-un mod elementar prin : 
41.N:h5 g:h5, 42.116! 
acum asistăm la o 
de zugzwang. Orice

pp-
fost
co-

Rg7, 43g6! și 
poziție clasică 
mutare a ne-

R

REZULTATELE TEHNICE ALE 
PRIMULUI TUR

făcut marea eroare de a juca, „la 
criza de timp" a lui Ghizdavu, s-a 
grăbit Și i-a oferit adversarului său 
contrașanse nesperate.

Partida s-a întrerupt a doua oară 
în poziția : -ALB (Spasov) : Rh3, 
Tf2, Ch5, pp. g3 și 114 ; NEGRU 
(Ghizdavu) : Rd6, Ta4, Cd5, pp. a5 
și c5, care îi dă negrului șanse a- 
preciabile de remiză.

Astfel, scorul este de 4'/2—2'/2 (1) 
în favoarea echipei române (în loc 
de 5'/2—1‘/2 cit ar fi trebuit să fie 
în mod normal).

Azi, de la ora 16, în Aula I.P.G.G. 
se joacă al doilea tur. în echipa 
bulgară se așteaptă intrarea mare
lui maestru Pîdevski și a maestru
lui internațional Spiridonov (două 
„piese" de bază ale formației oas
peților). Avantajul de două puncte 
(el poate fi, pînă la urmă, unul 
singur), este destul de fragil pen
tru echipa noastră, datoare să se 
mobilizeze la maximum pentru a-și 
asigura calificarea în finala Cam
pionatului european.

La Wroclaw au luat sfîrșit în
trecerile „Dinamoviadei" de box 
Pugiliștii români au avut o com
portare bună reușind să termine 
pe primul loc la trei categorii de 
greutate. în reuniunea finală, Ște
fan Boboc (semimuscă) l-a întrecut 
la puncte pe Straszburger (Polonia), 
Calistrat Cuțov (ușoară) a obținut 
decizia la puncte, după o partidă 
electrizantă, în fața polonezului 
Caruk, iar la mijlocie mică, Du
mitru Mihalcea a cîștigat prin a- 
bandon în repriza a 2-a la Manja

(Polonia). Iată pe ceilalți învingă
tori ai „Dinamoviadei" :■ muscă : 
Wnuk (Polonia), cocoș : Witek (Po
lonia), pană: Sokolov (U.R.S.S.), 
semiușoară : Kaspar (Cehoslovacia), 
semimijlocie : Jakubowski (Polonia), 
mijlocie; Riskiev (U.R.S.S.), semi
grea : Pietrzak (Polonia), grea : In- 
jatkin (U.R.S.S.).

Clasamentul final pe echipe se 
prezintă astfel : 
lonia), 2. Dinamo 
namo (U.R.S.S.), 
(Cehoslovacia), 5.

1. Gwardia (Po- 
(România), 3. Di- 
4. Ruda Hvezda 
Dozsa (Ungaria).

MI$U BANU ÎN FINALA
TURNEULUI DE BOX DE LA SOFIA

SOFIA, 21 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). în cca de 
a doua zi a turneului internațional 
de box, dotat cu „Cupa Strandjata“,

l

Boboțov—Ciocâltea 
Gheorghiu—Tringov 
Radulov—Ghițescu 
Ungureanu—Popov 
Peev—Partoș 
Mititelu—Minev 
Spasov—Ghizdavu 
Neamțu—Radev

V»—Vî
1-0

’/a—Vz
Va—Va
Va-'/a

1—0 
întreruptă

Va—Va

Valeriu CHIOSE

PROFIL

LEONID STEIN

PENTRU J. 0. DE LA M(JNCHEN
Alergătorii Akii-Bua (Uganda) și M. Yfter (Etiopia) 

s-au impus în rindul atleților Africii

în ziua a treia a turneului 
internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova, echi
pa U.R.S.S. a învins cu seve
rul scor de 12—1 (4—0, 5—0, 
3—1) echipa B a Suediei. Se
lecționata Cehoslovaciei a 
dispus cu 1—0 (1—0, 0—0, 
0—0) de echipa Finlandei.

★

grului îl duce la pierdere. 43...Rh8 
(forțat) 44R114 f4, 45.R:h5 Rg7 (du
pă 45...f3 urmează 46.Rh6 și mat 
cu 47.g7) 46.Rg4 și albul cîștigă.

