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Activitate fotbalistica

Naționala, reprezentativa olimpică și echipe de club

in decor feeric,

Consfătuirea în problemele tu
rismului de tineret organiza
tă luna aceasta de U.T.C., 

Izvorul Mureșului, a prilejuit, 
analiză a 
Biroul <le 
1971, ur- 
prezenta- 
în anul

la 
în primul rînd, o amplă 
activității desfășurată de 
turism pentru tineret în 
mată — firesc — și de 
rea sarcinilor prevăzute 
1972. în același timp, ea o oferit 
un teren propice schimburilor de 
experiență și dezbaterilor unor 
probleme de mare actualitate în 
acest domeniu.

S-a apreciat, cu acest .prilej, că 
mișcarea turistică de tineret a do- 
bîndit, în anul 1971, un solid pres
tigiu,. prin amploarea acțiunilor în
treprinse și datorită grijii de a da 
un conținut educativ fiecărei ex
cursii.

într-adevăr, pe lîngă faptul că 
s-a realizat o mai mare diversifi
care a formelor de turism și o cu
prindere mai largă a maselor, lu- 
îndu-se în considerare preferințele 
și solicitările tineretului, s-a avut

permanent în vedere ca această 
activitate să se integreze organic 
în ansamblul muncii educative 
desfășurată de U.T.C. S-a urmărit 
ca programele și itinerarele să 
răspundă sarcinilor pe care le are 
U.T.C. în procesul de formare a 
membrilor săi ca buni patrioți și 
cunoscători ai tradițiilor de luptă 
și de muncă ale partidului și po
porului nostru, ai marilor reali- 
lizări din anii socialismului. In 
acest sens poate fi amintit ansam
blul de acțiuni turistice organiza
te în toate județele țării cu prile
jul celei 
Partidului 
perioada 
Rucurești au participat la 
cursiile efectuate la Doftana 150 000 
de tineri. Alte acțiuni 
ganizate pentru a da 
iilor să viziteze case 
muzee, monumente cu 
nificații în istoria poporului 
tru.

de a 50-a 
Comunist 
respectivă,

aniversări a 
Român, 
numai

in 
din
sa

au fostor- 
prilej tine- 
memoriale, 

înalte sem
na s-

LA CLUBUL DINAMO

În anul pe care ne pregătim să-l 
încheiem, mișcarea turistică de ti
neret din țara noastră și-a con
solidat întreaga structură organi
zatorică, avînd la bază cercurile, 
de turism înființate la nivelul or
ganizațiilor U.T.C. din întreprin
deri, instituții, comune, școli de 
toate gradele. Cele 6 560 de 
cercuri existente astăzi cuprind 
peste 700 000 de tineri cărora le 
oferă un cadru propriu de iniția
tivă pentru diversele forme de 
destindere prin turism. Amplifi- 
cîndu-și capacitatea organizatori
că, cercurile de turism și-au mărit 
considerabil volumul activității lor

CONSTANTIN LUCA 
Prim-vicepreședinfe al 

Biroului de turism pentru 
tineret

(Continuare tn pag. a 2-a)

O dată cu încheierea sezonului 
de toamnă, gîndurile noastre s-au 
și îndreptat spre anul 1972, an com- 
petițional de mare răspundere pen
tru fotbalul românesc. Pentru ca 
noul sezon intern și internațional 
să reprezinte o treaptă superioară 
în evoluția fotbalului nostru s-au 
întocmit minuțioase programe de 
pregătire, în cuprinsul cărora tur
neele de iarnă își vor găsi și de 
această dată un loc central prin 
rolul lor.

Sub mirajul valorii fotbalului 
brazilian — un model pentru soc-, 
cerul european — și „ademenite" 
de țările cu climă caldă, în care 
pregătirea viitorului sezon se poate 
realiza în condiții optime, națio
nala, reprezentativa olimpică .și 
multe echipe de club vor efectua 
turnee cu scopuri bine definite. 
Prezentăm pe scurt programul tur
neelor de iarnă, așa cum se. dese
nează el Ia ora actuală.

NAȚIONALA A. în cadrul pre
gătirilor pentru sferturile de finală, 
ale campionatului european Și pre
liminariile campionatului mondial, 
PRIMA ECHIPĂ A ȚARII VA E- 
FECTUA UN TURNEU DE 5—6 
JOCURI ÎN AMERICA CENTRA
LĂ ȘI AMERICA DE SUD. Turneul 
va cuprinde partide în Mexic, Pe
ru, Bolivia, San Salvador și proba
bil Brazilia, durata sa fiind de circa 
20 de zile (1—20 februarie).

ECHIPA OLIMPICA. în cadrul 
pregătirilor pentru calificarea la 
turneul final al Olimpiadei de la

Munchen, ECHIPA NOASTRĂ O- 
LIMPICĂ VA ÎNTREPRINDE UN 
TURNEU DE 5—7 JOCURI ÎN A- 
FRICA. Perioada 1—20 februarie. 
Parteneri : echipe din Tanzania, 
Kenia. Zambia și Ghana.

ECHIPE DE CLUB. La ora ac
tuală este sigur turneul peste Ocean 
al formației Steaua în perioada 8 
ianuarie 15 februarie. Pregătin- 
du-se pentru sferturile de finală ale 
Cupei cupelor (primul joc la 8 mar
tie), FOTBALIȘTII MILITARI VOR 
PARTICIPA LA UN TURNEU ÎN 
MAROC, la Casablanca, și APOI

VOR SUSȚINE O SUITĂ 
CURI ÎN BRAZILIA. Se 
zează 7—8 partide pentru 
lui Valentin Stănescu și Gheorghe 
Constantin. (De altfel, echipa 
Steaua își începe astăzi pregătirile).

F. C. Argeș a fost invitată de fe
derația de fotbal din Iran la un 
turneu de patru jocuri în perioada 
22 februarie — 5 martie.

La ora actuală se află în trata
tive înaintate pentru turnee de iar
nă formațiile U.T.A., S. C. Bacău, 
„U“ Cluj. A.S.A, Tg. Mureș și Poli
tehnica Iași.
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ATMOSFERĂ DE RESPONSABILITATE Șl EXIGENȚĂ
PENTRU PREGĂTIREA MORAL-CETĂȚENEĂSCĂ A SPORTIVILOR
• ■..Moral sănătos Intr-un trup sănătos41 • Corelația intre educație și performanța • Preocupare nu numai 
pentru prezentul, ci, mai ales, pentru viitorul sportivilor • Probleme care așteaptă cel mai bun răspuns

■ ■

echipei reprezentative de fotbal' în America de Sud, premergător campionatului mondial, 
fază din partida Peru—România (1—1) lupta pentru balon dtndu-se în vecinătatea porții apă
rate de Răducanu. Se mai văd din echipa noastră Mocanii ți Hălmăgeanu.

IUI
SO?

Convorbire cu tov. VALERIU BUZE A, președintele clubului

1970 — turneul 
hi imagine, o

Despre rolul educației fizice și al sportului în realizarea procesului edu
cațional al tineretului, al celor ce s-au dovedit capabili sâ urce trep
tele măiestriei sportive, am discutai, recent, cu președintele clubului 

Dinamo București, iov. Valeriu Buzea. Ne-a interesat în mod deosebit un 
dialog cu conducătorul unei mari unități sportive de performanță, cu sute 
de sportivi cu caractere și temperamente diferite, cu calități și defecte, cu 
probleme de comportament uneori destul de dificile.

— Că sportul. în societatea con
temporană, capătă noi și noi va
lențe educative, a 'devpnit un ade
văr axiomatic — ne spune tov. 
Valeriu Buzea. Sportul se dove
dește a fi — la o privire atentă — 
o piesă de rezistență, alături de 
familie, școală și loc de muncă, în 
angrenajul educațional. Pentru că. 
la antrenamente. in competiții, în 
taberele de pregătire, in deplasările 
comune se cultivă cinstea, modes
tia, demnitatea, își spun cuvîntul 
tenacitatea, spiritul de abnegație, de 
sacrificiu, curajul, disciplina, spi
ritul tovărășesc de întrajutorare. 
Sigur că sportul dezvoltă, în pri
mul rînd, calitățile fizice, dar, în 
același timp, el este și un mijloc

GHEORGHE GRUIA, ZORO FIAT 
și TIBERIU KOVACS, cîștigători

ai „CUPEI FEDERAȚIEI"
HALTERE Șl CULTURISMHANDBAL

1. GHEORGHE GRUIA (Steaua),
2, Irina Climovschi (I.E.F.Ș.), 3. 
Cornel Penu (Dinamo), 4. Simonă 
Arghir (Universitatea București),
5. Valentin Samungi (Dinamo), 6. 
Rozalia Soos (Mureșul Tg. Mureș),
7. Gabriel Kicsid (Steaua), 8. Te
rezia Popa (Universitatea Timișoa
ra), 9. Cristian Gațu (Steaua), 10. 
Roland Gunesch (Politehnica Ti
mișoara)

de modelare a caracterelor, de cul
tivare a valorilor etice, este un ex
celent tonic moral. Aș parafraza 
mult folositul dicton „Minte sănăr 
toasă, în corp sănătos și aș spu
ne : „Moral sănătos intr-un trup 
sănătos !“

— între educație și perfor
manță sportivă există o corela
ție. Cum o realizați ?

— Plecînd de la convingerea că 
performanța este condiționată de 
baza educațională a tînărului spor
tiv, urmărim sporirea eficienței e- 
ducative a antrenamentului. Spor
tivii dinamoviști știu că perfor
manta nu vine de la sine, ei este 
un rezultat al muncii, ca și cele
lalte bunuri materiale și spiritu-

1. ZORO FIAT (Steaua), 2. Ma
rian Grigoraș (Petrolul Ploiești), 
3. Ion Hortopan (Olimpia Bucu
rești), 4. Vasile Bădescu (Rapid), 
5. Victor Ruso (Steaua), 6. Gheor- 
ghe Miinea (Rapid), 7. Aurel'Miuț 
(Rapid), 8. Vasile Deac (Steaua), 
9. Spiridon Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj), 10. Liviu Opreanu (Rapid)

RADIOAMATORISM
1. TIBERIU KOVACS (Oradea),

2. Radu Eugen Bratu (Constanța),
3. Vasile Giurgiu (Sibiu), 4. An
drei Giurgea (București), 5. 
Gheorghe Cîmpeanu (Constanța), 
5. Alexandru Sîrbulescu (Craiova), 
7. Dan Potop (București), 8. Adri
an Scurtu (București), 9. Alexan
dru Siito (Baia Mare), 10. Adrian 
Sinitaru (Cîmpina) 

ale. De aceea, ei respectă cerințele 
antrenamentului, începînd cu punc
tualitatea și terminînd cu volumul 
și intensitatea efortului fizic. An
trenamentului îi asociem și alte 
mijloace educative : pregătirea po- 
litico-ideologică, strinsa legătură cu 
familia, cu școala, cu locul de 
muncă, viața de organizație.

— Și totuși, in sălile de sport, 
pe stadioane s-au petrecut u- 
nele fapte neplăcute, s-au în- 
tîlnit atitudini ce intră în de
zacord cu calitatea de sportiv, 
cu etica cetățenească. Unii din
tre „eroi" erau sportivi dina
moviști...

— Nu putem tăgădui acest lucru. 
Este adevărat că întrecerea spor
tivă, prin mobilizarea totală a re

Un „cuplaj" de mare atracție în Sala Palatului Republicii

la 28 decembrie

GALA LAUREAȚILOR SPORTIVI PE ANUL 1971
Șl CONCERT-SPECTACOL DE MARE AMPLOARE

După cum am anunțat, Sala Pa
latului Republicii va găzdui în ziua 
de 28 decembrie, ora 16,15, festivi
tatea de premiere a celor mai buni 
sportivi ai anului 1971 organizată de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport în colaborare cu Te
leviziunea română.

Va urma un concert-specfaco! la 
care și-au anunțat participarea nume 
cunoscute ale scenei și micului 
ecran : Margareta Pîslaru, Mihaela 
Mihai, Anda Căfugâreanu, Vasilica 
Tastaman, Olimpia Panciu, Irina Lo- 
ghin, Tudor Gheorghe, Victor Vlase, 
Sebastian Papaiani, Ciupi Rădules- '

Ieri, la bazinul 23 August

APLAUZE PENTRU CRISTINA BALABAN
Cel mai interesant (și emoționant) 

moment al reuniunii de închidere a 
campionatelor naționale de juniori a 
fost fără îndoială frumoasa festivi
tate organizată de federația de spe
cialitate cu prilejul retragerii din ac
tivitatea competițională a Cristinei 
Balaban, cea mai bună înotătoare a 
țării din ultimele trei decenii. Iar cal
dele aplauze oferite de mai tinerii 
ei coechipieri (sau adversari) de pînă 
ieri. în cadrpl familiar al piscinei 
„23 August", au fost parcă o recu
noaștere deplină a eforturilor și me
ritelor acestei brave sportive, care 
și-a dăruit aproape 12 ani înotului.

Sportivii reșițeni și dinamovista 
Anca Groza au dominat și cele din 
urmă întreceri ale competiției. Am 
sperat — după cum „mergea" la în
călzire că Mircea Hohoiu își va co- 
wcta propriul record național la 200 m 

surselor fizice și psihice pe care 
o reclamă, creează stări de ten
siune, de maximă solicitare .ner
voasă. Este adevărat că tinerețea 
este prin ea însăși dinamică, ex
plozivă. Luînd în considerație a- 
ceste date obiective, trebuie totuși, 
recunoscut, fără nici o ezitare, că 
unele manifestări ale sportivilor 
sînt urmarea directă a unor caren
țe dc ordin educativ, a unor rămi- 
neri in urmă în domeniul pregătirii 
politico-ideologicc, și ele fac notă 
discordantă cu comportamentul ma
jorității dinamoviștilor. Din păcate,

Jack BERARIU 
George SIMIONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

cu. Dumitru Furdui, Ștefan Bănică, 
Puiu Călinescu, Radu Zaharescu, Be- 
none Sinulescu, Cornel Constantiniu, 
Mihai Constantinescu etc.

Biletele de intrare s-au pus în 
vînzare la casele Sălii Palatului Re
publicii.

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI LA BOX
în ultima ședință a biroului federal de box s-a hotărît. acordarea 

titlului de maestru al sportului boxerilor Gabrie] Pometcu, Pavel Ne- 
delcea și Alee Năstac. /

spate. El a pornit însă prea Încet 
(68,0). pierzînd pînă în final 5 ze
cimi față de cifra (2:18,9) din ta
belă- Nici coechipierul său Eugen Ai
mer nu a fost mai norocos în ultima 
sa cursă la vîrsta, junioratului. El a 
intrat de la început într-un ritm de , 
70,0 pe „sută” în cursa de 1500 m 
(planul prevedea 68,0—69,0) și nu a 
realizat în final decît 17:46.6. Așa
dar. promisiunile lor au rămas pen
tru anul viitor...

REZULTATE TEHNICE, JUNIORI B — 
200 m spate (b) : 1. GH. LUPU (C.S.Ș.) 
2:24,7, 2. T. Nuțeanu (Din.) 2:27,8. 3. C. 
Coatu (C.S.Ș.) 2:29,6 : 200 m spate (f) • 
1. MADALINA MAZGAREANU (Șc. Sp. 
2) 2:54,0 ; 4x100 m liber (f) : 1. DTNAMO 
4:51,4 : 4xioo in liber (b) : 1. STEAUA 
4:14,8. 2. Șc. Sp. 1 4:16,8, 3. Rapid 4:30,4; 
200 m delfin (b) ; 1. T. NICOLAE (Din.) 
2:26,2. 2. Al. Gherban (Ol. Reș.) 2:33.9. 
3. L. Vlad (Șc. Sp. 2) 2:49,3 ; 200 m delfin 
(f) ; 1. ANCA GROZA <DJn.) 2:38,3, 2.

