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„ELECTROPUTERE
PRIMELE RÎNDURI

In aceste zile de toamnă, parcurgînd 
vastele hale și ateliere 
„Electroputere" din Craiova, ești im
presionat de 
oamenilor încleștați 
dispută cu timpul—

Toate energiile, toată iscusința mun
citorilor, a tehnicienilor și ingineri
lor se contopesc în același măreț 
obiectiv pe care ei singuri șl l-au 
fixat încă de la bun început: ÎN 
CINSTEA CELEI DE-A 25-A ANI
VERSĂRI A REPUBLICII NOASTRE, 
PLANUL ANUAL SĂ FIE ÎNDEPLI
NIT IN PRIMELE ZILE ALE LUI 
DECEMBRIE !

— Alături de angajamentele pe 
linie de producție, în care sînt angre
nați și sportivii noștri, precizează tov. 
George Popescu, președintele clubu
lui sportiv Electroputere (un club 
care numără 4 400 de membri și opt 
secții), noi intimpinăm sărbătorirea 
Republicii cu o suită de competiții, 
care vor angrena un mare număr de 
tineri. Vom organiza „Cupa 30 De
cembrie" la șah și tenis de masă și o 
competiție de atletism (triatlon) pen
tru fete. De asemenea, vom oferi 
„Cupa Electroputere" la orientare tu
ristică, întrecere care a început cu 
participarea a 116 concurenți.

...Străbatem impunătoarea citadelă 
și întîlnim pretutindeni tineri spor
tivi a căror hărnicie la locul de 
muncă este unanim prețuită.

La secția „Energetic-șef", mereu cu 
bune rezultate sînt boxerul Constan
tin Stefanovici, fotbalistul Marian 
Vasilescu și maistrul Valentin Țopa, 
arbitru de box.

Intr-o altă hală, la secția „Apara- 
taj“, avem plăcerea să-1 vedem pe 
electricianul Ion Stoica, nou campion 
republican la lupte greco-romane și 
pe tehnicianul C. Mateescu, mijlocaș 
in echipa de fotbal „Electroputere".

Ne oprim apoi la alte secții și ni 
se oferă din nou prilejul să recu
noaștem cîțiva tineri nelipsiți în

ale Uzinei
abnegația și dîrzenia 

într-o aprigă

competițiile sportive. Iată-l pe boxe
rul junior Paul Dragu, în care antre
norul George Duduleanu vede un 
viitor campion, și pe redutabilul 
luptător Sandu Vintilă, un lăsătuș 
harnic și iscusit.

La „Mașini-rotație", ne zîmbește 
lăcătușul Emil Constantinescu, un— 
Dobrin în perspectivă, iar la secția 
„Transformator" îl întîlnim, aplecat 
asupra lucrului, pe rugbystul Tr. Șer- 
bănică, un lăcătuș de ispravă, eviden
țiat în dese rînduri.

— Depunem toate sforțările ca din 
acești muncitori harnici să iasă sportivi 
de performanță, ne spune tov. Geor
ge Popescu. Noi nu uităm și nimeni 
nu uită, că de aici, de la „Electro- 
putere", a pornit campionul olimpic 
Gheorghe Berceanu...

Gheorghe Berceanu, acest admira
bil exemplu de curaj și abnegație, 
n-a uitat niciodată de unde a por
nit ! Din cînd în cînd el poposește 
Ia Craiova și primul drum II face 
la Sala de sporturi unde caută cu 
sfaturile sale prețioase să dea aripi 
altor tineri muncitori de la „Electro- 
putere", porniți să descifreze 
nele luptelor. Aci îl așteaptă, de 
altfel, și fostul său antrenor 
Marinescu, ai cărui ochi se___
zesc întotdeauna de emoție și bucu
rie, cînd își revede elevuL

— Am ambiția să mai dau țârii 
noastre un nou Gheorghe Berceanu. 
declara antrenorul Hie Marinescu. Și 
nu va trece mult, continuă »L Urina 
noastră e plină de tineri harnici și 
ambițioși. Dintre aceștia trebuie cu- 
rind să răsară un nou campion. Vă 
asigur !
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G. MIHALACHE

CONCURS DE ORIENTARE
TURISTICA LA REȘIȚA

de turism a 
Reșița al
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LA COMPLEXUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI FINAL PALPITANT

PREA MULTA LINIȘTE Șl INDIFERENȚA
PE UN MARE STADION BUCUREȘTEAN

După... planificare:

De obicei, vizitele noastre la Com
plexul sportiv de la stadionul Tine
retului din Capitală, erau legate de 
desfășurarea unor competiții interne 
sau internaționale, organizate foarte 
des pe numeroasele terenuri ale aces
tei baze. Ieri, Insă, timpul splendid 
și soarele de toamnă ne-au însoțit in
tr-o vizită cu caracter inedit : am 
dorit să vedem ce activitate se des
fășoară pe terenurile de la stadionul 
Tineretului, într-una din aceste di
mineți de toamnă. Bineînțeles, ideea 
noastră a fost strins legată și de im
perativul zilei — folosirea cit mai 
rațională și economicoasă a bazelor 
sportive, utilizarea lor civilizată și 
în mod organizat.

Iată-ne, deci, la ora 8. în incinta 
Complexului sportiv de la stadionul 
Tineretului aparținând Ministerului 
Educației si Invățâmlntului. care O- 
FERĂ TINERILOR, ÎNDEOSEBI ELE
VILOR DIN BUCUREȘTL IN MOD 
GRATUIT.
LENTE DE 
TI LI I. atit 
ței. cit și al

POSIBILITĂȚI EXCE- 
PRACȚICARE A SPOR-

de spectatori în tribunele tuturor te
renurilor din perimetrul stadionului 
c.e-a oferit multiple aspecte, pe care 
le v la iz
CINE SE ȘCOALA DE DIMINEAȚA-

4500 — 5 000 de tineri, în
aveau să rămînă singuri pe întregul 
stadion. _

Pe două din cele trei terenuri de 
handbal am găsit, între orele 8 șl 
9.30, un număr de 20 tineri care se 
sr.trer.au sub atenta îndrumare a pro- 
fescriior lor. Pe unul din terenurile 
de rugby o grupă destul de săracă 
numeric, a Școlii sportive 2, efec
tua antrenamentul obișnuit sub con- 
:u:e.-ea profesorilor Mariana Lucescu 

Mihai Ganțu. In fine, 25 dintre 
studenții anului II ai Facultății de 

.er; interior din cadrul A.S.E. erau 
și ei prezenți la ora de educație fii 
rică, a cărei temă de zi era jocul 
de volei.

SPORTIVI Al... NIMĂNUI

realitate: 2 — 300!
trenorul ei, prof. Chioreanu,
Șc. sp. 1. Acesta ne-a spus 
miră și el cum de nu mai

de 
că 
e 

meni la antrenament, dar că noi 
nimerit într-o zi „rară" ! Nu știm dacă 
e chiar așa, dar cert este că ÎNTRE 
ORELE 8 ȘI 12 SALA DE GIMNAS
TICA A FOST GOALĂ!

CÎND A APARUT SOARELE 
AU DISPĂRUT... SPORTIVII I

la
se 

ni- 
am

ÎN„RUNDA DE TOAMNĂ"

A CAMPIONATULUI
MASCULIN DE HANDBAL

Muntele Domogled, din apropierea 
stațiunii Băile Herculane, a găzduit, 
recent, o alpiniadă organizată de co
misia de specialitate din cadrul 
C.J.E.F.S. — Timiș. Au participat 
la această manifestare aproape 40 de 
alpiniști din trei secții : Politehnica 
Timișoara, I.P.G.G. București și Ra
pid Oradea.

în clasamentul pe cluburi întocmit 
cu acest prilej, primul loc a revenit 
Politehnicii Timișoara cu 126 p, ur
mată de I.P.G.G. cu 54 p și Rapid 
Oradea cu 48 p.

S-au remarcat cățărătorii V. Tri- 
pon, G. Căplăcan, G. Ardelean de 
Ia clubul timișorean, D. Vasilescu și 
I. Gherasim de la I.P.G.G., G. Rady 
și F. Illyes de la Rapid.

In cursul alpiniadei au fost efec
tuate două premiere pe trasee d? 
gradul V pe care realizatorii lor au 
hotărît să le închine celei de a XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii. 

f prof. S. MOCIULSCHI — coresp.

Din inițiativa secției 
Comitetului municipal 
U.T.C., pe un traseu din Valea Du- 
manului a fost organizat un concurs 
de orientare turistică dotat cu „Cupa 
municipiului Reșița". La startul în
trecerii s-au prezentat peste 60 de 
concurenți din întreprinderile și in
stituțiile municipiului. Terenul de 
concurs, ce măsura peste 8 000 m a 
fost bine amenajat, prezentînd o se
rie de obstacole naturale, ce au pus 
la grea încercare atît fetele cit și 
băieții. Dar, buna pregătire a aces
tora a făcut din concurs o reușită 
deplină.

Trofeul a revenit lui Giinther Kar- 
ban (U.C.M.R.), cu rezultatul, de 87 
de minute. Pe locurile următoare 
s-au clasat Gheorghe Farner și 
Gheorghe Goia (ambii de la C.S.R.). 
La fete, reprezentanta O.C.L. produse 
industriale — Mariana Roțescu — s-a 
dovedit a fi cea mai bună ocupan
tele locurilor II și III fiind Mariana 
Bălan (cooperativa Prestarea) și Ro
xana Juhasz (O.C.L. produse indus
triale).

în clasamentul pe echipe, victoria 
a revenit cuplului metalurgist, Ni
colae Stoklein și Samuel Steiner.

Sinceri să fim, ne așteptam ca la 
ora 8 stadionul să se afle încă sub 
mantia tăcerii, asa incit am fost plă
cut surprinși găsind aproape toate 
terenurile folosite, e drept, mai mult 
sau mai puțin—

Pe pista de atletism, se afla o 
grupă formată din 20 de elevi ai Li
ceului 21. Sub îndrumarea profesoarei 
Rita Dvorsag. copiii efectuau cele 
dinții exerciții de încălzire pentru 
tetratlonul planificat in această zi. 
Bineînțeles, curiozitatea ne-a făcut să 
înfiripăm un scurt dialog cu profe
soara. de la care am aflat că toți 
elevii vin — fără a fi obligați — de 
două ori pe săptămină pe stadion. 
Și am Început materialul .nostru, cu 
această grupă de copii. întrucît, pinâ 
la urmă, micuții școlari ai Liceului 21

.puneam, însă, că terenurile 
oului erau folosite mai mult 
i puțin și ave în vedere 

unele sectoare 
ate organizată, 

și profe- 
’poziția unor 

Tti omplării, de 
dascălii care ar fi trebiiit să-i înso
țească, să-i dirijeze

Pe terenul central de rugby, 20 de 
studenti din anul I al I.P.G.G., îmbră
cat! CU cămăși și pulovere,, cu pan
tofi in picioare, jucau fotbal cu o 
minge de— baschet! I-am întrebat 
cum O cheamă pe profesorul lor șl 
cr.de este, dar n-am reușit să aflăm 
dev it că este asistentul universitar 
Stănctdescu și că se află pe undeva, 
pe la vestiare— în aceste condiții, ora 
de educație fizică a studenților de la 
LP.G.G. s-a încheiat nu la 10, ci la 
9.28. cînd toată lumea a plecat spre 
casă, căci profesorul tot nu apăruse ! 
La o -miuțâ" in toată legea am avut 
posibilitatea să asistăm și pe tere- 
■ol IU de handbal, unde erau pro- 
tartmti sase elevi, componenți ai 
secție; de handbal din cadrul Șc. sp. 3. 
Unul dintre copii ne-a spus că tova
rășa antrenoare (nu i-am indentificat 
numele) are ședință I

La sala de gimnastică, despre care 
ni s-a spus in’otdeauna că are un 
program supraîncărcat, AM GĂSIT 
O SINGURĂ GIMNASTĂ (! !) cu an-

sta- 
sau 

fap-

La ora 10 soarele se ridicase sus 
de tot și încălzea terenurile stadio
nului ca într-o veritabilă zi de pri
măvară. Terenurile erau încă pustii 
și, ori cit ar părea de ciudat, ema
nau o tristețe dezolantă. Minutele se 
scurgeau cu rapiditate și amorțeala 
nefirească pentru un Stadion, mai ales 
în condițiile unui timp splendid, nu 
era ruptă de absolut nici un sportiv... 
Așa s-a făcut ora 12, iar așteptările 
noastre s-au dovedit zadarnice : NI
MENI N-A MAI VENIT PE STA-

Ieri s-au consumat jocurile etapei 
a IX-a a campionatului masculin de 
handbal, ultima din cadrul primului 
tur al întrecerii. Această rundă a 
conferit finalului de toamnă al compe
tiției o încheiere palpitantă. Ținută 
în șah la Brașov (14—14), lidera cla
samentului, Universitatea București 
mai păstrează acum doar un punct 
avans față de Steaua, învingătoare 
ieri categorică în meciul cu Dinamo. 
Iată, însă relatările acestor întîlniri:

-d

Raid-anchetă realizat de
Horia ALEXANDRESCU 

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 
16—10 (9—6). La capătul unui joc în 
care și-au dovedit — însfîrșit! — 
clasa, înscriind goluri frumoase din 
poziții dintre cele mai variate și 
apărîndu-se cu exactitate, dar,, mai 
ales, cu o mare putere de luptă, hand- 
baliștii de la Steaua au obținr't o 
victorie clară, ce nu a stat nici t 
clipă sub semnul îndoielii. CTua* 
dacă în primele minute scorul s-a 
menținut egal, mai mult pe fondul 
formei slabe a celor doi portari titu
lari (Dincă — Steaua și Penu — Di
namo) se vedea totuși că echipa cam
pioană și-a intrat în mină și că stă- 
pînește jocul, impunîndu-se cu mult 
mai multă facilitate decît o făceau 
dinamoviștii. Și din min. 9 (scor 
5—5), rfnd în locul lui Dincă

poartă la Steaua a intrat Orban, echi
librul existent doar pe tabela de 
marcaj s-a frînt și el, Gațu și co
echipierii săi sprintînd dezinvolt spre 
un rezultat favorabil. Verva de șut a 
lui Birtalan, voința de a se impune 
prin calitățile sale a lui Kicsid, talen
tul lui Gațu și — în general — va
loarea superioară a lotului (uneori 
Gruia, ținut pe banca rezervelor, de 
pildă, pînă în min. 18 cînd scorul de
venise 7—5 pentru Steaua...) — toate 
la un loc au făcut ca detașarea ca 
scor a echipei învingătoare să apară 
ca ceva firesc, în deplină concordan
ță cu desfășurarea jocului.

După pauză a survenit, însă, un 
alt moment de cumpănă. Deși con
duși cu trei puncte (6—9), dinamo
viștii au mai încercat o ultimă „car
te" și, schimbînd sistemul defensiv 
(au trecut la o combinație de 4-t-2, 
cu interul de pe partea mingii mai 
avansat), au forțat egalarea. Am a- 
sistat atunci la cîteva atacuri lungi, 
fără a fi deloc plictisitoare, în care 
ambele formații s-au înfruntat dîrz, 
parcă într-o ultimă încercare a pu
terii. Stopată în atac, un timp, Stea-

Doru Dinu GLĂVAN, coresp. jud.

SELECȚIONATA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
VA EVOLUA

partide cu re- 
Chineze, selec- 
a țării noastre

După cele două 
prezentativa R. P. 
ționata de hochei 
își va reîncepe pregătirile imediat
ce se vor consuma jocurile celui de 
al doilea tur al diviziei A, repro- 
gramat la București. în continuare, 
echipa României va întreprinde un 
turneu de trei jocuri în Norvegia, 
urmînd să evolueze în compania 
reprezentativei acestei țări. Locali
tățile unde vor avea loc aceste

Poloiștii de la Rapid, la primul lor titlu de campioni ai țării. In rîndul de sus, de la stingă la dreapta:
C. Rusu, ing. P. Măinescu (președințele secției), 
de jos: I. Culineac, I Slăvei, N. Olac, 

Foto 1 D. NEAGU

C. Vasiliu (antrenor), Fl. Teodor, V. țăranu, P. Mureșan,
P. Chețan, B. Bartolomeu, A. Șervan, Al. Szabo; in rîndul 
B. Băjenaru și I. Miu

PE MARGINEA FRUMOSULUI SUCCES AL FEROVIARILOR BUCUREȘTENI

In norvegia
partide nu au fost încă stabilite, 
cunoscute fiind numai datele tur
neului : 20—24 noiembrie

HOCHEIȘTII
JUNIORI

LA TURNEUL
„PRIETENIA"
Hocheiștii juniori din echipa re

prezentativă a țării noastre se 
află de cîteva zile în plină pre
gătire, urmind ca, în curfnd, să 
inaugureze și ei sezonul competi
țiilor internaționale. Prima între
cere din acest an este programată 
între 22 și 
loc în
(U.R.S.&). 
ționalul 
care vor

30 noiembrie și va avea 
localitatea Cerepoveț 

Este vorba de tradi- 
tumeu ..Prietenia", la 
lua parte reprezentati

vele similare ale U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Bulgariei, Ungariei, Po
loniei și R.D. Germane.