Deși avea 20 de minute de gîn- 
dire, Ungureanu a ales o continuare 
care îl salvează pe adversarul său. 
După 4O...Ch5+, el a jucat 41.RÎ3?? 
și acum poziția 
caz rar de „orbire" șahistă...

Surprizele au continuat în parti
da Neamțu — Radev. Reprezen
tantul nostru deținea un final de 
turnuri și piese ușoare net avan
tajos. După ce a gîndit profund, 
Neamțu a înscris în plic singura 
mutare care-i dădea șahistului bul
gar calea de remiză, făcînd inu
tilă munca echipei de analizatori 
a formației noastre. Iată, deci, două 
puncte irosite în mod copilăresc, a 
cărbr greutate o vom putea cunoaș
te abia la sfîrșitul meciului.

Ghițescu (cu negrele) avea un 
pion mai puțin la campionul bul
gar, Radulov. Dar compensația de 
spațiu a negrului s-a dovedit sufi
cientă, astfel că — pînă la urmă — 
albul a fost cel care s-a declarat 
mulțumit cu egalitatea.

în sfîrșit, Spasov deținea un a- 
vantaj copleșitor în partida neter
minată cu Ghizdavu. O asemenea 
poziție, încîț ne făcea mereu im
presia că peste o mutare, două, ro
mânul va ceda. Ghizdavu este însă, 
un încăpățînat. El a continuat să 
joace, credincios principiului că 
„se greșește cel mai adesea în po
zițiile net cîștigate". Ceea ce, alt
minteri. s-a și întîmplat. Spasov a

este remiză. Un

Născut la 12 
noiembrie 1934, la 
Kameneț — Podolsk. 
Locuiește la Lvov. 
Membru al clubului 
„Avangard".

S-a făcut remar
cat 'pentru prima 
oară în 1955, cînd 
devenea campion al 
forțelor armate ale 
U.R.S.S. Patru ani 
mal tîrziu, obținea 
titlul de maestru. 
In 1960 a cucerit 
titlul de campion 
unional (după un 
meci de bara) cu 
I. Saharov), perfor
manță pe care o 
repetă în 1962, 1965 
și 1966.

Mare maestru in
ternațional din anul 
1962. A participat la 
trei turnee interzo
nale din cadrul 
campionatului mon
dial. Cîștigător a 
numeroase turnee 
internaționale, prin
tre care Jubiliarul 
Moscovei (1967) și 
„Memorialul Alehin" 
(1971),

întîlnirile au fost mult mai echili
brate și mai disputate.

Boxerul român Vasile Drăgan a 
avut ca adversar pe experimenta
tul pugilist sovietic Boris Zariktuev, 
în fața căruia a pierdut la 
După ce în primele două 
a fost inferior bulgarului 
Anghelov (fiind și numărat în pri
mul rund), Cornel Hoduț a recep
ționat o lovitură involuntară cu 
capul, de pe urma căreia s-a re
simțit. Spre surprinderea generală, 
arbitrul de ring Parcev (Bulgaria), 
în loc șă-1 descalifice pe Anghelov, 
a oprit întîlnirea, declarîndu-1 în
vingător pe compatriotul său, prin 
r.s.c

O frumoasă victorie a repurtat 
semigreul Mi.șu Banu, care a dis
pus la puncte de Nicola; Gavadinov, 
campion al Bulgariei pe 1971. în 
finală, Banu va fi opus boxerului 
sovietic Oleg Korotiev. campion 
al U.R.S.S. pe anul 1970.

TOMA HRISTOV

puncte, 
reprize 
Anghel

Specialiștii atletismului consideră 
că cele două mari revelații ale 
Africii au fost în anul ce se înche
ie : John Akii-Bua și Mirus Yfter.

Primul' este deja binecunoscut, situ- 
îndu-se în fruntea alergătorilor afri
cani pe 400 m garduri cu o per
formanță de 49,0. Akii-Bua este un 
tînăr atlet din Uganda (a împlinit 
luna aceasta 21 de ani) și s-a im
pus în întrecerile din vara trecută 
(triunghiularul S.U.A.—U.R.S.S.— 
Restul lumii și bilateralul S.U.A.— 
Africa) terminînd în ambele pe 
primul loc în proba sa. în cursul 
anului 1971, Akii-Bua a realizat o 
medie de 50,9 dar el speră să co
boare la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen aproape de 48.0.

