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VA Fl AMINAT
MECIUL DE FOTBAL

TURCIA ROMANIA?
Intr-o telegramă trimisă

Federația de fotbal \ a Turciei solicita 
ca meciul programat la 29 noiembrie, 
la Istanbul, între primele reprezenta
tive ale celor, două țări, să fie ami- 
nat pentru o dată ulterioară. A- 
eeastă dată urmează să fie stabilita 
de cele două federații prin tratati
ve care au și început.

® Două popasuri la complexul sportiv Progresul și la Consiliul pentru 
educație fizică și sport al Sectorului 8 din Capitală

Conștienți de faptul că sînt gos
podari in casa lor, toți cei ce se 
îngrijesc de bunul mers al mișcă
rii, noastre sportive sînt preocupați 
în aceste zile de găsirea unor noi 
mijloace care să ajute la o mai ju
dicioasă folosire a fondurilor, a ba
zelor puse la dispoziția iubitorilor 
exercițiului fizic.

Inițiativele și ideile pe care Ie 
vom consemna în rîndurile de mai 
jos, demonstrează că activiștii spor
tivi sînt pătrunși de sentimentul 
răspunderii sporite ce le revine, de 
necesitatea spiritului de economie, a 
meticuloasei gospodăriri a bazei ma
teriale.

★
...Ne-am oprit mai întîi la fru

mosul complex sportiv Progresul, 
din str. Dr. Staicovici. Aici i-am în
tîlnit pe tovarășii Dorel Cioară, 
vicepreședintele clubului, și Nicolae 
Gheorghiu, directorul bazei. Pus în 
curent cu tema reportajului nos
tru, tov. Gheorghiu ne prezintă un 
plan amănunțit privind o mai bună 
gospodărire a bazei, cu cheltuieli 
cît mai mici.

— Iată, spune el, aici este devi
zul pentru întreprinderea de con
strucții, referitor la repararea sălii 
de sport. Acest deviz n-a mai fost 
înaintat. Ne-am sfătuit între noi și 
am ajuns la 
posibilități ca 
problemă cu 
felul acesta 
15 000 lei.

— Ce alte acțiuni ați mai inițiat

concluzia că există 
să rezolvăm această 
mijloace proprii. In 

economisim circa

privind buna gospodărire și reali
zarea de economii ?

— Noi, de pildă, nu irosim banii 
pentru spălarea și întreținerea e- 
ehipamentului, precizează tov. Do- 
rel Cioară. Și aceasta pentru moti
vul că avem o spălătorie proprie, 
deservită de o singură angajată 
care se ocupă de întreținerea și re
pararea echipamentului. In modul 
acesta se face o economie conside
rabilă și se înlătură întirzierile. Pe 
lingă rolul pe care îl au în întreți
nerea bazei sportive, cei cîțiva mun
citori ai noștri au venit cu propu
nerea de a se ocupa cu repararea 
aparatelor ajutătoare (porticuri, pa
nouri, porți metalice etc.).

Mai tîrziu, vizitînd parcul Pro
gresul, aveam să ne convingem și 
de alte măsuri care ilustrează pre
ocuparea pentru buna întreținere a 
bazei sportive, mai ales în aceste 
zile, cînd iarna bate la ușă.

— De altfel, ne informează vice
președintele clubului, conform pla
nului de măsuri s-a hotărît ca fie
care secție să se auto-gospodăreas- 
că : echipamentele sportivilor de la 
volei, baschet, handbal, lupte, hal
tere și atletism vor fi încredințate, 
pe bază de chitanță, fiecărui com
ponent, care trebuie să răspundă de 
întreținerea și curățirea lui !

— Și încă ceva, adaugă tov. Gheor
ghiu. Pe timpul iernii vom căuta să 
dăm o întrebuințare productivă te
renurilor de 
formindu-le

baschet și volei, trans- 
in patinoare !

REALIZĂRI Șl PROIECTE IN GIULEȘTI

Al doilea popas îl facem la Sta
dionul Giulești, la Consiliul pentru 
educație fizică și sport al sectoru
lui 8. Întîlnim doi activiști cu ex
periență : tovarășii Anton Netolins- 
chi și Dan Popescu, președintele și, 
respectiv, vicepreședinte al Consi
liului.

— Vrem de la bun început să 
subliniem, precizează tovarășul Ne
tolinschi, dragostea și pasiunea cu 
care sute și sute de oameni, tineri 
și vîrstnici, au răspuns apelului 
nostru, oferindu-se să lucreze la a- 
menajarea unor noi baze sportive, 
manopera realizată de ei scutin- 
du-ne de plata unor sume impor
tante. Datorită acestor eforturi este 
aproape de sfîrșit terenul asociației 
de cartier „Pajura", bituminizarea 
urmind a se face ulterior. De ase
menea. Ia Parcul Copilului, tot prin 
strădaniile tinerilor de la „Grivița 
Roșie", care au muncit cu multă 
însuflețire in orele lor libere, tere- 

t nul de fotbal a fost mărit, devenind 
omologabil pentru jocuri de cam
pionat. Tot la Parcul Copilului, am 
amenajat spații pentru tenis. La

C.F.R. Triaj, cu o investiție mini
mă. s-a construit o popicărie prin 
contribuția muncitorilor care au lu
crat in timpul lor liber. Tot cu 
cheltuieli mult mai mici decit era 
devizul inițial (datorită sprijinului 
tineretului), vom amenaja la Giu
lești o sală de tenis, iar la Școala 
generală nr. 3 un bazin de inot.

Atrăgind tot mai mulți elevi pe 
terenurile cluburilor și asociațiilor 
sportive din sector, completează to
varășul Netolinschi, ne-am făcut din 
ei buni prieteni și harnice ajutoare 
in caz de nevoie. Aștfel a fost posi
bil ca organizația de tineret din 
sectorul nostru să înceapă construc
ția unei impunătoare baze sportive 
la Străulești, cu teren de fotbal, 
pistă de atletism, terenuri de volei, 
baschet, handbal și tenis. In 19*3, 
cind această bază va fi dată in fo
losință, veți vedea de ce este în 
stare tineretul atunci cînd mun
cește cu elan, cînd știe să-și gos
podărească propria lui „casă".

Așteptăm cu plăcere.

G. MIHALACHE

C. C E. LA BASCHET FEMININ O experiență care poate fi urmată fără rezerve!
- - - - »•

RAPID A ÎNVINS PE MACCABI TEL AVIV: 59-48
Evoluînd ieri seară, în sala Giu

lești, în cadrul primului tur al 
C.C.E. la baschet feminin, echipa 
Rapid București a învins pe Mac- 
cabi Tel Aviv, campioana Israelu
lui, cu scorul de 59—48 (29—27) 
și urmează ca sîmbătă. în aceeași 
sală, să susțină a doua partidă.

Referitor la întîlnirea de ieri, 
trebuie spus, de la început, că oas
petele au constituit o reală surpri
ză prin combativitatea lor, prin vi
talitatea în apărare, rapiditatea și 
incisivitatea acțiunilor ofensive. în 
plus, ele au manifestat o bună pre
cizie în aruncările de la dist-m 
ceea ce a obligat formația Răpit 
lui să aplice aproape in excl. -: 
ta te apărarea om la om. Pe 
altă parte, campioanele țării noas
tre, surprinse de replica dîrză 
adversarelor, s-au pus greu p 
cioare și de abia în repi 
cundă au reușit să se 
cu un avans de cinci-ș 
pe care l-au păstrat pîi 
Ș‘t.

Ca evoluție a scor: 
ționa că în prima 
tele au condus deseori, 
men

oa senei o

cu patru pu 
dar de ce 
electronică 
[8—8, 
partea

Centrul de întreținere a sănătății
cetățenilor din Oradea

Ileana Gugiu incea 
petelor, Guil.

tună jucătoare a oas 
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special acțiunilor ofensive finali
zate de Guil, Reval și Ballas, au 
menținut o diferență onorabilă.

Au înscris î Nicola 19, Suliman 
18, Gugiu 14, Racoviță 8 (au mai 
jucat Basarabia. Nicolae-Ion, Tal, 
Elisabeta Pajtek) pentru Rapid, 
respectiv Ballas 14, Revah 11, Guil

10, Vaidenfeld 5, Shoumaker 4, 
Varsano 4. Au arbitrat bine I. Go- 
loganov (Bulgaria) și M. Kljmai 
(Polonia).

D. STANCULESCU

ASEARĂ, LA BASCHET

DINAMO TBILISI -I.C.H.f. 88-60 (46-26)
Aseară, în sala Giulești, Dinamo 

Tbilisi a susținut cel de-al doilea 
meci din cadrul turneului pe care-1

STATUL CHELTUIEȘTE SUME IMPORTANTE DAR UNORA NU LE PASA...

BAZELE SPORTIVE DE AGREMENT
nu se Întrețin cu scuzei

Printre modernele arene de po- 
pice-bowling care înfrumusețează 
peisajul sportiv al litoralului româ
nesc, se numără arenele cu patru 
piste de bowling și opt de popice, 
din stațiunile Neptun și Saturn, 
ambele date în folosință anul tre
cut. Arenele seamănă ca două pi- 

\ caturi de apă, dar vizitîndu-le am 
constatat că ele se deosebesc radi
cal în privința modului cum sînt 
întreținute.

Recent, au avut loc pe cele două 
arene întreceri dicisive în cadrul 
campionatelor republicane indivi
duale de seniori și juniori. Deși sala 
din Neptun este mai,., bătrînă cu 
două luni, ea este mai atrăgătoare 
decit „sora“ ei din Saturn. Pistele 
ca oglinda, automatele perfecte, ilu
minația plăcută și odihnitoare, ves
tiare elegante, temperatura ideală, 
iată numai cîteva din elementele

care îmbiau atît pe jucător, cît și 
pe spectator, să fie oaspeții sălii 
din Neptun.

„încă de la proiectarea acestei 
construcții, ne-a spus tov. Cornel 
Ferșeta, șeful complexului sportiv 
Neptun, am dorit ca sala să fie 
folosită nu numai pentru activita
tea de agrement a turiștilor români 
îi străini ci și pentru competițiile 
de performanță. In consecință, am 
făcut unele propuneri in privința 
compartimentării spațiului din inte
rior, pe care constructorul și le-a 
Însușit, iar pistele de asfalt au fost 
turnate de specialistul nr. 1 al țării 
noastre, ing. Ion David. Avînd o 
sală așa cum ne-am imaginat-o noi 
pentru marile concursuri, am cău
tat să o păstrăm în condiții cit mal 
bune și am remediat la timp orice 
defecțiune apărută. La menținerea 
utilajului In stare de funcționare

LA pernik: GERTRUDE BAUMSTARCK —3 PUNCTE
* DIN 3

In turneul zonal feminin de șah 
de Ia Pernik au fost reluate parti
dele întrerupte. Baumstark a rea
lizat avantajul pe care îl avea la 
Troianska, obținînd a treia victo
rie consecutivă și instalîndu-se ast
fel, în fruntea clasamentlului.. Ea 
este urmată de Nicolau și Vokra-

PARTIDE!

contribuie, in mod voluntar (pentru 
că nu este salariatul nostru), maes
trul electrician Ion Dumitrache, 
care a montat aproape toată apa
ratura de automatizare a ridicării 
popicelor și marcării scorului din 
sălile existente pe litoral".

O singură observație am făcut 
interlocutorului nostru : să nu mai 
permită amatorilor de popice să 
intre pe pistă Cu încălțăminte de 
stradă, pentru că astfel se degra
dează mai ușor seîndura de lansare, 
în această privință, am sugerat 
administrației complexului să procu
re teniși pe care să-i închirieze, 
apoi, celor care doresc să joace po
pice, propunere pe care gazdele 
ne-au promis că o vor aplica în 
viitorul Sezon.

Cum arăta arena de la Saturn ? 
Pistele de joc erau pline de praf 
și unele prezentau denivelări, iar 
mașinile automatelor, fiind folosite 
în mod nerațional, nu mai funcțio
nează normal. Senioarele și senio
rii care au evoluat pe aceste piste 
s-au plîns că bilele le-au scăpat 
din mină deoarece veneau murda-

întreprinde în țara noastră. Bas- 
chetbaliștii sovietici au întîlnit una 
din fruntașele clasamentului actual 
al campionatului de baschet, echi
pa bucureșteană I.C.H.F. Evoluînd 
foarte bine, Dinamo Tbilisi a reu
șit o victorie categorică, în fața 
unei formații, care a încercat să 
limiteze proporțiile scorului, dar 
înălțimea superioară precum și cu
noștințele tehnice au fost determi
nante în, conturarea unui succes al 
oaspeților ce nu a stat nici un mo
ment sub semnul întrebării. Scor 
final 88—60 (46—26). Cei mai buni: 
Ugrchelidze (10), Shiereli (7), Bi- 
ciașvili (24), Cikladze (10), respec
tiv, Bulat (9) și Mâlușel (14).

Azi, Dinamo Tbilisi își încheie'*' 
turneul în țara noastră jucînd cu 
Voința București, în sala Dinamo 
de la ora 18. (P.I.)

NICOLAE OPRESCU CAMPION
LA GIMNASTICĂ JUNIORI

In finala campionatului rational 
juniori (categoria candidați 1—,......
titlul a revenit sportivului dinamov’st 
Nicolae Oprescu, eu 54,35 p.

P» locurile urmâtoare, Gabriel Popes- 
eu (Liceul 35 Buc.) 52,70 p ?1 Lucian 
Grtndeanu (C.S.M, Cluj) 51,15 p.

rațional de 
i maeștri),

*r. IOANIȚESCU

ANCHETA
NOASTRA

1

J

Duminică, pe traseul Timișoara
— Lugoj — Caransebeș — Reșița
— Bocșa — Voiteni — Timișoara, 
care măsoară 270 km, va avea loc 
raliul automobilistic „Banatul", e.- 
diția a lîl-a. LaSoceni și Timișoa
ra se vor disputa probele speciale 
ale raliului.

La competiția organizată de fi
lialele județene A.C.R. Timiș, Ca- 
raș-Severin șj Arad și-au anun
țat participarea numeroase echi
paje.

De mai mult de un an de zile 
funcționează la Oradea un centru 
de gimnastică igienică pentru popu
lație. înființarea lui a fost conse
cința directă a unor sondaje efec
tuate de către Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport. 
Peste o mie de persoane din car
tierele noi ale municipiului, din în
treprinderi cu pondere feminină 
sau cetățeni veniți în localitățile 
balneoclimaterice 1 Mai și Băi
le Felix au răspuns, în cea mai 
mare parte pozitiv, la întrebarea 
dacă, individual, se simte nevoia 
practicării organizare a diferitelor 
exerciții de gimnastică sau a altor 
genuri de mișcare.

Avînd în vedere această stare de 
fa.pt, C.J.E.F.S. Bihor a trecut la 
acțiune. Ca 
de vest a 
lație de 
oameni) lipsită de baze sportive, 
deci fără mici o posibilitate de a 
practica sportul, s-a amenajat, la 
Liceul nr. 5, o sală utilată, deschi
să tuturor cetățenilor adulți ama
tori.

— Ce ne puteți spune despre pu
nerea în practică a unor asemenea 
centre? — a fost întrebarea adresată 
prof. Dumitru Cimpean, președin
tele C.J.E.F.S. Bihor.

— In primul rînd, faptul că ce
tățenii sînt atrași în practica exer
cițiului fizic prin astfel de mijloa
ce. Este recomandabilă, deci, înfi
ințarea pe scară cît mai largă, a 
centrelor de întreținere. Totuși, 
menționez faptul, citași de puțin

urmare, în partea 
Oradei (cu o popu- 
circa 20—30 000 de

îmbucurător, că tipărirea afișelor 
de popularizare costă foarte mulți 
bani și că, în altă ordine de idei, 
ar trebui ca prezentarea lor gra
fică să fie cit mai convingătoare, 
plastică și realizată artistic. Este o 
deficiență existentă, din păcate, pe 
plan național.

...Ca urmare, contra unei sume 
de 30 lei pe lună (3 ore săptămînal) 
s-au prezentat la lecții cetățeni de 
cele mai diferite ocupații sociale si 
vîrste, un. număr apreciabil de fe
mei și de bărbați de la căminul 
burlacilor. O dată cu creșterea so
licitărilor, orele au fost defalcate pe 
sexe și în funcție de posibilitățile 
fizice ale fiecărui cursant.

Subliniem, de asemenea, faptul 
că profesorul Vasile Laza, condu
cătorul centrului, și C.J.E.F.S. au 
considerat util să doteze centrul 
cu mingi de baschet, gantere, ex- 
tensoare elastice, mese de ping- 
pong, mingi medicinale, corzi pen
tru sărituri. S-a asigurat astfel o 
varietate largă a exereîțiilor. a 
jocurilor și diferitelor activități 
sportive pe care le pot practica ce
tățenii înscriși. După cite ni s-a 
spus — și subscriem ideii — este 
una dintre condițiile esențiale ale 
bunei funcționări a unor asemenea 
unități.