Poloiștii de la Dinamo București, 
cei a căror supremație pe plan na
țional nu a putut fi contestată timp 
de un deceniu și jumătate, au pier
dut titlul de campioni ai României. 
Echipa care de 15 ani asigură cu 
regularitate scheletul formației re
prezentative, care deține în palma
res succese de prestigiu în fața celor 
mai puternice team-uri de pe conti
nent, a fost nevoită să coboare de 
pe soclu și să cedeze locul puterni
cei sale rivale, RAPID BUCUREȘTI. 
Ștefan Kroner și coechipierii săi, ca 
niște adevăfați sportivi, au recunos
cut în finalul partidei de miercuri 
seara, că de această dată feroviarii 
au fost mai buni, și i-au felicitat

călduros pentru frumoasa lor per
formanță.

S-a mai încheiat un campionat al 
țării, al 27-lea, iar pe lista câștigă
torilor s-a adăugat un nume nou ; 
după 6 victorii consecutive ale echi
pei I.L.S.A. din Timișoara, alte 5 
ale sportivilor de la C.C.A. (actual
mente Steaua) și cele 15 ale dina- 
moviștilor — iată primul succes al 
feroviarilor bucureșteni.

Așadar, după partida decisivă a 
campionatului recent încheiat, pu
tem vorbi despre o triplă victorie 
în polo-ul românesc. Miercuri, la 
Floreasca, s-a jucat cu casa închisă 
și dacă tribunele vechii piscine ar 
fi fost mai rnari, numărul specta

fitorilor (aproape 1 000) ar fi putut 
dublu. Posesorii unui loc pe mar
ginea bazinului au putut urmări 
de-a lungul întrecerii multe din fru
musețile acestui joc și sîntem con
vinși că numeroși dintre aceștia nu 
vor ezita să urmărească, la fel 
entuziasmați, și alte partide 
semenea factură.

In al doilea rîr?d, jucătorii 
Rapid ne-au oferit prilejul

de

de 
de

de
a-

la 
a 

constata că la această oră polo-ul 
românesc dispune, alături de Dina
mo București, de o nouă echipă de

Adrion VASILIU

(Continuare in pag. aia)

(Continuare în pag. a 4-a)

In evidentă revenire de formă, Birtalan a fost ieri unul din principalii realizatori ai echipei Steaua Iată-l, 
șutind năpraznic de la distanță și înscriind un nou gol pentru echipa sa. Foto i THEO MACARSCHI

NIVELUL PERFORMANTELOR INTERNAȚIONALE
PRETINDE EXIGENȚA Șl EFGRT MAI MARE

DIN PARTEA SCHIORILOR FONDIȘTI
Plecînd de la aceste consideren

te teoretice și confruntîndu-le cu 
realitățile raportate la consfătuirea 
antrenorilor ca și la cele observate 

' pe teren, credem că se im- 
ca absolut necesară introdu- 
uilui regim de sporită exi-

colegiului 
ținu-

O recentă ședință a 
antrenorilor de schi-fond, 
tă la sediul C.J.E.F.S. Brașov în 
prezența unor membri ai biroului 
F. R. Schi, a reactualizat cîteva 
din problemele de instruire și me
todică sportivă ale acestei disci
pline.

Urmărind diagrama performanțe
lor internaționale din ultimii ani 
și în special din ultimul sezon, se 
poate constata o stagnare care, în 
contextul evoluției generale a per
formanței, înseamnă de fapt o dare 
înapoi. Aceasta a fost situația lotu
rilor de fondiști seniori, senioare 
și junioare, stabilită prin confrun
tarea directă la campionatele bal-

canice și la campionatele euro
pene de junioare. Mai bună ceva, 
adică satisfăcătoare, comportarea 
juniorilor.

Desigur' că performanțele sînt, în 
cea mai mare măsură, efectul pre
gătirii pe uscat și pe zăpadă, al 
dozării și individualizării judicioa
se, al organizării procesului de an
trenament la un nivel de solicita
re racordată la performanța inter
națională. Formele de pregătire, 
planurile și metodele, trebuie să 
fie elastice, adaptabile și perfecti
bile de la an la an, altfel se cre
ează decalaje de concepție a antre
namentului (și de rezultate), ire
cuperabile.

CLUJUL GĂZDUIEȘTE
FINALA DE GIMNASTICA

A JUNIORILOR
ANCA GRIGORAȘ și NICOLAE OPRESCU favoriții competiției-

Orașul Cluj se pregătește să găz
duiască la finele săptămînii viitoa
re, o importantă competiție de gim
nastică. Este vorba de finala cam
pionatului național de juniori și 
junioare, care angajează în între
cere sportivi de categoriile a Il-a, 
I, candidați maeștri și maestre, la 
finele căreia vom cunoaște pe noii 
campioni absoluți și pe aparate pe 
anul 1972. Prezența la această com
petiție a unui mare număr de spor
tive și sportivi talentați, de valoa
re națională, componenți ai echipe
lor olimpice ale țării noastre, asi
gură concursului de Ia Cluj un 
nivel ridicat. Este suficient, de 
pildă, să amintim că in întrecerea 
feminină sînt prezente între altele, 
Anca Grigoraș, autoarea surprizei 
realizate în vară cînd a cucerit ti
tlul de campioană absolută la ma-

Anca Grigoraș, 
campioană abso
lută la senioare, 
are, firesc, prima 
șansă și in finala 
junioarelor. Va 
reuși ea eventul?

direct 
pune 
cerea _ _ _______  ___
Sență în relația antrenor — sportiv, 
club — antrenor, C.J.E.F.S. și fe
derație — antrenor — sportiv.

Pregătirea fondiștilor a fost lă
sată, cum era și firesc, secțiilor și 
cluburilor în care activează. în 
plus, selecționabilii, în vederea o- 
biectivelor internaționale, au fost 
programați cu două antrenamente 
săptămînale sub conducerea unor 
antrenori ai loturilor desemnați de 
federație. Treabă limpede, dar care 
se încheagă anevoie din multe mo
tive... subiective, din multe justi
ficări. Singura explicație reală este, 
de fapt, o organizare mai slabă, o 
lipsă de coordonare și control a 
activității secțiilor, a sincronizării 
orei și locului antrenamentelor cen
tralizate.

Numărul sportivilor din anumite 
secții este în realitate mic, deși

Mihai BARA

Simbătâ

DE CARTURI

duminică,

(Continuare tn pag. a 2 a)

la Giurgiu

IMPORTANTE ÎNTRECERI

estre senioare, Felicia Dornea, Ro- 
dica Sabău. Marcela Păunescu, Iu- 
liana Simonfi, Paula loan, Maria
na Gheciov, toate componente ale 
lotului reprezentativ. în concursul 
masculin, cu cele mai mari șanse 
pornește dinamovistul Nicolae 
prescu care, în mod normal, 
poate rata victoria.

în prima zi de concurs, joi, 
evolua sportivii de categoria a II a,

O- 
nu

vor

categoria I și candidații maeștri, 
(la masculin), precum și maestrele, 
cu exercițiile impuse. Vineri, vor 
intra în concurs gimnastele de ca
tegoria a Il-a, iar după amiaza 
maestrele cu exercițiile liber alese 
Sîmbătă, în ultima zi a finalei, este 
programat concursu] pentru gim
nastele dg categoria I, iar după
amiază, finala pe amarate a maes- 
trelor.

Cel de al doilea campionat na
țional de carting se va disputa în 
zilele de 4 și 5 noiembrie, la Giur
giu. Campionatul se desfășoară pe 
grupe — juniori și seniori, la toate 
clasele, bărbați și femei. Sînt pre
văzute disputarea a trei manșe, 
din care două pe 15 ture, pentru 
calificare și clasament, precum și 
o finală ce va avea loc de-a ‘ 
gul a 20 de ture.

La acest campionat vor mai par
ticipa și echipe de pionieri și șco
lari cu carturi de construcție pro
prie. în vederea acestui eveniment, 
la Giurgiu a fost construită re
cent o modernă pistă specială pen
tru întrecerile mașinilor miniatu
rale.

lun-

sr.trer.au
cr.de
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DOAR CU 6 JUCĂTOR! ECHIPĂ RAPID
REUNIUNE INTERNAȚIONALA 

LA OLTENIȚA

GONG!
NU POATE PARTICIPA LA „CUPA CUPELOP*

Cînd Rapidul a pierdut pe teren 
propriu partida cu Universitatea 
Cluj, am consemnat faptul la ca
pitolul „surprize", deși comporta
rea sextetului giuleștean lăsa să se 
întrevadă că acesta trece printr-o 
perioadă de criză. Cînd fenomenul 
s-a repetat (tot în sala Giulești, dar 
de această dată în compania Tracto
rului Brașov) l-am trecut pentru 
a doua oară la categoria „surpri
zelor", adăugind că antrenorul Au
rei Drăgan a trecut pe foaia de 
arbitraj doar 7 jucători 1 Și iată 
că la Galați, în compania Politeh
nicii, rapidiștii înregistrează cea 
de a treia înfrîngere în cele cinci 
partide susținute pînă acum în 
campionat. Dar ceea ce îngrijo
rează mai mult nu sînt insuccesele 
(deși și acestea sînt convingătoare 
în privința formei actuale a volei
baliștilor giuleșteni), ci faptul că 
în momentul de față echipa Ra
pid cu greu poate alinia numărul 
regulamentar de jucători pe teren !

Deplasarea la Galați, spre exem
plu, a stat sub semnul incertitu
dinii, deoarece doar 5 voleibaliști 
a putut „să adune" cu siguranță 
antrenorul A. Drăgan, cel de 
6-lea (Penciulescu) hotărîndu-se 
plece abia în

Credem, că 
tuații se află 
educație. Este, 
nărului Sorin 
fuzat să facă ... ___ ___ ____
lăți, sub motivul că trebuie să se 
pregătească pentru scoală, dar du
minică dimineață el a fost prezent 
la toate jocurile disputate în sala 
Constructorul, timp de aproape 
cinci ore !

într-o lapidară explicație, antre
norul Aurel Drăgan, ne-a spus că 
„aceasta-î situația șî că ea trebuie 
remediată de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport și 
federație". Desigur, că și acestor

al 
să

ultima clipă, 
la baza acestei 
o slabă muncă 
de pildă, cazul

Țigăeru, care a 
deplasarea la Ga-

si
de 
tî- 
re-

foruri le revin unele 
vorba de soluționarea 
de transfer), dar ne întrebăm • cum 
a acționat antrenorul și conduce
rea secției pentru preîntimpinarea 
acestui fenomen ? Pentru că ten
dințele de înfumurare, de mercan
tilism s-au făcut vizibile în com
portarea voleibaliștilor rapidiști de 
multă vreme.

Echipa Rapid — autoarea într-un 
trecut mai îndepărtat a unor ră
sunătoare victorii internaționale și 
interne — se află în pragul unei 
noi competiții de prestigiu t „Cupa 
Cupelor".

Desigur, în condițiile arătate mai 
sus, credem că se face un deser- 
viciu voleiului nostru dacă se ac
ceptă participarea formației Rapid 
(există posibilitatea, conform regu
lamentului, ca ea să fie înlocuită). 
Rezolvarea situației trebuie urgen
tată.

îndatoriri te 
unor cereri

DUPĂ
PBIMUJL TUR

IN DIVIZIA B
(îeminin)

în campionatul diviziei secunde 
feminine, doar fosta divizionară A, 
Voința M. ‘Ciuc (seria a IV-a), a reu
șit să ia un avans de două puncte 
asupra principalei contracandida
te la locul întîi 
Arad). în rest celelalte 
ale pozițiilor fruntașe 
Spartac, Universitatea 
sint tatonate îndeaproape 
greșul, C.P.B. și Voința 
De altfel, aceste echipe s-au de
tașat. prin comportarea bună, de 
celelalte competitoare. La 
opus s-au situat Voința 
A S.E., C.S. Tîrgoviște și 
Reghin, care în cele cinci 
ale turului I au reușit să 
împreună, abia 6 seturi

CLASAMENTE

(Constructorul 
ocupante 

(I.T.B.. 
Craiova) 
de Pro- 
Brașov.

1

polul 
Buzău, 
Voința 
partide 
cîștige

Voleibaliștii 
la Dinamo 
alb), vor fi 
zenfi peste puțină
vreme la startul 
unor importante 
competiții inter
naționale

Foto 4 
Ion MIHAICA

•v
Seria I SPORTIVII DE LA DINAMO PARTICIPĂ

1. t.T.B.
2. Progresul
3
4 Flacăra roșie
5. Politehnica Gl.
6. Voința Buzău

Seria a

,.U“ iași

Il-a
1. Spartac
2. C.P.B.
3. Viitorul
4. Voința Constanța
5. Dacia Pitești
6. A.S.E.

Seria a
1. „U“ Craiova
2. Voința Brașov
3. Medicina Timiș.4. Drapelul r. Sibiu
5. Corvlnul Deva
6. C.S. Tlrgoviște

Seria a
1. Voința M. Clue
2. Constructorul Arad
3. Medicina Tg. Mureș
4.
5.
6.
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Voința Reghin
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După turneul pe care îl va între
prinde în R.P. Chineză, începînd 
de la 7 noiembrie, echipa masculi
nă de volei Dinamo București va 
fi prezentă la startul unei noi com
petiții internaționale. Este vorba 
de turneul de la Leipzig care va 
avea toc la sfîrșitul lunii noiem
brie și la care vor mai participa 
echipe de club din U.R.S.S., Japo
nia, Cehoslovacia, Bulgaria, Brazi
lia și R. D, Germană.

De menționat că la Leipzig, 
conform hotărîrii Congresului Fe
derației Internaționale, se va expe
rimenta pentru ultima oară siste
mul „blocajului la orice acțiune a 
adversarului", urmînd ca pe baza 
raportului comisiei special consti-

tuite, Consiliul de Administrație, la 
prima sa întrunire, să aprobe sau 
nu modificarea acestei reguli.

| -BASCA ET i

Micro-interviu cu antrenorul Victor Surugiu

întîlnirea amicală de box dintre 
selecționata județului Ilfov și cea a 
orașului bulgar Tolbuhin a devenit 
tradițională. Ultima a fost găzduită 
de orașul Oltenița, iar echipa locală 
a fost alcătuită numai din pugiliști 
ai orașului gazdă. Reuniunea a fost 
urmărită de peste 700 de spectatori, 
care și-au încurajat cu înfocare fa- 
voriții. Cele mai frumoase nartide 
au fost M. Niculescu — V. Dimitrov 
și N. Constantin — I. Jecev, în 
care sportivii români au ieșit în
vingători. De asemenea, Viorel 
Sandu a realizat o frumoasă și sur
prinzătoare victorie în fața fostului 
câmnion bulear. M. Milanov. Tată 
rezultatele (JUNIORI) : M. Bodă- 
rescu p.p. S. Asenov, V. Cbelu o.p. 
P Ionlcev, L Nicolae b.D. S. An
dreev. V. Nîțn p. ab. 2 S. Petcov. 
Gh. Ferenw p.p. L. Karakasev. N. 
Constantin b.p. I. Jecev, M. Nicu- 
lescu b.p. V. Dimitrov. SENIORI : 
Gh. Decu p. k.o. 2 N. Gheorțhiev. 
V. Sandu b. dese. 3 M. Milanov, C. 
Guriță b. ab. 2 S. Dimitrov.

Urlu BOBOCEA

PRIMA EDIȚIE A COMPETIȚIEI 
„MĂNUȘA DELTE!"

Consiliul județean al sindicatelor 
Tulcea a organizat în cinstea zilei 
de 30 Decembrie o interesantă com
petiție de box. „Mănușa Deltei*. La 
întrecere au participat 63 de spor
tivi din 9 cluburi și asociații spor
tive. Iată învingătorii : JUNIORI 
MICI : cat. semimuscă : D. Co- 
dreanu (Tractorul Bv.) ; cat. muscă : 
T Grigorov (Voința Tulcea) : cat. 
cocoș : T. Didi (Rafinăria Ploiești) ; 
cat. pană : C. Ciugaru (Rafinăria 
Ploiești) : cat. semiușoară : Gh. Ră- 
dulescu (Automobilul Macin) ; cat. 
ușoară : D. Văcaru (Tractorul Bv.) ; 
JUNIORI MARI : cat. semimuscă : 
D Codreanu (Rulmentul Bv.) ; cat. 
cocoș : I. Enache (Automobilul Mă
cin) ; cat. pană : V. Soroceanu (Ni
colina Iași) : cat. semiușoară : N 
Balica (Rulmentul Bv.) : cat. ușoară : 
R. Artenie (Rulmentul Bv.) ; cat. 
semimijlocie : M. Lunii (Automobi
lul Măcin) : cat. mijlocie mică : C. 
Ttidose (Automobilul Măcin). SE
NIORI : cat. semimuscă : V. Jugăna- 
ru (Metalul Plopeni) ; cat. pană : Gh. 
Mareș (Metalul Plopeni) ; cat. semi
ușoară : D. Goldan (Rulmentul Bv.) ; 
cat. ușoară : V. Ionescu (Vulturul 
Tulcea) : cat. semimijlocie : P. Pîrîu 
(Vulturul Tulcea) ; cat. mijlocie 
mică : Mihai Cornel (Metalul Plo-

PROGRAMUL

peni), 
boxer 
nergia

Cupa pentru cel mai tehnic 
a revenit lui I. Păduraru (E- 
Cîmpina).