Mirus Yfter se află încă pe o po
ziție mai modestă în plutonul fon- 
diștilor africani. Micul etiopian 
(are 1,67 m și 60 kg!) s-a impus abia 
anul acesta, mai întîi învingîndu-1 
pe celebrul Kip Keino în cursa de 5000 
m și apoi furnizînd marea surpriză 
a întîlnirii S.U.A.—Africa, în ca-

drul căreia l-a întrecut pe Frank 
Shorter pe distanța de 10 000 m, 
după ce în ajun pierduse — din- 
tr-o neatenție — proba de 5 000 m. 
în clasamentele africane ale anului 
1971, Yfter ocupă locul 7 pe 5 000 m 
(13:52,6) și locul 2 pe 10 000 m 
(28:53,2). Fondistul etiopian va fi 
și el prezent la J.O. de la Miin- 
chen, dar încă nu s-a decis în care 
din cele două probe de fond va lua 
startul.

în localitatea suedeză Gae- 
vle s-au disputat alte două 
întîlniri internaționale de ho
chei pe gheață. Prima selec
ționată a Suediei a cîștigat 
din nou și tot cu 5—3 (1—1, 
3—2, 1—0) în fața echipei se
cunde a U.R.S.S. 
selecționatelor de 
chipa U.R.S.S. a 
5—2 (3—0, 0—0, 
pa Suediei.

în meciul 
juniori e- 

întrecut cu 
2—2) echi-

TEHERANUL VA GĂZDUI
JOCURiLE ASIATICE DIN 1972

TEHERAN 21 (Agerpres). — Re
unit la 17 decembrie la Teheran, 
comitetul executiv ăl federației 
Jocurilor sportive asiatice a stabilit 
ca viitoarea ediție a Jocurilor A- 
siatice să aibă loc în anul 1974 la 
Teheran. întrecerile se vor des
fășura între 1 și 14 septembrie.

S. DAMIANOVICI
cel mai bun

sportiv iugoslav
BELGRAD 21 (Agerpres), — în 

Urma unui referendum al ziarului 
„Sport" din Belgrad titlul de cel 
fnai bun sportiv iugoslav al anu
lui 1971 a fost atribuit Iul Sreten 
Damianovlci, campion mondial de 
lupte la categoria ușoară.

Model de seriozitate, Leonid 
Stein nu face parte dintre acei 
corifei ai șahului, a căror in
trare în arena marilor compe
tiții s-a făcut remarcată prin- 
tr-un start furtunos. Așa ar pu
tea fi considerat în schimb tînă- 
rul Anatoli Karpov, egalul său 
pe podiumul „Memorialului A- 
lehin", încheiat acum cîteva 
zile la Moscova. Ceea ce pen
tru unul din învingători repre
zintă un debut strălucit, este 
pentru celălalt confirmarea de
plină a unei măiestrii cîștigată 
cu rîvnă de-a lungul multor 
ani.

Recentul succes întregește un 
palmares remarcabil, al acestui 
șahist matur, nu numai jude
cind după numărul anilor, ci și 
după stilul în care evoluează în 
subtilele dueluri pe tabla cu 64 
de pătrate. în 1962, în interzo
nalul de la Stockholm (locul 
6—8), el rata calificarea 
tru turneul candidaților. 
vul ? Foarte simplu: 
mentul nu permitea ca mai 
mult de trei șahiști sovietici să 
participe la penultima fază a 
supremei întreceri. Leonid se 
consola primind „premiul de 
frumusețe" pentru o excelentă

pen- 
Moti- 

regula-

jucată în compania Iuipartidă | 
Portisch.

A apărut și în fața publicu
lui bucureștean, participînd la 
turneul internațional din anul 
1961. Demonstrația sa de virtu
ozitate tehnică de atunci (locul 
I, cu 9 puncte din 10 posibile) 
va rămîne vie în amintirea iu
bitorilor noștri de șah. I-am 
fi acordat, pe vremea aceea, o 
șansă în 
mondial, 
mul spre înălțimi 
în șah.

