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ANUL XXVIII

UN MECI
DE FOTBAL 
ROMÂNIA

U. R. S. S
• ÎNTiLNIREA AMICALĂ CU TURCIA -

CONTRAMANDATĂ

Întîlnirea amicală cu selecționa
ta Turciei, perfectată pentru data 
de 22 noiembrie, a fost contraman
dată de forul turc de specialitate. 
După toate probabilitățile, ea va 
fi programată la altă dată, în ori
ce caz anul viitor. în felul acesta, 
activitatea lotului nostru repre
zentativ în acest sezon s-a redus 
la o singură partidă, cea cu selec
ționata cluburilor din Israel, sta
bilită pentru 20 decembrie in Isra
el.

în schimb, federația noastră a 
perfectat zilele acestea un meci eu 
puternica reprezentativă a Uniunii 
Sovietice, completînd astfel calen
darul internațional din primăvara 
anului viitor. Această intilnire va 
avea loc la 15 aprilie la București 
și va constitui un foarte bun test 
înaintea partidelor oficiale cu Al
bania (6 mai la Tirana) și R. D. 
Germană (27 mai la București).

PAULA IOAN
CAMPIOANA NAȚIONALA

LA GIMNASTICA [junioare]

La Cluj, în campionatul national 
de gimnastică pentru junioare, ti
tlul absolut a revenit sportivei 
Paula loan (Clubul sportiv scclar 
București) cu 74,50 p. urmată de 
Anca Grigoraș (Flacăra Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) 73.75 p și Vanda 
Ispravnicu (Școala sportivă Lugoj) 
71,70 p.

■ ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

IN INTIMPINAREA
V V

MARII SĂRBĂTORI
CU NOUĂ ZILE ÎNAINTE DE TERMEN

Mîiie, pe stadieul Diuae

II TIR CU ARCULl. • • •

cerute
BRIOTĂ, coresp.Gh.

.Șl LA TENIS DE MASA

T. ENACHE-corcsp.

Asociația sportivă Voința Brăila 
organizat în cinstea celei de a

Timișoara se ■ 
Franța

s _
25-a aniversări a proclamării Re
publicii un reușit concurs de te
nis de ma-ă.

La capălul a două zile de în-

• La 
nia și

In 
sens, un exemplu conclu- 

ii constituie înfăptuirea pla-

(rezultat foarte bun, la 18 puncte 
ce recordul țării) ; 2. I. Heitman 
A -ța) 934 p; 3. Z. Benedek 
(Mureșul) 901 p.

I. PAUȘ-coresp. județean

treceri, 
primul
30 Decembrie11 
Comerțul Brăila.

urmărite cu mult interes, 
loc și tradiționala „Cupa 

a revenit formației

a- 
de
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IN DISCUȚIE

LA SUCEAVA Șl IAȘI

a-

In ultimul meci al turneului baschetbalistilor gruzini

(b -4- f) și

Dl P \ ([ DEVER (COLORADO) A REMIZAI

UNDE VOR AVEA LCC
JOCURILE OLIMPICE
DE IARNA
DIN 1976?

con- 
jocu-

a „Cu- 
ora 16 
Parcul 
C.S.M.,

mer.ea. 
Paul 
Pană. 
Răutu. 
M-ron

Fxcâ echipei din Miercurea Ciuc. Protagoniști
ătemnonstel Alinte (nr.

ROMANIA - R. F. a GERMANIEI
O PARTIDA DE RUGBY ATRĂGĂTOARE

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL
Interlocutorul nostru de azi este internaționalul CORNE. C Nv 

(Dinamo).
T. Cum apreciați ultimele evoluții ale ecrupei ’•.ctrcei

2. Cum vedeți îmbunătățirea jocurilor tricolorilor?

3. Ce măsuri speciale preconizați pentru cbnaereo fo—■?-. — zi -

me în mai 1973?