După ce a trecut iama, s-a pro
cedat la organizarea, în paralel, a 
activității centrului și în aer liber,

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. a 2-a)

• Reintegrarea in circuitul competițional a unor centre cu vechi
tradiții • O divizie cu 12 echipe • Etape săptăminale in

sezonul de vara
ale oscilațiilor pe care naționala de poloUna din principalele cauze 

a României le înregistrează de la un sezon la altul, între grupul de frunte 
al polo-ului mondial și cel de al doilea eșalon valoric, o constituie insu
ficienta dezvoltare a acestui sport pe plan intern, cu repercusiuni directe 
în desfășurarea campionatului național.

Nu .constituie pentru nimeni un secret faptul că de ani de zile între
cerile principalei competiții republicane se rezumă la o dispută în doi 
pentru titlu, și o luptă disperată între alte două-trei echipe pentru evi
tarea retrogradării. Atît și nimic mai mult, cu toate eforturile făcute 
pentru a găsi diverse soluții de desfășurare a campionatului. Mai mult, 
o serie de centre cu vechi tradiții în acest sport sînt pe cale de dispariție 
din raza competițională, ceea ce reduce implicit și posibilitatea selecțio
nerilor echipei naționale de a opera într-un cîmp mai vast.

Ce soluții există pentru înviorarea polo-ului, pentru transformarea 
campionatului intr-o competiție de regularitate, care să servească în mod 
eficient dezvoltării acestui sport și, totodată, să permită afirmarea unui 
număr mai mare de jucători taientați ? 
nostru în rîndurile celor mai cunoscuți 
răspunsuri, din care vom publica astăzi

plecind de la premisa că avînd un 
campionat puternic cu mai multe 
echipe redutabile, care să participe 
în mod efectiv la lupta pentru titluț

SE IMPUNE UN NOU SISTEM
Chiar dacă echipa națională ar fi 

reușit la J. O. de la Miinchen să-și 
îndeplinească obiectivul propus și 
„7”-le României ar fi rămas prin
tre primele șase echipe din lume, 
actuala situație a polo-ului nostru

Meciuri echilibrate și dîrz disputate
in campionatul de hochei

Iova cu 2 puncte (din 2 partide), 
Eretova, Jansen și Gheorghieva cu 
l‘7a puncte. (Continuare fn pag. a 2-a)

'x.-iracut Stelei încearcă apărarea echipei din Miercurea Ciuc.
Foto: V. BAGEAC

întrecerile de hochei de la patinoarul artificial 
tală (turul II al grupei A și turul I al grupei B ale 
au început ier: toarse promițător, cu partide interesante,, echilibrate 
putate cu toată ardoarea. In seria secundă, măi ales, am asistat 
neața — la două întîlniri dinamice, cu pasionante răsturnări de scor și de 
situație, încheiate ambele cu surprize : Avîntul Gheorghieni a * 
dcm.ia Cluj, iar Tîrnava Odorhei a smuls un neașteptat rezultat 
în fața I.P.G.G.-ului.

Iată scurte relatări de la jocurile

,,23 August" din Capi- 
campionatului național) 

........... și dis- 
dimi-

învins Acs- 
de egalitate

C. TlȚ-coreșp.

de ieri.
A

STEAUA — C. S.
5-1 (0-1,

GRUPA

MIERCUREA CIUC
1—0, 4—0)

toate puncteleExcelentă, din 
vedere, comportarea jucătorilor 
Miercurea Ciuc în primele două 
prize ale acestei întîlniri disputate 
într-un ritm sufocant din primul pînă 
în ultimul minut. Ei au deschis sco
rul cînd nici nu se scursese primul 
minut al jocului (secunda 40) și au 
rezistat apoi cu succes atacurilor suc- 

inststente 
Egalarea 
secundă 

aflau în 
nd e- 
ta fie 
mult 

ho—

cesive, ■ din ce în ce mai 
ale jucătorilor bucureșteni. 
a survenit abia în repriza 
(min. 29), . cînd oaspeții se 
inferioritate numerică. Bașa fi: 
liminat. Partida a co: 
la fel de echilibrată, ba, m 
în finalul acestei a doua re o: 
cheiștii din Ciuc au avut un 
mente de dominare ins:=ter.‘.ă

Ultima repriză a început 
cu prima, printr-un gol ir. ir. 
nut : după 28 de secunde de 1 
re, scorul a devenit 2- 1. 
Steaua. De aici înainte, buc 
se vor detașa, obținînd o 

cum se vede r.u fără
marcat : Fodorea (2), 

Herghelegiu și Ioniță. r

după 
Au 

ghiu. 
Gali.

Au 
Gh.

in
ze,

arbitrat O. Barbu
Tașnadi <M. Viczl

de 
din 
re-

e:

orie

Gheor

Câlin ANTONESCU 
Voleriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4 a) I

La ancheta întreprinsă de ziarul 
tehnicieni am primit mai multe 
primele două.

COMPETIȚIONAL INTERN
nu ne-ar fi oferit speranțe prea 
mari pentru viitor. Să fim sinceri 
și să recunoaștem că un loc IV 
sau V, pe care l-am fi putut ocupa 
în marea confruntare olimpică, nu 
ar fi putut să ascundă evidentele 
carențe ale activității din această 
ramură sportivă.

Cu numai 10 ani In urmă, de 
pildă, în activitatea competițională 
erau angrenate 8 echipe (divizia 
A) și alte 16 formații în campiona
tul de calificare. Astăzi, numărul 
total al formațiilor din întreaga 
țară — de fapt reprezentând doar 
orașele București, Cluj și Oradea — 
nu este mai mare de 13, iar ma
joritatea acestor echipe au în com
ponența lor jucători vîrstnici, fără 
perspective. în același timp, se ob
servă dispariția treptată din cir
cuitul activității competiționale a 
unor centre cu veche- tradiție, din 
care s-au ridicat în anii trecuți mai 
mulți poloiști de valoare.

Analizînd situația de față Și

iți

Fază din meciul dintre Rapid și 
Dinamo, două echipe care au de
monstrat frumusețea jocului 
polo

de 
atunci cînd întrecerea este e- 

chilibrată.
Foto 1 Vasile BAGEAC *

avea în mod implicit ți posi-vom
bilitatea unei mai largi selecții pen
tru team-ul reprezentativ — am

prof. CORNEL MĂRCULESCU
antrenor federal

(Continuare in pag. a 2-a)

ASTĂ SEARĂ, ÎN TURNEUL SEMIFINAL AL C.C.E. LA POLO

Echipa de polo Dinamo Bucu
rești a 
pentru a participa la 
mifinal al 
peni", 
cători, 
Huber 
lescu, 
vac. Dinu Popescu, Ion Popa, Vi
orel Rus. Adrian Nastasiu, Radu 
lazăr și Mihai Popescu, însoțiți de 
antrenorul Care) Corcec și 

prof Cornel

plecat ieri la Stockholm 
turneul se- 

„Cupei campionilor euro- 
Au făcut deplasarea 11 ju- 
Cornel

poi
Stefan

Frățilă și Șerban 
ari. Bogdan Mihăi- 
Kroner, Gruia No-

internațior.al 
lescu.

Formația 
primul meci 
in piscina acoperită 
capitala Suediei,

arbitrul
Mărcu-

bucureșteană susține 
cin turneu astăseară, 

Eriksdalhal din 
întîlnind pe re-

dutabila campioană a Iugoslaviei, 
Partizan Belgrad. Cele două echi
pe s-au mai întîlnit de 4 ori în 
cadrul acestei competiții; de trei 
ori au învins poloiștii din Belgrad 
(3—1 în 1966, 5—4 și 6—5 în 1967), 
iar ultima oară — jucătorii dina- 
moviști (7—6 în 1967). In continua
re, reprezentanții noștri vor întâlni 
pe S.K.K. Stockholm (sîmbătă sea
ra) și Den Robben Hilversum (du
minică seara). La sfîrșitul întrece
rilor, primele două clasate se vor 
califica în turneul final, alături de 
formațiile calificate din grupa de 
la Atena. Arbitrii neutri de la I 
Stockholm : A. Fuchs (Belgia) și I 
Di Stefano (Italia), I

» * A
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SELECȚIONATA FEMININĂ A ȚĂRII NOASTRE BAS C H ET t CLASAMENTELE

ÎNAINTEA UNUI SEZON DECISIV PRIMULUI TUR AL DIVIZIEI B

C Tineretul se afirma • Pregătirea atletică o cerință nerealizată 
integra! ® Cine va fi portarul titular ?■ © La ce competiții va par
ticipa echipa ® Din cine este alcătuit lotul.

După nouă etape, dintre care multe 
s-au disputat in condițiuni nu prea 
propice handbalului feminin, campio
natul diviziei A, deci întrecerea celor 
mai bune formații feminine de hand
bal din țara noastră, $i-a consumat 
prima sa treime, mai precis turul I, 
după care vor urma în iarnă parti
dele turului de sală. Disputa va con
tinua în primăvara anului viitor cu 
cel de al treilea tur și ultimul, care 
se va juca în aer liber. Deși nu a 
adus schimbări spectaculoase în ie
rarhia formațiilor noastre fruntașe, 
prima parte a acestei competiții a 
fost urmărită cu un viu interes, de
oarece ea a prefațat un sezon inter
național extrem de important și anu
me acela premergător unei noi ediții 
a C.M., ediție care va avea loc anul 
viitor în luna noiembrie în Iugo
slavia. Ușor de bănuit că. în aceste 
Condiții, întreaga activitate a lotului 
reprezentativ din această I. jmnâ se 
încarcă de noi semnificații și are un 
căracter decisiv în formarea și pre
gătirea unei echipe apte să lupte cu 
si mai mult succes In arena interna
țională. Tocmai de aceea am socotit 
util să solicităm antrenorului federal, 
prof. Gabriel Zugrăvescu. cîteva opi
nii legate de formula de echipă re
prezentativă preconizată, ca și de pre
gătirile și competițiile de verificare 
la care handbalistele noastre vor lua 
parte Intr-un viitor apropiat

Din discuția purtată cu acest a- 
preciat tehnician, am reținut clteva 
lucruri foarte interesante. Primul din
tre acestea se referă la lipsa de con
cordanță dintre cerințele existente Ia 
lotul reprezentativ și solicitările com- 
petiționale interne, cărora trebuie să 
le facă față echipele noastre frun
tașe. în acest sens, este evident că 
atît la Universitatea Timișoara sau 
I.E.F.S, București, principalele preten
dente la lupta pentru titlu, cit și la 
celelalte echipe de valoare pe care 
le înglobează campionatul diviziei A

s-a 'făcut simțită, în această toam
nă, o oarecare creștere a gradului 
de intensitate la antrenamente. Ceea 
ce este bine. Din păcate. însă, rolul 
pregătirii atletice în handbalul femi
nin nu a ajuns încă să fie prepon
derent. uitîndu-se prea ușor că între 
solicitările campionatului național și 
cele ale unui campionat mondial este 
o mare diferența, De aceea, handba
lul nostru feminin păstrează încă un 
caracter de handbal de... salon, ele
gant, poate frumos, dar ineficient. O 
singură formație divizionară se pare 
că a înțeles acest lucru și este pe 
drumul cel bun : I.E.F.S. București.

Plecind de la acest deziderat, pia
nul de pregătire al echipei repre
zentative și, in primul rînd, alcătui
rea el au fost astfel structurate îneît 
ele să contribuie în final Ia realiza
rea nnei- formații capabilă să poată 
lupta energic și cu suficiente arme 
tactice In dificilele confruntări inter
naționale care o așteaptă. în afară 
de aceasta, insă, selecționarea lotului 
reprezentativ a avut la bază două 
criterii : valoarea handbalistelor și 
forma lor. Din păcate, așa după cum 
ne-a mărturisit antrenorul federal, o 
bună parte din jucătoarele cn o va
loare recunoscută (lbadala. Terezia 
Popa. Ilie. Arghir, Lucretia M«r»e 
n-au confirmat In campionat că sint 
unele dintre cele mai bune handba
liste din țara r.oastrâ. în schimb, 
dintre jucătoarele care s-aj dovedit 
a fi în formă bună, unele sîr.t dîr. 
categoria celor tinere și au o certă 
perspectivă țfeîncu, Stamatîn’. Una 
dintre cele mal spinoase nrobleme 
ale acestei echipe este, dună om am 
aflat, aceea a portarilor. Curios, dar 
dintre cele patru jucătoare chemate 
la lot (Moise. lonescu. Oprea. Hristev) 
NICI UNA n-a fost prezentă în per
manență, In poarta echipei sale de 
club și. deci, nu a putut proba cali
tățile și forma pe care o deține. în 
absența vechii ir.terr.ațity.ale Iriaa

Cliniovschi. care a abandonat activi
tatea competiționalâ de mare perfor
manță, evoluînd numai în echipa sa 
de club, titularizarea portarului se
lecționatei țării și a rezervei sale 
constituie la ora actuală una dintre 
cele mai dificile sarcini ale antreno
rilor Gabrie) Zugrăvescu și Pompiliu 
Simion. Cum va fi ea rezolvată ? Cei 
doi antrenori caută și ei răspunsul— 

fn încheiere clteva cuvinte despre 
programul reprezentativei noastre. 
După participarea la „Trofeul Car- 
pați“ (21—26 noiembrie. Ia Iași), este 
programată dubla întîlnire cu selec
ționata R. F. a Germaniei (3 și 5 de
cembrie, Ia Timișoara și Cluj), ur- 
mînd ca activitatea din acest an să 
se încheie cu „Turneul Slask" de la 
Katowice (8—11 decembrie) la , are 
iau parte selecționatele R. D. Ger
mane, României și Poloniei. In ve
derea acestor partide lotul este urmă
torul : Moise. lonescu. Oprea. Hristov 
(oortari). Ibadula. Rigo. Furcoi, Boși, 
T. Popa. Viero. 8(amati a. Bâicoiana. 
Ilie. Arghir, Oancea. larâacbe. Friac-x 
M. Popa.

CcEn ANTONESCU

După primul tur, clasamentele echipe
lor de baschet participante la divizia B 
se prezintă astfel :

MASCULIN
Seria I

1. Medicina Tg. M.
2. Voința Zalău
3. Crișul Oradea
4. Clujeana Cluj
5. Mureșul Tg. Mure?
& Sănătatea Satu Mare

Seria a II-a
1. Voința Timișoara
2. Știința Meckaș
3. Univ. Craiova
4. Constr. Arad
5. CSM Reșița
6. Olimpia Sibiu

Seria a m-a
1. Poiitehnica Galav
2. Univ. Brașov
1 Po'jteiuLca lași
i. Armata Baeâu 
S. Ra>d CFR Gala-J
• CSM U4i

Seria a H-a
L Untr. Bucureșu
X Voiau Pîo*»«>
X r-
<. PTT - * •
k IEFS II EtiC-rașe 
C. CSV PZter-?

5 4 1 358—273 9
5 4 1 347—308 9
5 3 2 339—308 8
5 2 3 267—332 7 

» 5 1 4 3T7—331 6
5 14 286—372 6

S 5 0 482—2T 10 
5 3 2 359—3^7 8
5 3 2 344—245 8
5 2 3 3£J>—332 7 
5 1 4 2«6— W3 €
5 1 4 25 5—356 6

5 5 t 465-25! 1?
5 4 1 415—353 5
5 S 3 3»—3iâ
5 2 3 375-431 1
S 2 3 236 7
> • 5 2&-J41 5

3 4 1 6J1—» 
S 3 2 TU—l 
112 72 >
jj: jr— wi t

FEMININ

Seria I
1. Pedagogic Tg. Mureș
2. Voința Brașov
3. Voința Oradea
4. Univ. tr Cluj
5. Știința St. Gheorghe

Seria a n-a
1. Metalul Salonta
2. Rapid Deva
3. Crișul II Oradea
4. Univ. Craiova
5. Medicina Tim.
6. Constr. Arad

Seria a m-a
1. Univ. Iași
2. Voința Constanta 
X Pedagogic Galau
4. Sănătatea Ploiești
5. Conlecha Focșani
4. Cor. fee ia Dorohol

Sr-la a IV-a
1. Ol'rr.ria București
Z. Arimectu_a Buc. 
X JET'S n Bac.

X User. E :n.re»U

FRUMOSUL SUCCES AL I.T.B.-ului ÎN BULGARIA

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani 
’de la înființarea asociației turistice 
din orașul bulgar Șumen, Va des
fășurat în această localitate un 
concurs internațional de orientare 
la care, în afara celor mai buni 
sportivi bulgari, au participat e- 
chipa I.T.B. din București și o se
lecționată a orașului Debrețin (Un
garia).

Concursul a constat din întreceri 
ide ștafetă mixte (băieți și fete) 
formate din cîte trei schimburi cu 
start în bloc pentru primul 
schimb. Traseele, avînd lungimi 
între 7 și 10 km, cu diferențe de 
nivel de 300—500 m, au constituit 
examene dificile pentru concurenți 
sub toate aspectele : pregătire fi
zică. tehnică și tactică.

Reprezentativa I.T.B.-ului, pre
gătită de antrenorul Ing. Rolf Rail, 
s-a dovedit superioară adversari
lor obținînd locul I în proba femi
nină, locul al II-lea în ștafeta 
masculină și un prestigios loc I în 
clasamentul general. Cei mai buni 
sportivi bucureșteni au fost : 
Paula Chiurlea, Aurora Șișu, Gh. 
Albiei. Cr. Chiurlea și Radu Roș
ea.