Acum, în marele 
covit, Stein lasă în 
mai puțin de trei 
tori ai titlului suprem — Smîs- 
lov, Petrosian și Tal — precum 
și pe însuși campionul actual al 
lumii, Boris Spasski, surprinză
tor de „discret" cu această oca
zie.

Poate 
cabilului 
Stein nu 
lentul și . 
în permanență dovadă, pot 
o promisiune pentru viitor. Cei 
40 de ani, de care se apropie, 
nu sînt o limită în sportul min
ții.

lupta pentru titlul 
dar se vede că dru- 

este greu și

turneu mos- 
urma sa nu 

foști dețină-

că ascensiunea remar- 
șahist care este Leonid 
se va încheia aci. Ta- 
aplicația, de care a dat ..... n

RECORDURI NAȚIONALE §1 IN LUNA DECEMBRIE

URCE A HOHOIU 62,9 LA CAPĂTUL UNEI FRUMOASE CURSE DE 100 m SPATE
E. Aimer 4:19,3 pe 400 m liber

Recorduri naționale de seniori, in 
luna decembrie, la finele anului — 
iată o performanță pe oare nu am 
mal întîlnit-o de foarte mulți ani 
în natația românească. Autorul a- 
cestei frumoase surprize este ele
vul reșițean Mircea Hohoiu, unul 
din cele mai talentate produse ale 
școlii conduse de prof. Ioan Schus
ter. Pînă ieri după-amiază core- 
cordman (împreună cu Gh. Lupu) al 
țării în proba de 100 m spate cu 
63,1, cîștigătcrul cursei juniorilor

mari, programată in cea de a doua 
reuniune finală a campionatelor 
naționale a reușit să vineze... doi 
iepuri deodată : el a rămas sin
gurul deținător al recordului repu
blican și a fost primul Înotător ro
mân care a învins limita celor 63 
de secunde, ce marchează intrarea 
în cercul de bună valoare a spa- 
tistilor europeni.

Cifra realizată ieri de M. Hohoiu 
(62,9 — record de seniori și juniori) 
a fost realizată la capătul unei curse

Prof. I. Schuster ji elevul său, E. Aimer, discută despre cursa de 400 m 
liber cîștigată de reșițean în 4:19,3. Foto t N. DRAGOȘ

perfect echilibrate : 30,5 sec pe pri
ma lungime (cu ajutorul unui start 
bun) șl 32,4 sec pe cea de a doua. 
Performanța reșițeanului nu ne sur
prinde, ea fiindu-ne anunțată. în- 
tr-un anumit fel, prin rezultatul său 
de 62,3 obținut cu două săptămîni 
în urmă, în bazin de 25 m.

în\ ordine, cel de al doilea per
former al zilei a fost — nu este o 
întîmplare — tot un reprezentant al 
Reșiței. Eugen Aimer, a ținut să-și 
corecteze recordul .național în cursa 
de 400 m liber. El a făcut o cursă 
bună (61,0—65.5, 66.5—66,3), rea-
lizînd un rezultat meritoriu pentru 
âceastă perioadă, la numai 1.4 sec 
de record. In rest nimic ieșit din 
comun la bazinul „23 August".

REZULTATE TEHNICE. JUNIORI B — 
400 m liber (b) : 1. D. WETTERNECK
(Șc Sp. Reșița) 4:36.6. 2. Z. Casian
(C.S.M. Cluj) 4:42,8, 3. T. Nicolae. (Di
namo) 4:49,3 : 4x100 m mixt (b) : 1.
STEAUA 4:45.7 2 C.S Școlar 4:46,0, 3. 
Șc. Sp. 2 4:47,9 : 400 m liber (£) : 1.
ANCA GROZA (Din.) 5:05.2, 2. Adriana 
Pupăzan (Din.) 5:15.8. 3. Sanda Busuioc 
(Șc. Sp. Timiș.) 5:38:4 : 4x100 m mixt 
(f) : 1 ȘC. SP. TG. MUREȘ 5:57.8 ; 
100 rn spate (b) : 1. GH. LUPU (C.S.ș.) 
64,5. 2. T. Nuțeanu (Din.) 67,7. 3. C. Coatu 
(C.S.Ș.) 69.8 : 100 m spate (f) : 1. MA- 
DALINA MAZGAREANU (Șc. Sp. 2) 
1:21,2 : 100 m delfin (b) : 1. T. NICO
LAE (Din.) 64.6, 2 Al. Gherban (Ol. Re
șița) 65,9, 3. Z. Căsian (C.S.M. Cluj) 67,4; 
100 m delfin (f) : 1. Anca Groza (Din.) 
1:11,1, 2. Siegrid Slecian (Șc. Sp. Reș.) 
1:15,7, 3. Dagmar Hluzln (Șc. Sp. Reș.) 
1:18,1.