1 La prima întrebare, răspunsul 
este fără echivoc. Am jucat 
slab. Nu îmi aduc aminte să 
fi jucat atit de slab de patru 

ani, adică de Ia Lisabona 1968. cind 
am pierdut cu 0—3.

La baza acestei comportări slabe 
se află în primul rind epuizarea 
psihică provocată de campania de 
primăvară și, mai ales, prăbușirea 
noastră în acele ultime minute ale 
jocului de la Belgrad, cind am fost 
la un pas de calificarea in grupul 
primelor patru echipe europene.

Acestea sînt explicațiile principale, 
dar nu singurele. în ultimul timp, 
pa .ul înainte realizat, ci nd va. de 
echipa națională, prin organizarea 
jocului Ia mijlocul terenului, a deve
nit oarecum o frinâ. In această toam
nă, noi nu am mai jucat ca la 
Guadalajara, în meciurile cu Ceho
slovacia și Brazilia. In acele 1----- :
am reușit să jucăm direct pe 
Astăzi, organizarea jocului la 
cui terenului, care a asigurat 
echilibrul necesar, a devenit 
de manieră. E adevărat, există 
motive obiective. Acum doi ani, D_- 
mitrache și Neagu erau virfuri ade
vărate. In această toamnă, Dumitra- 
che aproape că n-a jucat, iar Neagu 
a fost într-o formă slabă ți r.tc: n- 
fost jucat. Vorbind despre scăderea 
spiritului ofensiv al echipei, aț spâ
ne că nici fundașii de margine nu 
mai au potențialul ofensiv ce acum 
doi ani. Există o mare diferență în
tre fundașul ofensiv Sătmâreanu. 
care a realizat celebra centrare de Ia 
golul doi cu Brazilia, după ce se an
gajase în nenumărate plr.i
atunci, si cel de astăzi. Există _ o 
mare diferență intre formidabilul 
fundaș Deleanu din meciurile en 
Cehoslovacia și Tara Galilor si zțâț- 
rătorul mult mai șovăitor de astăzi. 
(Cred, insă, că In ambele cazuri e 
vorba de o simplă eclipsă).

2 Eu văd îmbunătățirea jocului 
nostru printr-o actișizare a 
întregii echipe. Scr.imxă-. 
importante nu se pot face si 

nici nu sînt indicate ir. momentul 
actual. Din punctul meu de vedere, 
ca jucător, văd o activizare a jocu
lui prin consacrarea unei linii de 
mijloc foarte mobile și cu sarcini 
duble. Sint îndrăgostit de jocul linie: 
de mijloc a lui Ajax, in care centrul 
Neeskens este foarte bine incaurat 
de Muhren și Haan. Această linie de 
mijloc reușește să construiască In 
mare viteză, făcînd din mijlocul te
renului un cimp de trecere foarte 
rapidă. Noi construim prea mult Ia 
mijlocul terenului, iar timpul trece, 
permițînd regruparea liniștită a în
tregii echipe adverse. Nu vreau să 
dau soluții, dar aș fi foarte bucuros 
să joc in linia de 
Dumitru și Radu 
convins că mi-aș 
duble de atacant 
tru e capabil de
Nunweiller va putea să-și reorgani
zeze jocul, participînd la un-doi-uri 
rapide, împteună cu cele trei virfuri.

In cadrul acestei zări 
cesar, bineînțeles 
rapid imprimat 
să fie susținut d 
văzut dacă Door-: 
la fentele de p 
jocul modem.

jocuri 
poartă, 
mijlo- 

echipei 
un fel 

Si

mijloc, încadrat de 
Nunweillcr. Sînt 
îndeplini sarcinile 

și apărător. Dumi- 
același efort. Radu

%

In prezența tovarășului Nicolae 
Cea—șescx secretar genera! al Parti- 
dului Comunist Român, președin- 
eie Consiliului de Stat al Republi- 

Social.s'.e România, a avut loc, 
ri dimineața, in aula Univer- 
.i București, ședința de inchi- 

a ca- 
care predau știin- 

învățămîntul su-

dere a Consfătuirii pe țară 
erelor didactice 
țeîe sociale în 
perior.