REZULTATE — Ștafetă, fe
minin : 1. I.T.B. București 261,37
min. ; 2. Sofia 299, 36 ; 3. Vama
325.15. Masculin: 1. Razgrad
173.00 ; 2. I.T.B. 175,33 ; 3. Varna 
185,40. CLASAMENT GENERAL: 
1. I.T.B. București 434,37 ; 2. Sofia 
508,40 ; 3, Vama 510.55

(K. Henning — G. Fleischer); 3.
I.P.G.G. Buc. (A. Bacs — Gh. 
Mariș). Etapa de zi — senioare:
1. Gabriela Iosub (Rulmentul Bra
șov) ; 2. Gisela Șindrilaru (Rul
mentul Brașov). Junioarei Voința 
Brașov (Karin Tartler — Karin 
Balthes) ; 2, Voința Brașov II (L. 
Danek — B. Meyndt) ; 3. Voința 
Brașov HI (A. Fogarasher — S. 
Schfibel). Seniori : 1. A. Bacs
(I.P.G.G.); 2. C. Petrișor (I.P.G.G.); 
3. G. Lexen (Rulmentul Brașov). 
Seniori B : L.R. Schuller (Rulmen
tul Brașov) ; 2. G. Oswald (I.T.B. 
Buc.); 3. V. Grâdinaru (Libertatea 
Sibiu). Juniori : 1. Dumbrava Si
biu (M. Băgendorfer — N. Pîșu);
2. Rulmentul Brașov-: (G. Miisham 
— R. Acker) ; 3. Voința Brașov 
(C. Zota — A. Marin).

• Duminică se desfășoară, la 
Poiana Brașov, ultimul mare con
curs interjudețean al sezonului, 
„Cupa Construcția" organizată de 
Comisia de turism a Consiliului 
asociațiilor sportive din Construc
ții — București, cu colaborarea 
tehnică a Comisiei județene de tu
rism alpinism — Brașov.

Concursul prevede probe pentru 
toate categoriile de vîrstă. în plus 
se va. pune în joc „Cupa ziarului 
Viața șantierelor" pentru sportivii 
orientariști din construcții.

BOX

I PATINAJ
- - V

Extrtă in București ua k* 
iama vise mai devreme. Oes 
că ați bfcra.t c* este vorba de pe- 
tmoaral artificial JO Aag’—st'. ca
ne st-a desetus de cUa*a 
porpue. at: pear- spcr_v_ de 
performantă- <51 p peoșra tsarrie 
puWz Printre masaeroafi tsert * 
-.irrtnic, amator: de dans sas de 
alergare pe locul gbeșn. am 
nit _  în rdtrvnSc
lui — * pat mater: de riîezA. care 
se strecurau ca a-ște-„ sp_r.dup 
prin mult’m»
DACA Șl PATINO AIUL HOREASCĂ-

Evident stinjer.-.ți de aglomera
ția existentă intre mantineleie de 
ia „23 August", cei mai inimoși ri- 
teziști bucureșteni au început to
tuși să lucreze pe gheață Ce au fă
cut insă ceilalți alergători ? Au 
continuat să se pregătească pe— 
uscat, deoarece cei de al doilea pa
tinoar artificial al Capitalei, cel de 
la Floreasca, s-a deschis numai 
sîmbăta trecută. Dacă ne gindim 
că de la jumătatea lunii octombrie 
timpul devenise favorabil pentru 
menținerea gheții. nu putem înțe
lege lipsa de preocupare a gospo
darilor celui de al doilea patinoar 
bucureștean, pentru exploatarea cît 
mai intensă a acestei baze sportive 
de iarnă, atît de solicitată.

PARADOX
Cel puțin paradoxală ni se pare 

situația existentă la ora actuală la 
I.E.F.S. Sintem informați că aic: 
există echipament și materiale ne
cesare antrenamentelor și partici
pării la concursuri, că sint oaroer.. 
capabil: să conducă o secție de vi
teză. Ba mai mult, Viorel lonescu 
și Adrian Cioban». student’ la
LETS. sint nevoiți — ca $

pdlțîl 2—CinÎKJLZ. $2
sportive d-a tară. Apoi eae>er« 
studenț: și-au ales speea' tarea te 
patinajul v-.tezA Uade isă wr tise 
acești viitori profesor: de edacatae 
Fizică practica in speox. — tes res
pectivă ? Credem că ex:r. sufi
ciente argumente care pledează 
pentru înființarea unei ser- ce 
patinaj viteză ia LEF3- pror'ertl

GONG!

4 4 0 342—122 3
4 3 1 190—1G7 7
4 1 3 216—203 5
4 1 3 151—267 5
4 1 3 173—254 5

5 5 0 372—226 10
5 4 1 380—200 9
5 3 2 -293—333 8
3 2 3 295—257 7
5 1 4 250—231 6
5 0 5 195—392 5

5 5 0 389—160 10
5 4 1 324—220 9
5 3 2 349—209 8
5 2 3 178—299 7
5 l 4 226—392 6
5 0 3 209—389 5

5 3 0 200-201 10
5 4 1 301—240 9
5 3 2 333—290 0
5 13 139—134 7
5 1 4 237—375 S
5 0 5 100-327 5

Se apropie noul sezon
CUM SE PREGĂTESC VITEZIȘTII ’

care otâ ja saoșerat* — ma: 
MBha iretee — pe t»teTa oe la

CAUTAB IA DBLMAO BUCUREȘTI

TOTUL ESTE SĂ NU RAMÎ1
UN SIMPLU SPECTATOR...

Gheorghe Varga ar fi pnm;t dez.e- 
gare de Ia cf -b— Agrcaomia. pee- 
tni orice club sau asociație spor-

INAUGURAMEA PATINOARULUI DIN
SIBIU

Peste puțină vreme și viteriști: 
antrenați ce profesorul Petre Tiza-

N-aș fi scris rfndurile de față dacă nu 
întîlneam un fost coleg de liceu care, 
printre altele a găsit nimerit să-mi vor
bească despre „nefericirile" unui pro
fesor de educație fizică. L-a cunoscut 
în tren, venind dinspre Alexandria. Nu
mele nu 1-1 reținea. Stroescu. Stoiceseu, 
Nestorescu — cam așa ceva. în schimb, 
semnalmentele erau precise : 26—27 de 
ani. înalt, bine legat, frumos. „Păcat că 
a nimerit la țară. A fost repartizat la o 
școală generală dintr-o comună din apro
pierea Alexandriei. Vrea omul să facă 
treabă șl nu are unde. Nici cu ce. Nu 
pistă de atletism, nu terenuri de volei 
sau baschet, nimic. Exerciții^ de gimnas
tică in curtea școlii șl cu asta, basta I 
Aceasta să fie. oare, menirea unul pro
fesor. mai ales a unuia care a absolvit 
I.EJ’.S.-uI ?•.

Ultima remarcă, pusă sub semnul în
trebării. a determinat rlndurile care ur
mează. Fără discuție menirea unul pro
fesor este cu mult mai amplă, mai cu- 
prlr.rătoar» Șl NU EXISTA STAVILA IN 
STARE SĂ-L ÎMPIEDICE A ȘI-O ÎNDE
PLINI. DOAR DACĂ NU VREA.
•Știm — desigur — că tenisul cunoaște 
mare vogă. Recitalurile UH Die Năstase 

șl'Xon Tiriac au găsit o largă audiență la 
: nere-u: nostru si astfel, miuțelor de 
fotbal — cei ouțm pentru moment — 
le-eu boat locul schimburile de mingi 
cu rachetele. Se Joacă tenis pe stradă, 
prin parcuri, oriunde există puțin spațiu 
51 tmde stat— copii. Tenis. în condițiile 
arătate, se Joacă șl la Iași. Numai că 
a-<r. s-a ritfmplat ceva aparte, un Iucti 
'ane retine atenția. Doi profesori de la 
jceui e Cantemir". din cartierul
Nîcclma. Ele P'.nzaru ș! Corneilu Dan 
n-eu putut suporta rts-pa de energie » 
copiilor cere Jucau tenis In condiții 
emptrtce. eînd. eu puțină muncă, totul 
petea fi canalizat spre o activitate ea a- 
derărst îruerjoasă. pentru un mare uti- 
mir de tfnert. Ideea amenajări! unul 
teren de tenis în curtea liceului, un 
terer. cu dimensiuni regulamentare, do
tat ea toete cele necesare a fost primită 
eu aplauze. TERENUL DE TENIS DE 
LA LICEUL MENȚIONAT A ÎMPLINIT 
CTTEVA SAPTĂMÎNI DE EXISTENTA SI 
ESTE CEA MAI ȘpLICITATA BAZA 
ShORTTVA DIN ÎNTREGUL COMPLEX 
SPORTIV AL LICEULUI.

Se va obiecta poate, că. una este si
tuația In orașe s! alta Ia sate. Alte cpri- 
ditii. alte posibilități... Părerea noastră 
este că — tn această direcție — există 
pretutindeni condiții pentru a crea ceva 
și că ceea ce diferă de la un loc la 
altul este doar spiritul de inițiativa, de

fapt, motorul tuturor acțiunilor. Șl oen- 
tru că am amintit de liceul „Dimitrie 
Cantemir” din Iași, vom susține afir
mația, făcută, printr-un exemplu pe care 
ni-1 oferă un alt profesor de educație 
fizică din această școală. Este vorba de 
Marcel Facă. Un pasionat al atletisrrțU" 
iul. Profesorul al cărui elevi au oucerit 
în acest an locul 3 pe țară, în finala 
campionatului republican școlar de tetra- 
tlon.

înainte de a fi numit profesor de edu
cație fizică, la Iași, Marcel Fâcă a acti
vat. ani In șir, în aceeași calitate, in 
școli generale sătești. în anul 1951, pri
mul său an de profesorat. Marcel Fâcă 
reușește să mobilizeze forțele și să ame
najeze în imediata apropiere a școlii 
generale din Covasna — Costulenl, Jude
țul Iași. PRIMELE TERENURI DE FOT
BAL ȘI VOLEI DIN COMUNĂ. Detașat 
la Școala generală din comuna Victoria, 
Fâcâ își continua opera de... construc
tor de terenuri sportive, prin noi ame
najări (din inițiativa sa, în Victoria AU 
FOST REALIZATE TERENURI DE FOT
BAL. DE VOLEI ȘT HANDBAL ȘI O 
PISTA PENTRU ATLETISM). TreJ ani 
mal tîrziu. o nouă detașare II aduce pe 
tinărul profesor de educație fizică în 
comuna VInători. Credincios ideii că nu
mai o bază materială bună poate stimula 
activitatea sportivă. Marcel Fâcă mobili
zează elevii și muncind cot la cot cu 
ei REUȘEȘTE CA. INTR-UN INTERVAL 
DE NUMAI UN AN. S.Ă CREEZE PE 
LINGĂ ȘCOALA GENERALA DIN VI- 
NATORI UN XUCROCOMPLEX SPOR
TIV. CUPRINZÎND TERENURI DE FOT
BAL. DE VOLEI ȘI BASCHET. O PISTA 
PENTRU ALERGĂRI. SECTOARE DE 
ARUNCĂRI ȘI SĂRITURI.

La Școala agricolă Miroslava, unde 
Marcel Fâcă și-a îndeplinit atribuțiile 
profesionale timp de trei ani, pentru 
b3za sportivă creată de asemenea din 
inițiativa sa (TERENURI DE HANDBAL. 
BASCHET. VOLEI. SECTOARE PENTRU 
ATLETISM), școala a primit diploma de 
onoare c C.C. al U.T.C. cu mențiunea : 
-pentru roadele excepționale ale muncii 
patriotice depuse de către elevii școlii 
agricole Miroslava".

L-am întrebat pe acest destoinic pro
fesor de educație fizică dacă munca de 
constructor de baze sportive, este grea, 
„Este destul de ușoară, dar numai cu o 
condiție, aceea ca tu. profesorul:'sS fii 
primul cane pune mina pe lopată Și th’- 
năcop. Apoi, totul vine de la sine".

CUPA
PROF. ȘTEFAN BOZOVICI"
C.J.E.F.S. Sibiu a organizat, în 

colaborare cu Comisia județeană 
de turism-alpinism, cea de a 
VIII-a ediție a concursului inter- 
județean de orientare turistică do
tat cu „Cupa prof. Ștefan Bozo- 
vici". Concursul, desfășurat în îm
prejurimile localității Cisnădioara, 
a comportat două etape (de noapte 
și de zi). Pentru etapa de ' noapte 
concurenții au avut la dispoziție 
hărți cu desen alb pe fond negru. 
Etapa de zi a cerut un mare efort 
pnrticipanților atît din cauza di
ferenței mari de nivel, cît și dato
rită copacilor căzuți pe traseu în 
urma unei furtuni.

REZULTATE TEHNICE. Etapa 
de noapte — seniori (echipe) ! 
1. I.P.G.G. București (S. Perla — 
G. Petrișor) ; 2. Dumbrava Sibiu

• Sala sporturilor „30 Decembrie" 
din Reșița va găzdui, duminică di
mineața, o gală internațională de 
box. Selecționata județului Caraș- 
Severin va primi replica formației 
iugoslave Dinamo Pancevo. Din 
echipa oaspe fac parte o serie de 
pugiliști binecunoscuți, ca Zlavko 
Miloslavevlci (cocoș) și Laiko Ka- 
roly (mijlocie mică).

• între 20 și 26 noiembrie, în 
R.D. Germană, va avea loc Turneul 
Armatelor Prietene. Clubul Steaua 
va participa cu o echipă alcătuită 
din următorii pugiliști : Șt. Băiatu. 
C. Gruiescu, M. Lazăr, D. Condu- 
rat, A. Dumitrescu, Gh. Ciochină, 
Gh. Pușcaș, V. Zilberman, A. Năs- 
tac, Gh. Ciiivăr, M, Culineac, D. 
Zelinea.

• La turneul internațional „Mă
nușa de aur", ce se va disputa 
între 27 și 29 noiembrie în capitala 
Iugoslaviei, vor participa și pugi- 
liștii români R. Cozma, E. Gorea, 
Șt. Boboc și D. Mihalcea.

• Ca in fiecare an. intre 1 s • 
decembrie, la Leningrad, se va d_s- 
puta un turneu internațional. La 
startul acestor întreceri se vor ali
nia și boxerii români P. Ganea se- 
mimuscă), V. Kiss (pană). Aatonia 
Vasile (ușoară) și T. Nieolae (m..'.a- 
cie mică). Antrenorul care-: va în
soți pe acești sportivi este Ian 
Monea.

• în perioada 28 noiembrie — 
decembrie, reprezentativele A și B 
ale României vor susține cite dc-_i 
întîlniri în R.D. Germană (prinsa 
selecționată) și in Suedia igami’.u- 
ra secundă). Cele două forma... 
vor fi alcătuite din următorii pu- 
giliști în ordinea categoriilor: AL 
Turei, Tr. Cerchia, A. Cojan. M. 
Lazăr, D. Carțdurat. M. Tont A. Me- 
raru, G. Pometco. O. Amâzăroaie. 
C. C'uțov, C. Bumb. P. Dobresce. 
AI. Popa. M. Lupu. S. Mihalcea. 
I. Mocanu. I. Vornieesee. L Gșărffî. 
I. Peter. H. Stump. V. Croitor*. M. 
Culineac, A. îancu. L Alexe.

G. ȘTEFANESCU

FRUMOASE

un număr sporit de spec-

>»

tratarea a-(Urmare din pag. I)

echipe, mai au de susți- 
partidele ultimei etape 
meciurile restanțe) din 
celor două serii, după 

, vor fi desemnate for-

precedente. 
mai dinami- 
dictat foarte 
Am consta-

se poate și așa ! 
bun, chiar dacă

cotitură în

Centrul de întreținere a sănătății cetățenilor

pe gheața artificială a noului 
din Cluj

Foto : R. WAGNER-Cluj
dara, de la Școala sportivă din Si- 

vor beneficia de gheata artifi
ce..ă a noului patinoar din orașul 

e pe malurile Cibinului. tn aceste 
z.'.e se tac ultimele finisări aie a- 

tuze sportive de iarnă, care 
să fie inaugurată la 19 no-

mbrie. Cu acest prilej, va avea 
o demonstrație a lotului repu- 

can de patinaj artistic, cuplată 
program pregătit de viteziștii 

localitate. - • -
Tr. IOANIȚESCU

atEtatrrâ jeoe de oa:

•et

PE GHEATA

POT REALIZA MECIURI

Șl IN CAMPIONATUL PE ECHIPE

Luptătorii fruntași, participant! 
la campionatul republican de greco- 
romane pe i 
nut numai 
(exceptînd 
întrecerile 
care, firesc, 
mațiile participante la turneul final 
ca și cele ce vor retrograda.