Pompiliu COMȘA — coresp.
NOI! CÎSTIGĂTORI 

Al „CENTURII PĂLTINIȘ"

Aproape 100 de pugiliști juniori 
din București, Brașov, Sighișoara, 
Mediaș, Ocna Sibiului, Cisnădie și 
Sibiu și-au disputat șansele pentru 
cucerirea titlurilor de cîștigători ai 
„Centurii Păltiniș", competiție or
ganizată pentru a doua oară de 
orașul Sibiu. Iată cîștigătorii: JU
NIORI MICI : 48 kg — Daniel
Pleșca (Energia Buc.), 51 kg. — Ni
colae Drăgoi (Energia Buc.), 54 kg.
— Petre Cuțitaru (Șoimii Sibiu), 60 
kg. — Wilhelm Stengel (Șoimii),
63.500 kg. — Edwin Guip (Șoimii), 
67 kg. — Gh. Grapă (Șoimii), 71 kg.
— Vasile Drăghia (Energia Buc.) ; 
JUNIORI MARI : 54 kg. — Mircea 
Iliuță (Voința Sibiu), 57 kg. — Tu
dor Moldovan (C.S.M. Sibiu), 60 kg.
— Marian Mitrache (Energia Buc.),
63.500 kg. — Teofil Neață (Energia 
Buc.), 67 kg. — Damian Cimpoieșu 
(Brașovia Brașov), 71 kg. — Cornel 
Maniț (C.S.M. Sibiu).

Ilie IONESCU — coresp. jud.

ECHIPA CLUBULUI

SPORTIV ȘCOLAR

IN POLONIA
de Nord — 

.ă echipa de 
X>rtiv școlar, 

compun lotul 
amicale

5 noiembrie

Aseară — d:’ 
a plecat în Ră 
rugby a Clubulu. 
Cei 19 jucători ce
vor susține trei meciuri 
la următoarele date i
— cu Selecționata de juniori a 
Poloniei : 7 noiembrie cu o echi
pă de seniori din Varșovia, iar la 
întoarcere, la
cu echipa de seniori 
(Cehoslovacia).

Lotul este condus 
dor Bolea și are 
Cornel Munteanu 
zitiu.

9 sau ll) noiembrie, 
Spartak Brno

de prof. Teo- 
ca antrenori pe 
și Nicolae Vi-

PRIMULUI TUR AL DIVIZIEI A [FEMININ]
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CONTRACTUL INTIM
Cele mai aspre legi ale eti

cii nu pot interzice nimănui 
să fumeze sau să bea după 

pofta inimii. Dacă totuși sportivii 
nu se dedau la asemenea vicii, 
aceasta se datorește unui con
tract intim pe care aspirantul la 
performonță il încheie cu sine în
suși, in interesul său, în interesul 
realizării la care nădăjduiește. 
Așadar, acceptarea vieții ascetice 
este — pentru sportiv — o chesti
une personală, o opțiune la care 
nu-l poate sili nimenj și care stă 
doar !a indemina propriei saie 
conștiințe.

Firește că in cazul refuzului față 
de un asemenea contract, speran
ța in performanțe e iluzorie. Re
zultatele sportive de valoare nu 
încununează decit pe cei atenți 
cu integritatea lor fizică, nealte
rată de intervenții tabagice sau 
alcoolice, dăunătoare trupului și 
străine spiritului. Dar, cina vrea, 
n-are decit să bea și să fumeze. 
Lecțiile de morală sini ineficace 
în aceste cazuri.

Cu totul altfel se pune însă pro
blema atunci cind e vorba de un 
sportiv chemat să focă parte din 
tr-o reprezentativă, indiferent la 
ce eșalon (club, oraș, echipă na
țională de juniori, de tineret sau 
de seniori). De data aceasta nu 
mai intră în joc vrerea personală, 
capriciul individual sau bunul plac. 
Cind ești selecționat, ți se face o 
onoare, pe care trebuie s-o răs
plătești, sau față de care — în 
orice caz — ai obligații. Aici nu

mai poți spune : pe cine privește 
dacă beau ? ; fac ce-mi place ; 
nu beau pe banii altora ele.

In asemenea ocazii intervine un 
contract între cel ce triază și cel 
selecționat. Aici termenii răspun
sului dat de sportiv nu pot fi de
cit de două feluri. Ori mă supun 
disciplinei impuse de sarcina de 
cinste primită și atunci renunț de 
bunăvoie la așazisele plăceri lu
mești, concenlrîndu-mă asupra 
pregătirii fizice în condiții de igi
enă sportivă strictă ; ori, fiind mai 
slab de înger și neputîndu-mă 
dezbăra de metehne, declar sin
cer și cinstit : pe mine lâsațl-mă 
in pace, nu mă chemați la lot, 
că nu sint in stare să renunț și-a- 
tunci ambele părți sînt absolvite 
(oarecum) de obligații.

Cît de rușinos este însă să afli 
că tineri boxeri talentați, selec
ționați, aflați la Tulcea cu prilejul 
unei gale internaționole. sînt ză
riți intr-un restaurant, petrecînd 
pînă tîrziu după miezul nopții, fu- 
mînd tacticos și bînd Ștefan Flo- 
rea, Vasile Croitoru sau lusein 
Memet au cu siguranță pretenții 
la onoruri, dar resping datoriile. 
Cazul lor — pentru că sînt țineri 
— este desigur mai frapant decît 
al lui Horst Stump, pe care ne am 
obișnuit să-l considerăm iremedi
abil rătăcit pe această cale, îne
cat in fum și alcool. Dar dacă 
acești pugiliști își reneagă obli
gațiile, sînt oare datori selecțione
rii să-i mni ia în seamă ?

Victor BANCIULESCU

RINDURI DIN SCRISORILE DV.

VOLEIUL ALGERIAN ÎNTR-O CONTINUĂ
O întîlnire plăcută, zilele acestea, 

Ia redacție. Antrenorul Victor Suru
giu, plecat în Algeria pentru pregăti
rea reprezentativei de volei a aces
tei țări, a revenit printre noi pentru 
un scurt concediu. L-am rugat să 
ne împărtășească cîteva din impre
siile cu privire la activitatea sportivă 
din țara prietenă și, în special, des
pre voleiul algerian. ■

— în Algeria, dezvoltării sportu
lui, mișcării de educație fizică, în 
genere, i se acordă o mare impor
tanță, deoarece se consideră că acesta 
este un mijloc eficient de educare și 
formare a tineretului. De altfel, anul 
1975 va constitui un moment de maxi
mă importanță pentru mișcarea spor
tivă algeriană, deoarece atunci se 
vor organiza pentru prima oară în 
istoria sportivă a țării „Jocurile 
Mediteraneene". Pentru buna lor des
fășurare s-a întocmit un plan de 
perspectivă, care, desigur, va con
tribui și la dezvoltarea generală a 
sportului algerian.

— Vorbiți-ne, în continuare, 
pre voleiul din Algeria.

— Campionatul național este con
stituit pe mai multe categorii. în

ASCENSIUNE VALORICA
sămodernă, solicltîndu-le 

un joc rapid, deoarece ju- 
algerieni, deși au o talie

des-

stituit pe mai multe categorii. în 
prima, care corespunde diviziei A de 
la noi, activează 14 formații mascu
line și 8 feminine. Pentru realizarea 
obiectivelor propuse în privința bu
nei pregătiri a echipei naționale, tre
buie să spun că am găsit, încă de la 
Început, o mare înțelegere. Am cău
tat să impun voleibaliștilor o con-

cepție 
practice 
cătorii 
mică, dispun de o nativă viteză de 
reacție, îndemînare și inteligență în 
joc. Valorificarea acestor atuuri ne-a 
permis să ne comportăm foarte bine 
la „Jocurile universitare maghrebiene", 
unde am evoluat în compania Tuni
siei — participantă la J.O. — și Ma
rocului. Acum principalul obiectiv 
este calificarea pentru „Cupa Africii" 
care va avea loo în 1973 la Lagos.

— Ce alte amănunte ne mai puteți 
oferi ?
- Voi 

o școală 
atletism 
doi ani, . _ ,
drele tehnice de specialitate. O mo
destă contribuție la 
ticii și a programei 
am încercat să o ____ ...
vedere experiența școlii voleibalis- 
tice românești.

W
Noi vom încheia acest micro-inter

viu, spunînd că meritele antrenoru
lui V. Surugiu în buna pregătire a 
echipei naționale a Algeriei, au fost 
subliniate și de trimisul ziarului ma
rocan „Le Matin", prezent la „Jocu
rile universitare maghrebiene".

mai adăuga că a luat ființă 
de antrenori pentru volei, 

și baschet, cu o durată de 
care va pregăti, firește, ca

elaborarea tema- 
cursului de volei 
aduc, avînd In

P Rubrică redactată de
Emanuel FĂNTĂNEANU

ETAPA I, 19 NOIEMBRIE
București Rapid—Constructorul București Tg. Mureș 

Oradea
Tg. Mureș

I.E.F.S.—Universitatea Timișoara
Voința—Voința București

Oradea Crișul—Politehnica BucureștiSatu Mare Sănătatea—Universitatea Cluj București
ETAPA A II-A, 2i NOIEMBRIE Satu Mare

București Voința—Rapid
Politehnica—Voința Tg. Mureș 
Constructorul—I.E.F.S.

Timișoara 
Oradea

Cluj Universitatea—Crișul
Timișoara Universitatea—Sănătatea București

ETAPA A III-A, 3 DECEMBRIE Cluj 
Tg. MureșBucurești Rapid—Politehnica

Constructorul—Voința București Timișoara
Tg. Mureș Voința—Universitatea Cluj
Oradea Crișul—Universitatea Timișoara 1
Satu Mare Sănătatea—I.E.F.S.

București
ETAPA A IV-A, 7 DECEMBRIE

OradeaBucurești I.E.F.S.—Crișul
Voința—Politehnica
Constructorul—Sănătatea

Satu Mare 
Cluj

Cluj 
Timișoara

Universitatea—Rapid
Universitatea—Voința Tg. Mureș București

ETAPA A V-A, 10 DECEMBRIE
București Rapid—Universitatea Timișoara

Voința — Universitatea Cluj Timișoara

Constructorul—Politehnica
Voința—I.E.F.S.
Crișul—Sănătatea

ETAPA A VI-A, 17 DECEMBRIE
I.E.F.S.—Rapid
Politehnica—Universitatea Cluj 
Sănătatea—Voința Tg. Mureș 
Universitatea—Voința București
Crișul—Constructorul

ETAPA A VII-A, 21 DECEMBRIE
Rapid—Sănătatea
Voința—I.E.F.S.
Universitatea—Constructorul
Voința—Crișul
Universitatea—Politehnica

ETAPA A VIII-A, 24 DECEMBRIE
Politehnica—I.E.F.S.
Constructorul—Voința Tg. Mureș
Crișul—Rapid
Sănătatea—Voința București
Universitatea—Universitatea Timișoara

ETAPA A IX-A, 7 IANUARIE
Rapid—Voința Tg. Mureș
Voința—Crișul
Politehnica—Sănătatea
I.E.F.S.—Universitatea Cluj
Universitatea—Constructorul

oi

PREA MULTA LINIȘTE Șl INDIFERENȚA

• „Poate cam tîrziu. dar 
vreau sâ-i mulțumesc și eu lut 
Țiriac pentru modul exemplar 
în care a jucat în finala Cu
pei Davis la București. Lupta 
lui a fost excepțională. Ce pă
cat că Năstase a fost obosit — 
dovadă și rezultatele pe care 
le-a obținut peste hotare în pe
rioada imediat următoare — și 
că nu ne-am putut bucura de 
un mare succes la care am fi 
avut dreptul. Vreau să-i mul
țumesc lui Țiriac pentru tot 
ceea ce a făcut pentru tenisul 
românesc și pentru lecția de 
omenie pe care ne-a dat-o ia 
sfîrșitul meciului atunci cînd 
s-a referit la colegul său de e- 
chipă. Lui Năstase îi urez 
multe succese viitoare pe mă
sura talentului său“ (ANA SI
LEA, str. Platinei nr. 1—3, 
București), Frumoasă, scrisoarea 
dv. Ea a ajuns la Ion Țiriac, 
așa cum doreați.

• „La meciul de fotbal des
fășurat în Capitală, Rapid — 
Dinamo, am sosit la stadion cu 
30 de minute mai devreme. Și 
totuși a trebuit să suport niște 
chinuri nemaipomenite din 
cauza aglomerației ce era la 
casă. Aceeași situație, de multe 
ori, la casele stadionului Di
namo cînd au loc meciuri 
derby. Ceea ce indignează însă 
pe omul cinstit este foptul că 
anumiți indivizi, cu profil 
moral îndoielnic, vînd bilete 
cu supra-preț fără să fie tulbu
rați de nimeni". (LICA SAmA- 
RANU, București). Evident, or
ganizatorii ar trebui să dea 
dovadă de mai multă grijă față 
de... nasturii de la hainele ce
tățenilor. Mai ales la „23 Au
gust" se dau deseori bătălii 
grele pentru un bilet... Soluția 
ar fi mai multe case de bilete 
și... puțină atenție din partea 
organelor de miliție în ceea ce 
privește vînzarea cu supra- 
preț.

• „Doresc să fac federațiilor 
internaționale de fotbal și de 
tenis de cîmp, cîteva propuneri

privind jocurile respective în 
acest scop vă rog să aveți a- 
mabilitatea de a-mi comunica 
adresele acestora". (ION iO- 
NESCU, str. Tîrnave 1. Ploiești) 
Iată-Ie : F.I.L.T.-Baron’s Court, 
West Kensington, Londra W 14 
F.I.F.A. — „F.I.F.A. — House" 
Hitzigweg 11, CH-8032, Zurich

• „Felicitări brigăzii de arbitri 
condusă de Tudorel Leca din 
Brăila care a arbitrat excelent 
partida dintre divizionarele C : 
Nicolina Iași și C.S.M. Suceava. 
Afirmația o facem noi — cei din 
Suceava — deși echipa noastră 
a fost învinsă cu 2—1“ (prof 
GH. HALIȚCHI, președinte al 
C.S.M. Suceava). Am reprodus 
rîndurile dv. întrucît asemenea 
scrisori sînt încă... flori rare.

• „Deși timpul era ploios și 
rece, la Cărei a avut loc cea 
de a treia ediție a concursu
lui de carturi dotat cu Cupa 
Eliberării. Au participat con- 
curenți — băieți și fete — din 
județele Bistrița-Năsăud Mara
mureș, Sălaj și Sa tu Mare în 
clasamentul general pe primele 
trei locuri s-au clasat în or
dine, echipajele din Negrești, 
Bistrița și Cărei." (NICOLAE 
SOTIR, Satu Mare). Felicitări 
pionierilor și pionerelor care 
îndrăgesc volanul, indiferent de 
vreme.

• „Am citit în revista „Sport" 
— nr. 19 — că fotbalistul Troi 
Radu de lg F.C. Argeș este din 
comuna Dragomirești Vlașca. 
Sîntem indignați de confuzia 
creată. El este de fapt dih Dra
gomirești Ilfov, lîngă Chiajnâ. 
îl cunoaștem de mio copil* 
(NICOLAE ȘERBAN, Corn. Dra
gomirești Vale, sat Zurbaua). 
Nu-i motiv de supărare atît de 
mare. Am făcut cuvenita recti
ficare, repunîndu-i astfel in 
drepturi pe cei de la Drago
mirești — fiți fără teamă — 
județul Ilfov.

Rubrică redactată de 
Modesto FERRARINI

(Urmare din pag. I)

DION. Am început să credem că ni
merisem, într-adevăr într-o zi fără 
prea multe antrenamente și ne-am 
încercat ultima „șansă" la sălile de 
forță de sub tribună. Nici aici insă 
nu mai era nimeni si — din cile ni 
s-a spus — NICI NU FUSESE CINE
VA IN ACEA DIMINEAȚA.

IN CĂUTAREA UNOR EXPLICAȚII

Nedumeririle și îndoielile noastre 
în privința zilei pe care am aies-o 
pentru raidul anchetă la stadionul

s >
S E

HAI SA BATEM APA-N PIUA!...
Biroul F.R. Ciclism este alcă

tuit din activiști obștești pri- 
cepuți, entuziaști, gata oricînd 
să-și sacrifice timpul liber 
pentru a sprijini 
sportului cu pedale, pentru 
contribui 
lui. De 
neficiat 
mul ar 
vreme...

Cum este folosit însă 
liber al acestor activiști ? Fă- 
cînd abstracție de faptul că ac
tivul salariat al F.R.C. (secre
tar — Alșo Balaj, antrenor fe
deral — Traian Dinuț) nu pla
nifică ședințele lunare ale bi
roului federal decît în timpul 
programului de lucru al 
C.N.E.F.S. (de ce să-și risipeas
că propriul timp liber pentru... 
ciclism ?), este inadmisibil mo
dul în care sînt pregătite aces
te întîlniri. Ultima ședință, ca
re a avut loc marți seara, a 
pus în fața membrilor biroului 
F.R. Ciclism o ordine de zi cu 
nu mai puțin de 7 (șapte) 
puncte. Cele mai multe dintre 
ele nefiind pregătite au oca
zionat discuții îndelungi. ~ 
doi activiști salariați nu vin în 
fața biroului federal cu mate
riale îngrijit elaborate, nu dau 
(decît arareori și numai ver
bal) elemente esențiale pentru 
judecarea faptelor și luarea — 
în consecință — a măsurilor ce 
se impun. Din această cauză, 
fără voia activiștilor obștești, se 
bate apa-n piuă, se discută pe 
baza unor elemente vagi, unor

timpul 
dezvoltarea 

a 
efectiv la progresul 

altfel, dacă n-ar 
de acest suport, 
fi sucombat de

fi be- 
ciclis- 
multă

timpul

Cei

noțiuni mai apropiate sau mai 
depărtate de adevăr.