Sportul in cartiere, in rindul tinerelor fete 
și in stațiunile balneoclimaterice

Joi la prînz, colectivul Comisiei 
Centrale pentru activitatea de edu
cație fizică și sport de masă a Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport a ascultat o infor
mare cu privire la studiul efectuat 
recent în cartierele de locuințe, în 
rindul tinerelor fete și într-o serie 
de stațiuni balneo-climaterice, luînd 
totodată cunoștință de concluziile

in meci amical feminin de baschet

SELECȚIONATA Tg. MUREȘ-R.P. CHINEZĂ 84-96
TG. MUREȘ, 23 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). în sala 
I.M.F. din localitate sja desfășurat 
joi seara partida internațională fe
minină de baschet dintre Selecțio
nata municipiului Tg. Mureș și e- 
chipa reprezentativă a R. P. Chineze. 
Intîilnirea, care a suscitat un interes 
deosebit, a plăcut asistenței. Victoria 
a revenit baschetbalistelor chineze 
cu scorul de 96—84 (46—40), care au 
avut o pregătire fizică mai bună. Pe 
de altă parte, jucătoarele mureșence 
au evoluat timorate în fața valor 
roaselor lor adversare, comițînd din 
această cauză numeroase greșeli. în 
special în apărare. Oaspetele s-au 
remarcat prin precizia în aruncările 
de la semidistanță și* prin siguranța 
în recuperările mingilor de sub pa
nou. Cele mai bune : Tian Wen-hui, 
Hu Si-ling. Zao Yu-ling. (R. P. Chi
neză). respectiv Elisabeta Lucaci, 
Eniko Farkas. Judith Balasz. Au ar
bitrat foarte bine Geza Bereknieri șl 
Alexandru Rigo. Următorul meci al

Siegrid Slecian (Șc. Sp. Reș.) 2:49,0, 3.
Dagmar Hluzin (Șc. Sp. Reș.) 3:01,3 ; 
800 m liber (f) : 1. A. GROZA 10:13,2, 2. 
Ad. Pupăzan (Din.) 10:56,5; 1 500 m liber: 
1 D. WETTERNECK (Șc. Sp. Beș.) 
18:53,5, 2. Z, Casian (C.S.M. Cluj) 19:04,8.

JUNIORI A — 200 m spate (b) : 1. M. 
HOHOIU (Ol. Reș.) 2:19,4, 2. E. .Manoles- 
cu (Șc Sp. 2) 2:34,5 3. Z. Opriteseu
(C.S.M. Cluj) 2:35.0;'200 m spate (f) : 
1 GYONGY SOVAGO (C.S.M. Cluj) 3:05,6: 
4X100 m liber (f) : 1. RAPID 5:26,4 ; 4xl(» 
m liber (b) : 1. ȘC. SP. 2 4:11,5. 2. Șc. 
Sp. 2 (II) 4 :23,5 — record de copii categ. 
A ; 200 m delfin (b) : 1. C. ROLIC (Șc. 
Sp. Timișoara) 2:23,0, 2 p. Ghindaru (Șc. 
Sp. 2) 2:39.1 : 200 m delfin (f) : 1. CA
MELIA VIJEU (ȘC. Sp. 1) 2:44.9, 2. An
gela Anton (Din.) 3:05,6 ; 800 m liber 
(f) : 1. LUCIA RADU (Din.) 11:05,3, 2. 
Carmen Cehanzuc (Șp. Sp. 2) 11:09,4 ; 
1 500 m liber : 1. E. ALMER (OI. Re?.) 
17:46,6.

A VASIUU 

și propunerile formulate în urma 
prelucrării datelor obținute.

Pe marginea informării, o serie 
de membri ai comisiei au ținut 
să-și exprime opiniile. Ei au sub
liniat utilitatea unor asemenea son
daje sociologice care se înscriu pe 
linia sarcinilor reieșite din ultimele 
documente de partid și de stat 
precum și a hotărîrilor plenarelor 

turneului sportivelor chineze va a- 
vea loc duminică în sala Floreasca.

Constantin ALBU 

Trei fotbaliști celebri: GERD MULLER (R.F.-a Germaniei), 

BOBBY CHARLTON (Anglia) și DRAGAN GEAICI 

(Iugoslavia) destăinuiesc cititorilor

Almanahului SPORTUL 72
amănunte din activitatea lor de golgeteri

IMPORTANT PENTRU CUMPĂRĂTORII ALMANAHULUI !

După cum am anunțat la timp, Almanahul SPORTUL 72 va oferi 
cititorilor săi două excursii gratuite (prin O.N.T. Carpați) la Jocurile 
Olimpice de vară de la Muncheni

Pentru a obține aceste locuri, cumpărătorii Almanahului vor tre
bui să completeze CUPONUL DE PARTICIPARE, tipărit in almanah la 
pagina 287, apoi să-l decupeze și să-l trimită pe adresa redacției 
ziarului „SPORTUL" (str. Vasile Conta, București) menționind pe plicuri: 
EXCURSIE J.O. MUNCHEN. Ultima zi de expediere a cupoanelor : 
25 ianuarie 1972.

După această dată se va efectua o tragere la sorți, care va fi 
publică, pentru a desemna cele două cupoane cîstigâtoare.

RUGAM PE CUMPARATOR.il ALMANAHULUI SA VERIFICE CU 
PONUL DE PARTICIPARE DE LA PAGINA 287, AL CĂRUI FACSIMIL II 
REPRODUCEM. Semnul de anulare este înscris numai pe acest facsi 
mii pentru a elimina orice fel de confuzie cu originolcle.

C.N.E.F.Ș., privind activitatea spor
tivă de masă, elaborate în cursul 
acestui an.

S-a hotărît ca informării prezen
tate în comisie să-i fie anexată o 
sinteză a opiniilor exprimate de cei 
care au luat cuvîntul. De aseme
nea. a fost făcută recomandarea ca 
membrii comisiei să-și exprime 
punctul de vedere după audierea 
primului punct al plenarei Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport (Expunere asupra pla
nului de dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport pe perioada 
1971—1975). fapt care va contribui 
la elucidarea unor aspecte legate 
de munca practică, de sporirea efi
cienței educației fizice și sportului 
de masă în viitorul cincinal.

CUMPARATOR.il


3 310 DIN 6 266
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concursurile republicane din 1971
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Este indiscutabil că, astăzi, cea 
mai eficientă metodă de atragere 
a tineretului în practicarea atle
tismului o constituie competiția, 
întrecerea. Aceasta este și explica
ția faptului că în atletism figu
rează în calendarul unui an, nu
meroase concursuri, pe trepte di
ferite, de la nivelul grupelor și ' 
pînă la cel național. Calendarul 
de concursuri este, din acest punct 
de vedere, instrumentul principal 
de apreciere a activității depuse de 
atleți, antrenori și profesori, dar 
și de secțiile din cadrul cluburilor 
și ale asociațiilor sportive, de co
misiile de atletism și chiar de fo
rurile sportive județene.

Pentru a sintetiza activitatea des
fășurată în cursul acestui an am 
întocmit o mică statistică a parti- 
cipanților — pe județe — la com
petițiile individuale' prevăzute 
calendarul central (campionatele

în 
de

PRINTRE CULOARE
• Alexandru Bizim, recordmanul 

tării la aruncarea suliței, are am
biția să-și formeze singur pe cel 
care ii va lua probabil locul pe 
tabelul recordmanilor. Este vorba 
de tînărul Constantin Grigoraș din 
Suceava de îndrumarea căruia se 
ocupă de cîtăva vreme. „Costică, 
ne-a spus Bizim, are toate calită
țile unui aruncător de peste 80 de 
metri. Am convingerea că în anul 
olimpic va izbuti să realizeze ase
menea rezultate". în 1971 Constan
tin Grigoraș a devenit campion al 
țării, prilejuind una din marile 
surprize ale competiției seniorilor.

• în timpul vacanței de iarnă a 
elevilor, cei mai merituoși dintre 
atleții juniori vor fi convocați în 
tabăra de iarnă de la Predeal 
unde vor urma un program de pre
gătire în vederea importantelor 
concursuri ale sezonului viitor.

• Perioada de transferări la at
letism se încheie la 31 decembrie, 
termenul limită de înaintare a ac
telor la F.k.A.

• Ședința anuală a comitetului 
federal a fost convocată pentru 
ziua de 13 februarie 1972, la Bucu
rești.

(mai mult de jumătate) DE ATLEȚI FĂRĂ BAREM!
Neamț 174 (85), Olt 10 (2), Prahova 
188 (87), Sălaj 2 (1), Satu Mare 
43 (31), Sibiu 318 (203), Suceava 63 
(12), Teleorman 16 (12), Timiș 145 
(67), Tulcea 1 (0), Vaslui 41 
Vîlcea 36 (19), Vrancea 40 (21), 
nicipiul București 1985 (841).

Proporțiile între „realizat" 
„nerealizat", precum se vede, 
de-a dreptul îngrijorătoare și 
buie să dea serios de gîndit.

Participările al căror total l-am 
întocmit, au fost făcute la cele mai 
importante competiții ale atletismu
lui nostru și cum numărul celor care 
n-au reușit să repete haremurile 
este extrem de mare, el pune se
rios sub semnul întrebării nu numai 
competența ci și buna credință a 
celor care întocmesc listele de în
scrieri pentru aceste concursuri. 
Admitem că există și unele motive 
obiective care pot determina nerea- 
lizarea, la un moment dat, a per
formanțelor cerute, dar chiar pen
tru toate cele '3211 de cazuri ni
meni, oricît ar fi de îngăduitor, 
nu poate găsi explicații I Poate ar 
putea să le formuleze cei în cauză I 

In orice caz pentru a stăvili, pe 
cit posibil, o astfel de situație cu 
efecte negative directe asupra bu
getului atletismulu1, F.R.A. a ho- 
tărît ca în 1972 listele de înscrieri 
la finalele diferitelor concursuri și 
campionate republicane să fie au
tentificate de C.J.E.F.S. Poate, în 
felul acesta, se va pune ordine în- 
tr-o problemă atît de neplăcută 1/
_______________

sală pentru seniori, juniori 1 și II : 
campionatele în aer liber ale seni
orilor și juniorilor I, II și III, con
cursurile republicane de primăvară 
la seniori, juniori I și II) care re
prezintă, în fond, principalele com
petiții ale atletismului nostru. Am 
centralizat, așadar, numărul total 
al participanților la cele 15 con
cursuri individuale cu caracter re
publican și am notat în paranteze 
cîți dintre competitori au realizat, 
în competițiile respective, haremu
rile de participare stabilite de 
F.R.A. în treacăt fie spus, aceste 
haremuri nu reprezintă performanțe 
cine știe ce greu de realizat, dar 
s-a dovedit, nu o dată, că numeroși 
concurenți au înregistrat cifre foarte 
depărtate de cerințele haremurilor, 
fapt care a pus sub semnul îndoie
lii îndeplinirea lor prealabilă, 
conducînd, în final, 
bani cheltuite în ■ 
serioase pertul ___ _
rit întrecerilor.
Alba 22 (16). Arad
357 (198), Bacău 180 (138), Bihor 
333 (216), Bistrița Năsăud 8 (7), Bo
toșani 59 (35), Brăila 123 (68). Bra
șov 400 (215), Buzău 44 (28), Caraș 
Severin 152 (109), Covasna 65 (45), 
Constanța 211 (131), Cluj 305 (139), 

' Dîmbovița 17 (18), Dolj 1.34 (67),
Galați 106 (64), Gorj 12 (10),
Harghita 66 (50), Hunedoara
60 (37), Ialomița 3 (3), Iași 254 (131), 
Ilfov 16 (8). Maramureș 65 (44), 
Mehedinți 16 (13), Mureș 85 (60),

Și 
la sume de 

fc în mod inutil, la 
Jrbări aduse organiză-

] 14 (74), Argeș

NORME DE SELECȚIE ÎN 1972
Federația noastră de atletism 

stabilit normele de selecționare 
loturile republicane, cit și pe cele 
de participare la campionatele eu
ropene pe teren acoperit de 
Grenoble, din martie 1972. ■

a 
în

la

SENIORI : 100 m — 10,4, 200 m - 
21,4, 400 m — 48,0, 800 m — 1 : 51,0, 
1 500 m — 3 :49.0, 5 000 m — 
14 : 20,0 ; 10 000 m—30 : 10,0, 3 000 m 
obst. — 9 :00,0, 20 km marș —
l. 34:00,0, 50 km marș—4,29:00,0, 
maraton—2.35:00,0, 110 mg — 14,3, 
400 mg — 52,5, lungime — 7,60 m, 
triplu — 15,50 m. înălțime — 2,05
m, prăjină — 4,63 m, .greutate —

RÎNDURI din scrisorile dv
.Doresc rezultatele din ca- 

englez — 
6, 7
piața 

Abator, bl. C. 1, Cluj). Vă reco
mandăm să consultați o colec
ție a ziarului „SPORTUL" — la 
o bibliotecă, de pildă — uncie 
veți găsi tot ceea ce vă intere
sează.

,V-aș ruga să-mi trimiteți 
Țiriac. Vreau să 
prietenie cu el, 
va ajuta — prin 
— să devin, și!

• »'■ 

drul campionatului 
liga I — etapele 2. 4, 
ș.a.m.d.". (GH. BALAN,

tenis și, sigur, credem, vor apare 
terenuri. Vă urăm succes în rea
lizarea a ceea ce 
comuna dv.

• „Solicit prin 
trimiteți, contra 
complet de yoga. Subsemnatul 
sînt salariat la' întreprinderea 
de foraj si lucrări geologice spe
ciale", (GABRIEL SAVA, 
Somova).

v-ați propus în

prezenta să-mi 
cost, un curs

corn.
Cert este că ziarul

16,00 m,
60,00 m, 
ion — 7 000 p.

MONDIALE AU INAUGURATCAMPIOANELE „PROCES VERBAL"-LA 1700 m ALTITUDINE

ARENA DE LA SLĂNIC MOLDOVA

Noua arenă cu patru piste de la Slănic Moldova

De mai bine de două săptămîni, 
Brașovul și munții din jur s-au cu
fundat într-o ceață umedă și rece. 
Uneori, crestele, înălțînd frunțile 
spre cer, străpung plafonul plum
buriu și ies la suprafață insule, în 
valurile de vată.

Pentru cei mai mulți dintre noi, 
iarna, sezonul alb, reprezintă no
țiuni de vacanță. Pentru oamenii 
muntelui, pentru Poiana Brașov 
înseamnă febra examenului sus
ținut în fața miilor de turiști; pen
tru sportivii disciplinelor iernii în
seamnă anotimp de cules, epocă 
de bilanț. Sezonul presupune pre
gătiri prealabile minuțioase, din 
care am surprins cîteva și despre 
care vreau să vă vorbesc.

De multă vreme pîrtia Sulinaru- 
lui prezenta cîteva strangulări ale 
fluxului coborîrilor, localizate în 
porțiunea denumită „canal". Ac- 
ționînd cu două buldozere de mare 
capacitate, sub îndrumarea maes
trului sportului Ion Cojocaru, lo
cul a fost considerabil lățit, nive
lat, amenajat, oferind variante și 
posibilități de ocolire acolo unde

disc — 50,00 m, ciocan — 
suliță — 70,00 m, decât*

SENIOARE : 100 m — 11,9, 200 
m — 24,6, 400 m — 55,9, 800 m — 
2 :08,0, 1500 m — 4 :30,0, 100 m
— 13,9, lungime —- 6,15 m. înălțime 
—1 1,70 m, greutate — 15,00 m, disc
— 51,00 m, suliță — 51,00 m, pen
tatlon — 4 400 p.

JUNIORI (născuți în 1953 sau 
mai tineri): 100 m — 10,8, 200 m 
22,3, 400 m — 50,0, 800 m — 1 :54,0, 
1 500 m — 4 :03,0, 5 000 m — 
15 :15,0, 10 km marș—49 : 00,0, 110, 
mg — 15,4, 400 mg — 56,8, 2 000 
m obst. — 6 :00,0, lungime —- 7,00 
m, triplu — 14,70 m, înălțime — 
2,00 m, prăjină — 4,30 m, 
— 13,50 m, disc — 43,00 
can — 50,00 m, suliță — 
decatlon — 6 000 p.