Referindu-ne la disputele etapei 
de duminică, sintem - bucuroși să 
consemnăm faptul că întrecerile — 
în marea lor majoritate — s-au si
tuat la un nivel tehnic și spectacu
lar superior rundetor 
Meciurile au fost mult 
ce și ca urmare s-au 
rar duble descalificări.
tat cu satisfacție că sportivii noștri 
fruntași știu să aplice noile preve
deri ale regulamentului privind di
namizarea luptei și în disputele, 
poate nu toate prea dificile, din 
campionat contribuind direct la ri
dicarea gradului de spectaculozita
te a galelor acestei întreceri repu
blicane. Că sportivii români s-au 
adaptat noului mod de luptă, ne 
convinsesem cu ocazia confruntări
lor internaționale la care au parti
cipat. Ei au dovedit că acest stil 
dinamic corespunde calităților nati
ve ale tineretului nostru sportiv 
(viteză, combativitate, putere de 
luptă), astfel că le-a fost destul de 
ușor să se acomodeze cu noua ma
nieră de arbitraj practicată în com
petițiile internaționale.

Dacă, totuși, în divizia de lupte 
s-au dictat — în etapele anterioare 
— multe decizii de duble descalifi
cări, credem că situația a avut alte 
cauze. De pildă, nu în puține 
situații, chiar antrenorii îi inden\- 
nau pe sportivi la o atitudine pa
sivă pe saltea care să conducă la 
o decizie de dublă descalificare, în 
scopul obținerii (sau menținerii) 
unui rezultat general favorabil 
echipei. Pe de altă parte, determi
nantă a fost, poate, și slaba pregă
tire fizică a unor luptători, care, în 
asemenea condiții, nu se puteau an
gaja într-o luptă dinamică, n-aveau 
forță să execute' prea multe proce- 

iimitau să-și 
să acumuleze

(Urmare din pag, I)

CORESPUNDE ACTUALA FORMULĂ A CAMPIONATULUI ? «rtfiriafi la

ajuns la concluzia că o serie de 
modificări sînț necesare cît mai 
grabnic.

în primul rînd, se impune un 
sistem competițional intern (deci nu 
este vorba doar de campionatul ță
rii) care să mențină interesul spor
tivilor pentru pregătire pe o peri
oadă mult mai lungă. Totodată ar 
fi bine să căutăm reintegrarea ve
chilor centre cu tradiție — indife
rent de valoarea echipelor la acest 
moment — în circuitul campiona
tului național, gîndindu-ne în spe
cial la perspectivă. Acestea însă 
o dată angrenate în prima com
petiție republicană vor trebui să 
fie sprijinite de toți factorii cu 
răspundere în această direcție, 
pentru a le asigura condiții propice 
de pregătire și dezvoltare. Sînt vi
zate secțiile din Tg. Mureș și li- 
mișoara, care în urmă cu un de
ceniu erau centre importante ale 
polo-ului românesc și adevărate pe
piniere pentru loturile reprezenta
tive.

Pentru o viitoare formulă de 
campionat există mai multe pro
puneri pe care le studiem. Cîteva 
elemente însă se impun în mod 
imperios. Mai întîi este vorba de 
o respectare strictă a programului 
o dată stabilit și respingerea 
apriori a oricărui fel de amînare. 
Apoi cred că revenirea la etapele 
sâptămînale ar fi un prim pas spre 
redobîndirea unui public propriu, 
pentru mărirea continuă a popu
larității acestui sport. Totodată aș 
sugera o revitalizare a echipelor ce 
vor participa la viitorul campio
nat prin renunțarea la jucătorii

vîrstnici, care nu mai au perspec
tive, și încadrarea cu curaj a ju
niorilor talentați. Firește, aceasta 
idee am putea-o concretiza și prin 
cîteva adăugiri precise la regula
mentul competiției, dar ar fi de 
dorit ca primul pas să-l facă în
seși secțiile cu echipe de polo în 
prima divizie.

Toate aceste cerințe vor fi pe 
deplin realizabile dacâ în primul 
rînd antrenorii și sportiv-.: ș: apoi 
conducerile cluburilor sau asocia
țiilor respective nu s-ar ma: com
place cu atîta ușurință ia medio
critate și ar încerca eu forte proas
pete să aspire necontenit ia trepte 
superioare pe scara valorilor din 
polo-ul românesc.

DOUA ELEMENTE DE BAZĂ
Poate unora le va părea curios 

că tocmai în anul în care echipa 
pe care o antrenez și-a văzut un 
vis de aproape un deceniu, împli
nit — cucerirea titlului de campi
oană — mă alătur colegilor mei 
susținînd adoptarea unei noi for
mule a acestei competiții, care s-o 
facă într-adevăr eficientă. Dacă do
rim sfi jucăm de acum înainte cu 
casele închise și să avem o națio
nală puternică, capabilă să se în
frunte pe picior de egalitate cu cele 
mai puternice team-urj din lume 
(așa cum de altfel am avut-o în 
perioada 1956—1964), trebuie să ne 
gîndim la o mai largă dezvoltare 
a acestui sport și la întărirea cam
pionatului. Sînt două elemente de 
bază cu o legătură indisolubilă în
tre ele.

Prima problemă este mult mai 
vastă și nu face obiectul acestei 
anchete. Tn ceea ce privește cam
pionatul național, mă gîndesc la 
următoarea soluție. De la bun în
ceput vreau să precizez, și aceasta 
din experiența unei activități neîn
trerupte lingă bazin de peste 40 de 
ani, că polo-ul este un joc de se
zon, și pentru a atrage cît mai 
mulți susținători în jurul echipe
lor va trebui să jucăm în special 
în lunile călduroase.

Vechile formule aie campionatu
lui, ca și dezinteresul unor condu- 
cători de cluburi sau asociații au 
îndepărtat treptat din circuit do-uă 
centre importante. Timișoara f Tg 
Mureș. A fost o mare greșeală ș: 
ea trebuie cît mai repede indrep 
tată. De aceea aș sugera ca d: ri- 
zia națională să cuprindă 12 echipe 
împărțite în două serii echilibrate 
din punct de vedere valoric. în 
acest fel ar putea fi angrenate 
toate centrele în care se practică 
deocamdată acest joc. Echipele s-ar 
întrece mai întîi în cadrul acestor 
grupe după sistemul tur-retur cu 
3-4 jocuri săptămînale așa cum se 
întîmplă în Iugoslavia. Italia sau 
Ungaria, țări în care acest sport 
este extrem de dezvoltat. Apoi, pe 
baza clasamentelor respective, ele 
ar urma să evolueze în două tur
nee finale (locurile 1—6 și 7—12) 
cu două sau patru tururi Dacă da
tele de desfășurare ale întrecerilor 
ar fi stabilite cu mare grijă, solu
ția ar putea fi economică și efi
cientă pentru scopul pe care ni 
l-am propus, și ar putea ține cont 
și de necesitățile pregătirii echipe
lor reprezentative.

C. VASILIU
antrenor al echipei Rapid

tap: care s-a suprapus dorințelor 
muliora dintre amatori. S-a des
en s astfel un centru de alergare 
(forma de bază — crosul) la sta
ll cnul ți în parcul orașului, sub 
cc aducerea profesorului, în vîrstă 
i : C2 de ani. Alexandru Szolnay, a 
cârui credință nestrămutată este că 

formă de mișcare cea mai 
' . - -e-.mu buna funcționa
re a organismului uman.

— Ideal ar fi — ne-a spus prin
tre altele noul nostru interlocutor — 
ea toată lumea să facă cros. Vă 
■tărtarisesc din proprie experiență : 
rezultatele unei astfel de forme 
tarte eficace tn prevenirea mul-

tor afecțiuni și chiar în 
cestora, sînt excelente.

— Ne puteți detalia
— Este limpede că 

in oraș nu are
colos de grăsime și că este 
ca inima, plămînii, înlr-un 
organele 
perfect.
îndoială.

.dee tehnice^ -și<f«se 
împiedice adversarii 
puncte.

Faptul că această 
comportarea luptătorilor s-a pro-, 
dus brusc (de la o etapă, la alta’) 
ne face să credem că situația s-a 
datorat mai mult cauzelor de ordin 
„tactic", decît celor gsnerate de 
lipsa de pregătire sau de adaptare 
la noul sistem.

Meciuri de nivelul celor disputa
te duminică în sala de atletism „23 
August" din Capitală : D. Calotă 
(Aluminiu Slatina) — Șt. Badea 
(Metalul București), Gh. Gheorghe 
(Metalul) — Gh. Savovici (Slatina), 
E. Hupcă (Metalul) — C. Dumitru 
(Slatina), L. Paraschiv (Dunărea Ga
lați) — I. Fărcăa (Metalul), M. Du
mitru (Galați) — I. Popa (Slatina), 
ca și multe altele remarcate de co
respondenții noștri din diferite lo
calități, au făcut o bună propagan
dă sportului luptelor din țara noas
tră, atrăgînd în jurul saltelelor de 
concurs 
tatori.

Deci, 
început

Bazele sportive de agrement
(Urmare dxs pag. I)

re, câ iu trebuit sâ facă eforturi 
deosebite pentru a se acomoda .eu 
deformafiuniie arenei. Ani cerut 
explicai :i șefului bazei respective. 
Gh. Velicu.

„Sala se află in garanție — ne-a 
răspuns acesta — și constructorul 
trebuie, să-i aducă îmbunătățirile 
necesare. S-au făcut erori la siste
mul de încălzire, iluminația este 
defectuoasă, iar vestiarele necores
punzătoare. Este adevărat că la sta
rea in care se află acum pistele de 
asfalt au contribuit și alți factori, 
în sezonul de agrement s-au folo
sit bile cu găuri, asemănătoare ce
lor de bowling, care au deteriorat 
benzile din lăcașul popicelor și an 
creat ondulațiunile de pe piste. 
Apoi, praful din încălțămintea de 
stradă a jucătorilor, ca și cel intrat 
prin ramele geamurilor, a îmbibat 
covorul de fagure din spațiul de 
lansare și s-a așezat pe suprafața 
pistelor. Praful a pătruns abundent 
chiar și printre piesele fine ale in
stalației electronice. Remedierile 
trebuie aduse pînă nu va fi prea 
tîrziu, atît de constructor, cît și de 
conducerea întreprinderii noastre. 
I.H.R. Mangalia".

Iată-ne, de astă dată, în fața ing.

Constantin Dumitrescu, directorul 
grjp-alui de șantiere al Trustului 
Carpa::, care a construit aproape 
toate arenele de pe litoral.

putea să existe unele erori 
de construcție la sala din Saturn, 
r.e răspunde interlocutorul. Dar, 
după părerea mea, principala cau
ză a înfățișării ei necorespunzătoa
re constă in nerespectarea condiții
lor tehnice de întreținere a pistelor 
și a automatelor. Pistele nu sint 
lustruite la timp, mecanismele nu 
sint revizuite periodic, iar tempera
tura scăzută influențează negativ 
asupra tuturor instalațiilor. Gospo
darii arenei (n.n. întreprinderea de 
hoteluri și restaurante Mangalia) 
aruncă vina pe constructor, insă 
uită că la întreținerea pistelor lu
crează fiecare cum se pricepe".

încercînd să stabilim cauzele 
care au dus la această stare de 
lucruri, ne-a surprins multitudinea 
scuzelor invocate, atît de beneficiar, 
cît și de constructor. După cum 
reiese din rindurile de mai sus, 
fiecare caută să convingă, să expli
ce că a făcut totul, dar... alții sînt 
de vină. Dacă vom aminti că o altă 
eroare de construcție sau o proas
tă gospodărire a arenei de bowling 
de la Jupiter a făcut ca pista nr. 1 
să nu mai funcționeze, iar mașinile 
să ruginească din cauza igrasiei și

afirmația ? 
omul care 

voie să de

vitale, să-i func-

cuvintele conțin 
și că cel care ni

trăiește 
vină un 
esențial 
cuvînt, 
ționeze

Fără
multe adevăruri 
le spune a făcut totul pentru ca 
munca lui anonimă din cadrul cen
trului de „alergare de condiție" — 
cum l-a numit — să fie folositoa
re semenilor săi. Este și acesta unui 
dintre secretele pentru care la O- 
radea, un grup de oameni, pe zi 
ce trece tot mai numeros, practică 
cu regularitate exercițiul fizic, a- 
lergarea, mișcarea în aer liber.

Este un 
a apărut 

tîrziu, abia la pehultiniâ etapă. Fi
rește, în turneul final — Ia care 
vor lua parte primele șase formații 
din țară (primele trei clasate în 
fiecare serie) — sînt de așteptat 
dispute și mai frumoase, în care 
luptătorii noștri fruntași să-și eta
leze toate cunoștințele.

Deoarece rezultatele unor partide 
restante care s-au disputat în ulti
mul timp n-au fost încă omologate 
de comisia de competiții și clasifi
cări a federației, nu putem publica 
clasamentele la zi. O vom face în- 
tr-unul din numerele noastre vii
toare.

Mihni TRANCA

Pistele arenelor din stațiunile Saturn și Jupiter sînt prost 
întreținute.

NEPTUN : — Cu ce ocazie ?
SATURN: — Am venit să fac’em o „bilă" că pistele noastre nu 

mai sînt bune de nimic.

a lipsei de încălzire, situația devine 
mai gravă. Precizînd că aceste in
stalații moderne, pentru care s-au 
cheltuit sume însemnate dar, care 
se distrug în timp ce factorii res
ponsabili se acuză reciproc, devine 
lesne de înțeles cîte prejudicii adu
ce această fugă de răspundere. R

Desen de Al. CLENCiU

greu de stabilit (și nici nu ne-am 
propus să facem acest lucru) cine 
are cota mai mare de vină în pro
blema săliloh vizate. Cert este un 
lucru : fondurile investite trebuiesc 
folosite cu maximum de randament. 
Iar pistele respective nu se întrețin 
cu scuze...



Kir. 7232

Bravo Rapid, dar atenție! SURPRIZELE CONTINUĂ
iN „CUPA ROMÂNIEI'

. prima fază
„Cupei României",

Rapid, în turul III al prestigioa
sei întreceri europene „Cupa cu
pelor !” Ea, echipa atît de blama
tă pentru contraperformanțele din 
campionatul Diviziei A a ajuns în 
situația 
tragerea 
tur.

într-o 
de la 8 
gul Roșu), echipa a suferit o trans-

de a aștepta nerăbdătoare . 
sorților pentru al treilea

lună de zile, mai precis 
octombrie, (0—1 cu Ștear

din toate liniile, Năsturescu, Duml- 
triu II, Neagu, “ 
rin Stelian și 
repliat împreună 
direcți, fiind 
nu-i scape 
sub supraveghere. Referitor 
LECȚIA APĂRĂRII, acolo pe 
dionul de lîngă malul mării, Rapid 
a trecut cu bine proba de foc. A- 
cest examen de deplină conștiin-

Petreanu, 
Angelescu 

cu 
foarte 

nici . o

Ma- 
s-au 

adversarii 
atenți 
clipă

să 
de 
la 

sta-

Sub acest aspect, al construcției 
acțiunilor ofensive — lucrurile sint 
încă departe de a fi puse la punct 
și, desigur, asupra lor va trebui 
să-și concentreze atenția conduce
rea tehnică a echipei; mai ales 
că există și premisele necesare re
ușitei în această direcție, întrucît: 
a) după 9 etape de campionat și 1 
partide în Cupa cupelor, s-a ajuns 
la O FORMULĂ STABILĂ A FOR-

Lansat pe un culoar favorabil, Petreanu pătrunde în careul oaspeților fi 
rr.ației sale.
formare destul de rapidă în bine, 
treeîndu-și suporterii de la agonie 
la extaz, ca urmare a rezultatelor 
obținute, mai potrivite cu valoarea 
reală a lotului ei : 1—0, la 15 oc
tombrie, cu Petrolul; 0—0, la 22 
octombrie, cu Dinamo ; 1—1, la 25 
octombrie, cu Rapid Viena ; 1—0, 
la 5 noiembrie, cu Farul, în de
plasare ; 3—1, alaltăieri, în partida 
retur cu formația vieneză. Pentru 
o fostă, nu de mult, deținătoare a 
lanternei, în campionatul Diviziei 
A, „seria" de mai sus a feroviari
lor bucureșteni este excelentă (nici 
o înfrîngere în cinci partide) și e- 
locventă în ceea ce privește ade
văratul potențial al echipei la ora 
actuală

ciozitate, trecut cu succes, poate 
constitui o garanție pentru următo
rul tur în Cupa cupelor — sfertu
rile de 
tenerul 
reșteni

Dar, 
alizat de Rapid, în seria mai 
amintită, ne pune în fața unui 
adevăr, și anume acela că în 
tru partide, pînă la jocul retur cu 
formația vieneză, Rapidul înscri
sese numai trei goluri ; celelalte 
trei, realizate în nocturna ue 
miercuri, nefiind consecința unor 
faze atît de bine lucrate incit să 
lase impresia unei sensibile îmbu
nătățiri a jocului în momentul de 
posesife a mingii.

finală — unde, firește, par- 
de joc al feroviarilor bucu- 
va fi redutabil 
tot o cifră a bilanțului re- 

sus 
alt 
pa-
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RAPID SE 
THE,

APĂRA BINE, DAR NU
ÎNCĂ, SĂ ATACE

o cifră a acestui bilanț 
goluri primite pe par-

Reținînd 
(doar trei 
cursul a 450 de minute de joc) se 
poate ajunge, apreciem noi, la con
cluzia că Rapid și-a ordonat jocul 
în situația de apărare. Pe linia res
pectării disciplinei tactice — în a- 
ceastă fază —, antrenorul Bazil 
Marian a considerat că este abso
lut necesar să treacă la responsabi
lități mai precise, și iată că echi
pa lui aplică, în ultima vreme, mar
cajul strict, „om la om”, în pro
pria jumătate de teren : fundașii 
laterali își supraveghează cu aten
ție aripile respective, stoperul Gri- 
goraș a devenit „jandarmul" vîr- 
fului avansat, oferindu-i-se astfel 
lui Boc. jucător cu viteză de re
acție și cu o bună pregătire teh- 
nico-tactică, posibilitatea să acțio
neze ca un libero în accepțiunea 
modernă a postului. Dacă, la pri- 
\iele încercări, elevii lui Marian 
arătau o insuficientă înțelegere a 
acestei modalități de apărare în 
sensul că jucătorii celorlalte linii 
nu-și luau oamenii în primire, ră- 
mînînd pe. poziții avansate, la ul
timele lor evoluții, ei au aplicat 
mai corect pretențioasa schemă a 
apărării „om la om“. La Constanța, 
de pildă, unde Farul a atacat în 
trombă, cu participarea jucătorilor

înscrie cel de-al treilea gol al -*or- 
Foto : Dragoș NEAGU

MAȚIEI (reintroducerea lui Dumi- 
triu II nealterind ideea de omo
genitate) ; b) ultimele rezultate per
mit, acum. Rapidului să abordeze 
partidele de pe o platformă psihi
că mai solidă, mai accesibilă, deci, 
performanței. Sînt perspective, a- 
șadar. ca Rapid să devină, în vi
itorul apropiat O ECHIPA în ade
văratul sens al cuvîntului, una 
care să știe și să se apere, dar și 
să atace cu mai multă eficiență 
meterezele adversarilor. O stimu
lează in această direcție și reușita 
recentă, calificarea în sferturile de 
finală ale Cupei cupelor.