Ședința de marți a culminat 
cu faptul că secretarul F.R.C. a 
propus biroului federal un tra
seu pentru ediția viitoare a 
„Turului României* (imposibil 
de realizat, cu o medie zilnică 
de peste 160 km, ceea ce contra
vine regulilor U.C.I.), fără a fi 
consultat partenerii coorgani- 
zatori... A fost nevoie ca biroul 
federal să respingă acest mod 
de discuție și să formeze o co
misie (din delegați ai celor trei 
organizatori) care să studieze 
și să alcătuiască mai multe va
riante de traseu. în fine, ulti
mul punct a fost consacrat ana
lizei pregătirii echipei de cotra- 
timp (în fapt, analiza pe o pe
rioadă pe doi ani a pregătirii 
pentru Olimpiadă). Deci. cel 
mai important lucru a fost lă
sat la urmă, cînd oamenii — 
obosiți de cele 150 de minute 
de discuții — nu mai aveau în 
mod obiectiv capacitatea de a 
se concentra, de a analiza. An
trenorul Nicolae Voicu a citit 
un referat de 30 de pagini, 
celent alcătuit, dar greu de 
mărit în condițiile date, 
ora 21,15, secretarul F.R.C. 
fi dorit ca membrii biroului
deral să înceapă discutarea și 
analizarea acestui document 1 
Uitase probabil că acești oa
meni veneau după o zi de mun
că și se aflau la capătul a mai 
bine de trei ore de discuții pe 
marginea unor documente care, 
așa cum spuneam, fuseseră pre
zentate într-o formă brută. Fi-

ex- 
ur- 
La 
ar 

fe-

rește, nimeni n-a mai fost dis
pus la așa ceva. Membrii bi
roului federal au recomandat 
activiștilor salariați să multipli
ce textul, să le dea din vreme 
cîte o copie și, abia după aceea, 
să-i invite la o discuție orga
nizată special. în fapt, acești ac
tiviști voluntari au cerut în ter
meni poiiticoși să nu li se mai 
irosească timpul pe care-1 pun 
la dispoziția ciclismului, să nu 
mai fie invitați la 
male.

Nu negăm faptul 
chiar să-l scoatem 
și l-am subliniat deseori în co
loanele ziarului) că activul sa
lariat al F R. Ciclism a 
multe inițiative bune, că 
străduiește să se descurce 
labirintul de dificultăți prin 
trece sportul nostru cu pedale 
și că âdesea reușește. Nu putem 
fi însă de acord cu neglijențele 
manifestate în colaborarea cu 
ceilalți membri ai biroului fe- 

k deral, cu modul superficial în 
care privește uneori contribuția 
pe care aceștia ar putea-o avea 
la elucidarea unor probleme 
ale ciclismului, chiar dacă re
zolvarea n-ar fi tocmai pe pla
cul unora. De aceea sugerăm 

’organelor de resort ale C.N.E.F.S. 
să controleze și să îndrume ac
tivitatea salariaților F.R.C., 
le impună un mod de lucru 
eficient, folosirea la maximum 
a contribuției activului volun
tar pe care, de fapt, se bazea
ză ..sportul nostru cu pedale.

Hristache NAUM

acțiuni for-

(ne place 
în evidență

avut
se 
în 

care

să

I
f
i

Tineretului, ne-au fost spulberate însă 
chiar de la primele cuvinte spuse 
de prof. Valentin Corban, directorul 
Administrației bazelor sportive ale 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului. Interlocutorul ne-a arătat gra
ficele cu ore de antrenament ale fie
cărui teren, din care reieșea clar că 
ziua de joi era o zi normală, cu pro
gram la fel de încărcat ca oricare 
alta. Am aflat. că aceste grafice fu
seseră întocmite cu prețul multor e- 
forturi de planificare, pe baza soli
citărilor tuturor școlilor, facultăților 
și cluburilor sportive care au acces 
pe baza sportivă de la „Tineretului". 
Profesorul Corban ne-a adus la cu
noștință și motivul pentru care s-a 
introdus, de la 1 noiembrie, obliga- 
gativitatea intrării cu legitimații în 
perimetrul stadionului : „De cele mai 
multe ori, sportivii intrau fără a fi 
însoțiți de un cadru didactic și lucrul 
acesta a dus la deteriorarea mai mul
tor 
pe

o obișnuință ca antrenorii să nu vină 
deloc la ore, sau pur și simplu să 
dea copiilor o minge și să-i lase sin
guri".

în sfîrșit, discuția purtată cu direc
torul bazei ca și graficele terenurilor 
ne-au dezvăluit că...

SCHI
(Urmare din pag. I)

NIVELUL PERFORMANȚELOR

materiale, atît în vestiare, cît și 
terenuri. în plus, devenise aproape

ABSENTI ERAU TOCMAI... 
BENEFICIARII I

Firește că afirmația noastră poate 
părea paradoxală, dar acesta este uni
cul și tristul adevăr. Ne-au trebuit 
mai multe file de carnet pentru a 
consemna lunga listă a ABSENȚELOR 
TOTAL NEJUSTIFICATE DIN A- 
CEASTA DIMINEAȚA : handbal - 
C. S. Școlar și Șc. sp. 1 (între orele 
9,30 și 11) ; atletism — Școala spor
tivă de atletism (8—12) ; volei — Șc. 
sp. 1 (8—11) ; baschet — Șc. sp. 2 
(8—9,30) ; rugby (8—9,30) și Șc. sp. 
Energia (9,30—11) ; box — C. S. Șco
larul (9,30—11) ; sala de forță — 
S.S.A. (9,30—11) etc.

— C. S. Șco-

Iata, aeci, ca una an 
zile cind hibernează 
elocventă a lipsei de

mari baze sportive ale Capitalei areIată, deci, că una dintre cele mai
zile cînd hibernează pur și simplu așteptînd sportivii. Iată o dovadă 
elocventă a lipsei de interes și de preocupare pentru folosirea rațională, 
economică a unor terenuri de sport. Firește, în culpă sînt tocmai aceia 

care pledează 
pină seara.

Dar cîți 
măcar o dată 
gratuit înseamnă, de fapt, o cheltuială 
scopul asigurării acelor condiții prin care să crească eficiența 
exercițiiilor fizice? La „Tineretului", după... planificare, zilnic trebuie să 
profite de frumoasele și primitoarele terenuri circa 4 500—5 000 de tineri. Ieri, 
în toată dimineața, dacă au fost 2—300 ! Iată un raport cifric care ne scu
tește de orice comentarii. Dar nu și pe diriguitorii sportului bucureștean, de 
la care așteptăm explicații.

scriptic și numeric se prezintă um
flat. De fapt tocmai in pregătirea 
pe uscat ar trebui să se demareze 
cu un număr mare de sportivi pen
tru ca prin selecție și pe zăpadă 
să rămînă cei mai buni. în multe 
secții, dacă nu în toate, relația 
este inversă.

Nici frecvența la antrenamente 
nu este satisfăcătoare, denunțînd 
o toleranță sau chiar absența con
trolului sistematic din 
ducătorilor cluburilor, 
județene de schi, a 
federației.

Normele 
date, ce e 
favorabilă,
o formalitate decît o verificare re
ală, obiectivă, a stadiului de pre
gătire în etapa respectivă și a în
tregului efectiv de sportivi intrați 
în pregătire. Prezentînd numai 
„mostre" din fiecare echipă, con
fruntarea își pierde posibilitatea de 
referință și verificare presupusă.

Însăși atitudinea antrenorilor este 
conciliantă, trecind cu prea multă 
ușurință peste absențe de la șe-

partea con- 
a comisiei 

C.J.E.F.S. și

de control 
o vreme ne-

periodice 
drept pe 
au constituit mai mult

înfocat pentru a avea la dispoziție
dintre acești antrenori, profesori și 

la faptul că bazele sportive ce le sînt 
adesea

terenuri de dimineață și 
chiar elevi s-au gindit 
puse la dispoziție în mod 
importantă —, făcută cu 

practicării

dintele de antrenament, și întîr- 
zieri sau peste o participare me
die, constantă, uniformă și unlfor- 
mizantă la efort. Pietzîndu-și sen
surile și coordonatele, antrenamen
tul devine o rutină care, deși con
ține în sine cheltuieli de energie 
și efort, este inutilă sub rapor
tul evoluției performanței.

Exigența este singura cale spre 
performanță. Atitudinea concilian
tă. blindă, creează raporturi de 
„cumsecădenie", dar în nici un 
caz nu stimulează rezultatul spor
tiv și nici acea atmosferă de in
tegritate morală stimulatorie.

Punctualitatea, corectitudinea și 
calificarea antrenorului sînt, desi
gur, calități definitorii care nu 
buie nici un moment și prin 
un act contrazise.

Discutînd cu curaj și în mod 
tic aceste aspecte, consfătuirea 
trenorilor de schi-fond și-a pro
pus, de fapt, să ridice activitatea 
de instruire la o cotă valorică ce-i 
va permite abordarea performan
ței internaționale.

Nivelul acesteia pretinde o re
considerare a exigenței atit Ia an
trenori, cît și la sportivi. Altfel, 
facem sport de masă ori agrement.

tre* 
nici

crî- 
an-

Și in sezonul rece, in locuri deosebit de pitorești, 
hanurile cooperației de consum vă asigură condiții 
ideale pentru un popas reconfortant : camere lumi
noase și elegante, încălzire centrală, restaurante cu 
o mare varietate de preparate gustoase și 
selecționate.

Pentru iubitorii de liniște și aer curat
Pentru amatorii de excursii montane și

de iarnă iată citeva adrese :

băuturi

sporturi

— HANUL CHEIA din stațiunea climaterică 
lași nume de la poalele munților Ciucaș 
Prahova)

cu ace- 
(jud.

— COMPLEXUL TURISTIC SLĂNIC PRAHOVA, 
km de Ploiești

— HANUL
Brașov)

— HANUL

BRAN

VALEA

RUCÂR

la 45

de lingă Cetatea Bran (jud

URSULUI, lingă Pitești

pe D.N. 73 Pitești — Brașov, la— HANUL 
km 76 (jud. Argeș)

— HANUL COVASNA, în stațiunea Covasna

— HANUL URSUL NEGRU — SOVATA, in stațiunea 
Sovata din jud. Mureș

— HANUL BUCURA-HAȚEG, in județul Hunedoara, 
pe D. N. 66, la km 30

— HANUL 
același

— HANUL
D. N. 1,

GEOAG1U-BAI, in stațiunea balneară cu 
nume din jud. Hunedoara

PIATRA CRAIULUI, in județul Bihor, pe 
la km 588

HANUL 
mita mănăstire

AGAPIA, in județul Neamț, lingă renu-

— MOTELUL ILIȘEȘTI, la 23 km de Suceava

— HANUL FĂGET, pe
dețul Timiș

— HANUL HOREZU, în

D. N. 68 A, la km 97, in

judelui Vilcea.

turistice ale cooperațieiToate aceste unități
consum vă oferă o ospitalitate desâvîrșită. ViZITA- 
Țt-LE și vă veți convinge I

(5924)



SPORTUL STUDENȚESC LUPTA
SĂ NU-ȘI PIARDĂ

• Dumitru Nicolae, Pana și Iorga excluși din lot • Antrenorul 
Gheorghe Ola e, totuși, încrezător în îzbînda finală • 
să cîștigăm, duminică, meciul cu craiovenii I" • 
ordinea i ”

l „Trebuie
— un imperativ la 

zilei • Lucaci (de la A.S.A. Tg- Mureș) un posibil atacant 
al studenților

seara, în Grozăvești. Se 
despre „seisme" la Sportul

...Marți 
Vorbește 
Studențesc. A doua zi dimineață, te
lefon la clubul studenților bucureș- 
teni. Răspunde Eugen Banciu, fostul 
progresit care „executa" de unul sin
gur Rapidul, cu ani în urmă. Vice
președintele clubului din Regie răs
punde firesc : „Ce să facem, ne pre
gătim pentru jocul de duminică, cu 
oltenii. Joc decisiv pentru destinul e- 
chipei ! Gh. Ola e aici, discutăm niș
te probleme de lot. „Peste o oră e- 
ram în biroul lui E. Banciu. Dialo
guri lungi cu vicepreședintele Spor
tului studențesc și cu Gh. Ola. Dar 
mai ales cu cel care se află de mai 
puțin de o lună la timona lanternei.

— Cea mai dureroasă problemă, 
zice la un moment dat Gheorghe Ola, 
a fost atmosfera din echipă pe care 
am găsit-o aici, la 10 octombrie cînd 
am venit. O atmosferă cum n-am în- 
tilnit pînă acum ! Reproșuri, insulte 
in teren, apucături de maidan. Asta, 
e, după mine, principala cauză pen
tru care echipa se află unde se află. 
Intervin și posibilitățile valorice ale 
lotului, de la modest spre slab, dar 
mentalitatea e marea hibă.

— Desigur, în trei săptămîni 
cînd ați luat echipa în primire, nu se 
puteau s . .

de

schimba prea multe, mai ales

cînd e vorba de mentalitate. Dar de 
încercat, n-ați încercat nimic ?...

— Trebuia să încerc ceva ! Ceva 
fundamental. Schimbarea opticii. Con. 
ducerea clubului ni-a ajutat foarte 
mult. Și astăzi, ca prime măsuri pen
tru repetate abateri de Ia disciplina 

. sportivă, în lotul nostru nu mai fi
gurează Dumitru Nicolae, Pană și 
Iorga (de la tineret), Cojocaru a pri
mit un ultim avertisment, iar Dami
an și Manea avertisment. Sînt con
vins că același lot, în condițiile unei 
discipline rigliroase și a unei munci 
serioase, poate da un randament cu 
40 la sută superior celui de Pînă a- 
cum. Problema numărul 1 acum e să-i 
facem pe jucători 
buie să fie uniți 
de vedere. Să se 
în loc să-și facă 
unul pentru altul, 
priu.

Tăcere mai lungă. Cei doi gîndesc, 
probabil, că nu va fi ușor să schimbe 
atît de repede condiția psihică a e- 
chipei. Pentru că echipa nu are de
cît trei puncte... •

— Tovarășe Ola, am venit, de fapt 
pentru a afla ce a reușit să facă un 
antrenor în trei săptămîni de cînd a 
preluat o echipă. Minuni, firește, nu 
putea face. Clasamentul ar zice, chiar,

să înțeleagă că tre- 
din toate punctele 
stimuleze în teren, 
reproșuri, să joace 
și nu pe cont pro-

Gh. Ola și E. Banciu pregătesc „marile manevre"...

Sportul
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VISELE...
totcă nu a reușit nimic, echipa are 

trei puncte, e „lanternă", Iar pers
pectivele nu par prea roze. Și, totuși, 
dincolo de clasament, s-a schimbat 
probabil ceva, orice rocadă de an
trenori aduce ceva nou...

Antrenorul studenților își adună 
gîndurile. Eugen Banciu bate ușor 
darabana în masă și vîntură un caet, 
căutînd poate cele mai limpezi idei. 
„Important e că am descoperit punc
tele nevralgice, și putem spune că 
avem acum premise de la care putem 
construi ceva. Cred că s-a trecut la 
un regim de lucru intens, încerc să 
dezvolt un ritm al echipei, I-ant gă
sit foarte modest. Sînt însă foarte 
multe de făcut" (Gh. Ola); „Prin ex
periența, maturitatea și exigența spo
rită, antrenorul Ola cred că a reușit 
să declanșeze o nouă ambianță, un 
climat bun de lucru" (E. Banciu). 
Erau răspunsuri seci, culese separat...

...Meciul cu craiovenii e în aceste 
zile punctul de speranță (dar și de 
teamă) pentru studenții bucureșteni. 
Gh. Ola nu admite însă că disputa 
cu universitarii din Bănie e meciul- 
cheie.

— E un meci ca toate celelalte. 
Adică foarte greu, așa cum vor fi 
toate pentru Sportul studențesc. Fie
care meci va fi o bătălie! Intuiește 
întrebarea finală, și răspunde fără 
să mai fie întrebat: „Vom cîștiga 
„războiul" ! Trebuie ca și jucătorii 
să se convingă că ideea spre care se 
îndreaptă acum toate eforturile noas
tre — supraviețuirea — va triumfa. 
Și trebuie să facem totul cu răbdare, 
cu chibzuință.

...Rămînem cu Gică Banciu. Spune 
că în locul celor excluși din lotul 
echipei vor fi promovați doi jucători 
de la tineret (Radu șl Stroe). că s-ar 
putea ca încă de duminică în atacul 
formației studențești să apară Lucaci, 
fost la A.S.A. Tg. Mureș. înțelegem 
câ Gică Banciu 
duminică.