La ședință au 
tovarășii 

Nicuiescu-MiXl,

patt.cipat. de ase- 
Imil Bodnaras. 

Gheorghe 
Dumitru Popescu. Leonte 

Iosif Banc. Cornel Burtică, 
Constantinescu.

în fața sediului rectoratului uni- 
siiătii. un mare număr de cadre 

didactice, studenți, au intimpinat cu 
multă căldură si bucurie pe secre
tarul general al partidului.

Sosirea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este salutată cu 
vii aplauze, cu îndelungi urale și 
•'■va Participanții la consfătuire

scandează cu înflăcărare, minute în 
sir, ,.Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
P.C.R.".

In această atmosferă de puternic 
entuziasm, a luat cuvîntul, în în
cheierea lucrărilor consfătuirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului — document progra
matic de o deosebită însemnătate, 
a fost urmărită cu viu interes și 
subliniată, în repetate rînduri, cu 
puternice aplauze.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările de închidere 
a consfătuirii a constituit o nouă 
expresie a înaltei griji, a atenției 
deosebite pe care conducerea parti
dului și statului nostru le acordă 
învățămîntului, științelor sociale, 
rolului lor important în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, în educarea tineretului, în 
formarea omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară. •

în atmosfera de vibrantă însufle
țire, în care au luat sfîrșit lucrările

consfătuirii, și-au găsit expresia 
sentimentele de profundă mulțu
mire ale participanților pentru in
dicațiile și orientările de deosebită 
însemnătate ale secretarului gene
ral al partidului, voința fermă a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
cadrelor didactice din învățămînt, 
de a se angaja plenar, cu toate 
forțele, pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului, recomandări-; 
lor tovarășului t Nicolae Ceaușescu,^ 
pentru îmbunătățirea conținutului, * 
predării și cercetării în științele 
sociale, perfecționarea și legarea de 
viață a întregii munci instructiv- 
educative.

Participanții și-au manifestat cu 
înflăcărare dragostea și atașamen-..' 
tul față de partid, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de 
a milita neabătut pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului, de a-și aduce contribu
ția la progresul neîntrerupt al pa
triei noastre socialiste, la înflorirea 
științei și culturii românești.

CliPA 3U DECEMBRIE-
ii arcași din Tg. 
în care se practică 

foarte bune rezultate acest 
străvechi sport — s-au reunit ia 
startul tradiționalei competiții 
cmtatâ eu -Capa 3» Decembrie-. 

Lată clasamentele : echipe fete 
— 1. P.T.T.R. 1429 p: 2. Mărețul 
1419 p: băiețî — 1- P.T.T.R. 2MC p: 
: Vemța 2^1 p. Individual fete 
L Etb Fneel (P.T.TJL) 793 p: 

Olgv Nemeș iPTTB) 635 p: X 
i.rta De;: (Mureșul) 563 p. băieți 
L T. Kaszoayi (P.T.T.R.) 1605 p

COMPETIȚII FEMININE

11 ia S de

tămfaă. 
nunțăm 

ită satisfacție 
lortive de masă 

levior tî tinerelor femei, 
se aâauge maaifesârilcr, 

■ două săptămîr.i in urmă.
-Festăvalidai sportului fe- 

r de !a Pitești. De astă 
manifestărilor de sim- 
kâ, v*r fi orașele Su
in primul cras se va 
județeană a ediției a 

Crosutei fetelor-, cdmpeti- 
uror amatoarelor de 
rite distanțe, de la 
Cele mai bune aler-

Colectivele de muncă din între
prinderile județului Covasna în- 
timpină cea de-a XXV-a aniver
sare a proclamării Republicii cu 
-.oi realizări în producție, 
acest 
dent