Ieri a avut loc 
,,16-imilor’ 
care s-au înregitsrat următoarele 
rezultate :

VAGONUL ARAD — OLIMPIA 
ORADEA 1—0 (1—0).

TROTUȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ — F.C. Galați 0—2 (0—1).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 0—2 
(0—1).

AUTOBUZUL . BUCUREȘTI — 
DELTA TULCEA 3—0 (0—0). Se 
pare că tulcenii continuă să se 
afle în criză, suferind din nou o 
înfrîngere în fața divizionarei C 
bueurețtene. Au înscris : Stănescu 
(2) și Tiniche. (P. PEANĂ-coresp.) 

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
POLITEHNICA GALAȚI 1—0 
(1—0). A marcat Stoleru în min. 
22. (T. SIRIOPOL-coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — ME
TALUL DROBETA TR. SEVERIN 
4—0 (1—0) S-a jucat la Aninoasa. 
Au înscris : Alexandroni, Ștefan, 
David și Rotea. (S. BĂLOI-coresp.)

METALUL ORADEA — UNI
REA DEJ 2—1 (1—0) Formația
din campionatul orășenesc a eli
minat cea de a cincea divizionară 
din „Cupă" (4 echipe din „C“ și 
una din ,.B”). Au marcat Vereș, 
Ionescu. respectiv, Silveșan. (I. 
GHIȘA-coresp.)
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POLI
TEHNICA IAȘI 4—3 (1—

C.F.R. PAȘCANI 
BUZĂU 1—0 (T—0.

CARPATI SINAIA 
TENITA 1—0 (0—0).

LACUL URSU 
C.SM. SIBIL 0—3 (0—1)

AURUL BRAD — F.C. MIHOR 
1—3 (1—2).

MINERUL LUPENI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 2—1 (1—0. 
1—1)

ELECTROPUTERE CRAIOVA— 
CHIMIA RM. VÎLCEA 0—1 (0—0. 
0—0).

AUTOMATICA ALEXANDRIA — 
METALUL BUCUREȘTI 0—1 
(0-0).

SODA OCNA MUREȘ — CHI
MIA FĂGĂRAȘ 1—2 (0—0).

1. 2—2).
— GLORIA 

0—0).
— S.N. OL-

SOVATA

G. NICOLAESCU

★
Restanță în divizia C : FORES- 

TA SUSENII BlRGĂULUI — VII
TORUL TG. MUREȘ 0—2 (0—1) — 
meci contînd pentru etapa I (se
ria a Xl-a). Au marcat : Ciutac 
min. 30 și Gali min. 57. (I. PAUȘ- 
corcsp.)

ROMÂNIA BULGARIA (juniori) 0-0

ATACDL ECHIPEI NOASTRE NU FRUCTIFICĂ
După cum a început — într-un 

ritm alert, cu atacuri ingenios 
concepute și finalizate prin șuturi 
puternice, care i-au solicitat la ma
ximum pe cei doi portari, Ciurea 
și Kamburov — credeam că vom 
asista — ieri, pe stadionul Gîulești 
— la una dintre cele mai atractive 
confruntări dintre selecționatele de 
juniori ale României și Bulgariei. 
Din păcate n-a fost așa. Dornici 
do a se revanșa, după înfringerea 
din finala turneului „Prietenia", 
ediția 1972. tinerii jucători bulgari, 
posesori ai unei excelente pregătiri 
fizice, au încercat — chiar din pri
mele minute — să-i surprindă pe 
apărătorii echipei noastre prin pă
trunderi în forță, șutind din orice 
poziție la poartă. Ciurea. Chivu. 
Naghi, Negruțiu nu s-au lăsat însă 
păcăliți. încet. încet, atacul echipei 
noastre și-a organizat mai bine ac
țiunile ofensive și ar fi putut punc
ta prin Hurloi (min. 9), Răducanu 
(min. 10, singur, cu poarta goală a 
șutat peste bară, și min. 14) și Iu- 
ga (min. 23). Cei trei au ratat însă

cu o mare ușurință. Apoi, 
s-a desfășurat doar între cele 
careuri, șuturile de la mare distan
ță, expediate spre cele două porți, 
fiind cu totul imprecise.

în repriza secundă, în formația 
noastră au survenit multe modifi
cări. Acestea nu au avut însă da
rul să mărească forța de atac a 
echipei. Jocul a continuat să scadă 
din intensitate, devenind, spre fi
nal, chiar anost Crișan. Șum.tlan- 
schi, Râducanu, Stan. Bălăci, Cris
tea n-au reușit să pericliteze poar
ta lui Kamburov. apărarea oaspeți
lor (bine organizată, din rfndul că
reia s-au detașat. prin siguranța 
intervențiilor. Djeferski. Nenkov și 
Marev) respingind cu precizie ori-

jocul 
două

ce încercare de atac a juniorilor 
noștri.

Iată formațiile care s-au aliniat 
la fluierul arbitrului bucureștean 
Gh. Limona :

ROMANIA : Ciurea — Chivu, 
Naghi. Negruțiu, Serafim — Hur
loi, Stoica — Petrișor, Iuga, Rădu
canu, Vrînceanu. (După pauză. Se
rafim. Hurloi, Stoica, Petrișor, Iuga 
și Vrînceanu au fost înlocui ți cu 
Agiu, Cristea, Bălăci, Crișan, Șu- 
mulanschi și Stan).

BULGARIA : Kamburov 
șerov, Djeferski. Nenkov,
— Marev, Ganev (min. 54
— Metodiev (min. 
Kurbanov, Boiagiev,

60 
Kondov.

— Ka- 
Ivanov 
Dimov) 
Encev),

L. DUMITRESCU

MARGINAUI LA CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

„PRIMAVARA“ ANONIMA

ra ,.e a ia

A FOTBALULUI NOSTRU • ••

nostimă ideea stimatului și con- 
craiflic și oarecum reporter 

a pune oarecum totul la per-

E oarecum foarte 
traversatului nostru 
Aristide Buhoiu de , _
soana întîi plural și de a folosi oarecum excesiv 
adverbul de mod : „oarecum"™ are loc un efect 
stilistic de oarecare frumusețe : ceea ce se încăl
zește prin pluralul — întîi, se răcește imediat ira
diat de aproximația adverbului. De exemplu : după 
minunatul gol dat cu capul de Boc, se poate spune 
că nu ne-am pierdut capul, ci am dat un gol oare
cum superb tocmai cu acel obiect... Pînă atunci am 
fost cu toții galbeni la față, pînă atvnci i-am ma
sat- în careu pe austrieci, ciar intr-adevăr i-am ma
sat oarecum căci nu știm să des
facem apărări supraaglomerate, iar 
mintea noastră vedea prelungiri oa
recum grave. Amicul Buhoiu 
chiar 5 lovituri trase oarecum 
11 metri. Intrasem în panică 
ne-am dus cu topii peste ei 
dat golul lui Boc, gol atît de

vedea 
de la 

dar 
și am 
oare

cum superb câ se poate spune că a 
fost opera unui vis colectiv. Se mai 
poate spune — pe această linie — 
că însăși autogolul austriecilor, tot 
noi l-am dot I In același' stil, să ne 
spunem un oarecum sincer bravo 1 
Intr-un cuvînf, cum ar zice de data 
asta nenea loncu fără de care eu 
oarecum unul nu mă pot mișca în fotbalul-asocia- 
ție, — „am dat și bacalaureatul ăsta I..."

Mergem cu toții moi departe, cît ne-or mai ține 
puterile, și tragem cu ochiul primprejur care ne 
vine la rînd. Eu oarecum personal cu Cît .mă uit 
mai atent la orizont, nu prea văd care echipă din 
cele rămase în competiție ne-ar ierta dacă i-am 
presta cele prestate de noi după ce dragul nostru 
Bebică Năsturescu a părăsit terenul... Excelenta — 
fără nici un oarecum — transmisie a „echipei* Pă- 
nait-Brebu-Buhoiu a avut, printre alte idei minu
nate (vezi „chipurile" lui Marian, vezi „tribuna" 
balansîndu-se în cîntec de parcă am fi fost la Li
verpool sau Amsterdam), și aceea de a insista pe 
plecarea lui Năsturescu, la cabină, rănit, în ova
țiile noastre. Bebică — nu-i pot spune altfel, cu 
iertare pentru familiarism — merita acest omagiu 
demn de marile vedete, el nevedeta, el, cel ni
ciodată omagiat precum merită. Dintre nevedetele 
fotbalului nostru-asociație, nici una nu mi-e atît de 
oarecum dragă ca Năsturescu, și nici azi nu-mi

ARTICOLUL

D. Ger- 
(în

A.
una

Iu-

Ră- 
din 
fe-

Una din competițiile' internațio
nale care au devenit In ultimii 
ani familiare iubitorilor de fot
bal din țara noastră este campio
natul feroviar, organizat sub aus
piciile U.S.I.C. La el iau parte, 
reprezentînd mișcarea fotbalistică 
a lucrătorilor căilor ferate din ță
rile respective, fie selecționate 
naționale sau regionale, fie dife
rite echipe de club feroviare.

Fotbalul feroviar din țara noas
tră a fost, de regulă, reprezentat 
în această competiție de către 
prima echipă a clubului Rapid 
București, care s-a achitat. cu 
onoare de misiunea ei. Se știe, de 
pildă, că formația giuleșteană a 
cîștigat, cu doi ani în urmă, titlul 
de campioană internațională _ fero
viară (pentru a doua oară), iar în 
anul trecut a fost finalistă a com
petiției, cedînd echipei sovietice 
Ararat Erevan după o dublă man
șă, în care nu a putut alinia în 
joc pe cîțiva dintre titularii ei de 
bază, reținuți în lotul național.

In prezent, se dispută o nouă 
ediție a campionatului internațio
nal feroviar, în care ar urma — 
de drept — să participe tot Rapid 
București, pentru meritele — in
discutabile — cîștigate pînă 
acum în competiția respectivă. Ca 
adversară în sferturile de finală 
îi este desemnată selecționata fe
roviară iugoslavă, în compania 
căreia va trebui să susțină o du
blă partidă. Dar, deși clubul bucu- 
reștean s-a adresat părții iugo
slave cu propunerea ca primul 
meci să se dispute la sfîrșitul a- 
cestei luni, nu a primit încă răs
puns, astfel îneît este foarte po-

sibil ca ambele confruntări să fie 
amînate pentru primăvara vii
toare.

întrucît incertitudinea care pla
nează asupra programării acestor 
jocuri oferă 
profităm de 
punerea ca 
altă echipă 
în această 
C.F.R. Cluj. '

Nu avem de loc intenția să ră
nim orgoliul echipei giuleștene. 
să-i refuzăm un drept competițio- 
nal cîștigat pe merit, dar credem 
că este bine ca ea să se dedice 
participării la „Cupa Cupelor”, 
întrecere oricum mai prestigioasă, 
în care șansele Ti surld, decît 
să-și risipească în sezonul viitor 
forțele pe două fronturi, cu o efi
ciență — poate — mai scăzută 
(avind în vedere și probabilitatea 
ca unii dintre titularii formației 
să fie reținuți în Ioturile repre
zentative).

Pe de altă parte, considerăm că 
C.F.R. Cluj — echipă care a fost, 
cu mici excepții, lipsită de con
tacte internaționale și care are 
acum o comportare remarcabilă 
în campionat — ar merita și ar 
putea reprezenta onorabil fotba
lul românesc în această compe
tiție feroviară. Eventual, ar mai 
exista și soluția unei selecționate, 
alcătuită tot pe scheletul echipei 
clujene, întărită cu cîțiva jucători 
de la 
țară.

Noi

un răgaz de timp, 
el pentru a face pro- 
in locul Rapidului o 
feroviară să meargă 
competiție și anume

alte formații feroviare din

credem că nu ar fi rău.
Constantin FIRANESCU

nspi- 
pașii 

— ia o < spre sta
dionul Voința din Capitală. Știam, 
ce-: drept, de programarea pe acest 
teren, a meciului de juniori dintre 
Steaua -23 August* și Șc. sportivă 
nr. 2. Mai văzusem, în citeva «În
duri, la lucru, pe tinerii jucători ai 
celor două formații și auzisem, nu 
o dată, cuvinte de meritată laudă 
la adresa unor devotați și pricepuți 
șlefuitori de talente ca I. Savu, 
prof. Tr. Tomescu și N. Drăgan. 
Nu ne-am închipuit însă că — o- 
bișnuiți a privi și a judeca fot
balul de la nivelul celor mari — 
vom avea din nou prilejul unor 
mari satisfacții și senzația unei ve
ritabile revelații, urmărind un ase
menea joc — unul dintre multe al
tele ca acesta — pe care „destinul" 
l-a pedepsit, pe nedrept, să ră- 
mină la periferia interesului com- 
petițional, in anonimat. De ce spu
nem acest lucru ?

Pentru câ unui astfel de meci nu 
i-a lipsit aproape nimic din tot 
ceea ce se poate pretinde unui spec
tacol fotbalistic de calitate : anga
jament fizic, virtuozitate tehnică, a- 
bilitate tactică, dăruire, sportivitate. 
Și evoluția, pe alocuri îneîntătoare, 
a multor jucători cum ar fi Mo- 
canu, Cristea. Iosif Ștefan. Corneliu, 
Radu Vasile (Steaua .,23 August"), 
Scarlat. Ursache, V. Ionescu, Radu 
Ilie, Adamescu (Șc. sp. nr. 2) ne-a 
făcut 
proș 
toric 
unor 
drumul afirmării.

Au fost în acest meci multe lu
cruri frumoase și demne de a fi 
reținute în memorie. Dintre toate 
însă, imaginea golului — a singu
rului gol al partidei — care a de
cis de altfel și învingătorul, echipa 
Centrului „23 August", ni se pare 
o adevărată piesă de antologie. 
...Era aproape de finalul întîlnirir. 
O minge înaltă se îndrepta spre 
careul formației Steaua „23 August".

idașul central Corne- 
;ază, din voie, ,ă la 
direct către extrema 

dreaptă. Radu Sedan. O preluare 
precisă a acestuia, apoi o cursă 
_gen Cacoveanu", pînă în apropie
rea liniei de fund a terenului și o 
centrare din viteză in fața porții 
adverse, de unde atacantul Iosif 
Ștefan, cu capul, din plonjon, tri
mite balonul la vinclu. Așa cum, 
cu ani în urmă, făcea și antreno
rul său, Nicolae Dragan.

...In aceeași zi de duminică am 
urmărit și un joc de tineret-rezerve. 
Tern, plicticos, dezolant aproape. Ca 
mai toate meciurile din ultimul 
timp în campionatul nostru de ti
neret, devenite în multe cazuri sim
ple obligații competiționale. 
ne-am întrebat atunci dacă 
fi mai bine și mai drept ca, 
cu titlul de experiență, să 
cerce și formula de cuplare 
tidelor de seniori cu acelea 
niori din campionatul republican. 
„Primăvara" fotbalului nostru ar 
ieși astfel din anonimat. Și poate că 
suflul de tinerească pasiune pen
tru sportul cu balonul rotund ar 
constitui un molipsitor îndemn pen
tru mai bine. Chiar și pentru cei 
mari. Ceea ce n-ar fi deloc de 
prisos.