— Ce faceți
— TREBUIE . _

că trebuie să facem! O victorie, du
minică, ne-ar trimite cu un alt moral 
în „cursa de opt zile" cînd vom avea 
3 meciuri. De jocul de duminică de
pinde viitorul echipei.

...La prînz, pe „Magheru" întilnire 
întîmplătoare cu Mircea Sandu. Se 
duce spre stadionul din Regie, la an
trenament. Mircea Sandu e foarte 
grav, mai grav parcă decît Ia debu
tul său în națională, atunci cu Fran
ța. „Trebuie să cîștigăm duminică! 
Ca să ne mai putem face vise !“

Sadiohul Republicii, ora 12,45 : 
Sportul studențesc — Universitatea 
Craiova (Divizia A) ; ora 14 : Steaua
— „U“ Cluj (Divizia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 10 : 
Sportul studențesc — Universitatea 
Craiova (tineret-rezerve) ;

Terenul Ghencea, ora 10 : Steaua
— ,,U“ Cluj (tineret-rezerve) ;

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — C.F.R. Pașcani (Divi
zia B) ;

Terenul Voința, ora 11 : Voința — 
Dinamo Obor (Divizia C) ;

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena — 
Electronica (Divizia C) ;

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Flacăra roșie (Divizia O ;

Terenul Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Autobuzul (Divizia C) ;

Terenul Casa Scinteii, ora 11 : 
Șoimii Tarom — Caraimanul Buș
teni (Divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Olimpia Giur
giu (Divizia C).

MECIURI REPROGRAMATE

ÎN DIVIZIA C
Federația română de fotbal a re- 

programat două partide din campio
natul diviziei C care nu s-au dispu
tat în etapele respective. Este vorba 
de meciurile Șoimii Tarom Bucu
rești — Victoria Florești și Foresta 
Susenii Birgăului — Viitorul Tg. 
Mureș care se vor desfășura în 
ziua de joi 9 noiembrie, de la ora 14.

MECIURI AMICALE
Tîrgoviște : c. S. Tîrgoviște — Sport 

Club Bacău 0—0.
Mediaș : Gaz metan — U.T.A. 2—2 

(2—2). Au marcat : Bobolaț (2), respectiv 
Kun și Domide.

Bistrița : Gloria — Dinamo București 
1—3 (0—2). Au marcat : Sălceanu, ne- 
leanu, Doru Popescu, respectiv Ciocan.

NU NUMAI JUCĂTORII SÎNT DE VINA’
Desfășurarea în bune condiții a 

unui meci de fotbal este determi
nată, în egală măsură, de doi fac
tori, care uneori se ajută între el, 
iar alteori, dimpotrivă, se iau parcă 
la întrecere în a se deservi unul pe 
altul, deservind în același timp fot
balul. Este vorba, firește, de jucă
tori și de cel căruia i s-a încredin
țat comanda meciului, de arbitru. 
De foarte multe ori, reușita unui 
arbitraj se datorează felului sportiv, 
corect, în care fotbaliștii au luptat 
pentru victorie, după cum se poate 
spune că arbitrajul are un rol deo
sebit ,în crearea unui climat favo
rabil în terenul de joc și în tribune, 
în evitare^ unei stări de nervozi
tate, generatoare de incidente, de 
manifestări nesănătoase.

După cum arătam, miercuri, în 
cadrul rubricii noastre săptămînale 
„Dintre sute de rapoarte", meciul 
dintre F. C. Galați și Progresul 
Brăila, reprezentante a două orașe 
vecine, s-a desfășurat într-o atmo-

sferă încordată, jucătorii făcînd a- 
desea apel la durități, plătindu-și 
reciproc polițe mai vechi sau mai 
noi, protestînd împotriva deciziilor 
arbitrului și invitînd astfel și pe 
unii spectatori turbulenți să se ma
nifeste în același spirit deplorabil.

Toate aceste aspecte au fost luate 
în discuție în ședința de miercuri 
seara a Comisiei centrale de compe
tiții și disciplină. A reieșit, cu acest 
prilej, că nota disciplinară a me
ciului a fost foarte scăzută, lucru 
ilustrat și de eliminarea din joc a 
unuia dintre fotbaliștii echipei Pro
gresul Brăila, Vasile Ionescu. Dar, 
cu ocazia acestei ședințe, a mai ieșit 
în evidență un lucru, și anume a- 
cela că arbitrajul nu este străin de 
cele întîmplate în terenul de joc, 
de starea de surescitare a unor ju
cători. Conducătorul partidei, C. 
Toma (București), a pierdut pur și 
simplu frînele meciului, pe de o 
parte, acceptînd semnalizările gre
șite ale tușierului Ispas, iar pe de

*

MINGEA ALEARGA MAI REPEDE
V»

DECÎT JUCĂTORII
(Șl NICI NU... OBOSEȘTE!)

des fo- 
___ ......... ....... _ repede 

decîf jucătorul. Ea cuprinde un mare 
adevăr, recunoscut în toate _ părțile, 
dar aplicat mai puțin la noi, de la 
echipele de club pînă la cele repre
zentative. N-a existat meci susținut 
de o echipă românească cu una de 
peste hotare în care să nu apară a- 
ceastă diferență, esențială, în modul 
de a juca balonul. Iar recenta parti
dă România—Albania n-a făcut de
cît să reactualizeze această veche ca
rență a fotbaliștilor noștri, care nu 
înțeleg sau nu sînt făcuți să înțe
leagă justețea și utilitatea unui prin
cipiu de joc, care dă și conținut tac
tic execuțiilor tehnice.

Jocul direct sau, pentru a evita o- 
rice confuzie, jucarea mingii direct și 
rapid, fără preluare, fără conduce
rea prelungită a mingii, fără acele 
driblinguri inutile (care nu fac alt
ceva decît să macine pregătirea fizi
că și — mai ales una precară, cum 
au avut duminică jucătorii noștri — 
și, efectul al doilea, să permită o 
regrupare la timp a adversarului ! 
fără chiar acele „artlsticârii" de la 
mijlocul terenului care plac ochiului, 
e adevărat, dar nu sînt de nici un 
folos echipei), acest joc direct con
stituie o formă de a acționa carac
teristică fotbalului modern. Indife
rent dacă o echipă se află în faza de 
pregătire a atacului, prin diverse ta
tonări, sau în plin atac, jucătorii săi 
nu fac nimic inutil, doar 0 fentă sau 
un dribling absolut necesar, dacă 
momentul dat o cere ț în rest, min
gea aleargă din picior în picior (sau 
cap), în scopul de a nu da răgaz ad
versarului să-și ia măsuri de contra
carare și de a-1 surprinde cît mai 
descoperit. I-am văzut, mulțumită 
micului ecran, pe fotbaliștii lui Ajax 
în partida cu Independiente, o for
mație care a pus accent pe defensi
vă, și am remarcat această caracte
ristică a jocului simplificat, bazat pe 
pasa directă, care asigură elementul 
surpriză. Și Ajax a surprins, grație 
acestei maniere de joc, de două ori 
apărarea sud-americanilor descoperi
tă și a marcat două goluri.

Există în fotbal o expresie 
losită : mingea aleargă mai

■ Avantajul jocului direct este evi
dent : • economie de efort • se cîș- 
tigă rapid teren • se macină rezis
tența adversarului, nevoit să alerge 
după minge • adversarul nu mai are 
timpul necesar pentru a se regrupa • 
apărările pot fi surprinse foarte ușor, 
creindu-se posibilități de finalizare. 

Dezavantajul ignorării jocului di
rect l-au demonstrat și duminică ju
cătorii noștri. Mijlocașii Anca și Nun
weiller VI, ca și fundașul Sătmărea- 
nu n-au făcut altceva „cărînd" min
gea zeci de metri decît să piardă 
timp, să dea răgaz jucătorilor alba
nezi să revină în apărare, să înghe
suie jocul și să se obosească tntr-atît 
(mai era și 
după pauză, 
Orice minge 
stopat-o întîi 
semnat clipe
rătoril oaspeți să-1... stopeze la rîn
dul lor. Driblingurile și fentele lui 
Dobrin (spectaculoase, este adevărat), 
în latul terenului, n-au adus cîștig 
de teren și nici n-au creat posibilități 
de atac pentru că chiar dacă după 
aceea a pasat precis unul partener, 
acesta s-a văzut în situația de a lup
ta cu o... pădure de apărători. Iar 
cursele prelungite ale lui Lucescu, 
cu întoarceri, au dus la pierderea 
momentului prielnic de a centra și 
atunci cînd a centrat mingea a ajuns 
în fața unei porțl bine păzite de a- 

' părători, repliați pe posturile lor.
în schimb, atunci CÎND AU JUCAT 
DIRECT Șl REPEDE MINGEA (si
tuații destul de rare în această par
tidă) JUCĂTORII NOȘTRI ȘI-AU 
CROIT MAI LESNE DRUM PRIN
TRE ADVERSARI.

Evident, nu sîntem pentru elimina
rea totală a preluărilor. Sînt și eie 
necesare în anumite momente sau 
faze. Dar la noi au fost ridicate Ia 
rang de manieră de joc, cu efecte 
negative în evpluția jucătorilor și 
randamentul echipelor. ~ 
este necesară o cotitură 
jucătorilor, care trebuie 
că mingea aleargă mai 
și nici nu... abosește.

Petre GAfU

terenul moale...), Incit, 
au dispărut din joc. 

pe care Dumitrache a 
și apoi a jucat-o a In
suficiente pentru apă-

De aceea 
în instruirea 
să înțeleagă 

repede ca ei

VA VENI Șl PRIMĂVARA...
Nici azi nu sînt prea multe de spus despre echipa 

națională de fotbal-asociație. (Am hotărît ca un an 
de zile să nu mai scriu cuvintul „fotbal" fără cuvîi’- 
tul-frcte : „i 
orice cronică și orice telecronică privitoare 
cu Albania : revista „Fotbal" (ce ar fi să 
chioșc : «doți-mi „Fotbal-asociație"» Ș) ne 
admirabil și negru pe alb, în comentariul 
— cel de la care ar trebui să plecăm cu 
de la pamfletele 
acțiuni organizate 
iar 100 (o sută I) 
chichirez. în fața 
sitoare, tot ce ne mai trece nouă 
prin cap e fandacsie, ironie, mînie, 
dar mai ales, relativism. Altceva moi 
bun — pînă Ic primăvară — neavind 
ce face, propun să ne obișnuim cu 
gîndul că tot ce spunem despre 
fotbalul nostru-asociație nu e adevăr 
absolut și ne e necesară o serioasă 
auto-educație relativistă.

Noi — de felul nostru — 
absolutiști, după cum se știe : 
națională de fotbal-asociație trebuie 
să fie în permanent progres, 
norii ei trebuie să fie geniali, jucă- ’ 
torii ei n-au voie să aibă perioade 
proaste, la orice oră de zi și de noapte, 
să fie gata pentru a disputa cu Brazilia 
titlul mondial, altfel cădem în disperare A 
cineva dintre noi cum a fost, de pildă, acel R.F G. — 
Albania (2—0) ? A fost acela un meci strălucit pen
tru Netzer, o capodoperă a lui Miiller ? in multe 
cazuri habar n-avem, dar cerem capodoperă la fie
care meci internaționol, ca și cum cei core scriu 
despre fotbal ar da, firesc, cu fiecare caile și cu 
fiecare articol, capodopere, neștiind ce-s alea impasul 
și lipsa de inspirație. Ferească sfîntul să se înțeleagă 
de aici că sar în apărarea oarbă a unei echipe și 
a unor antrenori care din 112 acțiuni au finalizat 

'va e greu de apărat. Dar nici nu mă 
elor un milion sau două de glasuri care 
■oluții decît mazilirea, tîrnosirea și alte 
j căror eficiență s-a dovedit și s-a prea 
lungul anilor. Nu e nici moral, nici 

nebunie să visezi la oameni care să-ți

.asociație"). Există o cifră care paralizează 
Io meciul 
ccVem la 
dovedește 
ei tehnic 

toții și nu 
că din 112

ar trebui să plecăm cu 
noastre personale 
de români, 12 eu fost finalizate 
n-au avut nici un spor și nici un 
acestei cifre cople-

osocioție, numai pe un șir continuu de victorii. în 
schimb, știu locuri unde totul s-a dus de-a dura de 
la primul insucces, prost trăit, prost gîndit Or, dacă 
mă gîndesc bine, aceasta e prima perioadă intr-a
devăr proastă a echipei care a odus cele mai bune 
rezultate din istoria fotbalului ncstru-asociație. Cu 
tot cinismul, eu vin și spun că o aștept pe a doua 
— a doua perioadă proastă. Intre prima și a doua — 
nu se poate să nu existe o perioadă de succese, și 
ele vor veni numai dacă nu ne vom pierde capul, 
gtndind calm, demn și bărbătește. Nimic nu-i 
lesnicios in ' ' '

sîntem 
echipa

antre-
MS

ei 
sau

trebuie 
R.F.G.
văzut

12... Așa 
pot al*' 
nu 
metbCK 
dovedit a. 
logic. E o 
aducă numai succese, numai satisfacții — și ta prima 
perioadă proastă să-i dai la o parte... Nu cunosc 
vreo țară care să stea numai pe succese in fotbal-

mei 
fotbal-asociație ca furia oarbă. Furia 

tuturor împotriva cltorva, furia cîtorva 
împotriva unuia. Marele merit al re
lativismului este acela că înmoaie fu
riile și-ți prelungește viața — viața, 
cu succesele și insuccesele ei. În
cercați I

Cine vrea un exemplu viu și con
vingător de relativism în fotbal, să 

I se uite atent la Răducanu — așa
I cum au făcut Dan Cojocaru și ope

ratorii lui, în secvențele lor minunate 
' despre spectatorii meciului. Ei au

insistat asupra lui Tamango, aflai
pașnic în tribună, surîzător, om intre 
oameni, în timp ce Adamac'ne sărea 
superb la picioarele lui Panno. Cine-și 

mai aducea aminte de tumultul presei, din urmă cu 
doi ani, la Guadalajara, în favoarea lui Răducanu 
și spre decapitarea lui Adamache ? Acum, toți erau 
si eram de acord ca Adamache să ne apere poarta, 
că e mult mai serios, dragă, mult mai sobru, n-o fi 
avînd _. ......... ........ —
geniul lui Răducanu. Cine nu înțelege această lecție 
scurtă 
tru a 
gure — să se uite frumos la meciurile de judo intre 
femei.

BELPHEGOR

el geniul ăluia, dar nici n-avem nevoie de

de dialectică, ruptă din viață, e bine — pen- 
nu încurca lucrurile care se încurcă ele și sin-

CORESPONDENȚA s
Gh. Ionescu — Aleea Vișeî 3 — București : într-a- 

devăr, eu am comis acea eroare pe care o regret : 
zugzwang nu e ce-am scris eu, ci ceea ce ziceți 
d-voastră. Nu știu unde mi-a fost mintea. Vă mulțu
mesc pentru semnalizare.

I. Jelecuteanu — Vinga — Arad : Aveți prea multă 
dreptate într-o problemă atit de 
arbitrajului mondial — pentru a 
odată că in acest domeniu nu 
dreptate, ci și puțină șansă...

TRANSFERAȚII SĂPTĂMlNII SE DESTĂINUIE
V U A.

altă parte dovedind lipsă de fermi
tate față de abaterile jucătorilor 
(este drept, provocate și de presta
ția necorespunzătoare a sa și a co
legului său de la linie). Dacă n-am 
aminti decît faptul că unii jucători 
au fost puși DE DOUĂ ORI în 
fața cartonașului galben, și ar fi 
suficient pentru a categorisi arbi
trajul lui C. Toma. Pînă la urmă, 
matadorii jocului dur aveau 
scape cu fața curată, fulgerele 
bitrului îndreptîndu-se asupra 
cătorului Vasile Ionescu, infinit 
puțin vinovat decît unii dintre 
echipierii săi sau decît unii jucători 
ai echipei gazdă. De altfel, față de 
Cele reieșite din analiza aspectelor 
disciplinare ale partidei de la Ga
lați, acesta n-a fost sancționat decît 
cu mustrare.

Fără a nega vina unora dintre 
jucătorii formației Progresul Brăila 
și - recunoscînd chiar și greșelile 
sale de conduită, reprezentantul e- 
chipei brăilene a ridicat o problemă 
care, de fapt, stă și la baza rîn- 
durilor de față : de multe ori, ju
decata se îndreaptă numai împo
triva jucătorilor, în timp ce arbi
trii scapă cu o critică ușoară, sau 
cu o punere discretă pe tușă pen
tru scurt timp, chiar dacă ei au fost, 
poate, mai vinovați decît jucătorii 
respectivi, de cele întîmplate 
teren.

Nu ar fi, cumva, cazul, să 
renunțe măcar la tăcerea care 
fost statornicită în legătură cu mă
surile Colegiului central al arbitri
lor față de „cavalerii fluierului" 
care au comis greșeli evidente ?

S-a explicat că, procedîndu-se 
așa, se știrbește prestigiul corpului 
de arbitri, punîndu-i într-o lumină 
proastă față de jucători, pe arbitri, 
în general. Și nu putem spune că 
un asemenea punct de vedere nu-și 
găsește nici un argument. Dar, 
parcă, prin discreția care învăluie 
analizele Colegiului central al arbi
trilor și măsurile acestui organism 
față de unele arbitraje necorespun
zătoare, rezultatele sînt șl mai ne
gative, creîndu-se impresia că 
există două cîntare : unul bun, care 
măsoară greșelile jucătorilor și al
tul defect, avantajos pentru arbitri. 
Și nu trebuie să existe o asemenea 
impresie.