JUNIORI A — 400 m liber (b) : 1. E.
ALMER (Olimpia Reșița) 4:19,4. 2. A.
Vlțelariu (Din ) 4:41,1, 3. L. Copcealău 
(Din.) 4:49.4 ; 4x100 m mixt (b) : 1. ȘC. 
SP. 2 4:47,5, 2. Dunărea Galați 5:03,7 ; 
400 m liber (f) : 1. LUCIA RADU (Din.) 
5:15,0, 2. Carmen Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 
5:22,8 : 4x100 m mixt (f) : 1. RAPID 5:43,3; 
100 m spate (b) : 1. M. HOHOIU (Ol. Re
șița) 62,9 — record, 2. E. Manolescu (Șc. 
Sp. 2) 70,9, 3. A. Șeicaru (Dunărea) 72,5; 
100 m spate (f) : 1. G. SOVAGO (C.S.M. 
Cluj) 1:19,5 ; 100 m delfin (b) : 1. C. 
ROLIC (Șc. Sp. Timiș.) 63,3, 2. Z. Oprl- 
țescu (C.S.M. Cluj) 66,7, O. Resler (Stea
ua) 67,3 ; 100 m delfin (f) : 1. Camelia 
Vljeu (Șc. Sp. 1) 1:12,5, 2. Angela Anton 
(Din.) 1:18,2.

întrecerile continuă.

Adrian VASILIU

Intr-un meci tur contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin echipa 
Institutului de Aviație din Moscova a 
învins cu scorul de 13—9 (7—5) echipa 
suedeză Hellas Stockholm.

La Tirana s-a disputat tntilnirea inter
națională masculină de volei dintre echi
pele Dinamo — Tirana și Panathinaikos 
— Atena, contînd pentru .. “
cînd foarte bine, voleibaliștii 
au obținut victoria cu scorul de 
(15—5, 15—1, 15—13).

,C.C.E.“. Ju- 
albanezi 

3—0

la 
lun- 

spaniolului 
de 

cla- 
Jose

Clcloerosul internațional desfășurat 
Manresa de-a lungul unui traseu în 
gime de 20 km a revenit 
Jose Maria Basualdo cu timpul 
58:28,2. Pe locurile următoare s-au 
sat Declerg (Belgia) — 58:41,2 și
Maria Gonzales (Spania) lh 00:51.

Campionul european de box la cat. 
locie, francezul Jean Claude ; Ecj
Campionul european de box la cat. mij-

Bouttier 
și-a păstrat centura. In meciul desfășu
rat la Paris, Bouttier a dispus prin k.o. 
în repriza a 14-a de englezul Bunny 
Sterling. In prima parte a meciului. 
Bouttier a fost dominat copios. El a 
avut însă o revenire remarcabilă. In 
repriza a 13-a, Sterling a fost expediat

de trei ori la podea ca in repriza tir? 
mătoare să fie declarat învins prin k.o. 
tehnic. Meciul a fost urmărit de aproape 
5 000 de spectatori. Specialiștii au decla
rat că în pofida faptului că a cîștigat. 
Bouttier nu a boxat la valoarea sa 
reală.■
Cunoscutul motociclist italian Giacomo 
Agostini continuă seria succeselor. Cu 
prilejul unul concurs internațional 
viteză desfășurat la Sydney el a ter
minat învingător în proba rezervată mo
tocicletelor „clasa 500 cmc“. El a parcurs, 
pe circuit, 32 km în 16:02,70.

de

Patinatorii de viteză americani își con
tinuă cu intensitate pregătirile în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Sapporo. 
Cu prilejul celui de-al doilea concurs 
de verificare de la Milwaukee, Ann Hen
ning a parcurs 500 m în excelentul timp 
de 42,75. Tot la Milwaukee în cadrul 
unui alt concurs american de selecție 
la patinaj viteză, Anne Henning a 
tigat proba de 500 m în 43,9. Ea a 
minat învingătoare și în cursa de 
m, fiind cronometrată cu timpul 
1:35,7. Neil Blatchford, apreciat ca

ciș- 
ter- 
i ooo V 

de 
cel 

mai bun sprinter american, a terminat 
victorios în proba de 500 m cu rezul
tatul de 39,10.