în noul complex sportiv din fru
moasa stațiune Slănic Moldova s-a 
inaugurat zilele . trecute o splendidă 
arenă de popice cu patru piste. Clă
direa în care este situată arena 
(care are și ea tribună pentru a- 
proape 300 de spectatori, vestiare) 
dispune de încăperi în care cei 
venițj la odihnă sau pentru trata
ment în stațiune, vor putea juca 
tenis de masă, șah, biliard ș.a.

De menționat că la realizarea 
frumosului complex sportiv locui
torii stațiunii au prestat 12 000 de 
ore de muncă patriotică.

La inaugurarea arenei a fost in
vitată echipa națională feminină de 
popice, campioană mondială pentru 
a treia oară consecutiv. Campioa
nele mondiale și cîteva jucătoare 
nou introduse în lot au jucat cu o 
selecționată masculină din Bacău. 
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut la proba de 100 lovituri mixte 
Elena Trandafir — 402 p. d. cu o 
bilă în gol, Vasilica Pintea — 400 p 
d, Cornelia Grecescu — 390 din lo
tul național, țar de la băcăuani cei 

' mai îndemînatici au fost popicarii 
E. Bilei — 410 p d, E. Niță — 386 
P

CLASAMENTELE BALCANIADEI

campiona- 
Sarajevo, 

apar prin- 
fruntașe. Dar, din păcate, 

acest fapt nu a putut influența e- 
vitarea ultimului loc în clasamen
tul oficial al competiției. Ceea ce 
este absolut normal dacă ne gîn- 
dim că baschetul este sportul în 
care marile rezultate se obțin 
printr-un efort colectiv.

Iată, însă, amintitele clasamen
te : coțgetere: 1. Veger (Iugosla
via) 79 p, 2. Stoianova (Bulgaria) 
46 p, 3. Djokovici (Iugoslavia) 10 
p, 4—5. Roșianu și Tita 29 p, 6.

greutate 
m, cio- 

62,00 m,

1954 sau
12,3, 200 m

JUNIOARE (născute în 
mai tinere) : 100 m —
— 25,3, 400 m — 58,0, 800 m — 
2 :17,0. 1 500 m — 4 : 45,0, 100 mg— 
14.9, lungime — 5,70 m, înălțime
— 1,65 m, greutate — 12,00 m, 
disc — 40,00 m, suliță — 42,00 m, 
pentatlon — 4 000 p.

d și V. Feraru — 402 p d.
I. IANCU-coresp. județean

533

CONSFĂTUIRE METODICĂ

în toate clasamentele 
tului balcanic de la 
sportivele țării noastre 
tre fruntașe. Dar,

Kalenici (Iugoslavia) 28 p; arun
cări bere (individual) : 1—2. Ro- 
șianu și Labova (Bulgaria) 87% (7 
din 8), 3. Nicola 85% (12 din 14), 
4. Ivanova (Bulgaria) 83% (5 din 
6), 5—6. Petrova și Stoianova (am
bele Bulgaria) 80% (8 din 10) ;
aruncări libere pe echipe : 1. Bul
garia 70% (50 din 70), 2. Româ
nia 660/0 (48 din 72), 3. Italia 64»/o 
(44 din 68), 4. Iugoslavia 51% 
(31 din 60).

Tradiționalul titlu de „Miss Bal
caniada" a fost decernat jucătoa
rei românce Ana Popov.

Simbâtâ și duminică, la Tușnad

DESEMNEAZĂ

adresa lui Ion 
leg o strînsă 
sperînd că mă 
corespondență 
eu, lîngă dînsul, un bun tenis- 
man“ . (Gh. ENACHE, str. Olt 
111, Caracal). îi puteți scrie pe 
adresa Federației române de te
nis — str. V. Conta 16, Bucu
rești I. Prietenia cu „Țiri" s 
ridicarea dv. ca tenisman 
mai ales prin corespondență 
nu mai depinde, însă de noi.'

• „Constat, în toate ziarele, 
că durerea este mare fiindcă 
bucureștenele Steaua, Dinamo 
și Rapid nu sînt în fruntea cla
samentului. Dovadă: nu se scrie 
de celelalte echipe provinciale.. 
Eu sînt tot provincial așa că să 
nu-mi răspundeți Ia scrisoare" 
(IOSIF SUTH, str. Mamaia bloc. 
A 3, ap. 17, Cluj): Vă răspun
dem, deși observația dv este ne
dreaptă. Este destul să citiți, 
de pildă, ziarul „Sportul", pen
tru a găsi cronici, articole și re
portaje laudative Ia adresa unor 
echipe ca U.T.A., S. C. Bacău, 
„U" Cluj, F. C. Argeș, A. S. A. 
Tg. Mureș. Să nu vă mai mi
rați însă că aceste scrisori insi
nuante — ca ultima, a dv. — 
rămîn fără răspuns.
• „în zadar căutăm în librării 
un regulament al jucului de 
fotbal!“ (AL. OGRINJEANU, 
București). V-am publicat neca
zul — de fapt și al altora — 
poate... aude editura „Stadion".

• „Propun ca în întreaga țară 
să se amenajeze multe terenuri 
de tenis. Acest sport — pentru 
tineri și vîrstnici — a cîștigat 
mulți adepți. Eu voi ajuta, în 
comuna mea, să se realizeze un 
astfel de teren". (C. DUMITRAȘ- 
CU corn. Sușani — Rîmești, 
jud. Vîlcea). Intr-adevăr, în 
multe colțuri ale țării a început 
să sc vorbească cu pasiune de

C.E. femei : 50 m — 6,3, 60 m — 
7,4, 400 m — 55,0, 800 m — 2 :07,5, 
1 500 m — 4 :20,0, 50 mg — 7,0, 60 
mg — 8,3, lungime — 6,40 m, înăl
țime — 1,80 m, greutate — 16,80

C.E. bărbați : 50 m — 5,6, 60 m — 
6,6, 400 m — 47,8, 800 m — 1 :50,0, 
1 500 m — 3 : 46,0, 3 000 m — 
7 : 59,0, 50 mg — 6,5, 60 mg — 7,7, 
lungime — 7,85 m, triplu — 16,30 
m, înălțime — 2,16 m, prăjină — 
5,10 m, greutate — 18,50 m.

LA DINAMO
La cea de a VllI-a consfătuire 

metodică a antrenorilor clubului 
sportiv Dinamo București au par
ticipat, recent, numeroși specia
liști, profesori de educație fizică, 
medici, activiști sportivi din ca
drul cluburilor, centrelor de cerce
tări din domeniul educației fizice 
și sportului din întreaga țară.

Lucrările consfătuirii s-au înscris 
pe .linia îmbunătățirii continue a 
nivelului profesional al cadrelor 
tehnice, a creșterii competenței lor 
profesionale. Cele 11 expuneri fă
cute au evidențiat preocupările. an
trenorilor și tehnicienilor de a găsi 
noi metode de îmbunătățire a per
formanțelor sportive.

Consfătuirea a marcat punctul 
final al dezbaterilor care au avut 
loc — pe parcursul unui an de pre
gătire profesională — în cadrul 
lectoratelor metodice.

VITEZISTELE ÎȘI
• Amînată din cauza timpului 

■nefavorabil, finala campionatului 
feminin de patinaj viteză a fost 
reprogramată pentru sîmbătă și 
duminică pe pista naturală a lacu
lui Ciucaș din Tușnad. După cum 
ni s-a comunicat din pitoreasca 
stațiune a județului Harghita, vre
mea e excelentă, sportivele aflate 
aici beneficiind, de cîteva săptă
mîni, de o gheață corespunzătoare. 
Prin urmare finalistele au avut 
condiții bune de pregătire, ceea ce 
ne îndreptățește să sperăm că în
trecerile vor fi aprig disputate. 
Cine va cîștiga ividiatul titlu ? 
Rezultatele obținute de Crista Tra- 
cher (Dinamo Brașov) și 
Tașnadi (Dinamo București) 
cursurile de verificare le 
ca principale pretendente 
mul loc. Tot la Tușnad se 
fășura — în paralel j— tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 30 De-

Maria 
în con- 
anunță 
la pri
va des-

CAMPIOANA PE ANUL 1971
cembrie", deschisă seniorilor 
juniorilor.

• Patinoarul Floreasca găzdu
iește in ziua de 26 decembrie un 
concurs popular de viteză, pentru 
copii și sportivi nelegitimați. Dis
putele vor avea loc pe o pistă re
dusă, începînd de la ora 8.

• Pe lîngă Școala Sportivă din 
Galați a luat ființă o grupă de 
patinaj viteză. Asistența tehnică 
este asigurată de proaspătul pro
fesor de educație fizică, Paul Ni- 
mereanu.

„ • Federația de specialitate a ho- 
târît ca actuala ediție a „Cupei 
speranțelor" să se desfășoare în 
zilele de 5 și 6 ianuarie pe pista 
lacului Ciucaș din Tușnad.

Și

înainte nu existau. Cu această mo
dificare întreaga pîrtie a Sulinaru- 
lui capătă dimensiuni regulamen
tare, un grad înalt de securitate 
pentru schiori, o protecție a schiu- 
riior (prin îndepărtarea pietrelor), 
o fluiditate a traficului spre tele
ferice. Amenajări și retușuri simi
lare s-au făcut și pe „Drumul Ro
șu", pîrtie de retragere și excursie 
pentru schiorii medii. Ar mai fi 
fost de lucru și pe alte pîrtii, dar, 
din lipsă de fonduri la timpul po
trivit — lucrările au fost atacate 
tîrziu și căderea zăpezii a împie
dicat terminarea lor. Acum buldo
zerele au amuțit. Dar în locul lor 
se aude duduitul rotund, calm, al 
mașinii de amenajat pîrtiile — RA- 
TRAC — care pregătește terenu
rile de exercițiu și școală și pîr
tiile de concurs. Deocamdată func
ționează una. A doua, — de pro
ducție românească (I.C.P.A.T. Bra
șov), este așteptată să-și ia sar
cinile în primire. Probele și încer
cările i-au confirmat calitățile. 
Schilifturile revizuite, în stare de 
funcțiune, sînt gata să înfrunte 
chiar și perioadele de maximă so
licitare. Deocamdată servesc numai 
circuitele schiorilor aflați în pre
gătire și turiștilor de tranzit du
minical care caligrafiază pe ză
padă. Instructorii de schi angajați 
de Trustul Carpați Brașov exersea
ză cu primele grupe de turiști stră
ini poposiți la Poiana. E doar în
ceputul. Greul abia începe.

Schiorii de performanță își ve
rifică pe pîrtiile de concurs pozi
țiile, echilibrul și ocolirile optime 
într-o neîntreruptă vînzoleală. 
Schiorii de la A. S. A. Brașov, C. 
Văideanu, M. Bălan, C. Tudor, I. 
Tîrea, C. Dinu, Ioana Belu, Mino- 
dora Zerman, D. Munteanu conduși 
de I. Cașa, cei de la Dinamo — I. 
Bobiț, N. Ghimbășanu, N. Barbu, 
G. Ivănescu, Iudith Tomory, antre
nate de N. Bobit, cei de la Politeh
nica Brașov — D. Munteanu, N. 
Crețoi, D. Rîmbețiu, G. Sindilaru 
pregătiți de prof. C. Diaeonescu 
precum și cei mai mici de la Vii
torul (antrenor C. Bîrsan) Șc. Sp. 
Brașov (prof. Gh. ' Cristoloveanu) 
Șc. Sp. Brașovia (prof. M. SulicA) 
sau Steagul roșu (antrenor R. Scîr- 
neciu) goneau în aceste ultime zile 
dinaintea concursului frenetici și 
explozivi, corectînd, calculînd, re- 
făcînd. totul de la început sub in
dicațiile și recomandările antreno
rilor.

Schiul este molipsitor. Privind la 
alții simți că nu poți rămîne ne
utru. Așa că — antrenați de silue
tele rămase pe retină — ne-am 
lansat și noi o dată cu alți spec
tatori spre vale, acolo unde te aș
teaptă doar regretul că minunea 
s-a terminat atît de repede.

Mihai BÎRĂ

ANUNȚ
I.E.A.B.S. organizează în va

canța de iarnă 22.XII.1971 — 
09.1.1972 ore de patinaj pu
blic pentru tineret la patinoa
rul artificial „23 August" cu 
următorul program :

Zilnic de la orele 16,00—18,00
Duminică de la orele 10,00— 

12,00 și 16,00—18,00

(Urmare din pag. 1)

entrenînd sute de mii de tineri în 
diferite acțiuni. De exemplu, o sea
mă de cercuri turistice, bucurîn- 
du-se de îndrumarea sectoarelor 
de turism au realizat în colaborare 
eu organele locale amenajarea și 
marcarea unor trasee în județele

BILANȚ 71
In cursul acestui an, B.T.T. 

a organizat prin agențiile sa
le, prin sectoarele și cercurile 
de turism peste 43 800 acțiuni 
la care au participat 1 800 000 
tineri din întreaga țară. Din
tre aceștia, 800 000 sînt elevi, 
550 000 salariați din întreprin
deri și instituții, 261 OOO^tineri 
de la sate, 
denți.

în cinstea 
aniversări a r.v-.ix., ««
la Doftana a fost vizitat de 
150 000 tineri din București.

în 1971 au fost permanen
tizate agențiile B.T.T. din Bucu
rești, Constanța și Brașov ; au 
fost înființate 7 noi agenții 
în județele Bihor, Cluj, Co
vasna, Mehedinți, Mureș, Tul- 
cea și Suceava.

peste 85 000 stu-

celei de a 50-a
P.C.R., muzeul de

Mureș, Tul-

Sibiu, Sucea-Maramureș, Neamț, 
va.

Este demnă de subliniat, de ase
menea, înființarea unop. noi £.ejcjjrj

EFORTURI PENTRU PROMOVAREA UNUI SPORT NOU

DE LA UN SINGUR JUDOKA DE VALOARE LA ACTIVITATEA DE MASĂ

PRIMII SĂRITORI INIȚIAȚI LA BAZINUL „23 AUGUST"

„Sportul" vinde cărți.
După cîte știm însă, un aseme
nea curs n-a fost încă editat.

• „Rog redacția să publice a- 
ceste rînduri ale unui pasionat 
de fotbal" (VALENTIN BRIEȚ, 
str. Tibuș 27, Tg. Lăpuș, jud. 
Maramureș). Ne cerem scuze, 
dar... nu le vom publica. Nu de 
alta, dar cu ce-am contribui la 
îmbunătățirea fotbalului dacă 
am publica toate scrisorile ful
minante, de multe ori ireveren
țioase ale „pasionaților" ? Dv. 
„atacați din plin" Rapidul, alții 
Pe Steaua ș.a.m.d. De astfel de 
„colaborări", n-avem nevoie.

Cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 
MUnchen, judo-ul, prezent pentru a 
doua oară la o reuniune a sportului 
mondial, își va sărbători Intrarea — 
sperăm definitivă — tn marea fami
lie a sporturilor olimpice. Astăzi, Fe
derația internațională de judo are în 
evidența sa, din Japonia pînă în Ni
caragua, din Cambodgla pînă în Ca
merun șl Tunisia, dar mai ales pe 
„vechiul continent”, peste 80 de țări «fi
liate, cu peste 11 milioane de praetl- 
canțl.