Mircea M. IONESCU

duminică ?...
să cîștigăm, asta știu

se teme de meciul de
S-a rezolvat „cazul Dumitriu” și, prin el, s-a 

discutatul, dar tot caz și el, al lui Rămureanu. 
și în șoseaua Ștefan cel Mare ne 
sub alte tricouri care, pentru Niki 
tilnirea cu culorile alb-vișinii...

DUMITRIU II : „M-am reîntâlnit 
cu Neagu, cu Nâsturescu, 

cu Răducanu...1*
Emil Dumitriu s-a întors 

Giulești. Cînd puțini o mai 
rau și o mai așteptau. Poate 
„împricinatul". Ne-o și mărturiseș
te. „De ce să mint și să vă spun 
că nu mă simțeam foarte bine și 
la Dinamo ? A și fost dorința mea, 
la un moment dat, să rămîn în 
șoseaua Ștefan cel Mare. M-am 
înțeles admirabil cu coechipierii, 
cu Nelu Nunweiller”. S-a produs 
însă acea situație determinată de 
formele regulamentului care îl 
făceau din nou rapidist.

rezolvat șt mai puțin 
Noii sosiți în Giulești 

împărtășesc gîndurile lor la intrarea 
Dumitriu, cel puțin, însemnează rein-

MARGINALII LA DIVIZIA
___ _  _ „ _  —__ —___ _  _  **
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MUREȘUL DEVA COLECȚIONEAZĂ RECORDURI
să 

ar- 
ju- 

mai
co-

în

se 
a

întrecere fotbalistică 
ploare, Divizia C. în care 
mai puțin de 168 de formații, se 
apropie de încheierea primei jumă
tăți. Mai sînt de jucat pînă la ter
minarea turului două etape după 
care vor fi cunoscute „campioane
le de toamnă" ale celor 12 serii. 
După etapa de duminica trecută, 
cea de a 11-a, doar două echipe 
se află departajate cu patru puncte 
față de următoarele clasate, Mu
reșul Deva si Celuloza Călărași, 
în rest, incertitudini, ocupantele lo
curilor I—II aflîndu-se la diferențe 
de un punct sau două, sau chiar 
la egalitate. O luptă interesantă se 
dă în fruntea seriilor VI și XII 
unde formațiile Dacia ritești și 
Flacăra Moreni, respectiv Tracto
rul Brașov și Î.C.I.M. Brașov, de
butantă în divizie, fac o adevă
rata cursă de urmărire.

La ora actuală, performera în
tregii divizii este echipa Mureșul 
Deva, care a totalizat cel mai mare 
număr de puncte, 19 din 22 po
sibile și este singura formație ne
învinsă pînă acum. Dar, să vă pre
zentăm, pe scurt, deținătoarea aces
tui frumos palmares.

mureșul deva 
ciației sportive cu 
care funcționează pe 
miner din localitate, 
ind ing. D. Cepănaru. Conducăto
rul tehnic al formației este Ladis- 
lau Vlad, fost jucător și apoi an
trenor al Crișului Oradea. El a 
venit în fruntea echipei în iulie 
anul acesta. Mureșul Deva are un 
lot de 17 jucători, printre care șl 
trei juniori. Punctul forte al „11“- 
lui din Deva este apărarea, care, 
de regulă, nu primește goluri. în 
cele 11 jocuri de campionat poarta 
echipei a fost străpunsă doar de 
patru ori. Golgeterul formației este 
mijlocașul Precup, veteranul echi
pei ; el are 30 de ani și a marcat 
pînă acum 7 goluri. Cei mai buni 
jucători, care au evoluat în toate

de am- 
joacă nu

aparține aso- 
același nume 
lingă Trustul 
președinte fi-

Jack BERARIU

NELIMITATse atribuie în număr 
1300 și SKODA S 100 ;

EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
DIN 5 NOIEMBRIE1972

Autoturisme DACIA
Excursii in R. D. GERMANA pe ruta Berlin — Leipzig — Dresda, durata 
cca. 10 zile ;
Excursii in ITALIA
Florența — Roma
18 zile ;
PremA in numerar
Miine ULTIMA ZI

pe ruta Belgrad — Zagreb — Veneția — Bologna — 
— Perugia — Ravena — Padova — Tries! durata cca.

de valoare fixă și variabilă, 
pentru procurarea biletelor I I

dat satisfacție, sîntmeciurile și au
Puie, fundaș central — 27 de ani, 
de opt ani component al echipei, 
Iancu, mijlocaș — 26 ani, Sălăjan, 
înaintaș — 19 ani (a înscris pînă 
acum 6 goluri), Stanciu, fundaș 
stînga — 20 de ani. Vîrsta medie 
a echipei este de 24 ani. Din punct 
de vedere al disciplinei, antrenorul 
Vlad nu poate să se plîngă, pre
zența elevilor săi la antrenamente 
și conștiinciozitatea în exersarea 
temelor impuse este exemplară. De 
altfel, în acest tur Mureșul Deva 
nu a avut nici un jucător suspen
dat.

Situația în 
VlII-a) : 11
cîștigate, trei terminate ia egali
tate și 22—4 
puncte au fost lăsate la Teliuc, cu 
Minerul, (0—0), la Timișoara, cu 
Progresul (1—1) și duminica trecu
tă la Lupeni, cu Minerul (2—2). 
Mureșul a obținut două victorii în 
deplasare, la Arad 1—0 cu Vago
nul și la Ghelar 2—0 cu Minerul. 
Ultimele două partide le va susți
ne Mureșul cu U.M. Timișoara (lo
cul 5 în clasament), acasă, și cu 
Gloria (locul 13), în deplasare. Deci, 
are toate șansele să termine ne
învinsă prima jumătate a campi
onatului.

clasament (seria a 
meciuri susținute, 8

golaveraj. Cele trei

Toma RABȘAN

Totul a venit pe neașteptate, 
continuă mărturisirile Niki. Aproa
pe nici nu mai știam de prevede
rile legate de venirea mea la Di
namo, de drepturile echipei din 
Brașov asupra sezonului compe- 
tițional 1972/1973 in ceea ce mă 
privește. Perspectiva reîntoarcerii 
in Giulești mi-a apărut, deci, ca 
o surpriză. Am mai multe motive 
de satisfacție: pot să revin în 
campionat, victorie de preț pen
tru mine, fiindcă nu mai sînt in 
primăvara carierei sportive; rezol
varea cazului s-a făcut pe cale 
amiabilă, caz destul de rar și se 
pare că schimbul făcut interesează 
amîndouă cluburile; plec in cele 
mai destinse condiții de la Dina
mo, plec cu cele mai frumoase 
sentimente și amintiri din șoseaua 
Ștefan cel Mare și vin în Giulești 
așteptat cu căldură și dragoste. 
Caut să mă adaptez cit maj re
pede noilor obligații. Dispun de 
marele avantaj de a-mi cunoaște 
coechipierii. M-am reîntilnit cu 
Neagu, cu Năsturescu, cu Răduca
nu. Joc pentru prima oară în ac
tivitatea mea, într-o echipă cu 
unul dintre frații mei pe care, în 
treacăt vă spun, îl văd predesti
nat postului de fundaș central 
unde ar realiza un randament 
superior. N-am însă timp pentru 
multe reflecții. Rapidul joacă sîm- 
bătă un meci capital în campio
nat, iar miercuri se prezintă la 
examenul, care are o condiție așa 
de avantajoasă după egalul de 
Viena; intrarea în sferturile 
finală ale „Cupei cupelor”.

RĂMUREANU: „Vreau să _ 
bandonez postul de... rezervă I

După patru ani și jumătate A- 
drian Rămureanu, rezerva veșnică 
a lui Răducanu a reușit (în sfîrșit) 
să schimbe potcoava Giuleștiului 
cu gazonul din Ștefan cel Mare. 
După nenumărate tentative nereu
șite de a se transfera la altă echi
pă, Rămureanu își vede acum visul 
împlinit. De cîteva zile noii lui e- 
chipieri se numesc Lucescu, Nun
weiller, Dinu, Deleanu, Cheran, 
Stoenescu, etc. Cu toate că nu și-a 
putut încă relua antrenamentele — 
o fisură la cutia craniană necesi- 
tînd încă dcuă săptămîni de re- 
paos — Rămureanu a intrat relativ

dificilă — aceea a 
nu vă spune încă- 
e de ajuns să

la 
de

a-
«

ușor în atmosfera dinamovistă, pă
șind pe ușa clubului cu optimism 
și pasiune.

— Crezi într-o reușită de titula
rizare în poarta echipei Dinamo ?

— Prima convorbire am avut-o 
cu antrenorul Nelu Nunweiller, ca
re m-a întîmpinat cu multă sim
patie, dar în același timp mi-a a- 
tras atenția că concurența va fi 
foarte mare. Dacă la Rapid intram 
automat în poartă în cazul în care 
se accidenta Răducanu, la Dinamo 
sînt încă trei portari (Constanti- 
nescu, Cavai, Eftimescu), așa că în 
formație va fi preferat cel mai în 
formă. Dar cu ațît mai bine, căci 
această stare de lucruri ne va sti
mula pe toți. Va trebui să mă 
pregătesc cu toată seriozitatea. Alt
fel vor ride de mine cei din Giu- 
lești zicînd în sinea lor „Uite că și 
la Dinamo stă tot pe tușă". La gîn- 
dul că din totalul celor 135 de 
meciuri la Rapid am stat pe tușă 
101, e de la sine înțeles că voi a- 
vea o ambiție extraordinară să le 
dovedesc contrariul.

— Cum ai trecut peste emoțiile 
despărțirii de Rapid ?

— Despre emoții nu poate fi vor
ba. Mai curînd 
mă despart de 
teni Angelescu, 
Dinu și Codrea, 
echipă. Speranța împlinirii la Di
namo este mai puternică decît e- 
moțiile despărțirii. Și apoi, nu tre
buie uitat,, trecutul îmbătrînește 
repede...

despre regretul că 
devotații mei prie- 
Năsturescu, Pon. 
adevărați colegi de

Gheorghe NERTEA

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI

0 [TAPA (A K-a) CU MULTE „EVENIMENTE" NOTABIEE• ••

Extrem de agitată, cu 
tate surpriză, cu cîteva 
rugby, cu abateri grave 
plina competlțională, eu 
rie de jucători eliminați 
— iată cum poate fi
succint etapa a IX-a a, campionatu
lui republican de juniori. Dar, să-i 
punctăm „evenimentele".

multe rezul- 
scoruri de... 
de la disci- 
o lungă se- 
de pe teren, 
caracterizată

După disputele de duminica tre
cută, liderii celor opt serii sînt: 
Liceul de fotbal Bacău (I), 
Progresul București (II), Șc. sp. nr. 2 

București (III), Șc. sp. Craiova (IV), 
U.T.A. (V), „U" Cluj (VI), Șc. sp. Si
naia (VII) șî Cbrvinul Hunedoara 
(VIII). Cea mai pasionantă întrecere 
pentru primul loc o oferă seria a VII-a. 
Șc .sp. Sinaia (antrenor prof. Vasile 
Feldman) și Șc. sp. Brașov (antrenor 
prof. Alexandru Muta), se află la e- 
galitate de puncte. Sinăienii au însă 
un golaveraj ceva mai bun, 35—6 
față de 25—2 al elevilor lui Muta. O 
a doua remarcăi juniorii U.T.A.-ei 
revin pe primul plan al campionatu- 

vom vorbi 
pepiniera

nu și-au menajat deloc 
întrecere. Există însă 
multe echipe care fac ___ __
Altfel, nu ne putem explica făptui 
că, timp de nouă etape, Fetea Bacău 
și Șc. sp. Pitești n-au putut realiza 
nici măcar un punct în clasament, 
Șc. sp. Sf. Gheorghe și Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej au doar câte unul, 
iar Azotul Slobozia, Dunărea Giurgiu, 
Șc. sp. Petroșani, Independența Cis- 
nădie și Vitrometan Mediaș cîte 
două. Fără îndoială, în campionatul 
juniorilor nu performanța contează 
în primul rînd. Totuși, în cazul echi
pelor mai sus menționate este vorba 
de cu totul altceva și, în primul rînd, 
de dezinteres din partea respective
lor școli și asociații sportive, de fap
tul că în aceste formații există foar
te mulți jucători fără talent, că se
lecția se face de mîntuială, că, în 
ultimă instanță, procesul de instru
ire lasă foarte mult de dorit.

partenerele de 
în campionat 

doar figurație.

Iui. Poate că, în curînd, 
din nou laudativ despre 
fostei noastre campioane.

r leșul Turda Vitrometan
Mediaș 6—0, Minerul Motru — 
Șc. sp. Petroșani 7—0, Șc. sp.

Brașov — Șc. sp. Sf. Gheorghe 8—0... 
Sînt cîteva dintre scorurile cele mai 
mari ale etapei. Desigur, la realizarea 
lor un merit îl au echipele învingă
toare țâre, bine pregătite și îndrumate,

iercuri seara, comisia de disci
plină a F.R.F. a avut destul de 
mult de lucru. Suficiente bă

tăi de cap i-a dat și campionatul de 
juniori, etapa de duminică bătînd re
cordul abaterilor de la disciplină. 
Două meciuri (Șc. sp. Caransebeș — 
C.F.R. Arad și Liceul de fotbal Bucu
rești — C.S. Tîrgoviște) nu s-au dis
putat din cauza neasigurării unei a- 
sistențe medicale. Alte trei echipe au 
înaintat federației contestații înteme
iate. Șc. sp. Călărași a folosit doi ju
cători, I. Pop și I. Chiru, pe legiti
mații falsificate, schimbîndu-le datele

de naștere pentru a-i întineri cu 
cîteva... toamne 1 Șc. sp. Craiova l-a 
contestat pe jucătorul Gh. Cîțu de la 
F. C. Argeș, pretinzînd că în locul 
acestuia a jucat un oarecare Burcea. ! 
Arbitrul, meciului a încercat să se 
convingă, să confrunte legitimația iui 
Cîțu cu cel care jucase. Acesta dă
duse însă bir cu fugiții și ia-1 de 
unde nu-i! Pentru lovirea adversa
rului, în mod intenționat, cînd jocul 
era oprit și pentru Injurii aduse ar
bitrilor, 9 jucători au fost eliminați 
de pe teren: M. Deca și N. Puican 
(Oltul Slatina), N. State (Șc. sp. Te
cuci), D. Perșunaru, (Chimia Rm. 
Vîlcea), I. Antonescu (Metalul Plo- 
peni), G. Iorgulescu (Dunărea Giur
giu), Șt. Ecea (Azotul Slobozia), C. 
Helcioiu (Sp studențesc) și J. Filip 
(Șc. sp. Craiova). Cu toții au fost... 
răsplătiți în raport cu gravitatea a- 
baterii săvîrșite, cu suspendări între 
trei și șase etape. Astfel prezentîn- 
du-se lucrurile, repetăm încă o dată 
o întrebare pe care am mai pus-o si 
cu alte prilejuri cînd a fost vorba de 
indisciplină: ce fac, sau mai bine 
zis, ce păzesc profesorii șl antrenorii 
echipelor din rîndul cărora se recru
tează... tinerii clienți — cu toții elevi 
— ai comisiei de disciplină? Pe ei îi 
trage, oare, cineva la răspundere ? 
Primesc vreo sancțiune sau li se 
trece totul cu vederea ? Am vrea să 
știm..,

Laurențiu DUMITRESCU.



IN TURNEUL DE LA COUBERTIN

SMITH LA UN PAS DE INFRINGERE
PARIS. — Turneul de tenis pen

tru Marele Premiu — F.I.L.T., care 
continuă în sala Coubertin, a pro
gramat o serie întreagă de meciuri 
importante, contînd pentru optimile 
de finală ale probei de simplu mas
culin. Americanul Tom Gorman a 
pierdut primul set în fața francezu
lui Pierre Barthes, pinâ a reușit să 
reia inițiativa, cîștigînd pînă la ur
mă cu 4—6, 6—4, 6—3. Deci, Tom 
Gorman întîlnește pe Die Năstase in 
sferturile de finală, programate în 
după amiaza de vineri (n.r. azi). Al 
doilea „sfert", din jumătatea de ta
blou condusă de jucătorul român, va 
opune pe spaniolul Andres Gimeno 
și americanul Jimmy Connors. A- 
cesta din urmă a învins fără drept 
de apel pe Patrick Proisy : 6—3, 6—1. 
în timp ce Gimeno învingea și el 
confortabil, cu 6—3, 6—4, pe austra
lianul C. Dibley.

In jumătatea de tablou, în care 
principal favorit este Stan Smith, 
continuă neprevăzutul. Fără doi capi 
de serie — Orantes și Pattison — 
au intrat în „sferturi" doi outsideri : 
francezul P. Dominguez, învingător 
cu 7—6, 6—3 asupra chilianului J. 
Fillol și australianul Phillips Moore, 
care după ce l-a eliminat 
riac, se califică greu în 
rului jucător cehoslovac 
cu 7—6, 7—5.