*
nului pe primele zece luni ale 
nului cu nouă zile înainte 
termen. La sfîrșitul lunii octom
brie, valoarea producției globale 
a fost depășită cu 48 milioane lei. 
Aceasta s-a concretizat în livra
rea, peste plan a unor produse 
de primă necesitate pentru 
nomia națională : 611 metri 
cherestea de fag, 1 580 metri 
cherestea de rășinoase, 32 000 
lignit, 103 000 metri țesături 
bumbac, confecții textile în 
loare de peste 23 000 000 lei și 
produse 
externă.

eco- 
cubi 
cubi 
tone 

de 
va- 
alte 

pe piața. internă și

gătoare. selecționate in urma fazelor 
pe asociație și pe oraș, își vor disputa 
titlurile județene puse în joc cu o- 
- azia acestei finale, in cadrul mai 
multor categorii de vîrstă. Paralel cu 
concursul, va avea loc un interesant 
și util — sperăm — schimb de expe
riență pe tema sportului feminin în
tre președinții comitetelor pentru 
sport feminin din județele învecinate : 
Botoșani. Iași. Neamț, Bacău, Vaslui. 
La această dezbatere va fi prezenS 
to-, arășa Eila Constantinescu, pre
ședintele Comisiei centrale pentru 
sport feminin.

In vechea capitală a Moldovei, la 
Ia :, se var desfășura, tot In aceste

zile, întrecerile fazei pe oraș 
pei Femina". Sîmbâtă de la 
și duminică de la ora 8,30, în 
expoziției, la sala de sport a 
la arena Nicolina și la stadion (în 
pauza meciului de fotbal dintre Poli
tehnica Iași și F, C. Galați) amatoa
rele de sport și .mișcare își vor dis
puta primele locuri și dreptul de a 
participa la întrecerile finale ale com
petiției la cros, volei, popice și în 
cadrul unei ștafete combinate.

LOCALITĂȚILE CREȚENI (VIL- 
CEA) Șl ZALÂU — GAZDE 
ALE SPORTIVILOR DE LA SATE

obiecțiL Ea cre-4 că 
forma maximă ia I 
ca echipa națională vă Ce 
împreună. După cum SZ 
1972 se termină ț 
Ar u* »> .a o p-~ J r 
în care timp no 
acumulările se pic 
că tricolora trebu

•10 ianuarie. Xu c
dabil să *e reia erețitim 
crosuri și 1" rre--.: r_ 
echipelor noastre de cm 
reluării rampSdtatahâ. 
eepind ca 14 ianuarie, 
oală trebuie să terme 
de două sâpcâa 
terenuri bune și 
prize, de pildă 
Turciei saa IsrneL

llh VIO iniLISI 1 IMISS l'l IOINJA hUHltSII

Două noi manifestări .sportive de 
masă sînt rezervate sătenilor din ju
dețele Vîlcea și Sălaj. Prima compe
tiție este intitulată „Cupa Crețenilor'* 
și se va desfășura în comuna vîl- 
ceană Crețeni. Cu începere de sim- 
hătă (ora 13). cind va avea loc des
chiderea festivă, tinerii sportivi din 
mediul rural se vor întrece, timp de 
două zile, la cinci discipline : fotbal, 
handbal (băieți și fete), volei (b f) 
handbal (băieți și fete), volei (b -- f). 
atletism — triatlon , 
tenis de masă (b f). Tot cu a- 
ceastă ocazie, la Crețeni se vor reuni 
și președinții asociațiilor sportive să-

(Continuare in pag. a 2-a)

DINAMO BUCUREȘTI
A FĂCUT MECIUL ZILEI

GRUPA A
DINAMO — S. C. MIERCUREA

10—3 (2—1, 7—0, 1—2)
CIUC

Campionii au ieșit pe gheață 
într-un echipament nou. fiecare 
avîndu-și scris pe spate, cu mari 
litere clbe, nume’e, fapt ce a u- 
șurat _ spectatorilor identificarea 
sportivilor.