Dominat cu autoritate în primele 
două ediții ale C.M. din 1956 și 1958 de 
marii campioni al Japoniei, cu oca
zia celei de a treia ediții (Paris, 1961) 
se constată însă o deplasare a accentu
lui spre Europa, supremația revenind 
celebrului olandez Anton Geesink, Care 
va confirma apoi la Jocurile Olimpice 
de la Tokio șl la campionatele mon
diale de la Rio de Janeiro. Elevul lui 
Geesink, W. Raska, îl va fi un. demn 
succesor, cucerind pentru continentul 
nostru încă două titluri de campion 
mondial în 1967 și 1971, la Salt Lake 
City șl respectiv Ludwigshafen. Acest 
asalt permanent al europenilor spre 
vlrful piramidei judo-ulul mondial a 
declanșat instantaneu noi căutări din 
partea tenacilor judoka japonezi, deter- 
mlnînd perfecționarea tehnicii judo-ulul 
șl Intensificarea pregătirii fizice șl tac-

tice. Și primele consecințe apar, mar- 
cînd cu claritate orientarea spre dina
mizarea luptei prin eliminarea studiu
lui prelungit, judoka urmărind chiar de 
la începutul întllnirilor finalizarea defi- 

• nitivă a procedeelor tehnice de bază.
Faptul a determinat selecționarea acțiu
nilor motrice complexe cele mai efi
ciente care să poată fi executate rapid 
și surprinzător, în speță procedeele teh
nice de picior (ashi-waza). Aceste de
ziderate ale judo-ulul modern sint rea
lizate prlntr-o pregătire fizică la cel 
mai înalt nivel, prin însușirea proce
deelor tehnice pînă la detaliu, urmărin- 
du-se automatizarea a trei pînă la șase 
procedee de bază strict individualizate, 
executate indiferent de acțiunile adver
sarului. Această automatizare a proce
deelor tehnice Se face prin cunoaște
rea amănunțită a posibilităților de con
trare, eschivă și contraatac la care pot 
fi supuși judoka de către adversarii lor. 
Urmările se văd : campionatele mon
diale și europene din acest an au mar
cat o creștere substanțială a rolului 
tehnicii, in detrimentul forței, pentru 
obținerea victoriei. Tocmai acest fapt, 
a determinat introducerea acestui sport 
în programele de învățămtot în multe 
țări ca Japonia, Franța, R.D.G., Anglia, 
Olanda, în care judo-ul tehnic și dina
mic este bine conturat, urmărindu-se 
eu această ocazie selecționarea și inl-

Activitatea turistică
specializate în speologie, ocrotirea 
naturii, arheologie, fotografie, în 
care tinerii sînt conduși de spe
cialiști din respectivele domenii.

Agențiile B.T.T. au făcut dovada 
viabilității și a capacității lor, or- 
ganizînd în bune condiții nu numai 
excursii, dar și tabere de odihnă 
pe plan local și central. Ele au 
atras un număr sporit de tineri 
în activități turistice, le-au oferit 
o gamă largă de servicii, au reali
zat o pregătire corespunzătoare a 
ghizilor și organizatorilor de tu
rism. Preocupîndu-se totodată de 
valorificarea potențialului turistic 
din perimetrul activității lor, agen
țiile au inițiat preluarea, amena
jarea și administrarea unor baze 
turistice simple (cabane, tabere de 
căsuțe și corturi) inclusiv cantine
le și terenurile de sport aferente, 
iar acest fapt a stimulat interesul 
tinerilor pentru excursii.

Noul an turistic pune în fața Bi
roului de Turism pentru Tineret 
noi sarcini, atît sub aspect canti
tativ dar, mai ales, calitativ. U.T.C. 
promovează un turism social cu 
caracter educativ, un turism care 
să contribuie la dezvoltarea patrio
tismului, la lărgirea orizontului 
cultural, la cunoașterea valorilor 
artistice ale poporului nostru.

In această direcție, o însemnă
tate deosebită are aplicarea măsu
rilor, stabilitele plenara <S,& al

P.C.R. din 3—5 noiembrie, privind 
pregătirea politico-ideologică a în
tregului nostru popor. De aseme
nea 11 Mărirea plenarei C.C. al 
U.T.C. cu privire la aniversarea 
semicentenarului Uniunii Tinere
tului Comunist prevede noi sar
cini pe linia turismului educativ. 
Una din importantele acțiuni pre
văzute pentru anul 
tă „Tineri, — să ne 
tria socialistă I" este 
tei aniversări și are 
ținut educativ. Este 
ciclu de acțiuni turistice desfășura
te sub această titulatură și cuprin
zând activități pentru cunoașterea 
istoriei și tradițiilor mișcării mun
citorești ca și a istoriei Uniunii 
Tineretului Comunist, activități 
pentru cunoașterea complexă a ju
dețului și a altor zone din țară, 
contribuții VOluntar-patriotice la 
valorificarea și gospodărirea 
fondului turistic din județ, activi
tăți teoretice și practice de turism 
specializat etc.

Adăugind la aceasta faptul că în 
excursiile de sfîrșit de săptămînă 
sau de mai lungă durată se va 
pune un accent și mai mare pe vi
zitele în întreprinderi, în muzee și 
expoziții, în întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole de 
producție fruntașe, reiese că se va 
da turismului pentru tineret un 
continui owrey, gaj bogat, £â££.ș3

contribuie la creșterea noilor ge
nerații în spiritul patriotismului 
socialist.

Congresul al IX-lea al U.T.C, 
programul de activități dedicat a-

PERSPECTIVE 72

1972, intitula- 
cunoaștem pa- 
dedicată aces* 
un bogat con- 
vorba de un

— Acțiunea de masa „Floa
rea de colț", deschisă tuturor 
tinerilor între .14 și 30 ani, 
necesitînd îndeplinirea unor 
norme cu un anumit grad de 
dificultate ;

— Ciclul de activități turis
tice „Tineri, să ne cunoaștem 
patria socialistă" ;

— Organizarea pe o scară 
mai largă a excursiilor de sfîr- 
șit de săpfămînă ;

— îmbogățirea programului 
turistic al tineretului de la 
sate ;

— Organizarea unor excursii 
de studii și documentare pen
tru studenți;

— Stimularea acelor forme 
de turism care implică mersul 
pe jos, viața în mijlocul na
turii. ,

niversării a 50 de ani de la înfiin
țarea U.T.C. vor contribui, in mod 
evident, la dezvoltarea turismului 
pentru că aceasta constituie, după 
cum s-a mai arătat, parte inte
grantă în ansamblul muncii edu
cative desfășurată de U.T.C. iurin-

țlerea timpurie în judo. Astfel, se iveș
te posibilitatea ca, începînd de la vîrsta 
de 10—12 ani, copiii să fie încadrați in
tr-un sistem competițional complet, cu 
atît mai mult cu cit caracterul aplica
tiv șl educativ al judo-ulul este unanim 
recunoscut.

Față de dezvoltarea pe plan mondial 
a acestui sport, în țara noastră, fede
rația de specialitate a depus eforturi 
susținute pentru organizarea unui sistem 
competițional, care să corespundă ce
lor două obiective prestabilite : dezvol
tarea de masă a judoului și ridicarea 
continuă a nivelului performanțelor 
sportive, care să permită în ultimă in
stanță înscrierea cu succes a judoului 
românesc in contextul activităților inter
naționale, Astăzi, F. R. Judo are în 
evidența sa 116 secții afiliate, 15 centre 
pe lingă casele pionierilor și 3 de ini
țiere eu platA frecventate de peste 13 000 
de sportivi. Astfel, a fost posibil ca 
în urma competițiilor locale, a cam
pionatelor și concursurilor republicane 
de copil, juniori, tineret șl seniori să 
apară numeroase elemente de perspec
tivă care, bine pregătite, pot ridica ju- 
do-ul românesc la nivelul Impus de ac
tivitatea internațională. Beneficiind de 
condițiile necesare unei bune pregătiri, 
judoka Gheorghe Boșcu, Alex. Dumi
tru, Ionel Lazăr, Constantin Georgescu, 
i.azăr Moldovan, I. Szokocz, Roman 
Cornel șl alții pot oricînd să se claseze 
pe locuri fruntașe în multe competiții 
internaționale. Totuși, nivelul de pregă
tire a majorității antrenorilor noștri nu 
Se ridică la nivelul exigențelor mon
diale, lipsa de experiență, insuficiența 
materialului specific constituie încă 
greutăți majore în procesul de perfec
ționare și ridicare profesională a ca
drelor de specialitate. De asemenea, nu 
putem alinia o echipă solidă de seniori 
care să ne îndreptățească aș'aptărlle 
prin rezultate de valoare, obținute în 
compania celor mai bune selecționate 
din Europa. Singur Gh. Boșcu poate 
concura cu succes Ia marile competiții 
de judo, dar și el are nevoie de o teh
nică îmbunătățită, completată de un 
mai mare interes depus în pregătire. Lo
turile naționale de juniori și tineret au 
multe resurse și posibilități de a afir
ma pe unii dintre componenți, pe plan 
european și chiar mondial. I. Lazăr, C. 
Roman, A. Dumitru, L. Moldovan, C. 
Georgescu șl alții au cucerit medalii în 
mari competiții internaționale, în urma 
unor victorii obținute in detrimentul 
unor judoka clasați po locuri fruntașe 
la campionatele europene de juniori.

Cu toate eforturile depuse, nu s-a 
putut rezolva problema Costumelor de 
judo (anual sint necesare 15—20 000) pen
tru copii, juniori și seniori, a saltele
lor speciale etc. Sprijinul Ministerului 
Industriei Ușoare se face Imperios ne
cesar în aefiastă direcție. De asemenea, 
unii antrenori nu aplică în procesul de 
instruire orientarea metodică trasată de 
federație. Se mai lucrează. în unele ca
zuri, fără planificare și fără o eviden
ță clară a activității, iar procesul de 
antrenament nu se ridică la nivelul so
licitat de efortul competițional inter
național.

Biroul F. R. Judo va urmări în con
tinuare dezvoltarea în masă a acestui 
sport, depistarea, selecționarea și pre
gătirea celor mal dotați judoka pentru 
judo-ul de performanță, punind un ac
cent deosebit pe pregătirea continuă a 
antrenorilor — cadre de bază chemate 
să contribuie la afirmarea, rapidă a ju- 
do-ului românesc pe pian mondial.

ANTON MURARU 
secretar general al LB. Judo

Clubul Progresul a avut o fru
moasă inițiativă cînd a organizat 
un concurs de sărituri pentru copii 

---- x sport chiar în 
Au

de 
pri-

inițiați în acest 
cursul lui ’71 la bazinul „23 
gust“. întrecerile s-au bucurat 
un deplin succes datorită în 
mul rînd promițătoarei compor
tări a micuților sportivi, care au 
avut drept obiectiv principal obți
nerea categoriilor de clasificare a 
V-a și a Vl-a.

Tată primii clasați. Născuți în 
1960, ți 1962, fetițe cat. a

132, 90 p,
128, 50 p,

V-a: 1. Rodica Anghel
2. Florentina Marinescu
3. Anișoara Dulceanu 114, 35 p’; 
cat. a Vl-a: 1. Constanța Petrescu 
89, 40 p, 2. Mariana Andrei 88, 10 
p, 3. Mariana Drumeș 58, 60 p ; 
băieți: 1. Adrian Cuceanu 54, 20 p, 
2. Alexandru Duțu 42, 50 p, 3. Da
niel Schiau 
cuți în 1957,
hai Faraon
Sărea 166,
150, 45 p.

p; băieți năs- 
și 1959 : 1. Mi- 
75 p, 2. Nicușor 
3. Daniel Stan

OFERIȚI CADOURI CELOR DRAGI!

ÎNAINTE DE A VĂ DECIDE CE SĂ CUMPĂRAȚI, VIZITAT! NE PARAT

MAGAZINELE COOPERAȚIEI DE CONSUM
unde jjuteJi alege cadouri frumoase si utile gentru toate virstele
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LOVITURILE DE LA 11 M
Secvență de joc la una din cele mai disputate partide ale sezonului.

1, PESCARI)
5, DOMIDE — 6, RADU

9. RUGIU- 
(Oblemenco) — 11, LICĂ (Jer- 
— 5.

In cele 15 etape ale turului s-au 
înscris 294 de goluri : cu o medie 
de 19,60 goluri de etapă și cu o me
die de 2,45 goluri de partidă. Cele 
mai multe goluri s-au marcat în 
etapa a IV-a și a XI-a : 28. Cele 
mai puține goluri s-au înscris în 
etapa a IX-a și a X-a : 13.

Situația golurilor pe comparti
mente se prezintă astfel : 16 apă
rători au marcat 18 goluri ; 27 de 
mijlocași au înscris 53, iar 69 de 
atacanți au marcat 212 goluri.

Pe lista golgeterilor figurează 112 
jucători: U.T.A. și Politehnica, fieca
re cu cîte 10 jucători, Dinamo, Stea
ua, Farul și Jiul — cu 8, Steagul 
roșu, F. C. Argeș, S. C. Bacău și 
„U“ Cluj — 7, Rapid, C.F.R. “ ' 
și A. S. Armata — 6, Univ. 
iova și Petrolul — 5, Crișul —

ECHIPA EFICACITĂȚII
Iată o echipă a campionatului al

cătuită din jucătorii care au mar
cat cele mai multe goluri: ADA
MACHE — GEORGESCU — 2, BA- 
DIN — 1, OLTEANU (Steagul 
roșu) — 2. POPOVICI (Codrea, Mi- 
băilă și Comănescu) 
(Anca) \ 
(Lucescu) — 5, KUN 
BEI 
can)

Cluj 
Cra-

cele 120 de partide ale turu-fn
lui s-au dictat 27 de lovituri de la 
11 m : 18 au fost transformate, iar 
9 ratate; 21 au fost acordate în 
favoarea gazdelor, iar 6 în favoa
rea oaspeților; 20 au fost dictate 
pe motiv de fault, iar 7 pentru 
henț.

Iată situația penaltyurilor pe 
echipe i U.T.A. a beneficiat de 2 și 
a fost sancționată eu unul; 
Bacău (0—0); ~ j
F.C. Argeș (2—3) ; Steagul 
(0—2); Steaua (3—1) ; 1
(4—2): Rapid (2—2); A.S.A. 
Jiul (0—0); Univ. Craiova 
Politehnica (1—4); Farul 
Petrolul (1—1) ; Crișul
C.F.R. Cluj (1—3). Ioșif Ritter si 
T. Moarcăș au dictat cele mai mul
te lovituri de la 11 m: fiecare 
cîte 4.

lată și numele jucătorilor care 
au văzut „roșu" in fața ochilor, 
fiind eliminați de pe teren: Fa- 
nea Lazăr, Dumitrache, Dărăban, 
Deselnicu. N. Ionescu, Șoo, Nistor, 
Sameș, Mureșan.

GH. LIMONA — PRIMUL ARBITRU 
AL SEZONULUI

S.C.
„U“ Cluj (3—2); 

roșu 
Dinamo 
. (1-1);

(5—1); 
(1-3) ; 
(1-D;

Cele 120 de partide ale turului 
au fost conduse la centru de 31 de

CLASAMENTUL TURULUI

ARE CUVINTUL STATISTICA

cavaleri ai fluierului, care au pri
mit 517 stele. Cronicarii ziarului 
nostru au acordat de 59 de ori cîte 
5 stele, de 41 de ori cîte 4 stele, de 
18 ori cîte 3 stele, iar de două ori 
cîte 2 stele. Cele mai multe stele 
au fost acordate în etapa a X-a : 
38. Cele mai puține stele au fost 
acordate în etapa a Vl-a șî a Xl-a: 
32.

Iată un clasament al arbitrilor pe 
baza mediei de stele: 1. GH. LI
MONA 4,85 (34 de stele obținute 
în 7 meciuri) ; 2. N. Rainea 4,83 
(29:6): 3. V. Pădureanu 4,80 (24:5): 
4—6. C. Petrea (23:5 ; N. Pe- 
triceanu (23:5), C. Ghemi- 
gean (23:5) 4,60; 7—8. N.
Cursaru (22:5), A. Bentu (22:5) 4,90, 
9. V. Dumitrescu 4,33 (26:6) :
10—11. O. Anderco (25:6), I. Rus 
(25:6) 4,16 etc. Au intrat în calcul 
arbitrii care au condus cel puțin 
5

Ștefănescu 1,33 (20:15); 
1,35 (19:14); 15. M. Io- 

(17:12), 16. Costaș 1,46 
Au intrat în discuție

partid»

ADAMACHE ÎN FRUNTEA 
GOALKEEPERILOR

Iată un clasament al portarilor 
pe baza mediei de goluri (se în
tocmește raportind numărul golu
rilor primite Ia 
lor jucate): 1.