I

cu cîte

Returul finalei

italiaț»’ 
restan-

ALBANIA: După 10 etape con
duce echipa ,,17'Nendori” urmată de 
Besa și Partizani. Rezultate mai im
portante înregistrate în etapa a 10-a : 
Dinamo Tirana — Traktori 0—0, 17 
Nendori — Partizani Tirana 4—2; 
Besa — Luftetari 2—0, Flamurtari 

Labinot 1—1.
D. GERMANA. — Iată princi

palele rezultate înregistrate în etapa 
de sîmbătă (a 11-a), Hansa Rostock 
— Lokomotiv Leipzig 0—0 ; Unton 
Berlin — Dynamo Dresda 3—0 ; Vor- 
wacrts Berlin — Dynamo Berlin 
3—3 ; Carl Zeiss Jena — Vorwaerts 
Frankfurt pe Oder 4—0 ; Sachsen
ring Zwickau — F- C. «Magdeburg 
1—1. In clasament F. C. Magdeburg 
si Carl Zeiss Jena conduc 
15 p.

ITALIA• în campionatul 
s-au disputat două meciuri 
ță. Verona a terminat la egalitate x 
0—0 cu Bologna, Mantova a făcut 
joc egal cu Varese 2—2. Cel de-al 
treilea meci din cadrul etapei a 10-a, 
Internazionale — Lanerossi. între
rupt duminică. în min. 18 din cau
za ceții, se va disputa probabil în. 
prima săptămînă a lunii ianuarie.^,

„Perla neagră" urmează 
programat intre o selecționată pariziană și o formație braziliană, In 

Telefoto i A.P. — Agerpres

Pele și familia sa au sosit la Paris, fiind invitați de oficialitățile sportive franceze, 
să evolueze într-un meci „indoor' 
imagine, Pele acordînd un interviu

.«

gazetarilor francezi.
intercontinentale

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE... sub semnul întrebării

SPANIA (etapa a 14-a) : Atletico 
Madrid — I.as Palmas 2—0 1 Gijon — 
Real Madrid 1—1 ; Betis-Espanol 
0—1 ; Celta — Real Sociedad 0—1 : 
Sabadell — Malaga 1—1 ; Atletico 
Bilbao — Cordoba 3—0 ; Valencia — 
Burgos 2—0 ; C. F. Barcelona — Se
villa 1—0 ; Granada — Coruna 2—3. 
Primele clasate :
1. Real Madrid
2. Valencia
3. Atletico Madrid
4,Swvll!a
5. Malaga

14
14
14
14
14

1
2
3
4
Z

22—11
18—10 
19— e
13—15
15—13

30
19
17
16
18

OLANDA (etapa a 18-a) : Arnhem
— DWS Amsterdam 3—2 : Go Ahead
— Nijmegen 2—2 ; MW Mastrichț — 
Eindhoven 1—1 ; Feyenoord Rotter
dam — NAG Breda 3—1 ; F- C.' Utre
cht — F, C. Groningen 2—2 ; Telstar
— Excelsior Rotterdam 1—11 Sparta 
Rotterdam — Volendam 2—1 ; F. G. 
Haga — F. C. Denbosch 3—2 ; Ajax 
Amsterdam — F. C. Twente 1—0.
1. Ajax Amsterdam
8. Feyenoord

BELGIA (etapa a 14-a) : F. C. 
Liâge — Crossing 1—0 ; F- C. Diest 
— Saint Trend 1—0 ; Anderlecht — 

“ ” — Union 
........ ..... Beerschut 

Waregem — Standard Liăge 
Racing-White — Beveren 3—0 ; 
Bruges — Antwerp 3—1

Malines 1—1 ; Merse S, K, 
SG 3—1 ; C. S. Bruges — 
3-1; “ ~ ‘
1-1 ;
F. C.