□ctsor.e ssoca reorae 
museVie aresax. soc 

șî «BS
oe pase, șarje r driaB 
văditele urpecasese. 
toace la poartă- r 
spec tace*.

Liniile de auc =-e fcrsMT-O dz 
nanzcvtste aa fcacpoaa: fparx
bine fa această aeroadâ. scrA 
pungînd Prin combmatit oleccm 
apărarea adversă.

Reduși fa primele 43 de nunti
te la rolul de sparrmgpartnei 
hocheiștii din Miercurea Cue s-au 
ambiționat și s-au mobilizat fa 
repriza a treia, optmînc o rezis
tență mai dîrzâ. realizînd chiar 
un scor pozitiv in această ultimă 
treime de ioc. Dar era prea tîr- 
ziu...

Cu puțin înainte sfîrș*-
tul meciuluj jucătorul Florescu de

a avut o atitudine ire- 
fată de arbitrul 
a primit pedeapsă de 

meci nentru rea conduită. Comisia 
oe disciplină a F.R.H. l-a suspen
dat ne o etapă.

Au marcat: —
Hnțanu, Moiș. 
xinte. pentru 
Jere și Mikloș

A’J condus cu scăpări O. Barbu 
(București) și A. Balint (Miercurea 
Ciuc).

t

A

la Dinamo 
veren;;oasă 
Barbu. El

O.

Tureanu (3). Gh.
Cos tea (cite 2). A- 

învingători. V’acar. 
pentru învinși.

1) ji portarul Bogycn
STEAUA — DUNAREA GALAȚI

5—1 (0—0, 2—1, 3-0)
Timp de 40 de minute hocheiș- 

tii de la Dunărea au opus o rezis
tență foarte dîrzâ, atacurilor dez
lănțuite ale Stelei și datorită for-

Călin ANiONESCU 
Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a) ,

Siniem așadar puși in fața unei situații fără precedent în istoria Jocurilor
Oiimptce moderne. Doi ani și jumătate după ce i s-a încredințat (ia cerere) nobila 
misiune de a organiza Jocurile de iarnă și cu mai puțin de 4 ani înainte de
termen, un oraș renunță la sarcina pe care s-a luptat s-o obțină ! La Amster
dam. in 1570. cu prilejul sesiunii C.I.O., șthn ce bătălie s-a dat pentru atribuirea
Jocurilor din 197S, am asistat la grandioasa campanie propagandistică desfășurată, 
am urmărit cu emoție repetatele tururi de scrutin și ne amintim cu cîtă bucurie 
a primit vicepreședintele Comitetului olimpic al S.U.A. (acum președinte), Clifford 
Buck, vestea victoriei orașului american Denver. Cine ar ti crezut, atunci, i'ă 
toate proiectele prezentate de delegația americană sînt exagerate, neconforme 
cu realitatea, sau că ele stau pe o temelie șubredă ?

Prima deziluzie ne-au provocat-o 
organizatorii din Denver acum un 
an, cind și-au anunțat intenția de 
a renunța parțial la probele de bob 
(de 4 persoane) sau de a le trans
fera la celălalt capăt al continen
tului. la Lake Placid. Abia pe 
urmă, încetul cu încetul, au început 
să se manifeste alte forțe ostile or
ganizării Jocurilor de iarnă la Den
ver în 1976. Intîi a fost protestul 
unor comunități și asociații locale.