Intervine 
liu și deg 
Cotcrm

Si 
nu ar 
măcar 
se în- 
a par- 
de ju-

Mihai IONESCU

să ne gîndim — nu fără re- 
— la un alt cadru organiza- 
de exprimare a posibilităților 
tineri și valoroși jucători pe

PROGRAMUL CONCURSULUI
Programul concursului Prono

sport nr. 46 de duminică 12 noiem
brie a.c, cuprinde șapte meciuri 
din campionatul diviziei A din 
țara noastră și șase meciuri din 
campionatul italian. Dar iată cum 
arată acest program 
București — C.S.M. 
Rapid — Jiul; III s 
Craiova — Steaua ;
cău — A.S.A. Tg/ Mureș ; V : Stea
gul roșu — C.F.R. Cluj ; VI : U. 
Cluj — Farul ; VII : Petrolul — 
U.T. Arad ; VIII : Atalanta — To
rino ; IX i Fiorentina — Milan ;

: I. : Dinamo 
Reșița ; II : 
Universitatea

IV Î S.C. Ba

în ultimii ani s-a constatat o a- 
bundență de cursuri internaționale 
de arbitri, organizate fie de 
F.T.F.A. și U.E.F.A., fie de federații 
naționale Toate au urmărit și ur
măresc uniformizarea modului de 
interpretare si aplicare a regulilor 
de joc, problemă spinoasă a arbi
trajului, care generează cele mai 
aprinse discuții. Ir. același scop au 
fost organizate, nu de mult, două 
asemenea cursuri în R. D. Ger
mană și în Iugoslavia, la care au 
fost invitați și au participat și ar
bitrii români : Andrei Rădulescu și 
Chevorc Ghemigean (în R. 
mană), și Simion Mîndreș 
goslavia).

Am stat de vorbă cu 
dulescu, care a și prezidat
ședințele cursului organizat de 
derația din R. D. Germană, despre 
problemele abordate și am aflat 
lucruri foarte interesante. Au avut 
loc, cu acest prilej, discuții și pre
cizări importante (la care și-au 
adus contribuția și arbitrii noștri), 
legate mai ales de articolul 12 (gre
șeli și incorectitudini), regulă care 
a constituit obiectul unui referat 
susținut de fostul arbitru interna
țional N. Latîșev, în prezent in
structor F.I.F.A. (participarea a fost 
selectă la acest curs : numai ar
bitri internaționali din U.R.S.S., 
Ungaria, Polonia etc., precum și 
președintele și vicepreședintele co
misiei de arbitri F.I.F.A. H. Rie
del și, respectiv, K. Aston, preșe
dintele comisiei U.E.F.A., F. Sei- 
pelt).

Problemele ridicate de referat au 
fost de interpretare și aplicare a 
prevederilor articolului 12 și — 
după cum ne spunea A. Rădules
cu, președintele colegiului central 
de arbitri — pe marginea cîtorva 
dintre ele, mai importante, s-a a- 
juns la clarificări foarte utile. Ia- 
tă-le, pe scurt ;

APLICAREA „LEGII AVANTA
JULUI". Concluzia la care s-a a- 
juns și cu care au fost de acord și 
reprezentanții forurilor internațio
nale : avantajul trebuie acordat ți- 
nînd seama de împrejurările date 
și nu în toate cazurile, chiar dacă 
jucătorul asupra căruia s-a comis 
o neregula rita te rămine in posesia 
balonului. Arbitrul trebuie să apre
cieze dacă în astfel de situații un 
jucător are sau nu perspectiva de 
a continua cu șanse acțiunea. în 
cazul cind el este sau va fi ime
diat „încolțit" de adversari, „le
gea avantajului" nu va fi aplicată,

DUMINICĂ, iN CAPITALĂ
Stadionul Dinamo, ora 14 : Dina

mo — C.S.M. Reșița (Divizia A); 
ora 12 : Dinamo — C.S.M Reșița 
(tineret-rezerve):

Stadionul 23 August, ora 11 : 
pld — Jiul (tineret-rezerve); 
13 : Demonstrație de oină ; ora 
Rapid — Jiul (Divizia A);

Stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul București — Delta Tulcea (Di
vizia B):

Terenul Laromet, ora 111 
met — Sportul Ciorogîrla 
zia C):

Stadionul Dinamo (terenul 
ora 10: Dinamo Obor — 
Slobozia (Divizia C):

Terenul Electronica, ora 11 : E- 
lectronica — Unirea Tricolor (Di
vizia C):

Terenul Autobuzul, ora 11 t Au
tobuzul — T.M.B. (Divizia O;

Terenul Flacăra roșie, ora 11 i 
Flacăra roșie — Sirena (Divizia C).

Ra- 
ora 
14 ■

Laro- 
(Divi-

III). 
Azotul

PRONOSPORT DE DUMINICĂ
X : Internazionale — Napoli; XI : 
Lanerossj — Bologna ; XII : Roma 
— Lazio; XIII : Ternana — 
Cagliari.

înainte de a vă completa pro
nosticurile dv. este bine să con
sultați „Programul Loto-Pronosport" 
care cuprinde amănunte asupra 
meciurilor incluse în program pre
cum și asupra echipelor partici
pante. Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru depunerea bu
letinelor.

Rubrică redactată de Loto- 
Pronosport

vine a crede că la Brașov Bebică a putut fi călăul 
lui Olteanu, că din cauza lui s-a întrerupt circu
lația feroviară. Eu nu-l văd pe Năsturescu nici 
măcar trăgînd un semnal de alarmă... Dar fotbalul- 
ăsociație are atîtea nefericiri, în Cazierul său zac 
□tîtea acuzații nedrepte, că nu-Ji mai arde oare
cum nici de glumă. întreb și eu, glas în pustiu, de 
pildă :

A fost normal să piardă „U"-Cluj meciul de du
minică pe un penalti că acela văzut de acel prie
ten poate al orbilor dar nu al adevărului ? Dar cînd 
mă gîndesc că acest arbitru o fi avînd și el unul-două- 
trei sentimente delicate în viața de familie, doi-trei- 

patru poeți preferați, îmi dau la
crimile și mă îndrept cu toată furia 
— cum fac atîția amici clujeni — 
spre Onisie, desigur...

Sau : e normal ca tocmai prie
tenii lui Rică, tocmai fanaticii Ra
pidului să-l facă săptămînal si Oa
recum salată pe Angelo Niculescu ? 
E posibil să-l aperi toată ziua pe 
acest adorabil pericol public 
mit Tamango — nu uitați că în An
glia, un englez zicea că l-ar îm
pușca I — și să-ți găsești bază mo
rală să-l „împuști" pe acel ce-i fu 
nu odată mamă, tată și profesor ? 
O, oarecum măreț, tupeu bucureș

tean I In sufletul meu îi plîng și pe Rică și pe 
An^elo și pe îngerii care strigă fastuos de nedrept, 
fără să le pese... Singurii care mi-au dat curaj, în 
această săptâmînă, au fost cei doi fundași ai na
ționalei t Sătmăreanu' și Deleanu. în oarecum in
teresanta revistă de specialitate ei s-au. plîns că 
în toamna asta n-am jucat cu Anglia, R.F. a Ger
maniei sau în R.D. Germană... Alta ar fi fost cîn- 
tarea. Zic ei. Bravo, băieți, să fiți sănătoși și acum 
— stingerea 1

CORESPONDENȚA s
Ing. Virag Gyorgy — Pasajul Violetelor nr. 5 — 

Tg. Mureș. Și eu cred, ca și d-voastră, că „Săptă- 
mîna sportivă" de sîmbătă noapte e neinteresantă 
și tot mai nesărată. Aveți dreptate și în celelalte 
observații dar, comunicînau-i-le lui Țopescu, mi-am 
dat seama că de cele mai multe ori nu e nici vina 
Domniei Sale, nici a Televiziunii.

La ultima întrebare, vă răspund — da. Vă pro
pun să rămînem în corespondență.

k BELPHEGOR

vȚI

A®ife.. ... nu-

îm-

12 MEREU ÎN
sancționează infracțiunea co-cl se 

misă.
CEI

RULLT. S-a convenit că respecta
rea rigidă a acestei prevederi poa
te contraveni tocmai scopului ur
mărit, împiedicarea tragerii de 
timp. în acest sens, un exemplu,

PATRU PAȘI AI PORTA

PE TEME DE ARBITRAJ

dat de arbitrii români, s-a dove
dit convingător. Iată-1 : dacă por
tarul unei echipe conduse cu 1—0, 
de pildă, face — din graba de a 
repune mingea în joc — cinci pași 
în loc de patru, poate fi învinuit 
că trage de timp (ce interes ar a- 
vea ! ?) și sancționat ? De aseme
nea, asistența a fost de acord și 
cu necesitatea ca să fie sancțio-

DiSCUȚiE...
nați jucătorii care se constată că 
simulează pentru a trage de timp. 

ATACUL PRIN ALUNECARE. 
Nici în legătură cu acest procedeu 
de deposedare n-au lipsit discuți
ile, dar finalmente participanții au 
ajuns la interpretarea cea tnai jus
tă, de altfel în concordanță șl cu 
precizările lui International Board : 
sancționarea atacului prin alune
care atunci cind ESTE VĂDITĂ 
INTENȚIA JUCĂTORULUI DE A 
NU JUCA MINGEA. în cazul însă, 
cînd un fotbalist joacă mingea, deci 
a avut numai această intenție, șl 
după aceea se produce un șoc cu 
adversarul, iar acesta se dezechili
brează sau cade, în această situ
ație arbitrul nu va interveni, lă- 
sînt jocul să continue.

Am redat, sub o formă sinte
tizată,
R. D. Germană apreciind că ele 
vin și în ajutorul, arbitrilor noștri.

concluziile cursului din

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C

ASPECTE NEPLĂCUTE, CULESE

DIN PENULTIMA ETAPĂ

Penultima etapă a turului divi
ziei C nu a adus nici ea prea mul
te clarificări în 
fruntea seriilor, 
luloza Călărași 
reșul Deva (a 
5 puncte avans 
șov (a Xl-a, trei puncte avans) șl 
chiar Aurul Brad (a IX-a) și Vic
toria Cărei (a X-a), care, deși au 
numai două puncte avans, benefi
ciază și de un golaveraj superior, 
așa că nu mai pot pierde primul 
loc în etapa finală și sint. deci, 
virtuale „campioane de toamnă", 
în toate celelalte serii, însă lupta 
pentru locul care va permite, timp 
de mai bine de trei luni, echipei 
care-1 deține, să privească „de sus" 
celelalte componente ale seriei, 
continuă.

La Rîmnicu Sărat, arbitrul me
ciului Olimpia — Chimia Buzău 
(3—2). băcăuanul V. Goriuc a a- 
vut, înainte de a fluiera începutul 
partidei, o surpriză. în cabină a 
intrat un anume Valeriu Frăsinea- 
nu, care s-a recomandat delegat și 
antrenor al echipei Chimia Buzău, 
metodist la C.J.E.F.S., corespondent 
a! ziarului local și (să ne ma; mi
răm ?)... observator, din partea co
misiei județene, la acest meci 1 Pe 
tot timpul partidei. individul s-a 
arătat extrem de nervos, pătimaș, 
nesfiindu-se să vocifereze la deci
ziile arbitrului împotriva echipei 
din Buzău și chiar să intre în in
cinta terenului, pentru a arăta a- 
cestuia cum ar trebui să conducă 
jocul... ! Probabil — credem noi — 
V. Frăsineanu este prea obosit șî 
nu-și mai poate controla reacțiile, 
dacă ne gîndim la multiplele sale 
activități. Poate ar trebui ajutat,

lupta ce se dă in 
Este adevărat, Ce- 
(seria a V-a), Mu- 
VII-a), ambele cu 
(!), Tractorul Bra-

cît și observatorul 
Cristea l-au remar- 
foarte sportiv, dîrz 

în litera regulamen-

Un joc dîrz disputat, echilibrat, de bună factură tehnică a fost și meciul 
Unirea Tricolor București—Olimpia Giurgiu (1—0).'

Foto 1 Ion MIHĂICĂ 
eliberat din ațîtea munci, adevăra
te corvezi...

Un gol înscris de Tiron, în min. 
35 al jocului-derby Viitorul Vaslui 
—Letea Bacău, a făcut ca gazdele 
să treacă pe primul loc în seria a 
Il-a, iar echipa oaspe (lideră pînă 
duminică) pe locul 4. Meci, deci, 
foarte important pentru ambele e- 
chipe și pe care atît arbitrul V. 
Liga (Galați) 
federal Marin 
cat ca fiind 
disputat, dar 
tară.

La Ciorogîrla, echipele care vin 
să joace cu „Sportul" din localita
te, au de înfruntat condiții destul 
de neobișnuite. Terenul denivelat, 
marcajul făcut „după ochi", cu ru
meguș, lipsa totală, nu a tribune
lor, ci a oricăror bănci și chiar a 
gardului împrejmuitor (lucruri re
marcate ți de observatorul federal 
Bădulescu) sînt numai un prim as
pect. Se 
inundat 
curge la 
ță. Dar, 
atît oaspeții cît și arbitrul meciu
lui sînt nevoiți să se dezechipeze 
tocmai la Primărie, adică , la 2—300 
de metri distanță, iar de spălat, se 
pot „îmbăia" doar cu apa aproape 
înghețată din puț, dacă au chef... 
Plata „biletului de Intrare" se face 
sub formă de... chetă, un om um- 
blînd printre spectatori, dintre ca
re, marea majoritate foarte fair- 
play de altfel (dacă n-ar fi așa ar 
putea oricînd pătrunde pe teren, 
nimic nu le stă în cale !). consimte 
să dea ceva bani. Alții însă nu ! 
Dacă vreți, ca la începuturile fot
balului...

spune că terenul a fost 
de rîul Ciorogîrla care 
mai puțin de 15 m distan- 
cum se explică faptul că

G. DUMITRU
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CORESPONDENTĂ

SPECIALA PENTRU

Sportul

0 „PREMIERĂ ROMÂNEASCĂ" ÎN TENIS 
AȘTEPTATĂ CU INTERES LA COPENHAGA

istorie, te-Pentru a doua oară în 
nismenii români, vor evolua în ca
pitala Danemarcei. Spunem a doua 
oară, dăr de fapt prezența echipei 
României, în aceste zile la Co
penhaga, poate fi socotită o ade
vărată „premieră". Atît de înde
părtată este precedenta sa apariție 
pe teren danez, ea avînd loc în 
anii de pionierat ai tenisului, în 
>1931. Atunci, echipa condusă de 
faimosul Einer Ulrich întrecea 
<team-ul român, avînd în frunte pe 
Nicolae Mișu, cu scorul final de 
4—1. A trecut mult de atunci...

Echipele Danemarcei și României 
— așa cum certifică statisticile — 
s-au: mai întîlnit. de două ori. O 
dată la Londra, tot în. perioada 
antebelică, unde de asemenea da
nezii terminau victorioși, iar a doua 
oară la București, mult mai aproa
pe de zilele noastre. în 1968, echipa

a acorda programul internațional 
de tenis pe echipe, cu cel al com
petițiilor individuale se vădește și 
aici. La actuala ediție a Cupei eu
ropene, mai multe reprezentative 
pornesc cu loturi incomplete. Este 
poate și o șansă pentru spectatorii 
danezi de a vedea ]a lucru „viitoa
rea" echipă a României, cu tineri 
care doresc să fse afirme la nivelul 
predecesorilor ibr. Am auzit, de 
altfel, lucruri bune despre frații 
VioTel și Traian Marcu, Dumitru 
Hărădău și Toma Ovici, care ne 
vor fi adversari.

în contrast, echipa noastră pre
zintă tot ce are mai bun, la ora 
actuală, tenisul danez. Nu lipsește 
Jorgen Urlich, acum în rîndu] ve
teranilor, avînd 36 de ani. Ca 
Jan Leshly, multiplu campion 
țării. Amîndoi sînt specialiști 
competiției europene „indoor" și

La sfîrșitul acestei sâptâmîni se 
pei europene pe teren acoperit, la 
întîln-iri, în ordinea tabloului competiției :

dispută optimile de finală ale Cu- 
tenis. Sînt programate următoarele

Elveția — Cehoslovacia ;
a Germaniei — 'Anglia ;

— Suedia ;
— Finlanda ;
— România ;
— Italia ;

R.F.
Ungaria 
Franța 
Danemarca 
Iugoslavia

Calificată direct în turneul 
toorea ultimei etape

final (semifinale) este Spania, organiza-

PROGRAMUL UNIVERSIADEI 73

A FOST DEFINITIVAT
Comitetul executiv al Federației 

internaționale a sportului universi
tar s-a întrunit, recent, la Lisabona, 
sub președinția lui Primo Nebiolo.