(11:15); 2. Andrei 0,80 (8:10) ; 3. 
Haidu 0,90 (10:11) I 4. Vidac 0,93 
(14:15)i 5—8. Ghiță (13:13); Con
stantinescu (7:7), Oprea (8:8), Na
gel (15:15) — 1,00; 9. Suciu 1,06 
(16:15); 10. Ștefan 1,07 (14:13), 11. . 
Răducanu 1,15 (15:13) : 12. Stan 1,26 
(19:15) ; 13.
14. Bologan 
nescu 1,41 
(22:15) etc,
numai portarii care au evoluat în 
cel puțin 7 partide. De menționat 
că Moldovan („U“ Cluj) a jucat 
șase meciuri și a primit doar un 
gol.

Cele 16 divizionare au folosit 305 
jucători : U.T.A. — 15: A.S.A. — 
16 ; Rapid, Steagul roșu și „U“ 
Cluj — 17 ; Farul — 18 ; Steaua și 
Politehnica — 19: Dinamo, S. C. 
Bacău, Jiul, F. C. Argeș și C.F.R. 
Cluj — 20: Univ. Craiova și 
trolul

Dinamo — Universitatea Cluj
scrie în propria poartă : Cojocaru 
și Dragomir (C.F.R. Cluj), pentru 
Jiul, Dodu (Jiul) pentru Steaua, 
Gruber (Petrolul) pentru Steaua. 
Popovici (U.T.A.) pentru Dinamo, 
Lereter
Penzeș 
Haidu
Lereter
Toth (A.S.A.) pentru Politehnica, 
Sărac (Crișul) 
10 jucători au 
iar Lereter a
a beneficiat de patru autogoluri, 
iar Jiul și „U“ Cluj de. două. 
U.T.A. și-a înscris trei autogoluri.
GOLGETERII ACTUALI Al DIVIZIEI A

(U.T.A.) pentru „U“ Cluj, 
(C.F.R. Cluj) pentru Steaua, 
(Steaua) pentru „U“ Cluj, 
(U.T.A.) pentru S.C. Bacău,

pentru Steaua. Deci 
înscris 11 autogoluri, 
marcat două. Steaua

Rugiubei 
Oblemenco 
din 11 m.
Neagu (Rapid), Kun

(Sport 
(Univ.

Dobrin (F. C. Ar-

1970 71

22 ; Crișul — 23.
AUTOGOLURI

Pe-

numărul meciuri- 
ADAMACHE 0,73

Vă 
reușit

prezentăm jucătorii care 
„performanța" de a-și

au 
în-
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Reportaj la Băile Felix

VĂTAFU: „Avem o echipă de 29 de goluri
la... jumătatea întrecerii

• Rezervat pentru S.C. Bacău! ® Antoaneta Hrițcu 

iși apăra soțul • „Acum nu ne mai ascundem de privi

rile suporterilor*4 (Velicu) • Unanimitate pentru 

llie Năstase
Nu, Dembrovschi n-a fost singu

rul fotbalist de la Sport Club Ba
cău aflat la Băile Felix. I-am în- 
tîlnit aici pe alți cinci componenți 
ai vicecampioanei de toamnă, pe 
Vătafu, căpitanul fericitului echi
paj, pe Velicu, Duțan, Hrițcu și 
Florea, ultimii doi sosiți în sta
țiune împreună cu soțiile lor.

- In afara lui Vătafu și Hrițcu, 
care s-au deplasat fără motive spe
ciale la Băile Felix („cîteva băi 
nu-mi strică. Dimpotrivă, îmi pre
lungesc, poate, activitatea de jucă
tor" ne mărturisește Vătafu), cei
lalți se află aici cu... avizul medi
cului, care le-a prescris băi, io- 
nizări, împachetări cu parafină, 
fiecărui?, potrivit diagnosticului i 
decalicifiere musculară — Du
țan, traumatisme la genunchi .și 
gleznă — Velicu, fractură de cla
viculă — Florea.

★
' Răspîndiți, așadar, care -încotro, 
ei se reîntîlnesc, la ora amiezii. în 
cantina-restaurant, la una din me
sele pe care, grijuliu, atent cu fot
baliștii fruntași, responsabilul a- 
cestei unități a scris cu mîna lui 
pe un cartonaș alb : Rezervat pen
tru S. C. Bacău.

Aici, după masă, în răgazul de, 
circa un ceas pentru siestă, repor
terul îi are la dispoziție pe acești 
jucători.

Discuția noastră decurge în voie 
(ca în vacanță), se sare de la una 
la alta (mai ales cînd se amestecă 
și... soțiile : „V-aș ruga să interve-

niți și dv. pe lingă antrenori să 
nu-l mai scoată din echipă pe so
țul meu, așa fără nici un motiv. 
L-ați văzut cît de mult muncește 
în teren; deși joacă mijlocaș, în
scrie și goluri, l-a remarcat pînă și 
Angelo Niculescu...", este de pă
rere simpatica Antoaneta Hrițcu, 
tehniciană dentară, în vîrstă de 26 
ani), ceea ce nu ne împiedică, bine
înțeles, după o prealabilă ordine 
în notițele noastre, să ajungem la 
niște concluzii. Primo: cu toții 
sînt pe deplin satisfăcuțl de mo
dul în care a mers echipa lor în 
prima parte a campionatului. („Cu 
totul altfel decît în primăvară ne 
privește lumea în oraș. Acum nu 
mai ne ascundem de privirile su
porterilor. E o plăcere să ieși pen
tru un tur pe strada principală", 
ne spune Velicu); secundo: nici 
unul dintre ei nu-și vede echipa 
maj jos de locul 3 (cleci pe po
dium !) la sfîrșitul întrecerii. Și ei, 
asemenea lui Dembrovschi, o văd, 
de pe acum, campioană pe 
U.T.A. („Știe să stea în teren — 
e de părere strategul Duțan —, 
ceea ce nu-i puțin. Nu se pierde 
cu firea 
ii-a rodf.t 
țio: fără 
în parte 
mei nice!
înaintea startului, cît și pe par
cursul întrecerii „Altădată, remar
că Vătafu. din cauza antrenamente
lor superficiale, echipa nu-și putea 
menține forma sportivă mai mult

dacă e condusă cumva, 
in întîlniri grele"); ter- 
nici o excepție, fiecare 

atribuie acest loc 2 te- 
pregătiri efectuată atît

de cinci etape. Pe cînd acum, ați 
văzut; avem atac de 29 de go
luri...". După care se corectează 1 
„Scuzați, avem echipă de 29 de go
luri la... jumătatea întrecerii. A- 
cum, la noi, înscrie și Hrițcu, și 
Comănescu, 
Mioc..."

mai contribuie și

★
prezența lor în „bloc"Profit de

șî îi rog Isă-mi numească, pe bază 
de... argumente pe cel mai bun 
fotbalist al anului. Le reproduc în
tocmai răspunsurile i

Vătafu: Dumitru; e jucător de 
talie mondială.

Velicu : Lupescu ; un fundaș care 
înscrie goluri și la echipa lui de 
club și la națională. Cînd e min
gea le el, n-ai emoții.

Florea: Dobrin ; ce mai încoace 
și-ncolo, e un artist.

Hrițcu; Dobrin ; la valoare a a- 
dăugat și constanță.

Duțan: Domide; îmi place mult, 
are „ochi", are șut.

Revăd preferințele lor și constat 
o mare diversitate. îmi permit să 
remarc cu glas tare i și cînd noi 
cronicarii ne mai deosebim la note, 
vă supărațif

★
De la fotbal. încep un sondaj și 

la ancheta „Cel mai bun sportiv 
român al anului ’71". Nu-i mai în
șir pe cei cinci băcăuani. Un sin
gur nume a fost pe buzele lor i 
1LIE NĂSTASE? „E mare dom'le 
— îl susține Vătafu. Datorită lui și 
lui Țiriac am aflat în acea teribilă 
seară, a campionilor, ce e ghem, 
break și tie-break. In acea teribilă 
seară Năstase m-a convins că lupta 
sportivă nu e pierdută în nici o si
tuație...".

Ceasul de siestă trecuse...

G. NICOLAESCU

5-1, DAR PUTEA FI MAI RAU PENTRU RAPID
Că Steagul roșu cîștigă pe teren 

propriu, desigur, nu-i 
Că Rapidul pierde la 
nu-i o surpriză. Aici, 
și-au lăsat, cu ani în

de mirare. 
Brașov, iar 

giuleștenii 
urmă, spe

ranțele de a cuceri titlul de cam
pioni. Dar acest scor de 5—1. în
registrat miercuri pe stadionul Ti
neretului din Brașov, merită a fi 
explicat i 
cut-o în

mai pe larg decît am fă- 
cronica noastră de ieri.

de doi mărșăluitori, am putea spune 
că în timp ce unul (în cazul nostru 
Steagul roșu) a parcurs distanța 
Brașov — București, celălalt (Ra
pid) abia se 
Ploiești...

Da, așa au 
gul roșu s-a 
gură, într-o 
„contracronometru*1. A luat meciul 
Pe cont

afla la ieșirea din 

stat lucrurile. Stea- 
angajat, de una sin- 

irezistibilă cursă

propriu și l-a tratat ca a-

an
Năsturescu, ca întotdeauna, s-a zbă
tut, dar n-a putut face mare lu
cru, Angelescu a fost un anonim. 
Despre forma Iul Neagu, ce să mai 
vorbim ? Ce se întîmplă cu acest 
jucător ? Se pare că el l-a molipsit 
și pe Daniel Ene, care a început 
sezonul cu o poftă deosebită și 
l-a terminat ca o rezervă de care 
nimeni nu știe nimic. Nici cu Ră- 
ducanu, nici cu Pop, așa cum s-au

1. Dinamo
2. Petrolul
3. Rapid
4. Steagul roșu
5. U.T.A.
6. Politehnica
7. Farul
8. Univ. Craiova
9. Steaua

10. Sport Club Bacău
11. „0" Cluj
12. F. C. Argeș
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

8
8
5
7
8
7
7
7
5
7
6
4
6
5
3

3

4
3
8
4
1
3
3
3
5
0
2
5
1
2
4

0

3
4
2
4
6
5
5
5
5
8
7
6
8
8
8

12

26—13
20— 15
17—11
10—10
23—15
26—22
25—25
12—12
21— 21
22—20
17—17
19— 21
15—18
20— 26
10—18
8—27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

U.T.A.
Sport 
„U" Cluj
F.C. Argeș 
Steagul roșu 
Steaua
Dinamo 
Rapid
A. S, Armata

Club Bacău

echipe

Univ. Craiova 
Politehnica
Farul
Petrolul
Crișul
C.F.R. Cluj

mai seamănă acum

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
9
6
5
6
7
5
5
5
4
5
5
2
1

2
4
5
6
4
4
5
6
4
5
6
6
7
8
9
9

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

8—22
5—22

11—25

22
19
18
18
17
16
16
16
16
15
14
13
13
12

8
7

în oglinda celor două clasamente, foarte puține 
lui trecut. Unele arată mai bine, altele dimpotrivă. U.T.A., S.C. Bacău, Universitatea Cluj și Jiul au făcut ascen
siuni frapante. Și Steaua a cîștigat trei locuri față de situația de anul trecut. Intr-un relativ echilibru pozițional 
nu se află decit Steagul roșu. în schimb, Dinamo, Petrolul, Rapid, Politehnica și Farul au coborit „In picaj", în 
vreme ce Universitatea Craiova și C.F.R. Cluj au pierdut și ele pozițiile ceva mai confortabile de anul trecut. .

U.T.A. este acum un lider incomparabil mai autoritar decit era IJInamo anul trecut, iar Crișul are mult 
mai puțină șanse să „se agațe" de locul 14 decît avea Progresul la jumătatea campionatului precedent. Oricum, 
problema echipelor sortite retrogradării era cu un an în urmă mai puțin grea pentru „echipa bancarilor" decît în 
prezent pentru ocupanta locului 15. De menționat că ultima clasată reușise să ciștige în toamna trecută 3 partide, 
in timp ce acum C.F.R. Cluj n-a înregistrat decît o singură victorie.

Anul trecut, cele mai eficace echipe înscriseseră tn 15 partide cite 26 de goluri (Dinamo și Politehnica lași). 
Acum acest „plafon" a fost depășit de U.T.A. (33 de goluri) și S.C. Bacău (29 de goluri).

(Urmare din pag. 1)

astfel de manifestări inacceptabile 
au apărut nu numai pe stadioane 
sau în sălile de sport, ci _s-au în
registrat și în afara lui. în socie
tate, în familie. Unii sportivi s-au 
lăsat dominați de infatuare (fotba
liștii Florea Dumitrache, Viorel 
Sălceanu, Mircea Constantinescu). 
Alții au devenit robii unor inte
rese meschine, Victoria Dumitru — 
caiac. BTorica Grigore — gimnasti
că, Beatrice Huștiu — patinaj, ul
tima plătind tributul unor influ
ențe negative). O serie de sportivi 
au manifestat superficialitate în 
pregătire, Și prin aceasta lipsă de 
devotament pentru echipă și club, 
printre aceștia numărîndu-se Gh. 
Huțanu — hochei. Și trebuie spus 
că au fost și cazuri in care s-au 
încălcat normele etice, de compor
tare în societate : Constantin Fu- 
gigi — rugby, Marin Constantines
cu — box. într-o unanimitate de 
opinii, am spus un ,,NU“ hotărît 
acestor cazuri. Toate au fost ana
lizate cu maximum de exigență, în 
ședințele secțiilor și clubului, lu- 
îndu-se măsuri exemplare, care, 
pentru unii (Marin Constantinescu, 
Floriei Grigore, Beatrice Huștiu, 
Constantin Fugigi) — au mers 
pînă Ia scoaterea din club. De 
fapt, ei înșiși, prin comportarea a- 
vută. s-au exclus din colectivul 
nostru. Pentru ca astfel de feno
mene să nu se repete, acționăm în 
sensul dezvoltării responsabilității 
individuale, în sensul măririi for
ței de influență a opiniei colective. 
Astfel, comportarea necorespunză
toare în meciuri a fotbalistului Flo
rea Dumitrache a constituit subiec
tul unei severe analize, întreprinse 
de toți coechipierii săi, Dumitrache 
primind din partea colectivului 
secției un vot de blam. Aceeași fer
mitate critică au dovedit-o și ho- 
cheiștil care, într-o „furtunoasă" 
ședință a secției, au condamnat de
lăsarea lui Huțanu; Ja antrenamente

cu imaginea lor din iarna anu-

Il GOLURI : 
Club Bacău), 
Craiova) — 5

9 GOLURI : 
II (U.T.A.).

8 GOLURI :
geș) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Dembrovschi (Sport 
Club Bacău), Jercan (F. C. Argeș), 
D. Ene (Rapid), Doru Popescu 
namo), Domide si Broșovschi 
din 11 m (U.T.Â.), . Adam 
Cluj) — 3 din 11 m.

5 GOLURI : Anca și Lică 
Cluj). Radu (F. C. Argeș), Pescaru 
(Steagul roșu), Lucescu (Dinamo) 
— 4 din 11 m.

4 GOLURI : Cuperman (Politeh
nica), Soo (C.F.R. Cluj), Ghergheli 
(Steagul roșu), Tănase (Farul), Pa
nă (Sport Club Bacău), Hajnal și 
Naghi (A.S. Armata), Năstase (Stea
ua). Stoian (Jiul), Frățilă (F. C. 
Argeș).