finalei „Cupei intercon- 
dintre 

Nacional 
aibă loo

Panathinaikos 
Montevideo ur
la 28 decembrie 
prezent 6 juca-

I. F.C.

19-a) : Nîrnes(etapa
Nantes __  __  _
— Nancy 1—1 ; Heims

FRANȚA
Nice 2-0 ;
Angouieme ____ _ _ , ____
Lille 2—0 ; Sochaux — Bordeaux 0—0 ; 
Metz — Ângers 0—0 ; R. C. Paris — 
Rennes 1—1 ; Lyon — Ajaccio 2—1 ; 
Bastia — St. Etienne 3—0 ; Marseille 
— Monaco 1—0-
1. Marseille
2. Nimes
3. Rennes

a
— Red Star 1—1 ;

18 13 3 2 42—16 29
19 10 5 4 39—18 25
19 9 6 4 30—20 24

PORTUGALIA (etapa a 12-a) : Aca
demica — Benfica 0—3 ; Sporting — 
Beira Mar 0—1 ; Atletico — Boavista 
1—1 ; Barreirense — Belenenses 1—2 ; 
Guimaraes — Tirsense 7—1 : Farense
— Setubal 0—2 ; Porto — C.U.F. 1—0 ; 
Lefxoes — Tomar 0—1.
1. Beniica 12 10 2 0 37—8 22
2. Setubal 12 8 3 1 25—7 19
3. Sporting 12 8 2 2 20—7 18

GRECIA (etapa a 12-a) : Heraklis
— Fostir 2—0 ; PAOK — Veria 5—0 ; 
Tricala — Ethnikos 0—1 ; Panionios
— Panahaiki 1—0 ; A.E.K. — Apol
lon 2—0 ; Pierikos — Egaleo 0—0 ; 
Olympiakos Pireu — Olympiakos Vo
los 2—1 ; Olympiakos Cipru — Pa
nathinaikos 0—3 ; Kaval'a — Aris 
0—0. în clasament, conduce Panathi
naikos cu 31 p, urmată de Olympia
kos Pireu cu 30 p și Aris și PAOK 
cu cite 29 p.

fișier ANUL
NOIEMBRIE

3.
7.

Erevan : U.R.S.S. — Franța 
Verviers : Belgia — Luxemburg 
Santiago : Chile — Uruguay 
Londra : Anglia — Elveția 
Nantes : Franța — Bulgaria 
Glasgow : Scoția — Belgia 
Gijon : Spania — Polonia

14. București : România — Cehoslovacia 
Tirana : Albania — Turcia 
La Valetta : Malta — Ungaria

17. Eindhoven : Olanda — Luxemburg 
Hamburg : R.F. a Germaniei — Polonia 
Rostock : R.D. Germană — Iugoslavia 
Sofia : Bulgaria — Grecia

18. Viena : Austria — U.R.S.S.

10.

18 15 3 0 41—8 98 
18 18 1 I 39—8 SI

Bruges
1. ■tandM'd 
I, AnderlecM

SCRISOARE DIN AUSTRIA

14
M
U

Returul 
tinentale" 
Atena șl 
mează să
la Montevideo. în 
tori ai echipei uruguayene sînt su
ferinzi de gripă. în cazul să ei nu 
se vor restabili complet, atunci 
meciul urmează să »e dispute la o 
altă dată <

Of Cf FOSTUL „WUNDERIEAM" SE AFLĂ ASTĂZI ÎN IMPAS?ff

fotbalului austriac, în 
de an, se prezintă des- 

să
Bilanțul 

acest sfîrșit 
tul de anemic. Este suficient 
amintim că nici una dintre repre
zentativele Austriei nu s-a califi
cat în etapele următoare ale com
petițiilor inter-țări. Prima repre
zentativă nu s-a calificat în sfer
turile de finală ale C.E., iar echi
pa olimpică nu va fi prezentă în 
turneul final. De asemenea, in 
sferturile de finală ale Cupelor eu
ropene nu se va afla nici o for
mație de club austriacă.

Privind acest tablou deloc roz, 
ne dăm seama că, din nou, națio
nala austriacă are puține șanse să 
fie printre cele 16 în turneul final 
al C.M. din 1974, deoarece în 
aceeași 
ria sau 
îndoială

Poate 
zece ani, 
trecut printr-o

din 1974, 
grupă preliminară, 
Suedia candidează 
pentru primul loc.

că niciodată, . în 
fotbalul austriac nu a 

asemenea criză.