Stan Smith a fost pe 
a fi șters de pe lista „optimilor'

pe Ion Ți- 
fața tînă- 

J. Hrcbec,
punctul de
........... fi-

Scrisoare din Viena AUSTRIA

de alți ani. zilele reci au

Sailer, Ernst Hinterseer 
loturilor • Ce face Karl

IN PRAGUL NOULUI SEZON

Odată cu venirea toamnei, cînd in 
Alpi mercurul termometrelor ajunge 
aproape de punctul de îngheț, austri
ecii pasionați ai sporturilor de iarnă 
se pregătesc pentru noul sezon. Spre

• Hocheiști sovietici joacâ in cluburile austriece • Schiori din 
India la cursuri de perfecționare • Toni 
și Heini Messner răspund de pregătirea

Schranz ?

AL SPORTURILOR DE IARNA

ind condus cu 6—7, 5—6 (și mecibal!) 
de maghiarul Peter Szoelie... Ameri. 
canul și-a revenit, însă, cîștigînd cu 
6—7, 7—6, 6—2. Smith întîlnește a- 
cum pe Goven, iar Kodes pe Jauf- 
fret, în ultimele partide ale turului 
al doilea.

Au început și întrecerile din ca
drul probei de dublu. Și iată pri
mele rezultate : Smith, Gorman 
(S.U.A.) — Paul, Debliker (Franța) 
6—2, 6—3 ; Hrebec, Zednik (Cehoslo
vacia) — Parun (N. Zeelandă), Pat
tison (Rhodesia) 3—6, 6—3, 7—5 ; Năs
tase (România), McMillan (R.S.A.) — 
Bouteleux, Leclerc (Franța) 6—1, 6—1; 
Dibley (Australia), Fillol (Chile) — 
Barcley (Franța), McManus (S.U.A.) 
6—7, 6—2, 6—3.

în timp ce la Paris turneul Cou
bertin este în plină desfășurare, în 
capitala Suediei se fac pregătiri pen
tru viitorul turneu al Marelui Pre
miu, penultimul din circuit. între
cerile încep luni și se vor prelungi 
pe durata întregii săptămîni. Turneul 
de la Stockholm contează pentru ca- 
tegoria A (75 p — 52 p — 37 p etc.). 
El R ultimul concurs al

la Nottingham
El va fi urmat de
circuitului, cel de ___ ___
(13—15 noiembrie) și Londra (16—18 
noiembrie). Primii 8 clasați în Ma
rele Premiu — F.I.L.T. vor fi reuniți 
apoi la Barcelona, pentru „Turneul 
campionilor” (27 noiembrie — 2 de
cembrie).

ÎN MECIUL CU BASCHETBALIȘTII DE LA HONKA TAPIOLA,

„VA TREBUI SA PRACTICAM UN JOC AGRfS IV, IN VITEZAu

declară antrenorul Dan Niculescu
Ieri dimineață, în sala Dinamo, 

la ultimul antrenament al cam
pionilor de baschet ai României 
dinaintea meciului cu campioana 
Finlandei, Knorr Stars Honka Ta
piola, din cadrul primului tur al 
ediției 1972—1973 a C.C.E. Cei 11 
jucători ce vor fi folosiți (pe plan 
internațional, reducerea Ia 10 a 
numărului de jucători ce pot fi 
utilizați va fi aplicată din luna 
mai a anului viitor) exersează com
binații tactice de atac și variante 
ale sistemelor de apărare pe care 
le vor opune valoroșilor lor adver
sari. Pe margine, antrenorul Dan 
Niculescu, cu calmul ce-1 caracte
rizează, oprește deseori acțiunile, 
dînd indicații clare și precise.

După cele 90 de minute de an
trenament (încheiate cu serii de 
aruncări la coș de la semidistan- 
tă), o scurtă convorbire cu prof. 
Dan Niculescu ne-a pus mai bine 
în temă asupra intențiilor repre
zentantei României în prestigioasa 
competiție continentală.

— Dorim să avem o comportare 
cit mai bună și să urcăm, de astă 
dată, citeva trepte în C.C.E., ne-a 
declarat, de la început, antrenorul 
dinamoviștilor.

— Ce ați întreprins pînă acum 
pentru realizarea dezideratului, 
care este nu numai al dumnea
voastră, ci și al tuturor iubitorilor 
de baschet din România ?

— Beneficiind de un lot valoros, 
cu mulți internaționali, am pus ac
centul in timpul pregătirilor pe per
fecționarea tactică, omogenizarea lo
tului, formarea unai „5“ de bază 
și sporirea agresivității in apărare. 
De un real folos ne-a fost turneul 
întreprins in Italia, unde cele pa
tru meciuri susținute au supus ju
cătorii la un efort fizic și psihic 
intens și au contribuit la întărirea 
coeziunii între coniponenții forma
ției.

— Ați avut indisponibilități în 
timpul pregătirilor ?

— Din păcate, da. Popa s-a acci
dentat și nu s-a putut antrena timp 
dc două luni, dar acum se apropie 
de forma care l-a consacrat; No
vac are dureri la un genunchi și-,

din această cauză, l-am menajat 
la antrenamente. în schimb, l-am 
folosit cu succes in timpul parti
delor din campionatul național.

— Ce șanse aveți pentru califi
carea în turul al doilea al C.C.E. ?

— Șansele noastre depind de sco
rul ce-1 vom înregistra în partida 
de la București. Honka Tapiola, cu 
doi jucători nord-americani in for
mație, reprezintă un adversar va
loros, capabil de orice rezultat. Va 
trebui să practicăm un joc agresiv, 
în viteză, cu multe intercepții si 
contraatacuri, pentru a contracara 
astfel acțiunile poziționale și cali
tățile de luptă ale sportivilor fin
landezi.

Nu ne-a
succes echipei 
tarea ce o va 
Finlandei.

rămas decît să urăm 
Dinamo în confrun- 
avea cu campioana

D. STANCULESCU

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA NOVI SAD

BELGRAD, 2 (Agerpres). — După 
o zi de odihnă, turneul internațio
nal masculin de șah de la Novi Sad 
a continuat cu disputarea partidelor 
din runda a 8-a. Liderul clasamen
tului, marele maestru sovietic Lein, 
a obținut o nouă victorie, de data 
aceasta în fața lui Deze. Lengyel a 
cîștigat la Radulov. S-au încheiat 
remiză următoarele partide : Roso-

limo — Masici, Benko — Minev. 
Ilici — Marjan și Rakici — Ivkov.

In clasament conduce Lein 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de 
Benko (S.U.A.) — 6 puncte. Pianinei 
(Iugoslavia) — 5(1) puncte. Ivkov 
(Iugoslavia) și Lengyel (Ungaria) — 
cite 5 puncte. Radulov (Bulgaria) — 
41 j puncte etc.

CAMPIONATUL NAȚIONAL

FEMININ DE ȘAH • ••

• Elisabeta Polihroniade la a 6-a victorie consecutiva!

TELEX
al
83 

cu 
„J.l _i spaniol Salvador 

Daniel Ferrata. învingătorii 
ș! -ie pe 

____ _____ pe 
„Porsche-914“. Primul clasat dintre echi
pajele străine a fost cel _al sportivelor 
franceze Marie-Claude 
Ch ristine Giga no (ne

Raliul internațional automobilistic 
Spaniei, la startul căruia s-au aliniat 
de echipaje, s-a încheiat la Madrid 
victoria echipajului _ spaniol 
Canellas —au concurat pe o mașină „Fiat-124“ 
au fost urmați în clasamentul final 
compatrioții lor Juncosa — Monaco 
„Fiat-124“ și Pabon — Antolin

Beaumont și 
______ _ ___  __ „Opel"), care a 
ocupat locul 5. Traseul actualei ediții a 
raliului a măsurat 3 000 km.■
La Metz. s-a disputat meciul internațio
nal amical de box dintre selecționatele 
de amatori a.le Franței și R.F. a Germa
niei. Pugiliștii francezi au terminat în
vingători cu scorul de 12—10. Echipa 
franceză a aliniat o formație întinerită 
din care a lipsit chiar și vedeta nr. 1» 
„cocoșul” Al do Cosentino.
Campionul mondial de box la cat. mij
locie, argentinianul Carlos Monzon, iși 
va pune titlul în joc la 11 noiembrie, în 
fata americanului de culoare Benny 
Briscoe. Meciul va avea loc pe ringul 
arenei „Luna Park" din Buenos Aires. 
Este pentru a 7-ă oară cînd Monzon 
tși va apfira centura cîștigată în fața 
italianului Nino Benvenuti. Briscoe s-a 
mat întîlnit odată cu Monzon, meciul 
avind un caracter amical. Juriul a pro
nunțat atunci o decizie de egalitate. An
trenorul Iul Monzon, Amilcar Brusa. a 
declarat ziariștilor că Briscoe este, fără 
tndoială, cel mat redutabil 
elevului său. deoarece este 
combativ, care posedă un 
nunei.

șalanger al un pugilist 
remarcabil

Dreptul primei mutări a fost ho- 
tărîtor în runda a 6-a a finalei 
campionatului național feminin de 
sah. In toate cele opt partide ale 
serii, victoria a aparținut condu
cătoarelor pieselor albe !

Lidera clasamentului. Elisabeta

Polihroniade, a înscris 
torie consecutivă (!) 
cu excelentă tehnică, 
nai aparent egal, pe 
de junioare, Mariana
Margareta Juncu n-a văzut o in 
genioasă posibilitate de remizi

a 6-a vic- 
învingînd-o. 
într-un fi- 
campioana 

Băloianu.

mUnireH cu 
ind a treia 

Scurtă.CI

i—i
ac ruriunos- Ma 
i întins o curs;

o pie&i

CONCURS DE CLASIFICARE IN CAPITALA
In cinstea celei de a 25-a ani

versări a Republicii, secția de șah 
a clubului sportiv I.P.G.G. a orga
nizat un concurs de clasificare cu 
coeficientul 0,500, la care au luat 
parte 11 concurenți. După o luptă 
interesantă, pe primul loc — la e- 
galitate de puncte — s-au clasat 
AI.
6Vj

notă de maestru. Au urmat în cla
sament : P. Seimeanu 6, A. Chiri- 
cuță 5>/2, L Armaș 5. Gh. Pitpinic.
M. Chiricută Și E. Preda 4, N. An- 
drițoiu și P. Storojevschi 31 2.

T. NICOARA, corespondent

punctuL Celelalte 
rOSldV — Jî^man 
— Karibian 1—0. 
«os 1—0, Teodorescu 
1—0.

CLASAMENTUL :
6. Farkaț fi Teodore: 
gorevid 4 (1). Makai . 
mond T •, Sterot» 3 (

ite :
1—4). Zsigmond
Farkaș — Bor-

la

Polih-oniade 
«i 4" Po

ți). Zsig- 
etc.

Cheșcă, N. Ilijin și D. Bena 
puncte, toți trei obținînd

cu 
o AC

ECHIPA iAȘULUI 

ÎNVINGĂTOARE 

IN „CUPA

A CAMPIONATULUI DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1) de-

deosebire . _ _____
noposit mai devreme la noi și, deci, 
preocupările pentru schi, hochei și 
patinaj au devenit actuale mai tim
puriu. Ce noutăți sint la hochei, ce 
fac schiorii ? — iată întrebări pe 
care și le pun, firește, toți aceia care 
iubesc aceste discipline. Din capul 
locului se poate -pune că veștile sînt 
numeroase și interesante.

Să începem cu hocheiul. Se pare 
că în acest an unele echipe de club 
yor fi mai puternice, datorită faptu
lui că și-au întărit simțitor forma
țiile. La clubul vienez WAT-Stadlau 
activează ta continuare jucătorii so
vietici, (Nikitin și Morozov) și. după 
exemplul acestuia și alte cluburi clin 
Austria ș-au adresat Federației de 
hochei din UJI.S.S. pentru a fi aju
tate cu cițiva jucători fruntași Fe
derația unională a răspuns favorabil 
acestei cereri, trimițind alți doi jucă
tori. pe Iuri Gluhov de la Spartak 
Moscova si pe Viktor Țipalkov de la 
Lokomotiv Moscova. Aceștia vor ju
ca și antrena formația A.K. Klagen
furt. Președintele clubului din Kla
genfurt, Emmerich Novak, a primit 
această veste cu o deosebită satis
facție: „Cunosc valoarea hocheiștilor 
sovietici și de aceea sint bucuros că 
formația noastră are acum posibili, 
tatea să progreseze și să se afirme. 
La noi s-au perindat in ultima vreme 
mulți jucători canadieni, dar ajuto
rul lor a fost neconcludent..."

★
Pentru toată lumea este astăzi 

noscut faptul că școala austriacă 
schi are o mare reputație. Iată 
ce, an de an, in școlile de schi 
Alpii austrieci iși perfecționează 
noștințele zeci de instructori și 
trenori veniți din toate colțurile

Nu e deci de mirare că în acest 
la un asemenea curs, au fost 

șl 5 tineri indieni sosiți din 
stațiunea Guiarg din nordul Indiei, si-

mi:

în XIII, se*

Deținătoarea Cupei mondiale la schi, Annemarie Proell, intr-una din vic- 
ei coborir)

Foto : ASSOCIATED PRESS
torioasele

eli
de 
de 

din 
cu- 
an- 
lu-

4.
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luată la o altitudine de 2 500 m. 
Acum, în această localitate, indienii 
vor avea la dispoziție o școală de 
schi, .condusă de instructorii care au 
absolvit recent cursul 
Steinhorn din Austria.

In tabăra schiorilor 
ță sînt multe noutăți, 
interesează opinia sportivă. După eșe
cul austriecilor la J.O. de la Sapporo, 
antrenorul principal al lotului prof. 
Hoppichler și-a înaintat demisia, iar 
componența federației de specialitate 
a fost mult remaniată. Președinte a 
fost ales dr. Kurt Schlick, iar condu
cător tehnic al loturilor a devenit 
multiplul campion olimpic, Toni Sai
ler. Alte două personalități celebre 
vor conduce antrenamentele loturi
lor: Ernst Hinterseer, fost campion 
olimpic la slalom (1960) la bărbați, 
și Heini Messner, la femei. Odată in
stalat în noul_său post,. Toni. Sailer 
a declarat : 
stau în fața 
o disciplină 
rilor; 2. să 
miine prin 
tinere, care 
gătite la cel mai înalt nivel tehnic 
și tactic!

de la Kitz-
de performan- 
care desigur

„Două mari obiective 
noastră : 1. să instaurăm 
riguroasă în cadrul Iotu- 
asigurăm schimbul de 
promovarea elementelor 
de pe ac um să fie pre-

★
In fine „cazul Schranz". După ul

tima „olimpiadă albă", Karl Schranz 
s-a retras din activitatea competițio- 
nală. Se spunea că are citeva con
tracte pentru a deveni actor de cine
ma, dar se pare că toate acestea au

CAMPIONATE

fost doar proiecte. Recent, celebrul 
schior a semnat uh contract pe cinci 
ani cu societatea americană „Public
relations McCormak", în cadrul că
reia va funcționa ca instructor de 
schi și va concura ca profesionist.

Acum, desigur, nimeni nu se mai 
îndoiește de faptul că „amatorul" 
Schranz a devenit sută la sută pro
fesionist...

In „Cupa Mondială" la rugby 
lectionata Angliei a învins cu 13—4 re
prezentativa Franței. Australia a dispus 
cu scorul de 9—5 de formația Noii Zeeland e.■
A început 
gheață al 
competiției ,___ ... „ .
în două grupe. Iată rezultatele Înregis
trate în etapa inaugurală : Grupa Nord! 
Brynaes _  Soedertalie 7—0: Skelleftea —
Djurgaarden 6—8 : Biorkloven — Moda 
5—2, Tunabro — Timra 3—6. Grupa Sud: 
Mora — Farțestad 4—5; A.I.K. — Ting- 
sryd 4—4 ; Karlskcga _ Vastra Erolunda 
4—3 ; Vastera — Leksand 3—3.

de hochei pscampionatul
Suediei. La actuala ediție a 
participă 16 echipe împărțite

Kurt CASTKA

Numeroși spectatori au urmărit la To
rino întâlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre echipele Italiei și Fran
ței. Ho-cheiștii italieni au terminat vic
torioși cu scorul de 4—1 (0—0, 1—1, 3-0)-

PROGRAMUL HOCHEIȘTILOR FRANCEZI
Selecționata de hochei pe gheață 
Franței și-a început mai de multa

timp pregătirile în vederea noului 
sezon internațional. După jocurile 
amicale disputate în compania se
lecționatei Italiei,' ho-cheiștii fran
cezi vor întâlni la Asnieres, la 17 
noiembrie, echipa Danemarcei. La 
8 și 9 decembrie, la Asnieres și 
Amiens, echipa franceză va primi 
replica unei selecționate poloneze. 
In programul hocheiștilor francezi 
figurează și o dublă întîlnire cu 
naționala Bulgariei. Jocurile se vor 
disputa la 12 și 13 decembrie, la 
Grenoble și Gap. In calendarul

echipei, mai figurează întîlniri cu 
reprezentativele Olandei și Norve
giei.