3 GOLURI ; Sima șl Petescu 
(U.T.A.), Moldovan (Petrolul), Ca- 
raman (Farul), Pîrvu (Univ. Cra
iova), Sălceanu (Dinamo), Mureșan 
(A.S. Armata) — 1 din 11 m, Ne- 
cula (Steagul roșu), Lupulescu (Po
litehnica), Sorin Avram (Sport Club 
Bacău).

2 GOLURI : Both (U.T.A.), 
dănescu, Vigu și Tătaru — cîte 1 
din 11 m (Steaua), Fl. Dumitrescu, 
R. Nunweiller și Dumitrache (Di
namo), Fazekaș (A.S. Armata). D. 
Neagu (Univ. Craiova), Zotinca, 
Ftorescu și Olteanu (Steagul roșu), 
Marica (Politehnica), M. Bretan și 
O. Ionescu (C.F.R). Moț (Crișul), 
Georgescu (Jiul), Munteanu I („U" 
Cluj), Ologu (Farul). Dincuță (Pe
trolul), Hrițcu (Sport Club Bacău), 
Dumitru (Rapid).

Grupaj realizat 
de Adrian VASILESCU

t
Ior-

Un nou gol in poarta Rapidului, echipă surclasată la Brașov, în ultima partidă a turului Lupescu Rămu-
reanu culeg balonul din. fundul plasei, în vreme ce Pescaru exteriorizează bucuria învingătorului

Foto ! N. BOGDAN -Brașov 
prezentat lucrurile Ia Brașov, Ra
pid nu avea nici o șansă. Se poate 
spune că acest 5—1 este un scor 
destul de „strîns" față de ceea ce 
s-a petrecut pe teren. Doar cu Du
mitru, naufragiat curajos în mijlo
cul valurilor ofensivelor brașovene, 
Rapidul n-a putut ține piept și a 
trebuit să se consoleze cu faptul 
că a înscris ultimul gol al turului...

Constantin ALEXE

Severa înfrîngere a Rapidului nu 
e nici de domeniul îmtîmplării, nici 
o chestiune de șansă pentru ste
gari sau de... neșansă pentru rapi- 
diști. Nu I în mare măsură, sco
rul reflectă ceea ce s-a întîmplat 
miercuri pe stadionul brașovean.

Dacă ar fi să comparăm compor
tarea celor două echipe cu o cursă

tare. Stegarii au pregătit acest meci 
cu o amfiiție formidabilă. Au pro
fitat, într-adevăr, de avantajul li
nei odihne fiz'lce și, mai ales, psi
hice — ale căror efecte s-au văzut. 
O prospețime și o putere de luptă 
(o adevărată risipă de energie), 
rar ne-a fost dat să vedem.

Echipa Rapid, pe care am 
zut-o și în ultimele jocuri, s-a 
zentat așa cum o știam : fără
gă, incapabilă să poată duce la 
sfîrșit o luptă ca aceea pe care a 
provocat-o Steagul roșu. Dumitru 
a fost singurul jucător giuleștean 
care a putut ține pasul cu adver
sarul. Fundașii centrali — Boc și 
Lupescu — au mai făcut ceva care 
a dus la „strunirea" adversarului 
în anumite momente. în situații 
disperate. Boc n-a mai avut 

de pildă — decît 
pe Gyorfi, căruia

cum

vă- 
pre- 
vla-

LA CLUBUL DINAMO
și meciuri, semn al Infatuării, al 
desconsiderării echipei.

Stadionul exercită, pe zl ce trece, 
o forță de atracție tot mai mare, 
sportivul devenind astfel un inter
pret popular, cu o asistență uriașă, 
pe teren și în fața aparatelor de 
televiziune, a aparatelor de radio. 
Numele lui circulă, este cunoscut, 
prețuit, admirat. Numeroși tineri 
visează să ajungă ca el, să-i se
mene, și-l aleg, de fapt, drept 
pildă în viață. De aceea, se impu
ne ca ei, sportivul, să fie un e- 
xemplu nu numai pe tărimut per
formanței, pe care nu toți o pot 
atinge, ci șj pe acela al comportă
rii corecte de fiecare zi, spre care 
trebuie să tindă orice tlnăr, orice 
cetățean Stadionul trebuie, deci, să 
fie nu numai un generator de ener
gii. ci și un cîmp fertil pentru creș
terea unor sentimente înalte, a u- 
nei morale exemplare.

— în repetate rinduri, s-a e- 
vidențiat existența unei legături 
trainice intre conștiinciozitatea 
profesională și performanța 
sportivă. Cum se achită sportivii 
de Ia Dinamo, tovarășe preșe
dinte, de sarcinile ce le revin Ia 
locurile lor de muncă ?

— Este o problemă de mare im
portanță, căreia îi acordăm o aten
ție deosebită. Ne interesăm în
deaproape nu numai de performan
ță, ci și de împlinirea profesională, 
de prezentul și, mai ales, de vi
itorul sportivilor. Combatem și vom 
combate practica greșită de tole
rare a sportivilor care nu se în
cadrează in mod efectiv in produc
ție, pentru că sportul nu trebuie să 
se transforme într-o oază, unde 
să-și găsească refugiul cei care dis
prețuiesc activitatea productivă. Am 
avut sitțiații izolate, a gimnastei 
Flori ca Grigore. care, premeditat,

își neglija îndatoririle profesionale. 
Astăzi, ea nu mai este membră a 
clubului nostru. Deseori. întreprin
dem sondaje la locurile de muncă 
ale sportivilor clubului, discutăm 
periodic la nivelul secțiilor și al 
clubului despre prezența și efici
ența acestei prezențe în producție 
a sportivilor, organizăm cursuri 
pregătitoare cu caracter profesio
nal etc.

Avem în club numeroși sportivi 
fruntași, care își îndeplinesc cu 
conștiinciozitate sarcinile profesio
nale. Astfel, sînt Ion Monea, Anto- 
niu Vasiie, Paul Dobrescu — box, 
Radu Diaconescu, Paul Visncr, 
Gheorghe Novac — baschet, Aurel 
Vcrnescu. Ivan Patzaichin — ca
iac-canoe. Ștefan Tudor — canotaj, 
Marcel Roșea. Mariana Feodor — 
tir- Și aș putea numi încă mulți, 
multi sportivi dinamoviști cu care 
ne mîndrim și pentru reușitele lor 
pe linie profesională.

— Este știut de toată lumea 
că antrenorul deține și în mun
ca de educație o poziție cheie. 
Ce ne puteți șpune, în această 
direcție 7

— Munca de educație a sportivi
lor trebuie făcută de cei cu înalte 
calități morale. Ii apreciem, fireș
te, pe antrenorii clubului prin 
prisma performanțelor realizate de 
sportivii de care se ocupă, de care 
răspund, dar și în funcție de ni
velul educativ, de comportamentul 
social al acestora. Sînt, în clubul 
Dinamo, numeroși antrenori ce do
vedesc în procesul educativ o exi 
gență mereu sporită. îi numesc, 
dintre mulți care sînt ca ei. pe 
Dan Niculescu — baschet 
Huțan

de moment, se neglijează aspectul 
educativ al pregătirii sportive sau 
se fac concesii. Astfel, se explică 
apariția in lumea sportului a unor 
aspecte nedorite. Faptul că ase
menea concesii, asemenea acceptări 
neprincipiale și needucative s-au 
înregistrat în activitatea multor 
ciuburi și chiar, uneori, la nivelul 
reprezentativelor, nu constituie 
pentru clubul nostru o circumstan
ță ușurătoare. Noi trebuie să avem 
grijă, în primul rînd, să măturăm 
curtea noastră.

— V-am ruga să numiți cî
teva acțiuni inițiale de club în 
vederea îmbunătățirii activității 
politico-ideologiee. de educare a 
sportivilor dlnamoviști în spiri
tul eticii și al echității.

— Am inițiat și avem pethna- 
nent în vedere organizarea unor ac
țiuni ce țintesc acest scop. Men-

ționez, în primul rînd. studierea 
documentelor de partid și de stat, 
a expunerilor tovarășului NiCOLAE 
CEAUȘESUU Apoi, încadrarea 
sportivilor și a antrenorilor in for
me ale învățămîntului de partid. 
Lunar, ia nivelul clubului și pe 
secții de sport, organizăm expu
neri, dezbateri, simpozioane, mese 
rotunde, unde se abordează proble
me ale politicii interne și externe, 
întîlniri cu militanți ai partidului, 
cu muncitori fruntași, cu persona
lități din domeniul științei, artei 
și literaturii, cu ziariști. Este în 
curs de desfășurare concursul „Pe 
itinerariul campionatului", care ur
mărește familiarizarea sportivilor 
cu peisajul contemporan al patriei 
noastre socialiste. îmbogățirea cu
noștințelor acestora. Zilnic — de 
altfel, dv. ați mai semnalat acest 
lucru — au Ioc activități gospodă
rești. S-au efectuat, din septembrie 
și pînă acum, peste 3500 de ore 
de muncă patriotică, în frunte si- 
tuîndu-se secțiile de lupte, polo, 
caiac-canoe și ciclism.

disperate, 
soluție —
„placheze" pv vaiuia vv-
drea nu-i putea face față în nici 
un chip. Știm, a fost final de se
zon, dar Rapid a apărut ca o e- 
chipă anonimă. Abia a făcut față. 
Apoi, totul a depins de șansă și 
de... ratările adversarului. Dar, ma
rea carență a Rapidului a fost a- 
tacul, aflat sub orice așteptări.

altă 
să-I 
Co-

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE
1. DINAMO 15 11 1 3 36—12 23
2. Cluj 15 10 3 2 33-15 23
3. Petrolul 15 10 3 2 31-17 23
4. Crișul 15 8 2 5 21—17 18
5. Steaua 15 8 0 7 34—19 16
6. Rapid 15 6 4 5 30—22 16
7. Univ. Craiova 15 6 4 5 16—11 16
8. F.C» Argeș 15 6 4 5 21—21 16
9. Jiul lft 6 4 5 19—21 16

10. U.T.A. 15 6 3 6 21—24 15
11. Farul 15 5 2 8 17-22 12
12. Steagul roșu 15 5 1 9 25—26 11
13. Politehnica 15 4 3 8 18—25 11
14. A.S. Armata 15 4 1 10 14-35 9
15. C.F.R. Cluj 15 2 4 9 11—38 8
16. Sport Club Bc. 15 3 1 11 12—34 7

TRADIȚIONALA TRAGERE SPECIALĂ
LOTO A REVELIONULUI

Radu 
caiac canoe. Ion Cernea 

— lupte și Dumitru Cuc — lupte. 
Dar. uneori, din dorința obținerii 

Unor rezultate, a unor satisfacții

Convorbirea noastră cu preșe
dintele clubului Dinamo, Valeriu 
Buzea, ne-a permis să cunoaștem 
o serie de aspecte din activitatea 
atît de importantă a educării 
sportivilor acestui club, a înarmă
rii lor cu cunoștințe cît mai înal
te, a formării lor ca cetățeni 
capabili să contribuie, pe toate 
planurile, la înflorirea patriei so
cialiste. l-am împărtășit Iov. Va- 
leșiu Buzea, la rîndu-ne, conclu
ziile la care am ajuns citind 
scrisorile venite de la iubitorii 
fotbalului, și anume aceea că 
Dinamo, psin performanțele ob
ținute în diferite discipline spor- 
five; și-a cîștigat numeroși sim- 
patizanti, la strîngcrea legături
lor sufletești dintre club și masa 
iubitorilor de sport a contribuit, 
fără îndoială, și munca de pro-

pagandâ pe care o desfășoară 
continuu Dinamo, prin editarea de 
pliante, programe și fotografii 
aie echipelor și sportivilor dina- 
moviști, prin confecționarea de 
fanioane și insigne, prinfr-o pre
ocupare sporită de a se răspunde 
la sutele de scrisori venite de 
tot cuprinsul țării.

Dar, cel mai bun răspuns 
mâne, fără îndoială, alături
performanța sportivă, comporta
mentul pe terenurile de sport și 
în viața de toate zilele al purtă
torilor culorilor alb-roșu.

Și, avem ioate motivele să cre
dem, față de cele aflate, că a- 
cest răsouns va fi la nivelul aș
teptărilor simpatizanților clubului, 
ale tuturor celor care îndrăgesc 
activitatea sportivă.

pe

râ
de

O știre deosebit de importantă 
pentru participants la LOTO : Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează la 1 ianuarie 1972, tra
diționala tragere specială LOTO a 
REVELIONULUI care vine cu o 
listă bogată de cîștiguri : autotu
risme DACIA 1300, DACIA 1100, 
SKODA S 100; excursii în ITALIA 
și TURCIA, premii în numerar de 
valoare variabilă și fixă ș.a.

Rețineți! La tragerea specială 
Loto a REVELIONULUI puteți 
participa pe bilete de 2 Iei, 5 lei 
și 15 lei varianta.

Pentru stabilirea numerelor cîști- 
gătoare se vor extrage 36 de nu
mere și se vor atribui 25 categorii 
de cîștiguri.

Și-acum un fapt deosebit de sub
liniat : la extragerile I și a Il-a 
obișnuite, TOATE BILETELE AU 
DREPTUL SA OBȚINĂ AUTOTU
RISME ȘI EXCURSII LA JOCU
RILE OLIMPICE DE VARA MUN-

CHEN 1972, în cadrul valorii unita
re a cîștigurilor.

Vineri 31 decembrie 19.71, ULTI
MA ZI pentru procurarea biletelor. 
Deci, procurați-vă din vreme bi
letele.

• Programul concursului Prono
sport nr. 52 de duminică 26 de
cembrie 1971, cuprinde meciuri din 
campionatul italian categoriile A și 
B, program interesant și atractiv 
care poate face participarea și mai 
numeroasă. Dar iată-1 cum arată în 
întregime : I : Atalanta—Torino ; 
II: Catanzaro—Napoli; III: Fioren
tina—Intemazionale ; IV : Juven
tus—Mantova ; V: Lanerosi—Ca
gliari ; VI ; Milan—Verona : VII : 
Roma—Bologna ; VIII : Sampdoria 
—Varese | IX : Como-Palermo : 
X : Novara—Reggiana ; XI : Peru- 
gia —• Catania ; Xii : Reggina — 
Foggia ; XIII: Taranto—Lazio.

Rubrică redactată de 
' * \ LOIO-PRONOSPORT /
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ILIE NASTASE (nr. 1 european și nr. 3 mondial) 

încheie strălucit cel mai bun sezon al său 1» lume
întrebat, Ia încheierea turneului 

de la Paris, pe cine consideră ca 
fiind cei mai buni tenismani din 
lume, la ora actuală, Ilie Năstase 
ar fi spus următoarele i „Aj clasa 
primul pe Smith, urmat în ordine 
de Newcombe, Kodes, Laver și 
Rosewall. Pe urmă ar veni, cred, 
Okker, Ashe, Riessen, eu însumi 
și Drysdale" („L’Equipe" din 14 
decembrie 1971).

Fără îndoială, răspunsul lui Năs
tase nu este decît expresia ace
lei modestii care caracterizează în
totdeauna pe adevăratul campion. 
Chiar și fără să termine învingă
tor la Coubertin, în spectaculoasa 
probă de încheiere a sezonului de 
tenis, asul român ar fi putut pre
tinde, desigur, la mai mult decît 
locul 9, într-un clasament mon
dial ’71. Ne revine, deci, plăcuta, 
dar foarte dificila misiune de a 
aduce unele „corecturi" necesare 
în această ordine, indicată de 
Năstase, ca și în aceea dată de unii 
dintre colegii noștri de specialita
te, de peste hotare, mai grăbiți în 
a încheia conturile anului tenisis- 
tic care se scurge.