Unga- 
fără

ultimii

Eforturile unor cluburi sau ale 
conducerii federației pentru redre
sarea acestui sport, rămîn zadarni
ce. Cauzele sînt multiple și le voi 
trece succint în revistă.

1. Există unele deficiențe hotărî- 
toare în pregătirea jucătorilor. Ma
joritatea antrenorilor nu înțeleg 
că fotbalul modern solicită o pre
gătire fizică temeinică. Ei lucrează 
cu elevii lor și astăzi, după meto
de învechite, într-o manieră como
dă, așa cum au învățat în urmă 
cu 3—4 decenii de la foștii lor an
trenori.

2. Foarte mulți jucători austrieci 
talentați își părăsesc cluburile,_so- 
licitînd contracte în R. F. a 
maniei, 
unde 
mai 
ciați 
fost 
buri 
dete

de Hpsil de la Feyenoord Rotter
dam și de Gayer de la Hertha 
B.S.C.' — acum (Jucători de bază

Ger-
Olanda, Belgia, Franța, 

remunerația este cu mult 
consistentă. Alții puțin apre- 

în echipele din Austria, au 
angajați de unele mari 
profesioniste, devenind 
de prima mînă. Este

INTERNAȚIONAL 1971
5—1 (4—0) io
1—0 (0—0)

5—0 (3—0)
1— 1 (1—1) CE
2— 1 (0—0) CE
1— 0 (1—0) CE 
0—2 (0—1) IO
2— 1 (1—0) CE
3— 0 (1—0) CE 

0—2 (0—l) CM
8—0 (5—0) — 
0—0
2—0 (0—0)
2—2 (0—0)
O-l (0-0)

CE 
CE 
TO

TO

(VII)
20. Roma : Italia — Austria
21. Lisabona : Portugalia — Belgia
24. București : România — Țara Galilor 

Cfranada : Spania — Cipru 
Sofia : Bulgaria — Spania

26. Caii : Brazilia — Ecuador 
Caii : Chile — Bolivia 
Bogota : Peru — Venezuela 
Bogota : Columbia — Uruguay

28. Caii : Ecuador — Argentina 
Caii î Brazilia — Bolivia 
Bogota î Peru — Paraguay 
Bogota : Columbia — Venezuela

30. Caii : Brazilia — Argentina 
Caii : Chile — Ecuador

Legenda : TO = preliminariile turneului 
preliminariile campionatului european.

clu- 
ve- 

vorba

2—2
1— X
2— 0
7— 0
8— 3
1—1
1— 1
3—0
2- 1
2—2
2—1
2—1
2—0
0-0
0—0 

olimpic; CE

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

CE 
CE 
CE 
CE 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO

B.S.C.’
ai actualelor lor cluburi. Motivul 7 
Antrenamentele pe care le fac la 
aceste echipe sînt cu mult mai in
tense și întreaga lor activtiate sd 
concentrează asupra fotbalului.

3. în Austria, jucătorii din e- 
chipele primei ligi beneficiază 
după cum se știe, de un statut 
profesionist. El este mai mult pe... 
hîrtie, deoarece lefurile jucătorilor 
sînt mici, 
existență, 
trebuie să 
meniu în 
slab remunerați, ducînd astfel 
existență precară.

4. în fine, cauza sărăciei care 
caracterizează cluburile austriece 
se explică prin alte două elemen
te hotărîtoare. în primul rind, nu
mărul spectatorilor a scăzut în 
ultimul an vertiginos : de la me
dia de 4 000 de spectatori care au 
vizionat anul trecut meciurile din 
prima ligă, în 1971 această medie 
a scăzut la 1 500 ! Apoi, comitetele 
directoare sau 
subvenționează 
refuză tot mai 
cațiile promise, 
tabilității. Iată de ce, pentru a ieși 
cît de cît din acest impas finan
ciar, apar din ce în ce mai multe 
fuziuni între cluburi, se micșo
rează numărul echipelor.

în fond, însă, aceste măsuri nu 
due decît la un regres nedorit al 
calității fotbalului austriac.

KURT CASTKA
Viena, decembrie

Așadar, în lupta pentru 
jucătorii profesioniști 

activeze într-un alt do
care de asemenea sînt 

o

întreprinderile care 
echipele de fotbal 
des să acorde a'o- 
pe motivul nercn-