Noii antrenori ai loturilor
sovietice de lupte

Selecționatele de lupte 
vor avea, începînd de anul viitor, 
noi antrenori. La lupte libere, an
trenor principal va fi Iuri Mahmu- 
radov, în vârstă de 30 de ani, fost 
campion mondial și european

Antrenorul echipei de lupte gre- 
co-romane va fi Vladimir Belov, in 
vîrstă de 43 de ani.

ale U.R S.S,

în preliminariile C. M.RESTANȚE ÎN CAMPIONATUL 
FRANȚEI

Campionatul francez a progra
mat miercuri patru meciuri în
cheiate cu următoarele rezultate 
tehnice : Marseille — Angers 2—0; 
Bordeaux — Nantes 2—1 ; Sedan— 
Bastia 2—1; Ajaccio — Sochaux 2—0.

CONDUCE VASAS
După etapa de miercuri, în cam

pionatul maghiar de fotbal pe pri
mul loc se află Vasas Budapesta 
cu 11 puncte, urmată de Ferenc- 
varos Budapesta — 11 p și Hon- 
ved Budapesta cu 10 p. Rezultate 
înregistrate în etapă a 7-a: Egyeter- 
tes —M.T.K. Budapesta 0—1; Vasas 
— Honved 2—1; Ferencvaros — Tata- 
banya 3—1 ; Szeged — Ujpesti 
Dozsa 0—1; Komlo — Csepel 0—0; 
Zalaegerszeg — Salgotarjan 2—1; 
Videoton — Diosgyor 3—1 ; Raba 
Eto — Pecs 3—1.

OLANDA - NORVEGIA 9-0!
ROTTERDAM 2 (Agerpres). — In grupa 

a 3-a a preliminariilor campionatului 
mondial, la Rotterdam selecționata Olan
dei a întîlnit, în fața a peste 40 000 de 
spectatori, reprezentativa Norvegiei. Fot
baliștii olandezi, în mare formă, au re
purtat un categoric succes cu scorul de 
9—0 (1—0). Punctele au fost realizate de Neeskens (3), Cruyff (2), de Jong (1>. 
Brookamp (2) și Keizer (din penalty). 
Arbitrul polonez Elcstein a condus urmă
toarele formații :

OLANDA : Beveren — Schneider, Hullshoff, Mansveld, Krol, de Jong. 
Neeskens, van Hanegem. Fahplatz 
(Brookamp), Cruyff. Keizer.

NORVEGIA : Haftorsen — Meirik, Pat
terson, Spydevold, slining (Lund), Borno. 
Itta.-nmeroe (Btrkeland), Johannesen, 
Hestad, T. Fuglset, J. Fuglset.

în această grupă, conduce echipa Bel
giei cu 6 puncte realizate din 3 meciuri, 
urmată de Olanda — 2 p. (un meci ju
cat), Norvegia — 2 p. (3 meciuri) 
Island» — Op.

RAPID VIENA ÎN DIZGRAȚIA 
SPECTATORILOR I

învinsă pe teren propriu cu 2—1 
de L.A.S.K., echipa Rapid Viena 
a dovedit că se află într-o acută 
criză de formă. La sfîrșitul meciu- 

miile de spectatori și-au ma
nifestat indignarea față de com
portarea formației favorite. Chiar și 
antrenorul Hlozek a fost nevoit să 
recunoască faptul că echipa sa nu 
e«te capabilă să cîștige titlul. A- 
cum Rapid se află pe locul al pa- 
trulea în campionatul austriac, la 
2 ouncte de Admira (echipa în care 
K-acă Lupescu) lideră a clasamen
tului.

in partida cu L.A.S.K., Rapid a 
marcat singurul gol din penalty 
iLorenz) acordat gratuit de arbitru, 
(în filmul prezentat de televiziunea 
austriacă s-a văzut clar acest lu
cru). După ce a fost egalată, 
L A.S.K. a înscris în ultimul mi
nut golul victoriei. Iată formația a- 
liniaîă de Rapid Viena în acest joc: 
Fuchsbichier — Ullmann, Werder, 
Pajenk. Fak — Wainer, Muller (Ey), 
Scheffel — KrankI (Groll), Lorenz, 
Gallos.

Miine. simbătă, Rapid joacă la 
Salzburg, cu F.C. Austria din loca
litate.

BAYERN MUNCHEN TN SERIE
în campionatul vest-german s-au 

disputat 7 meciuri, încheiate cu ur
mătoarele rezultate; Bayern Miin- 
chen — MSV Duisburg 2—0;Rotweiss 
Obershausen — VfB Stuttgart 2—2; 
Kickers Offenbach — SV Hambur- 
șer 2—1: Eintracht Braunschweig— 
Eintracht Frankfurt 3—0 (între
rupt la repriză din cauza ceții) ; 
Fortuna Dusseldorf—FC Kaiserslau
tern 2—1 : FC Koln — Wuppertal 
SV 2—1 ; VfL Bochum — Hano- 

1. în fruntea clasamentului

echipa 
urmată 
14 p și

Bayern Miinchen, 
ds Fortuna Diissel-
VfB Stuttgart, cu
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se află 
cu 17 p, 
dorf, cu 
13 p.
AADVIDABERG — 

SUEDIEI
Campionatul Suediei s-a încheiat 

cu victoria formației Aadvidaberg, 
care a totalizat 33 de puncte din 
44 posibile, cu un golaveraj de 
65—22. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile AIK, Oster, Norr- 
koeping, Orebro și Malmo. în ulti
ma etapă,s-au înregistrat următoa
rele rezultate i AIK—Aadvidaberg
2— 1 ; Gais — Djurgaarden 4—1 ; 
Malmo — Orgryte 3—0 ; Norrkoe- 
ping — Landskrona 1—1 : Orebro— 
Halmstad 2—1; Oster —Hammarby
3— 0.

Și

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI U. R. S. S

ZARIA VOROȘILOVGRAD. 0 LAUREATĂ NEPREVĂZUTĂ
Terminînd la egalitate (1—1) cu 

Torpedo Moscova, echipa Zaria din 
Voroșilovgrad a devenit campioană a 
Uniunii Sovietice pe anul 1972, încă 
de la 29 octombrie, cu trei etape îna
inte de finiș.

Dacă cineva, la începutul competi
ției, ar fi spus că Zaria va cîștiga 
titlul, acel cineva, — în cel mai bun 
caz — ar fi fost caracterizat drept 
„prea îndrăzneț”. Acum, însă, victo
ria formației din Voroșilovgrad pare 
destul de normală. Cu jocul său sta
bil, echilibrat, actuala campioană a 
reușit' să creadă în șansele sale încă 
din prima parte a întrecerii, iubitorii 
fotbalului începînd să ajungă la con
cluzia că Zaria ar putea fi o campi
oană merituoasă. în orice caz, vic
toria echipei este considerată drept

un triumf în rîndurile suporterilor 
ei.

într-adevăr, este destul de rar ca 
o echipă să cucerească titlul suprem 
fără a putea să se laude cu cel puțin 
un loc printre primele trei în cam
pionatele anterioare. Chiar și în. cen
trul carbonifer Donețk, din apropiere 
de Voroșilovgrad, nimeni nu putea 
să mizeze cîtuși de puțin pe șansele 
vecinilor. Să nu uităm că numai șase 
echipe au cîștigat cele 33 de campio
nate unionale desfășurate pînâ la cel 
de față (recordmeni sînt dinamoviștii 
din Moscova cu 10 victorii).

Actuala ediție a fost foarte dispu
tată, la coroana de campioană tin- 
zînd, cu șanse egale, nu' mai puțin 
de șapte echipe. Turneul a debutat 
cu o mare surpriză: un sec 3—0 ad-

ministrat de Zaria campioanei ■ ,.en 
titre", Dinamo Kiev ! Au urmat vic
torii Ia Spartak și Dinamo din Mos
cova... Singuri, dinamoviștii din Tbi-' 
lisi s-au ținut bine Și nu au fost în
vinși de noii campioni. In clasamen
tul final, locuri de frunte țintesc 
(reamintim că mai sînt încă trei 
etape de disputat) Ț.S.K.A. Moscova, 
Dnepr Dnepropetrovsk, Dinamo Tbi
lisi, Ararat Erevan și Dinamo Kiev, 
dar nici una nu mai are șanse să o 
ajungă din urmă pe Zaria. Aceasta 
are un avans de patru puncte (37) 
față de Ț.S.K.A. Moscova (33 p), mos- 
coviții avind două jocuri mai mult 
disputate.

Debutînd în prima ligă în 1967, ac
tuala campioană a început să fie... 
luată în serios abia cfupă venirea la 
cîrma sa a antrenorului Gherman 
Zonin. El a introdus’ o severă disci
plină de joc, a pus accentul pe pre
gătirea fizică și pe continua mișcare 
a jucătorilor în teren, în mare re
gim de viteză. în 1970, Zaria a ocu
pat locul 5. Exact la un an după a- 
ceasta, m-am întîlnit cu Zonin care 
mi-a spus că vizează locul 4. Așa s-a 
și întîmplat. „Inchipuiește-ți, mi-a 
spus Gherman, publicul din orașul 
nostru s-a obișnuit ca în fiecare se
zon să ne clasăm din ce în ce mai 
bine... Așa îneît, dacă în campionatul 
viitor nu voi ocupa un loc medaliat, 
fără îndoială că aCest lucru 
considerat ca un eșec".

Pentru prima dată cîțiva 
jucătorii de la Zaria au fost 
in echipa națională angrenată 
ciurile pentru 
din Brazilia, pentru turneele finale 
ale C.E. și J.O., iar Gherman Zonin 
a devenit antrenor secund 
zentativei U.R.S.S.

Iată formația de bază a 
pioane : Al. Tkacenko (25 
Abramov (23), VI. Malighin ................
Juravliov (27), S. Kujețov (23), I. Va
senin (24), V. Kuznețov (23), A. Kuk- 
sov (23), V. Starkov (23), înlocuit 
uneori cu I. Eliseev (23), V. Semio- 
nov (15), VI. Oniscenko 
să-i mai amintim și pe 
hail Forkas (24), ca și 
Anatoli Suljenko (27) și 
ciuk (26). După cum se ___ , ____
e destul de tînără și reușește să de
monstreze că tinerețea nu reprezintă 
un handicap în obținerea unei per
formanțe. Ba din contră. Goîgete-ii 
echipei sînt Eliseev și Oniscenko, cu 
cite nouă goluri marcate fiecare.

Amatorii de fotbal din străinătate 
vor putea face mai bine cunoștință 
cu campioana din Voroșilovgrad in 
viitoarea ediție a C.C.E.

lori DARAHVELIDZE 
„Sovietski Sport"

Moscova

prăbușit și nu au mai fost, 
cit o pradă ușoară pentru 
de la Steaua, care s-au del 
clar.

Arbitrii Gh. Popescu și P. Tîrcu. 
ambii din București, au condus. In 
general, bine următoarele formații :

STEAUA: Dipcă (Orban) — Kic- 
sid (2). Gațu (2), Birtalan (6—2 din 
7 m), Stockl. Popescu (1). Drâgăniță
(2) . Coasă (1). Goran (2). Gruia. Ma
rinescu.

DINAMO : Penu (Tamas) — Pipp
(3) . Moldovan (1), Lieu (3). Samungi, 
Dan Marin (3 — 1 din 7 mt. Filipes- 
cu, Coman, Grabovschi. Moțoc, Di- nea.

Călin ANTONESCU
DINAMO BRAȘOV — UNIVERSI. 

TATEA BUCUREȘTI 14-14 (4—6).
Cele două formații au oferit un spec
tacol deosebit de frumos, disputat 
într-o deplină sportivitate. La început 
a condus Dinamo (2—1 min. 12). pen
tru ca apoi studenții să «e impună 
și să aibă avantajul (6—3, 10—7) pînă 
în min. 44 cînd a survenit egalarea. 
Surprinzător, gazdele au reușit să și 
conducă (13—12 min. 52), dar, din 
nou, bucureștenii au revenit și au 
fost ei cei ce au avut avantajul 
(14—13 min. 53). Cu 4 minute înainte 
de final scorul a devenit iarăși egal, 
această situație menținir.du-=e plnă 
la sfîrșit. Cele mai multe goluri : 
Schmidt (5), Messmer (4) — Dinamo. 
Anton (5), Voina (3) — Universitatea. 
Au condus bine C. Capă țină și 
Ene, Buzău. (C. Gruia — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — M 
NAUR BAIA MARE 17—10 (12—S).
început furtunos, cu faze rapide și 
goluri multe, meciul a fost ceva mai 
lent în repriza secundă. Principalii 
realizatori ; Schobel (6), Sajgo (4) — 
Universitatea, Alboaica (3), Panțiru 

Morea — coresp.).
TIMIȘOARA — 

(8—5). După un 
studenții s-au de-

mai
ua s-a regăsit, în schimb, în apărare, 
a luptat cu energie și nu a cedat, 
avind — este drept — în Orban un 
portar foarte inspirat ieri. _ Astfel, 
după o primă reducere a diferenței 
(7—9, min. 31) scorul s-a modificat 
mai tîrziu, 
pută aprigă 
înscris, cele 
„zestre" la 
rămînînd în 
formației campioane. Cu aceste ul
time șanse risipite, dinamoviștii s-au

PAUL F ARAGO'
Baia Mare s-a desfășurat___  ____ __ . . tra

diționala competiție de șah pe echipe, 
„Cupa Paul Farago", ediția 1972. Au 
luat parte formațiile județelor Iași, 
Cluj, Mureș și Maramureș. Trofeul 
a revenit echipei ieșene care — ne
învinsă — a acumulat 6 12 puncte, 
urmată de selecționatele Clujului, 
Mureșului țî Maramureșului.

tr. TOIIATAN — coresp. juil.

Ea

după 7 minute de dis- 
și atunci tot Steaua a 
trei goluri avute ca 

sfîrșitul primei reprize, 
continuare în beneficiul

0 TRIPLĂ VICTORIE A POLO-ULUI
(Urmare din pag. 1)

bună valoare, care să ne reprezinte 
onorabil în întreceri internaționale. 
Evenimentul ni se pare extrem de 
binevenit acum, la numai două luni 
după nereușita de la Miinchen. Cu- 
lineac, C. Rusu, Țăranu. Mureșan 
și ceilalți proaspeți purtători ai tri
coului de campioni s-au pregătit 
foarte bine pentru acest turneu fi
nal, în care au cîștigat toate cele 
șase partide, demonstrînd tuturor e- 
chipelor din țară că și o echipă ca 
cea dinamovistă, considerată de 
mulți ani invincibilă între granițele 
țării, poate fi întrecută și încă de 
o manieră care nu comportă prea 
multe discuții. în sfîrșit, actorii me
ciului decisiv ne-au arătat că se 
poate juca polo la un nivel ridicat 
și fără brutalități sau obstrucții ex
cesive, și că indiferent de miza 
care este în joc, întrecerea lor poate 
constitui un spectacol cu adevărat.

Confirmînd evidentul crescendo 
valoric, Rapid (antrenor Constantin 
Vasiliu) a cîștigat manșa hotărî- 
toare într-un moment puțin favora
bil (adversarilor le era suficient și 
un rezultat de egalitate), pentru că 
jucătorii săi au urmărit în perma-

nență o idee tactică precisă. Ei nu 
s-au aventurat nici un moment în 
acțiuni hazardate care ar fi pu
tut facilita contraatacuri adverse, 
au speculat la maximum erorile de
fensivei dinamoviste și s-au apărat 
cu mult calm. C. Rusu, Țăranu, Mu
reșan, I. Slavei și tînărul Șervan 
(16 ani), o adevărată revelație, au 
fost pionii de bază ai învingători
lor, exemplu de dîrzenie și dăruire 
în joc pentru culorile clubului lor.

De ce a pierdut Dinamo ? Pentru 
că cei 10 internaționali ai săi (Hu
ber nu a fost folosit), exceptîndu-1 
pe Șt. Kroner, nu au știut ce vor, 
crezînd că adversarii se vor inti
mida de faima lor, iar golurile vor 
veni de la sine. Dar 
Foștii campioni au 
greșeli de apărare, 
pentru ca atacanții 
„execute" fără șovăire pe Frățilă, 
iar în atac au aglomerat în mod 
greșit jocul în centru, așteptînd 
doar... faulturile adverse. Iar atunci 
cînd au avut totuși situații clare 
de a marca, Nastasiu în special (nu 
înțelegem de ce nu a fost schimbat) 
a ratat ca un începător.

Miercuri seara am asistat la o ve
ritabilă finală care, sperăm, va fo
losi polo-ului românesc.

nu a fost așa. 
comis puține 

dar suficiente 
Rapidului să-1 (3) — Minaur. (V.

POLITEHNICA 
TROTUȘUL 16—7 
început echilibrat, 
tașat neț și au obținut o victorie pe 
deplin meritată. Principalii realiza
tori: Gunesch (6), Manolache (3) — 
Politehnica, Cucu (2), Badea (2) — 
Trotușul. Au condus I. Crețu și C. 
Crîsnic, Petroșani. (I. Ene — coresp.)

INDEPENDENȚA SIBIU — VOIN- 
ȚA BUCUREȘTI 27—ÎS (13—6).

Valoroasa extremă de la Zaria Voroșilovgrad, internaționalul Vladimir Oniscenko (in dreapta fotografiei) și d 
făcut in acest sezon un promițător debut in reprezentativa L'.RSS.
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dintre 
incluși 

în me- 
„minicupa mondială"

al repre-

noii cam- 
ani), VI. 
(24). Al.

(23). Trebuie 
portarul Mi- 
pe apărătorii
Nikolai Pin- 
vede, Zaria