Se știe, în tenis nu exisță cam
pionate mondiale oficiale. Mai 
multe sînt cauzele care au gene--

evi- 
pre-

dar

IAshe, foarte greu de departajat, 
l-am preferat pe primul doar pe 
baza ultimului rezultat, de la Dal
las. Zeliko Franulovici, este, cu 
certitudine, al patrulea ' european 
prezent pe lista celor 10. Iar ulti
mul loc în clasament îl acordăm

imediat următor. „Veteranul" pro
fesionist Andres Gimeno trebuie 
preferat, pentru acea semifinală 
de la Johannesburg și alte cîteva 
rezultate meritorii obținute în pu
ternicele turnee ale W.C.T. Imediat 
după el se clasează colegul său

I SCHIORII NOȘTRI ALPINI AU CONCURAT ȘAHIȘTII SOVIETICI IN
INTRECtRI INTIRNAȚIONAIEI LA CASPOGGIO (Italia)

dacă acestea cad, inerent, sub im. 
periul criteriilor subiective. în ce 
ne privește, am căutat să le 
tăm, pe cit posibil, ca și în 
cedenteie noastre tentative.

Ar părea poate paradoxal,
creșterea continuă a volumului de 
mari competiții micșorează totoda
tă posibilitatea unei ierarhizări 
exacte între așii rachetei. în zile
le noastre, cînd avem un sezon 
de tenis non-stop, purtat de-a lun
gul întregului an, forțele campio
nilor se răspîndesc în prea multe 
turnee. - 
necesar 
să facem 
în atenție 
competiții, 
în primul 
rezumativ,

Am luat în considerație, cu pre
cădere, turneul de la Wimbledon 
și. rezultatele „Cupei Davis". Deci, 
întrecerea considerată prin tradi
ție drept campionatul mondial in
dividual, ca și cea mai mare com
petiție pe echipe, ne recomandă 
pe cei mai buni tenismani ai anu
lui. Am reținut imediat, apoi, tur
neele „clasice" de la Roland Gar
ros și Forest Hills. în sfîrșit, am 
avut în vedere finala campionatu
lui . mondial profesionist (W.C.T.) și 
„Turneul campionilor", ultimul 
test al laureaților Marelui Pre
miu—F.T.L.T.

De aceea, am considerat 
ca în statisticile noastre 
o triere strictă, reținînd 

doar cele mai mari 
Acestea sînt prezentate 
rînd al tabelului nostru 
publicat mâi jos.

DIN NOU, NEWCOMBE.,

LUME...

Acestea fiind criteriile, asam
blarea clasamentului s-a putut face 
cu destulă precizie. Locul întîi re
vine — ca și în anul precedent — 
profesionistului australian John 
Newcombe, învingătorul de la 
Wimbledon. El și-a păstrat titlul, 
obținînd astfel a treia victorie

CEI MAI

Servește Năstase! Tenismanul ro
mân urcă pentru prima oară pe 
al treilea loc, în clasamentul 

tru „open".

1. John NEWCOMBE (Australia) 
Stan Smith (S.U.A.) 
Ilie Nâstase (România) 
Ken Rosewall (Australia) 
Rod Laver (Australia) 
Jan Kodes (Cehoslovacia)

7. Tom Okker (Olana’a)
8. Arthur Ashe (S.U.A.)
9. Zeliko Franulovici (Iugoslavia)

10. Cliff Richey (S.U A.)

nos-

Australianul John Newcombe, 
a tenismenilor,

la a treia încununare în proba supremă 
turneul de la Wimbledon.

lui Cliff Richey, în special 
baza formei arătate la ultimele 
sale apariții, din cadrul „Turneu
lui campionilor". El ar fi avut 
contracandidat apropiați în Drys
dale, Gorman, Lutz, Riessen, Froeh
ling, Gonzales.

pe

PRIMUL ÎN EUROPA — NÂSTASE!
Pentru primele locuri în tenisul 

european, ordinea este cea statuată 
de clasamentul mondial. Ca și anul 
trecut, Ilie Năstase trece înaintea

10
IN EUROPA

rat această situație, dăinuind 
ihai bine de un secol, de

de 
cînd 

există activitate organizată în spor
tul alb. In primul rînd, este acea 
binecunoscută tendință conserva
toare, proprie cercurilor dirigui
toare ale tenisului. Apoi — argu
ment major — existența unor 
mari competiții, de reputație bine 
stabilită, care s-ar putea intitula 
fiecare drept campion al lumii, 
în sfîrșit, mai este acea spinoasă 
problemă a diversității terenurilor 
de joc — zgură, gazon, ciment etc. 
— care ar obliga la mai multe 
probe, supreme pentru stabilirea 
unei ierarhii.

tre- 
de

„MARELE PREMIU" 
0 SIMPLĂ EXPERIENȚĂ?

E drept, începînd din anul 
cut, federația internațională
tenis (F.I.L.T.), a trecut la organi
zare, experimentală, a acelei com- 
petiții-circuit, dotată cu „Marele 
Premiu", la sfîrșitul căreia se sta
bilește un clasament mondial. 
Criteriul se arată, însă, de aseme
nea, imperfect. Numărul prea mare 
de turnee (31. în acest an) justifică 
din partea tenismenilor o partici
pare inegală.

Astfel, după cum se știe prea 
bine, în actualul Mare Premiu— 
F.I.L.T. au existat deosebiri preg
nante în numărul de turnee dis
putate, ceea ce expune clasamen
tul final (1. Smith, 2. Năstase, 3. 
Franulovici, 4. Kodes, 5. Richey, fi. 
Newcombe etc), la critici înteme
iate. Smith a participat la 14 tur
nee, în timp ce Năstase doar la 
10. Cu un coeficient de rezultate 
net superior.(18,2 față de 13,2), te
nismanul român ar avea tot atita 
drept la lauri.

avea tot atita

PUNCTE DE REPER
ÎNTR-UN SEZON NON-STOP

Iată deci motivele pentru care 
— si în acest sfîrșit de an — spe
cialiștii tenisului sînt îndreptățiți 
să-și alcătuiască clasamentele mon
diale și europene -------proprii, chiar

(1967, 1970 și 1971) în cel mai
mare turneu al tenisului. Perfor
manță cu adevărat rară.

Pe locul secund — \Ștan Smith, 
campionul F.I.L.T. și primul echi ■ 
pier al Statelor Unite, deținătoarea 
„Cupei Davis". De două ori în 
cursa directă cu Ilie Năstase, a- 
mericanul a ieșit învingător. Ul
tima oară, însă, în proba de pjes- 
țigiu a „Turneului campionilor", ■ 
el a trebuit că cedeze pasul.

Lui Ilie Năstase îi atribuim ,10- . 
cui al treilea, nu numai pe baza 
ansamblului de rezultate din acest 
sezon (a terminat victorios în 10 
turnee!), ci și datorită scorurilor 
pozitive pe care le are la toți ad
versarii principali. Tată-le în or
dine I Newcombe 2—0, Smith 2—1, 
Laver 1—C, Modes, 2—1, Okker 
1—0, Ashe 1—0, Franulovici 3—2, 
Richey 2—0. (Cu Rosewall n-a fi
cat). Performanță excepțională, 
care —- pe alte criterii — ar pu
tea echivala cu un titlu mondial. 
Intr-un clasament al turneelor pe 
teren acoperit, Năstase este însă 
cu certitudine primul în lume, el 
cîștigînd nu mai puțin de șase din
tre ele I Omaha, Richmond, Hamp
ton, Stockholm, Wembley, Paris. 
Iată o dovadă de înaltă măiestrie 
a sportivului român.

în urma 
trei lideri ai sezonului 
clasat pe 
Kenneth „Muscle" 
Rodney leaver. 
latitudinea c _ . 
circuitul de turnee „open", dar ei 
au preferat în general propriile 
competiții din cadrul W.C.T. Ca 
rezultat, prezența lor a fost mai 
puțin remarcată de marele public. 
Rosewall (37 ani!), cîștigînd fi
nala „profi" de la Dallas, este 
cu puțin înaintea lui Laver.

A doua jumătate a tabelului 
nostru de onoare începe cu cam
pionul cehoslovac Jan Kodes, au
torul unor performanțe prestigioa
se în acest an, printre care se re
marcă a doua victorie consecutivă 
la Roland Garros și calificarea 
într-o mare finală Ia Roma. Ime
diat după Kodes sînt prezente alte 
două nume celebre. între pro
fesioniștii Tom Okker și Arthur

acestor încontestibili
'71, am 

așii profesioniști 
' “ Rosewall și 

Amîndoi au avut 
de a participa și la

WIMBLEDON
(C.M. gazon)

ROLAND GARROS
(C.M. zgură)

FOREST HILLS
(Camp, open S-U.A.)

I

Newcombe 
Smith 
Rose wall 
Gorman 
Dibley 
Parun 
Richey 
Laver

Kodes
Năstase 
Franulovici 
Froehling 
Proisy 
Smith 
Gulyas 
Asha

Smith
Kodes 
Okker
Ashe 
Riessen 
Froehling 
Graebner 
Orantes

MARILE EVENIMENTE

ALE TENISULUI-1971
RICHMOND 
(Open indoor)

SYDNEY
(Camp. Australiei)

MONTE CARLO 
(Open FII»T)

Năstase
Ashe 
Newcombe 
Graebner 
Gimeno 
Ralston 
Gorman 
Rose wall
BRUXELLES
(Open FIL'D
Drysdale
Năstase 
El Shafei 
Tovanovici 
Smith 
Carmichael 
Tiriac 
Richey

Rose wall
Ashe
Okker
Lutz
Emerson
Drysdale
Riessen
Cox
INDIANAPOLIS
(Open FILT)
Franulovici
Richey
Graebner
Fillol
Cornejo
Dibbs
Tanner
Barthes

Năstase
Okker
Taylor
Ttrlac
Crealy
Iovanovici 
Barthes 
troisy
LOS ANGELES 
(Open FIL'D
Gonzales
Connors
Richey 
Smith
Lutz 
Alexander
Tanner 
Carmichael

în săptămînile care urmează, 
șahiștii sovietici vor participa la 
cîteva importante turnee interna
ționale. Astfel, marii maeștri Vik
tor Korcinoi și Anatoli Karpov vor 
fi prezenți la tradiționalul turneu 
de la Hastings (Anglia), foștii cam
pioni mondiali Vasili Smîslov si 
Mihail Tal. împreună cu campionul 
unional Vladimir Savon, vor lua 
parte la turneul de la Beverwijk 
(Olanda), unde a fost invitată și 
maestra Tatiana Zatulovskaia. în 
luna februarie, marii maeștri Leo
nid Stein și Vladimir Tukmakov 
vor participa la turneul de la 
Reykjavik (Islanda) .

Principalele evenimente șahiste 
ale anului viitor vor fi însă me
ciurile pentru titlurile mondiale. 
La masculin, după cum se știe, 
actualul campion, marele maestru 
sovietic Boris Spasski, îl va în- 
tîlni pe marele maestru american 
Robert Fischer, învingător în meciu
rile pretendenților. Intîlnirea va 
avea loc în luna iunie într-o lo
calitate ce urmează a. fi desemnată 
de Federația internațională de șah.

Meciul pentru titlul mondial fe
minin dintre campioana Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) și compa
trioata sa Alia Kușnir se va des
fășura în luna mai.

în ultimul moment, organizatorii 
din Caspoggio (Italia) ai concursu
lui de schi din cadrul „Cupei Eu
ropei", au hotărît — în ciuda unor 
condiții precare provocate de lipsa 
zăpezii — să țină cursele de slalom 
și slalom uriaș programate. Ei n-au 
reușit însă să asigure concurenților 
pîrtii bine pregătite și, după trece
rea primilor 15, în numeroase 
locuri au apărut pietre și rădăcini.

De aici o serie întreagă de 
neplăceri pentru schiori, numeroa
se căzături, abandonuri și descali
ficări. Discuțiile în jurul clasa
mentelor au fost uneori aprinse și 
se poate trage concluzia că slaba 
organizare adăugîndu-se condițiilor 
oferite de pîrtii clasează întrece
rile de la Caspoggio printre cele 
mai puțin reușite.

Participanții au fost foarte nu
meroși (peste 150), cu excepția 
Austriei care a trimis echipa , se
cundă, mai toate țările care se pre
gătesc pentru J,O. aliniind echipele 
prime. Chiar Franța, Italia și Elve
ția au profitat de pauza interveni
tă în întrecerile pentru Cupa Mon
dială și au fost prezente la Cas
poggio cu majoritatea schiorilor 
din echipele A.

De altfel, numărul tot mai mare 
al concurenților la ■ aceste con
cursuri preolimpice (țările din ju
rul Al pi lor pregătesc loturi de cir- 

• ca 20 schiori pentru a nu fi des
coperite în cazul cînd cei mai cu- 
noscuți reprezentanți ai lor nu vor 
fi admiși la J.O.) determină o mă
sură generală a F.I.S. ca să nu se 
depășească numărul de 100 de con
curenți la startul unei curse. Dato
rită acestei decizii 100 de schiori

au luat plecarea în cursa de slalom 
uriaș de marți. Ea a fost cîștigată 
de Helmut Schmaltzi (Italia) urmat de 
fratele său Emeraldo Schmaltzi și de 
elvețianul Kurt Schnider (toți din 
echipele A). Schiorii noștri, cu nu
mere mari de start, s-au clasat pe 
locurile 34 (V. Brenci) și 39 (Gh. 
Vulpe), al treilea (Dan Cristea) 
fiind nevoit să abandoneze.

Nici în cursa de slalom special, 
disputată miercuri, pîrtia nu a re
zistat decît la primii concurenți. 
De data aceasta cei mai bine s-au 
prezentat schiorii francezi, 
Michel Bonnevie și Henri 
Hard, 
locuri, 
gianul 
simțit 
sub posibilitățile sale, Dan Cristea 
(cu numărul de start 31) a ocupat 
locul 20. O cursă foarte bună a fă
cut Virgil Brenci. Pîrtia complet 
deteriorată (el a avut numărul 10) 
l-a împiedicat însă să obțină un 
timp mai bun decît Cristea, el cla- 
sîndu-se în final pe Jocul 24.

Joi, schiorii noștri au plecat spre 
țară și vor sosi la timp pentru a 
putea lua parte la concursul de 
deschidere a sezonului programat 
duminică, la Predeal.

prin
Duvi- 

aceștia ocupînd primele 
Al treilea s-a clasat norve- 
Otto Tschudi. Deși nu s-a 

prea bine și a făcut o cursă

Ide generație din echipa României, 
excelentul nostru Ion Țiriac.. Per
formanțele sale din actuala ediție 
a „Cupei Davis", ca și două pre
stigioase victorii de turneu (Madrid, 
Casablanca), îl situează din nou 
printre fruntașii tenisului conținem 
tal. Ceea ce pentru un sportiv 
vîrstă de 32 de 
mai remarcabil.

Pierre Barthes, 
turi de seniorul 
Roger Taylor -fee 
nuare, atenției comentatorilor, coin- 
pletînd un impresionant lot de te- 
nișmeni cu vechi state de serviciu. ' 
în urma lor — dar înaintea nelip
sitului campion maghiar Istvan Gu
lyas — l-am clasat pe un repre
zentant al generației tinere, talen
tatul Patrick Proisy. Calificarea să 
în sferturi de finală la Roland 
Garros (după o victorie în fața a- 
mericanului Bob Lutz) îl recoman
dă cu prisosință pentru aceasta.

¥

în
ani este cu atît

„redivivus", ală- 
tenîsului britanic 
impun, în conti-
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ACTUALITĂȚI DIN SOCCERUL BRAZILIAN
Comisia tehnică de fotbal a 

Confederației braziliene a srortu- 
rilor a selecționat 22 de Jucători în 
vederea turneului internațional — 
„Micul campionat mondial" 
va avea 
nie și 9 
Brazilia, 
nați fac 
(portar).
Baldochi, Marinho, Everaldo (apă
rători), Clodoaldo, Gerson, Riveli
no, Piazza, Ze Carlos, Dirceu Lopes 
(mijlocași), Jairzinho, Zequinha, 
Vaguinho, Dario, Tostao (înaintași). 
Suspendat pe un an pentru lovi
rea unui arbitru, Brito nu a fost 
reținut de selecționeri, deși antre
norul echipei reprezentative, Ma
rio • Zagalo, speră ca pedeapsa să 
fie redusă și să-l poată utiliza la 
meciurile turneului.