Membrii Comitetului executiv au 
purtat discuții privind principalele 
manifestații sportive pe care le va 
organiza F.I.S.U. în cursul anului vii
tor și, în special, campionatele mon
diale universitare prevăzute pentru 
sfîrșitul anului în Suedia, campio
natele mondiale de tenis de masă 
programate în a doua parte a lunii 
februarie la Hanovra, concursurile 
de atletism în sală (Sofia-februarie) 
și în aer liber (Torino-2 iunie).

Principalul subiect l-a constituit, 
bineînțeles, Universiada care — 
după cum se știe — se va desfășura 
Ia Moscova între 15 și 25 august 
1973. Secretarul general al comitetu
lui de organizare al Universiadei a 
prezentat o amplă dare de seamă a- 
supra pregătirilor și, în colaborare cu 
Comitetul executiv ai F.I.S.U., a sta
bilit calendarul competițiilor din ca-

drul acestei importante manifestări 
sportive a tineretului universitar din 
întreaga lume. Iată cum va decurge 
Universiada :

15 august: ceremonia de deschi
dere ; 16—20 : atletism ; 15—19 : gim
nastică ; 15—25 : scrimă ; 16—24 : 
baschet ; 16—24 : volei ; 16—19 : lupte 
clasice ; 17—23 : tenis de cîmp; 17—23: 
polo ; 20—24 : sărituri în apă ; 
21—24 : natație ; 21—24 : lupte libere ; 
25 august: ceremonia de închidere.

Spre deosebire de edițiile anterioa
re ale Universiadei, de data aceasta 
competițiile vor începe cu atletismul 
și se vor încheia cu înotul.

Ceremoniile de deschidere și
chidere, atletismul, înotul, săriturile 
în apă, baschetul, gimnastica și teni
sul se vor desfășura în marele com
plex sportiv al stadionului „Lenin", 
în timp ce celelalte manifestări vor 
avea loc pe alte baze sportive ce vor 
fi renovate și pregătite nentru . a- 
ceastă ocazie. Centrul de presă, care 
va fi condus de ziaristul Boris Fe
dosov, va fi instalat în micul palat 
al sporturilor al complexului „Lenin" 
și va fi dotat cu cea mai modernă 
aparatură necesară trimișilor speciali 
ai ziarelor, radiodifuziunilor și tele- 
viziunilor.

în-

rupă disputarea a 11 runde și a undi! 
partide întrerupte, In turneul interna
țional de șah ,.Memorialul Cigorln", care 
se desfășoară la Kislovodsk, conduce 
marele maestru sovietic Lev Polugaevskl 
cu 8 puncte din 10 partide, urmat de 
Stein (U.R.S.S.) — 7*/2 p. în runda a 
11-a, Stein l-a învins pe Suetin, Polu- 
gaevski pe Unzicker, Hennings pe Ghel- 
ler și Țeskovskl pe Langereg.■
La Sofia rri luat sfîrșit Întrecerile tur
neului final al „Cupei Bulgariei" la 
polo pe apă. Trofeul a revenit fornjațlei 
Akademik Sofia, care a totalizat 8 
puncte. Pe locurile următoare s-au si
tuat echipele T-S.K.A. Sofia — 6 puncte 
șl Slavia Sofia — 2 puncte. în partida 
derby a competiției, Akademik a învins, 
după două prelungiri, cu scorul de 6—5 
formația Ț.S.K.A. Sofia.

lui Ilie Năstase și Ion Tiriac își 
lua o firească revanșă, tot cu 4—1, 
în fața tandem-ului fraților Torben 
și Jorgen Ulrich, fiii aceluiași de 
mai sus.

Iată-ne, deci, în fața celui de al 
patrulea meci de tenis Danemarca- 
România, dar primul disputat sub 
cupola sălii, în tradiționala compe
tiție â „Cupei regelui Suediei". La 
ora cînd , transmitem aceste rînduri, 
tenismenii români sînt așteptați să 
sosească la Copenhaga (n.r. ieri), 
iar primul lor contact cu terenul 
de întrecere este prevăzut pentru 
vineri dimineața. Se va juca în sa
la de la Hcllerup Idrets-Club. acolo 
unde sînt găzduite tradițional în
trecerile de tenis „indoor" de an
vergură.

Știm, desigur, că din echipa oas- 
pe lipsesc primele două rachete, 
Năstase și Tiriac fiind reținuți de 
circuitul turneelor pentru Marele 
Premiu — F.I.L.T. Dificultatea de

DENVER

IÂ OLIMPIADA ALBĂ 76!
RENUNȚA

Bătrinul „viking“ Jorgen Ulrich este și azi u>i competitor redutabil in 
tenisul pe teren acoperit.

NEW YORK, 9 (Agerpres). — A- 
gențiile internaționale de presă 
transmit că, în cadrul unei ședințe 
care a avut loc la Denver, s-a a- 
nunțat că oficialitățile acestei sta
țiuni de sporturi de iarnă din Co
lorado (S.U.A.) au renunțat defi
nitiv de a organiza „Olimpiada Al
bă" din 1976. Pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice — 1976 și-a de
pus oficial candidatura orașul fran
cez Grenoble.

jucat ultima oară în finală, la 
ediția din 1970. Alături de aceștia 
figurează doi jucători din genera
ția mai tînără, Tom Christensen și 
Carl-Edvard Hedelund. Este greu de 
precizat, totuși, dacă aceștia din 
urmă vor lua în echipă locurile 
apărate cu atita strășnicie de „se-

natorii de drept". Căpitanul de echi
pă Kurt Nielsen va trebui să gă
sească o soluție la această delica
tă problemă...

Deci, sîmbătă și duminică, aș
teptăm prima apariție a tenisme- 
nilor români în Cupa europeană, 
Pe care ne place s-o numim „a 
noastră". Și cu oarecare temei, 
fiindcă danezii sînt corecordmeni ai 
victoriilor în competiția „indoor", 
fiind de șase ori deținători ai tro
feului, la fel ca și suedezii, dona
torii săi.

MOGENS JACOBSEN
„Berlingske Tidende“-Copenhaga

STOCKHOLM: NĂSTASE L-A ÎNVINS PE BARTHES
cadrul

de tenis de la
Bjorn

InSTOCKHOLM, , 
turneului „open" 
Stockholm, tînărul suedez 
Borg (16 ani !) l-a eliminat sur
prinzător pe asul spaniol Andres 
Gimeno cu 6—2, 6—3 I Nikola Pi- 
lici l-a întrecut cu 6—4, 7—5 pe 
Jan Kodes, iar Tom Okker a 'cîști
gat cu 6—2, 1—6, 6—3 în fața lui 
Jimmy Connors. In formă bună.

americanul Stan Smith a terminat 
învingător cu' 6—4, 
compatriotului său Jim 
Tînărul Jeff Borowiak 
o prețioasă victorie cu 6—3, 7—6 
în fața profesionistului 
Roy Emerson.

în optimi de finală Uie Năstase 
l-a învins pe Pierre Barthes cu 
7—5, 6—1.

6—4 în fața
McManus.
a obținut

australian

ECHIPELE DE JUNIORI iN FATA UNUI DIFICIL EXAMEN

Tinerii popicari români, din lotu 
rile de juniori ale țării, care se 
pregătesc pentru campionatele eu
ropene din primăvara anului viitor, 
susțin în aceste rile un dificil e- 
xamen : dubla întîlnire cu puter
nicele formații ale R. F. a Germa
niei _ dublă campioană europea
nă la băieți. Echipele românești,

(la 
in 

ul- 
fe- 
de

Lebădă (Constructorul Galați — 
837 p.d. și Gheorghe Dobrin (Vo
ința București) — 851

Ultima confruntare 
două reprezentative a 
19®. la Ploiești, cînd, 
cit și Ia băieți, victor 
juniorilor români (251! 
5500—5345 m). Tn met 
Waldkreiburg, după a 
ei.
doar 
sele 
tivi

■e cele 
loc in 

la fete 
revenit 
9 t și

ii

CAMPIONATUL NATIONAL

FEMININ DE ȘAH

Polihroniade - Makai,
întreruptă

Derby ui actualei finale a campio
natului național feminin de șah »-a 
desfășurat în runda a 12-a, in in- 
tllnirea dintre Elisabeta F°lihr°‘ 
niade și Suzana Makat. Pentru 
Makai aceasta era ultima posibili
tate ca, în cazul unei victorii, sa 
s» apropie de fruntașa clasamen
tului Si — eventual — s-o depă
șească, apoi, în finiș. Motiv Pen* 
tru care, avînd albele, ea_a jucat 
foarte energic. Ințelegînd ca adver-
sara sa joacă la cîștig, Polihronia- 

' de n-a căutat s-o șantajeze cu pro
punerile de remiză, ci — dimpo
trivă — s-a angajat cu toată am
biția în luptă, onorîndu-și titlul de 
campioană. Ea a echilibrat pozi
ția» iar aP°’ a Trecut la contra
atac, cîștigind un pion, pe care îl 
păstrează la întrerupere. Analiza va 
arăta dacă acest avantaj va fi su
ficient pentru victorie.

Runda a mai programat cîteva 
partide importante pentru configu
rația părții superioare a clasamen
tului.

Maria Pogorevici a întrecut-o, 
; după o luptă pozițională, pe Vera 

Zsigmond, menținîndu-se în cursa 
pentru o medalie.

Unul din locurile fruntașe este 
vizat de Margareta Teodorescu, vic
torioasă la Virginia Steroiu și 
Gheorghe, care a remizat 
Miroslav.

Rennee Farkaș a înscris 
prețios la Ligia Jicman, iar 
pioana de junioaițe Mariana 
ianu a învins-o, cu negrele, pe Da
niela Nicola. Remiză în derbyul 
codașelor, Clara Borsoș — Viorica 
Ilie. Margareta Juncu are o poziție 
net cîștigată în întrerupta cu Zări 
Karibian.

CLASAMENTULi
10 (1), Teodorescu și 
8>/a (1). Makai 8 (2), 
Farkaș 6V2 (1) etc.

CU

■un

Anca 
Ioana

punct
cam- 
Bălo-

Polihroniade
Pogorevici

Gheorghe 8,

Reprezentativa de hochei pe gheață a 
R. D. Germane a susținut două întîlniri 
amicale în Elveția cu selecționata țării 
gazdă. In ambele meciuri victoria a re
venit sportivilor din R. D. Germană : 
în primul cu scorul de 13—5 (4—0, 5—1. 
4—4), iar în cel de-al doilea cu 6—3 
(3—2, 1—1, 2—0).

în meci tur conține! pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la handbal masculin, 
echipa Banik Ostrava a întîlnit pe te
ren propriu formația Sporting Lisabo
na. Handbaliștli cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 24—11 (12—5). Din 
echipa învingătoare s-au remarcat 
Slezak șl Bruna, care au înscris cite 6 
coluri flecare.

ÎN C.C.E. LA BASCHET
SOFIA, (9 Agernres). Juclnd în 

cadrul primului tur al C.C.E. la 
baschet masculin, Akademik Sofia 
a dispus de Panathinaikos Atena 
cu scorul de 76—57 (39—27). Retu
rul va avea loc săptămîna viitoare, 
la Atena. Invingătoarea din această 
dublă partidă va întîlni în turul 
următor al competiției pe Dinamo 
București, cvasi-calificată în dauna 
formației Honka Tapiola.

în Cupa cupelor, Spartak Safia a 
întrecut pe Jugosplastika Split cu 
70—65 (35—27).

Concursul internațional de călărie de 
Ia Bruxelles a continuat cu desfășurarea 
cursei dotate cu ,,Premiul campionilor". 
Victoria a revenit italianului Raymondo 
d’Inzeo, care a concurat pe calul „Fio-* 
rello“. Pe locul secund s-a clasat fran
cezul Jerome Chabrol pe „Allegro", iar 
locul trei a fost ocupat de englezul Har
vey Smith pe „Volvo". Campionul vest- 
german Hartwig Steenken (pe ,.Kos- 
mos“), unul dintre principalii favoriți 
ai probei, s-a situat pe locul cinci.

Sportivul american Jack Nicklaus, cart! 
în acest sezon a cîștigat șase mari con- 
cursuri internaționale, printre care și 
cel al S.U.A., a fost desemnat de Aso
ciația mondială a profesioniștilor drept 
cel mai bun jucător de golf din lume 
în anul 1972. Este pentru a doua oară 
cînd Jack Nicklaus intră în posesia a- 
cestui titlu.

Cunoscutul pugilist francez de categorie 
,,mijlocie* Max Cohen l-a întîlnit la 
Paris pe spaniolul Pablo Sanchez. In 
mare formă, Cohen a obținut victoria 
prin abandon în repriza a doua.Foto : KEYSTONE

CUPELE EUROPENE
SUB REFLECTORUL

COMENTARIILOR
• Astăzi, la Zurich, tragerea la sorți a turului III • Pauză pină la primăvară
în C. C. E. și Cupa cupelor ® Ștefan Covaci comentează meciul de la Sofia

la primăvară), în

calificării t Dinamo
Moscova (U.R.S.S). 
Leeds United (An- 
Miinchen, Schalke 

Juventus Torino și

S-a încheiat și turul ai doilea 
în Cupele europene. Acum, nu ne 
rămîne decît să așteptăm tragerea 
la sorți a partidelor din turul ur
mător în cele trei Competiții.. ope
rație care se va face azi, la Zurich, 
în C.C.E. și Cupa cupelor sferturile 
de finală vor avea loc abia anul 
viitor (.prin urmare și Rapid intră 
în vacanță pînă ' • - -
timp ce optimile din Cupa U.E.F.A. 
sînt programate " " * "

BENFICA Șl
Benfica Lisabona, fostă 

detă a C.C.E., ca și Celtic Glasgow 
au părăsit competiția învinse prin 
k.o. ! Portughezii, deși au dominat 
categoric, n-au putut învinge foar
te valoroasa campioană a Angliei. 
Derby County. Ujpesti Dozsa. deși 
nu confirmă în campionat, rămîne 
cea mai reputată formație ungară 
— atunci cînd Bene și colegii săi 
internaționali sînt în zi 
Miercuri ea a surclasat pe 
în primeie 35 de minute 
după cum spunea crainicul

încă în
CELTIC

mare ve-

serios remaniate în ultimul timp 
prin introducerea în lot a unor ju
cători foarte tineri, cu mult sub 
23 de ani (cît este limita de virstă 
la juniori în spartul popicelor), au 
făcut intense pregătiri sub condu
cerea antrenorilor C. Neguțoiu 
fete) și P. Purje (numit recent 
fruntea echipei de băieți). La 
timele antrenamente controlate, 
tele au lăsat o impresie destul
bună, obținind rezultate mulțumi
toare ; peste 400 p.d.

Pentru întilnirile de miine și du
minică, ce se vor disputa in loca
litatea vest-germană Waldkreiburg, 
s-au deplasat următorii sportivi : 
Vasilica Pințea (Rapid București) 
— 429 p.d. la ultimul joc de ve
rificare, Erica Szasz (Voința Tg. 
Mure» — 441 p. d., Rosalia Stefucz 
(Voința Cluj) — 418 p.d, Elena 
Goncear (Rapid București) — 418 
p.d., Caliopia Băncilft (Frigul Bucu
rești) — 441 p.d., Maria Todea — 
439 p.d., Elisabeta Szilagyl — 413 
p.d. (ambele de la Voința Tg. Mu
reș), Gheorghe Marin (Rulmentul 
Brașov), Ion Stefucz (Voința Cluj) RIA BUCUREȘTI 
800 p.d., Aurel Marcu (Gloria Bucu
rești) — 869 p.d., Liviu Moldovan 
(C.F.R. Tg. Mureș) — 865 p.d.,
Constantin Silvestru (Rafinăria Te- 
leajen Ploiești) — 861 p.d., Cezar

pot emite pretenții la victorie 
fetele noastre, la băieți șan- 

fiind de partea tinerilor spor- 
vest-germani.

ETAPA INCOMPLETA 
ÎN CAMPIONAT

pro-Etapa a Vl-a a diviziei A, 
gramati aîmbătă și duminici, va 
fi incompletă. Unele jocuri, cele 
ale echipelor care 
selecționatelor de 
fie devansate fie

Miercuri seara
două partide contînd pentru etapa 
a Vl-a : CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — GLORIA BUCUREȘTI 
ST61—5209 p.d. Ia bărbați și GLO- 

PETROLUL
BĂICOI 2491—2266 p.d. la femei, 

în meci restanță (din etapa a 
IIT-a) formația masculină Electri
ca Sibiu a învins pe Voința Lu
goj cu 5187—4976 p.d.

au dat jucători 
juniori, au fost 
amînate,

s-au disputat

bună. 
Celtic 
— Și 

ma
ghiar Gyorgv Szepe^. — dacă gaz
dele ar fi jucat tot atît de serio* 
ca șj „Ia start", ar fi putut marca 
o jumătate de duzină de goluri!

valoroase și 
rezultatele

-1) 
se 
sferturi, si de 

a eliminat 
S.C. Ander-

Foarte 
au fost 
Ajax la 
înamtea

semnificative 
e de 

încă 
consi-

care, 
poate

Sofia f 
returului 

dera calificată î: 
Soartak Trnava. care 
fără drept de apel pe 
lecht

Victoria Ajaxului a 
desigur cei mai mult, nu 
prin rerultat, ci si prin maniera 
de joc abordau de olandezi. Ștefan 
Covaci declara după 
res por. den tul 
Toma Hristov, că Jn fond. Ajax 
n-a făcut dec» jocul ei obișnuit, 
dar forma slabă a unora din for
mația gazdă, in frunte eu Denee, 
Marașliev, Kolev — pe care îi cu
noșteam încă de la București — 
și în general comportarea adver
sarilor sub valoarea din meciul 
eu Panathinaikos, ne-a ajutat la ob
ținerea unei victorii facile"

GOLURILE MARCATE IN 
DEPLASARE...