în timp ce comisia tehnică alcă
tuia lotul „celor 22“, ziariștii spor
tivi brazilieni au desemnat, în ur
mai unei anchete, cel mai bun 
„11“ al anului. Interesant este fap
tul că printre selecționați doar 
Rivelino. Jairzinho, Gerson, Dirceu 
Lopes și Dario figurează în această 
echipă. Iat-o. publicată de ziarul 
„O ESTADO DE SAO PAULO** în 
urma răspunsurilor primite de la

Garrincha își anunță reintrarea...

65 de confrați sportivi brazilieni i 
Scrgio (Sao Paulo)—Humberto (At
letico), Perfumo (Cruzeiro), Van- 
tuir (Atletico), Oldair (Atletico). 
Gerson (Sao Paulo), Dirceu Lopes 
(Cruzeiro), Rivelino (Corinthias), 
Jairzinho (Botafogo), Dario (Atleti
co), Edu (Santos). Este pentru pri
ma oară, după 12 ani. cînd cele
brul Fele nu apare în formație!

ce 
loc anul viitor între 12 iu- 
iulie în diferite orașe din 
Din lotul celor selecțio- 
parte printre alții, Felix 

Carlos Alberto, Ze Maria,

I Tu „Cupa campionilor europeni- la hand
bal masculii!, la Reykjavik, echipa iu
goslavă Partizan Blelovar a învins cu 
scorul de 28—14 (15—8) formația islan
deză Havnefjord. Partida retur se va dis
puta la 28 decembrie în Iugoslavia.

Hie NASTASE (România)
Jan Kodes (Cehoslovacia) 
Tom Okker (Olanda)
Zeliko Franulovici (Iugoslavia) 
Andres Gimeno (Spania)
Ion Țiriac (România)
Pierre Barfnes (Franța)
Roger Taylor (Anglia) 
Patrick Proisy (Franța)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Patrick Proisy (Franța) 

Istvan Gulyas (Ungaria)10.

Jan Kodes după o dispută foar- 
strînsă, tranșată în confruntări

lui
te . .
directe. Cei doi tenismani s-au în- 
tîlnit de trei ori fti actualul sezon: 
Năstase a fost învins în marea fi
nală 
ieșit 
neul

de la Roland Garros, dar a 
Victorios la Nisa și în „Tur- 
campionilor". Ultima confrun

Stan Smith, autorul principal 
victoriei americane în finala „Cupei 

Davis".

latâ astfel încheiată „parada ve
detelor" tenisului, pe acest an. 
Sperăm că succintele noastre con
siderații au interesat pe iubitorii 
sportului alb. Ei au avut prilejul 
să-1 aplaude încă o dată pe Ilie 
Năstase. preferatul lor, promovat 
pe podiumul laureaților acestei u- 
riașe întreceri mondiale, care este 
sezonul internațional de tenis. Este 
desigur, cea mai înaltă treaptă a- 
tinsă pînă acum de un tenisman 
român. Fie ca și anul viitor să ne 
aducă asemenea prețioase argumen
te pentru a-1 clasa printre frun
tașii acestei discipline sportive, 
expresie a eleganței și a tehnicii 
desăvîrșite. Sau, poate, chiar dea
supra tuturor...

Radu VOIA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

In cea dc-a doua zl a turneului interna
țional de tenis de la Zagreb, 
Franulovici l-a învins cu 7—5,
Jan Kodes. iar Nikola Piliei a cîștîgat 
eu 6—1, 
Taylor.

Zeliko
7—5 pe

4—6, 8—6 în fata Iul Roger

în meci tur în optimile de fi- 
cupel campionilor europeni ia

La Soția, 
nală ale_ ..______  ... .
volei feminin formația Levsk! Spartak 
a învins eu 3—0 (15—1, 15—2, 15—0) echipa 
Panathinaikos Atena.
■
Numeroși spectatori au urmărit la Hel
sinki intîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre echipele Finlandei și 
Japoniei. Hocheiștli finlandezi au obținut 
victoria cu scorul de 6—0 (3—0, 1—0, 2—0).

In stațiunea de sporturi de iarnă Leș 
Contamlnes (Franța) a avut loc proba 
de slalom uriaș feminin, contind pentru 
„Marele Premiu". A cîștîgat Marie Tbe- 
rese Nadlg (Elveția), cronometrată 
T23”60/100. Michele Jacot (Franța) 
clasat pe locul doi — 1'23”75/100.

în 
s-a 

Una 
din marile favorite ale probei — Bet3y 
Cliford (Canada) s-a situat pe locul 18.

ROMANIA-BULGARIA S'--?1!, LA ȘAH

O VICTORIE
A fost, ieri, o noapte grea pen

tru echipa de șah a. României. Șase 
partide întrerupte, toate îil poziții 
foarte complicate. Există, în general, 
tendința de a supraestima „analiza 
de acasă", cînd este liniște si lumi
nile se sting, rînd pe rînd, la gea
muri (Bobby Fischer —de pildă — 
își plătește cu dolari mulți secun
danții, dar —de obicei— nu prea 
le dă de lucru. în meciurile cu Tai- 
manov și Larsen el a cîștîgat totul 
la tablă. Iar în acela cu Petrosian a 
întrerupt o singură partidă, într-o 
poziție care nu mai avea nevoie de 
studiu).

Eram încruntați miercuri seara, 
dar fruntea avea să nî se lumineze 
24 de ore mal tîrziu.,. Prima sur-

GREA. DAR VICTORIE!
ajutor”), adueîndu-i1 echipei române 
un punct nu numai nesperat, 
decisiv.

Inginerul Teodor Ghitescu a 
zolvat mult mai u$or decît ne aștep
tam conturile sale cu campionul bul
gar. Radulov. Pionul în plus, pe 
care-1 deținea, s-a dovedit hotărîtor. 
Cam în același timp Ghizdavu remi
za partida din primul tur cu Spasov, 
și astfel echipa noastră acumula 8% 
puncte necesare victoriei în meci și 
calificării. Motiv pentru care Un
gureanu, Partoș și Mititelu nu s-au

dar si
re-

mai străduit, cedînd în poziții care, 
altminteri, puteau prelungi lupta.

Echipa noastră obține, așadar, vic
toria finală în meci, Ia o diferență 
minimă. Succesul ne bucură, dar nu 
ne îneîntă. Formația bulgară, una 
dintre cele mai bine cotate în Euro
pa. a jucat slab.

Dar, în șah, ca și la fotbal, singu
rul lucru care rămîne este rezultatul 
tehnic. Restul se uită. Echipa Româ
niei s-a calificat în finala campiona
tului european !...

Valeria CHIOSE

tare, urmărită de milioane de tele
spectatori pe întreg continentul, a 
fost deosebit de edificatoare în sta
bilirea unei ierarhii, care rezultă 
— de altfel •— și din criteriul com
parațiilor indirecte. Pe ansamblul 
de rezultate tenismanul român este 
din nou superior marelui său rival. 
Și față de Okker — învinsul său 
de la Monte Carlo — Năstase are 
argumente de superioritate, după 
cum cu Franulovici, în cinci întîl- 
niri de-a lungul sezonuluț, tot 
compatriotul nostru păstrează cîș- 
tig de cauză.

Mai dificil a fost de triat lotul

REZULTATE TEHNICE

Ciocâltea 
Gheorglilu 
Ghîțescu 
Ungureanu
Partoj
Mltitelu
GMzdavu
Neamțu

— Bobotov
— Tringev
— Radulov
— Popov
— Pîdevskj
— Peev
— Popov
— Kliuev
— Peev
— Spasov
— Spiridonov
— Hadev

n 
■A-’/j 
i—o 
1-0
o—i

0-1
0—1
1—0
0—1

5—3 S’/s-*1/,

DALLAS
(C.M. profesionist
— WCT)

COUBERTIN
(Turneu) campionilor

— FIL’D

RosewaU 
Laver
Okker
Ashe 
Newcombe 
Lutz 
Riessen 
Drysdale

Năstase 
Smith 
Richey
Barthes 
Kodes 
Franuloviei 
Graebner

priză s-a produs în partida Tringov 
— Gheorghiu. Marele maestru bulgar 
a înscris în plic mutarea cea mai 
proastă și —potrivit legii seriilor — 
Ie-a făcut si pe următoarele două 
la fel. Florin Gheorghiu nu s-a je
nat să cîștige, pînâ la urmă, această 
partidă (printr-un incredibil „mat

Ghizdavu dreapta, obține remiza în partida cu Spasov. Echipa României 
acumulează, astfel, punctele necesare calificării in finala campionatului 
european. Foto ; Th. MACARSCHi

Campionatele republicane de juniori mari

CUPA DAVIS (C-M. echipe)
1. / S.U.A. (Smith, Froehling. Van Dillen
2. România (Năstase. Țiriac)
3- Brazilia (Koch, Mandarine)
4. India (Lall, Mukerjea)
5. Cehoslovacia (Kodes, Paia. Kukai)(Kodes, Pala. Kukai)

JOHANNESBURG
(C.M. asfalt)
Rosewall
Stolle
Gimeno
Moore 
Davidson
Hewitt
Drysdale
Pilici
WEMBLEY
(Open indoor)
Năstase
Laver
Gorman
Hewitt 
Newcombe 
Drysdale 
McMillan 
Ruffels

ROMA 
(Open WCT)
Laver
Kodes
Ashe
Okker
Smith
Newcombe
Emerson
Drysdale
BUENOS AIRES 
(Open Fl LT)
Franuloviei
Năstase 
Smith
Leschly 
Froehline 
Gulyas 
Aubone 
Richey

Redacția fl I BucureA it»» Vâsli» ferata t, 191 telefoanei ceaual*

PROBA DE FLORETA-BAIEȚI A REVENIT
TRĂGĂTORULUI L. RUFF (Șc. Sp. Oradea)

Campionatele republicane de scri
mă ale juniorilor mari au început, 
ieri dimineață, în sală Floreasca II 
reunind. In prima probă, 22 de £10- 
retiști, în marea lor majoritate com
ponent) ai echipelor ce s-au întrecut 
zilele trecute în „Cupa speranțelor". 
După cum se știe, cupa la floretă 
masculin a revenit selecționatei Ora- 
dei (de fapt, echipa Școlii sportive 
din acest oraș).

în competiția individuală care o 
constituie acest campionat al junio
rilor mari, orădenii au pășit pe plan
șă deciși să confirme rezultatul lor 
din „Cupa speranțelor”. Hetz și Ruff 
încheie primul tur al întrecerii pe 
primul loc în grupele respective iar 

Cu același număr de trăgători s-au 
calificat în semifinalele probei si re- 
Bereczki pe locul secund în seria sa. 
prezentantii orașului Satu Mare.: Kuki 
(Școala sportivă), Moise și Aniculăe
sei (ambii de la Olimpia). Timișore
nii au fost si ei prezent! în semifi-

năle cu doi trăgători : Heim și Por- 
dea. Ceilalți patru semifinaliști i-au 
furnizat bucureștenii Ursovici și Dinu 
(ambii de la Progresul), Logan si 
Taran (de la Viitorul).

în semifinale, trierea concurentelor 
a continuat, oarecum cu mai multă 
asprime pentru sătmăreni, din rîn- 
dul cărora Aniculăesei si Moise au 
ieșit din cursă- A rămas să-l repre
zinte în finală Kuki, care a realizat 
patru victorii în penultimul episod,- 
precedînd în semifinala sa pe Hetz-3v 
și Dinu-3v. în cealaltă semifinală, 
lupta pentru locurile de frunte a fost 
mai strînsă, pe. primul loc clasîndu-se 
Ruff. la egalitate de victorii (4) cu 
bucureșteanul Ursovici, locul 3 reve
nind lui

Finala, 
două ore 
repetate, 
să se întrevadă — la capătul prime
lor două manșe — un succes al oră- 
deanului Ruff. După 10 asalturi el ob-

Heim — 3 v.
desfășurată de-a lungul a 

Si jumătate (din cauza unor 
defecțiuni tehnice), a lăsat

ține 3 victorii, fiind urmat de Dinu 
și Kuki. cu cita două victorii. Ruff 
avea să se contureze mai net în în
vingător al competiției abia după 
asaltul cu Kuki pe care l-a învins 
comod cu 5—2. Bucureșteanul Dinu 
continua să fie ultimul contracandi
dat la titlul de campion al tării dar 
— în ultimul 
fost întrecut 
sever (5—1). 
locul secund, 
revenit timișoreanului Heim.

Clasament final : 1. L. Ruff (Școa
la sportivă Oradea : antrenor I. 
Gyulafalvi) 4 v : 2. Cr. Dinu (Pro
gresul București) 3 v (13—16) ; 3. E. 
Heim (Politehnica Timișoara) 3 v 
(17—20) ; 4. F. Hetz (Șc. sportivă 
Oradea) 2 v ; 5. A. Kuki (Șc. spor
tivă Satu Mare) 2 v ; 6. G. Ursovici 
(Progresul Buc-) 1 v.

Campionatul juniorilor continuă 
astăzi (de Ia ora 9) cu proba de 
sabie. Ion F. BACIU

asalt al finalei — el a 
de Hetz ca un rezultat
Astfel, Dinu a ocupat 
în timp ce locul III a

Un alt eveniment notabil. Fostul 
internațional brazilian Garrincha, 
reîntors în țară după o călătorie 
în Europa, a semnat pentru clubul 
Olaria din Rio de Janeiro. Gar
rincha, care este acum în vîrstă 
de 38 de ani, a participat pentru 
'prima oară la campionatul mon
dial de fotbal din Suedia în 1958.

ȘTIRI, REZULTATE
• Intr-un meci coniînd pentru se

mifinalele cupei Ligii engleze, echipa 
Chelsea a învins cu scorul de 3—2 
(1—0). pe Tottenham Hotspur. Golul 
victoriei a fost marcat în minutul 85 

Chelsea, John- 
lovitură de la

de atacantul echipei 
nie Hollins, dintr-o 
11 m.

cupei intcrcon-• Meciul retur al ____ ______
iinentale între echipele Panathinaikos 
Atena șt Naeional Montevideo se va 
disputa la 28 decembrie pe stadionul 
Centenario din capitala Uruguayului. 
Fotbaliștii greci au sosit Ia Monte
video pentru a se aclimatiza cu tem
peratura ridicată de aici (peste 30 de 
grade).

• Echipa iugoslavă Steaua Roșie 
Belgrad aflată în Spania, a întîlnil 
formația Celta Vigo- Partida s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor spanioli.

• Cunoscuta echipă braziliană Bo- 
tafogo, va întreprinde un lung tur
neu peste hotare. Fotbaliștii brazilieni 
•își vor începe turneul Ia 16 ianua
rie Ia Bamako (Mali), urmînd să 
Joace apos în Camerun, Grecia, Tur
cia și Tunisia.

NOUL LOT OE BASCHET

MECIULUI CU ECHIPA
R. P. CHINEZA

Federația de specialitate a stabilit 
selecționata feminină de baschet a 
României. care va înfrunta, dumi
nică. la ora 11, în sala Floreasca, 
echipa R.P. Chineze. Tată jucătoarele 
anunțate : Gabriela Ciocan, Suzana 
Szabados, Ileana Gugiu, Ecaterina 
Savu (Politehnica București), Angela 
Tita. Ana Popov, Doina Iftimie, Eu
genia Salcu, Clara Szabo (1 E.F S ), 
Gabriela Nioola, Doina Baga. Doina 
Prăzaru (Rapid). Antrenori : prof. Si
gismund Ferencz și Ioan Nicolau.
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