Reprezentantele fotbalului din 
țări s-au remarcat și de data 
ceasta. In C.C.E. și Ciuta 'cupelor, 
toate echipele din U.R.S.S.: Anglia,

.□resionat
numai

nor
in meci co
diri Sofia.

4
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CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. t)

DINAMO BUCUREȘTI — DUNAREA
GALAȚI 7—2 (2—0, 3—2, 2—0)

In ultima partidă, Dinamo Bucu
rești a învins pe Dunărea Galați .cu 
7—2 (2—0, 3—2. 2—0). Meciul a fost • 
destui de echilibrat, învingătorii fi
ind deseori obligați să facă mari e- 
forturi pentru a se impune pe ghea
ță. Au marcat Costea (3), Gh. Huța- 
nu (2), Bandaș și Tureanu pentru 
Dinamo, Trăușân și Nistor pentru 
gălățeni.

pasă de la adversar) și au 'condus toată 
repriza întîi. 
lente acțiuni 
Lenart aduc 
în avantaj, 
egaleze prin 
și să preia 
min. 44), dar

Apoi, însă, 
consecutive 
pe cei din 
Agronomia 
omul său de șoc, Texe, 
conducerea . (Baka, în
Szasz restabilește egali-

GRUPA B

AVINTUL GHEORGHIENI — AGRO
NOMIA. CLUJ 5—4 (0—1, 2—1, 3—2) !

Surpriză de proporții în partida 1- 
naugurală ! Studenții nu s-au aștep
tat, desigur, la o replică atît de vi
guroasă, crezînd că tehnica și rutina 
lor, superioare celor din Gheorghieni, 
își vor spune, oricum, cuvîntul. Poa
te de aceea ei au luat jocul ușor, 
uzînd foarte mult de acțiuni perso
nale cu care însă nu reușeau să de
pășească apărarea strictă, „om la 
om“, a Avîntului.

Clujenii au deschis scorul (Baka —

două exce- 
ale fraților 
Gheorghieni 
reușește să

Au arbitrat
Gh. Mureșan

bine Fi. Gubernu și
(București)

I.P.G.G. — TÎRNAVA ODORHEI 5—5 
(1-0, 2—3, 2-2)

PROGRAMUL DE ASTAZI
GRUPA B :
9,30 Agronomia Cluj — Tîr- 

nava Odorliei
11.30 I.P.G.G. București — A- 

vintul Gheorghieni.
GRUPA A:
16.30 Dinamo București — 

C. S. Miercurea Ciuc.
18.30 Steaua 

narea Galați.
București — Du

Avîntului nu va fi 
ce, în minutul 48,

tatea. Rezistența 
frîntă nici după
Texe înscrie al patrulea gol al stu
denților. Dimpotrivă. în angajamentul 
fizic foarte aspru (dar regulamentar) 
al ultimelor 10 minute de joc, ies în
vingători hocheiștii din Gheorghieni, 
care egalează (Szasz) și obțin golul 
victoriei prin crosa lui Gergeiy î 5—4!

Din multe puncte de vedere, a 
doua partidă a matineului s-a ase
mănat cu prima. Joc rapid, specta
culos, bărbătesc, dar corect.

Studenții bucureșteni încep in trom
bă, domină copios în prima repriză, 
deschid scorul și lasă impresia că 
vor cîștiga lejer. Dar ei comit gre
șeală, ca și colegii lor clujeni, mîzind 
totul pe „cartea" jocului individual. 
Pisaru, Mantea, Gh. Florian au, în- 
tr-adevăr, cîteva acțiuni de mare 
spectacol, clar... numai atît. Apărarea 
Tîrnavei nu poate fi desfăcută fără 
o țesătură de pase iar Orban respin
ge tot ce 1 se trage de la distanță 
sau semidistanță. Omologul său de 
la I.P.G.G., juniorul Iova, este mai 
puțin inspirat și scorul se menține 
strîns. în ultimele secunde de joc, 
la 5—4 pentru bucureșteni, hocheiș
tii din Odorhei egalează, semnînd a 
doua surpriză a zilei.

Au marcat : Mantea (2), Nuțu (2), 
Pisaru, pentru I.P.G.G., respectiv, 
Vass (2), Gyorgy, Albert și Tarcsi.

Corect arbitrajul cuplului bucu- 
reștean C. Sgîncă, C. Ștefănescu.

Italia și R.F. a Germaniei, pre
zente în competiție, au trecut cu 
brid examenul 
Kiev, Spartak 
Derby County, 
glia), Bayern 
04 (R.F.G.),
A.C. Milan (Italia). Este deci clar 
că în competițiile supreme, valo
rile certe nu se dezmint. Am pu
tea da drept exemplu formațiile 
italiene Juventus și Internazionale, 
victorioase în deplasare și despre 
care se spune (și pe bună drep
tate) că pe teren străin joacă mai 
eficient decît acasă.

In fine, trebuie din nou să sub
liniem (pentru a cîta oară ?) cît 
de mult contează golurile marcate 
în deplasare (în cazul cînd scorul 
general după două meciuri este 
egal, punctele înscrise în deplasare 
se dublează), ca să nu mai vorbim 
de victoriile realizate pe terenul 
adversarilor. în turul al doilea al 
cupelor europene, nu mai puțin de 
4 formații au obținut calificarea 
datorită golurilor marcate în de
plasare. Spartak Moscova, Hajduk 
Split (Cupa cupelor), Vitoria Se- 
tubal. O.F.K. Beograd (Cupa 
U.E.F.A.).

Iată de ce 
jocul ofensiv, 
regulamentului

o nouă invitație la 
adresată în spiritul 
nu este de prisos.
Ion OCHSENFELD

IN IUNIE 1973

fCHIPA BRVItlfl

RIO DE JANEIRO 9 (Aferpres), — 
Selecționata de fotbal a Braziliei, 
campioană mondială, îți va începe 
anul viitor turneul în Europa la 9 
iunie, printr-un joc care va avea loc 
Ia Milano în compania reprezentati
vei ItalleL în continuare, fotbaliștii 
brazilieni vor susține următoarele 
partide : la 13 iunie, la Viena cu 
Austria ; la 16 iunie la Mlinchen, cu 
R. F. a Germaniei ; la 21 iunie, la 
Moscova, cu U.R.S.S. ; la 25 iunie, 
la Stockholm, cu Suedia; la 30 
nie, la Glasgow, cu Scoția"; la 4 
lie, la Bruxelles, cu Belgia sau, 
Amsterdam, cu Olanda (meciuri 
curs de perfectare) ; la 8 iulie, 
Berna, cu Elveția și la 11 iulie, 
Paris, cu Franța. înaintea

iu- 
iu- 
la 
în 
la 
la acestui 

turneu, echipa Braziliei va întîlni la 
3 iunie, la Casablanca, echipa Maro
cului și la 6 iunie, Ia Tunis, selec
ționata Tunisiei.

Masrna. in stingă imaginii, marchează în penultimul minut de joc golul 
victoriei al echipei sale, Spartak Trnava, în meciul cu S. C. Anderlecht.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

STENOGRAMA MECIURILOR MAI IMPORTANTE
Iată amănunte de la meciurile mal 

importante desfășurate miercuri sea
ra în cupele europene, precum și 
rezultatele unor partide, care nu au 
apărut în numărul nostru de ieri.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Benfica Lisabona — Derby County 
0—0. Lisabona — 70 000 de spectatori. 
Echipa engleză s-a apărat excelent, 
păstrînd „zestrea" de 3—o acumulată 
in primul joc. Eusebio a avut două 
mari ocazii, dar portarul Boulton a 
apărat magistral. Arbitrul Schaut 
(Belgia) a condus echipele : Benfica: 
Henrique — Da Silva, Humberto, 
Messias. Adolfo. Toni. J. Graca. Si- 
moes. Nene (Jorge), Eusebio, Bap
tista (Rodrigues) ; Derby county : 
Boulton — Welpster, Robson. Me Far- 
land. Hennessey, Todd, McGovern, 
Gemmell, Hector, O’Hare, Hinton.

Ujpesti Dozsa — Celtic Glasgow 
3—0 (3—0). Budapesta — stadion Uj- 
pest — 40 000 de spectatori. în mai 
puțin de 25 de minute gazdele con
duceau cu 3—0 prin golurile marcate 
de Bene (î) șl Fazekaș (din 11 m)- 
Scoțienii, învingători la limită în pri- 
mgl Joc (2—1). nu au putut peri elita 
poarta gazdelor. Ujpeatș Dran Bar- 
be:y — Noeko. Haraanyl, Juhaai. Du
na: m, Horvath, Fazekaș, To*h 
(Nagy), Bene, Duna! H. Zambo. Cel- 

tie : wmiama — McGrain (Daana), 
Brogan. Hay. McNeal. McCloskey, 
Jonhstone, Connelly, DalgUah, OaH*- 
than, Lennox.

F.C. Magdeburg — Juventus Torino 
0—1 (0—0). Magdeburg — M 000 de
spectatori. A înăcrit Cuccuredu (min. 
52). Gazdele au atacat mal mult dar 
Italienii, bine instalați tn apărare, au 
contraatacat periculos, mardnd ta 
acest fel golul victoriei.

Anderlecht — Spartak Trnava 0—1 
(0—0). Bruxelles — 33 000 de specta
tori. Cehoslovacii s-au apărat foarte 
bine, reușind să înscrie golul victo
riei în min. 88 prin Masrna.

T.S.K.A. Sofia — Ajax Amsterdam 
1—3 (1—2). Sofia — 70 000 de specta
tori. Campioana intercontinentală și-a 
demonstrat superioritatea cîștigind 
clar șl făcînd. în unele momente, 
demonstrație de fotbal modern, pre
sărată cu multe noutăți tactice caTe 
au surprins campioana Bulgariei. Go
lurile au fost marcate de Swart (min. 
13). Kelzer (min. 32), I-Iaan (min. 52), 
respectiv Jekov (min. 27). Arbitrul

italian A. Angonese a condus echi
pele: Ț.S.K.A.: Filipov (min. 46: Ior- 
danov) — Zaflrov, B. Kolev, Gagane- 
lov, K. Stankov, Penev, iankov (min. 
74 : Atanasov), Nikodimov, Jekov, 
Denev, Marașliev : AJAX : Stuy — 
Suurbier, Hulshoff, Blankenburg, 
Krol. Haan, Neeskens, G. -Muhren. 
Swart, Cruyff (min. 65: Repp), 
zer. Returul, la 29 noiembrie, la 
stetrdam.

CUPA CUPELOR

Kel- 
Am-

A.c.
(î-D
25 009 
luptă.
respectiv Pienszo (min. 44), pentru 
polonezi. Golul victoriei a fost înscris 
abia în min. 118 de Chiarugi.

Leeds United — F.C. Cari Zeiss 
Jena 2_o (0—0). Leeds — 20 000 de 
spectatori. Au înscris Cherry (min. 
55) si Jones (min. 63).

Schalke o4 — Cork Hibernian 3- 0 
(2—0). Gelsenkirchen — 12 OOO de 
spectator!. Au înscris Emke, Braun 
?! Kremers din 11 m.

2—1Milan — Legla Varșovia _ _ 
— după prelungiri. Milano — 
de spectatori. Joc de mare 
Au marcat : Zignoni (min. 10),

CUPA U.E.F.A

TWsnte »» Fren Copenhag» 4—0 
(întrerupt ta min. 70 din cauza ce
tii). U.E.F.A. va dadde dacă meciul 
•e va rejuca. De notat, însă, eă ta 
primul med Twenta a obținut vic
tori, cu 5—0.

NorrkațRng — Internartonaîe 0—S 
(0—1). Norrkdping — 1S700 de «peo- 
tatort. Victorie meritată a Italienilor, 
care au marcat prin contraatac cale 
două goluri ; Boninsegna și Magls- 
treSlL Arbitrul Davidson (Scoția), a 
oandue echipele : Norrlcaplng : ttnd- 
Btn-oem — Huit, Malm, Pressfeldt, 
Ek, stenqulst, .Hellberg. Kindvall, 
Nordta, Wendt, Hultberg. Inter : vieri 
— Binî, Facchetti, Oriall, Burgnich, 
Giubertonl, Massa, Mazzola. Bonlnseg- 
na. Moro (Magistrelll), Doldl

Slovan Bratislava — Las Palmas 
0—1 (0—1). Bratislava _  40 ooo de
spectatori. Mare surpriză, după re
zultatul egal (2—2) de la Las Palmas. 
A înscris Sota (min. 35).

Valencia — Steaua roșie Belgrad 
0—1 (0—1). Valencia — 30 000 de spec
tatori. A Înscris Lazarevici. Echipa 
iugoslavă a jucat foarte bine, ca și 
în primul meci cînd a obținut vic
toria cu 3—1.

/

ULTIMELE REZULTATE ■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

ÎNVINGÎND ASEARĂ CU 3-1

REAL MADRID S-A CALIFICAT LA LIMITĂ ÎN
.MADRID. 3 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Pe marele stadion Bernabeu 
din localitate, în meciul retur din ca
drul turului al doilea al C.C.E., Real Ma
drid a întrecut cu 3—1 (1—1) pe cam
pioana noastră F. C. Argeș, obținind 
calificarea în turul următor al compe
tiției.

Cele două echipe au intrat pe teren 
în următoarele formații :

REAL î Garda — Jose Luiz, Benito, 
Zoco. Fernandez — Grande, Velasquez — 
Amancio, Santillana, Grosso, Anzarda.

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, Oltea
nu, Vlad, Ivan — M. Popescu, Prepur
gel — Radu, Roșu, Dobrin, Jercan.

Conform așteptărilor, spaniolii atacă 
din primele minute, dar F. C. Argeș se 
apără organizat, remareîndu-se mai ales 
Olteanu și Vlad. în min. 6 și 13 Real 
are ocazii de a deschide scorul ; dar 
și contraatacurile piteștenilor, purtate 
mai ales pe aripa stingă, lasă să se vadă 
destule slăbiciuni ale apărării adverse. 
In min. 17. Radu ratează o bună ocazie, 
dar pe contraatacul următor al gazdelor 
Santillana înscrie : 1—0. Urmează o pe
rioadă de dominare mai accen^”»tă a

San- 
____ a ,......         6 m, 
peste poartă. în finalul reprizei, campio
nii României ies mai mult la 
în min. 43, Radu profită de o 
a lui Garcia obținind egalarea.

Imediat după pauză (min. 47), la 
corner. Grande înscrie din voleu, 
ducînd din nou formația gazdă în 
vantaj. Argeșenii nu reușesc să 
treze balonul în atac și, de aceea, 
fensiva gazdelor 
frunte cu Stan, 
geș reușește

• Iui Real, punctată de ratarea, lui 
tillana (min. 35) care a reluat din

ȘEDINȚA

să

DE
de

atsc și 
greșeală

un 
a- 
a- 

păs- 
_ __ _____ _______, o- 

e tot mai susținută. în 
apărarea lui F. C. Ar- 
mențină acest scor de
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1—2 (care î-ar fi dat dreptul la pre
lungiri), pină în min. 87, însă, cînd a- 
celași Santillana înscrie golul victoriei 
șl al calificării echipei madrilene. în 
repriza secundă au mai jucat : Mustă- 
tea (min. 65) și Barbu (min. 82) în lo
cul lui M. Popescu și Olteanu, respec
tiv Maranon (min. 78) și Andres (min. 
89) în locul lui Velasquez și Grosso.

întâlnirea a fost condusă de M. Gugu- 
lovici (Iugoslavia).

Vom reveni cu amănunte în ziarul de 
sîmfoătă.

Gheorghe NERTEA

ASEARA A COMISIEI DE DISCIPLINA A
aseară a Comisiei ceai-în ședința--------------- _ ________ —

trale de competiții și disciplină au fost 
luate în discuție cazurile jucătorilor Lică 
și Cimpeanu (Universitatea Cluj).

Apărîndu-se în fața Comisiei, Remus 
Cimpeanu a contestat cele scrise de ar
bitru. comisia a avut o sarcină grea 
în aprecierea faptelor și a trebuit să 
țină seama, pe de o parte, de prestația

F.R.F.
necoresptmzătoare a arbitrului, 
creat surescitare în terenul de ___ .
pe de altă parte de fișa Imaculată pină 
acum, In materie de disciplină a Iul Cim- 
peanu. Căpitanul echipei Universitatea 
Cluj a fost. în cele din urmă, suspendat 
Pe o etapă pentru proteste.

Eliminat din joc cu o oarecare ușu
rință. Lică a fost pedepsit cu mustrare.

care a 
joc. iar
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