Opoziția cea mai puternică a venit 
din partea organizațiilor specializate 
în protecția naturii, care pretindeau 
că suma construcțiilor necesitate de 
o competiție de asemenea amploare 
ar modifica structural peisajul ori
ginar, perturbînd liniștea așezărilor,

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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HALTERELE, 

ÎN DOUĂ ACTE
sportul halterelor 

acum văduvit. Spec-

w

FĂURITORII PERFORMANȚEI

Așadar,
pare , . ..
tacolul ridicătorilor de ba

re de oțel nu mai are trei acte, 
ci doar două. Cu 33 de voturi 
pentru și 13 contra. federația 
internațională a hotărit anularea 
stilului numit „împins”. Mișca
rea aceasta pretindea înălțarea 
barei pînă la piept, apoi — la 
un semnal al arbitrului — con
tinuarea exclusiv prin forța bra
țelor. și a mușchilor pectorali. 
Practica a dovedit insă că — 
față de o regulă nu tocmai pre
cis definită —- halterofilii a- 
pelau la unele licențe de stil ne- 
permise folosind fie o ușoară 
flexiune, imperceptibilă adesea, a 
genunchilor, fie o marcată aple
care a trunchiului spre spate. 
Iată de ce oficialii au considerat 
că există suficiente motive pen
tru desființarea acestui stil. De 
altfel, devenea din ce în ce mai 
greu de făcut distincția dintre 
stilurile „împins" și „aruncat". La 
toate acestea se adaugă și argu
mentele medicilor, care pretind 
că — in special Ia tinerii halte
rofili — stilul „împins’ «olicnă 
excesiv coloana vertebrali si
provoacă pericolul leșinului. 
dacă ridicătorul pditreacd 
mult timp haltera la piept 
pocind compresiunea certei 
gulare.

Așadar. în terminologia 
terojiliei nu mai rămin 
două expresii: „smuls" și

prea 
pro-

hol- 
dccit

,.a- 
runcat”. Această reducere ta da 
bătăi de cap statisticienilor. pen- 

' tru că impune o totală revizui
re a tabelelor de recorduri âe 
toate felurile, in special în prt-

vința 
talul 
doar 
la două stiluri, in loc de trei). 
Dacă ne gindim bine, era o vre
me cînd în totalul performanței 
la haltere intrau în considerare 
cinci mișcări, pentru că se adău
ga și cîte o ridicare cu mina 
stingă și cu mina dreaptă-

Nopa hotărîre nu e lipsită de 
avantaje. In primul rind, halte
rofilii vor avea mai mult 
pentru antrenamentul la 
două mișcări dinamice, 
durata concursurilor se va re
duce cu o treime. Și numai noi, 
spectatorii, știm cit de importan
tă este această consecință, după 
ce am adăstat lungi ore în să
lile cu podium de lemn, urmă' 
rind încordata luptă a atleților 
cu kilogramele, dar sesizind a- 
desea mai greu diferentele din
tre stiluri, HflUerpfllii înșiși șțnt 
avantajați de faptul că perioade
le de irțcătire înainte de con
curs pot fi 
te, intr-un 
mitgt.

De toate 
beneficia și 
Important este 
ile consacrate 
forței st adopte imediat noi tfu- 
pantii metodologice, st se edente
ze «itoa^et pentru ca rididtoru ao 
se poati oo«cen:-n cnp-a tefc- 
năcii foarte ri^xrowe s etlor
doa£ msfdrx. attfiu-efe care
de usn fncrnre vor par-e de- 
n-xmirea de .r-Ieasre*. (VB.)

stabilirii limitelor la to- 
mișcirilor (compus acum 
din adunarea rezultatelor

timp 
cele 

Apoi,

mai bine planiftca- 
timp mult mai li-

aceste avantaje vor 
ăaherofilu robiți.

na toate serp- 
«eesttri rpwt al

Campitaatil de

Ultimul turneu final al campiona
tului republican de polo va rămîne 
fără îndoială în istorie pentru eve
nimentele inedite furnizate iubito
rilor acestui sport și,„ actorilor săi. 
O echipă, Dlnamo București, 
primul joc după 15 ani de supre
mație neîntreruptă. Alta, “ 
București, intră pentru 
dată în posesia Cupei care răs
plătește pe campioana țării. Doi 
vechi tricolori. Alexandru Szabo 
— recordmanul selecționărilor (212) 
în echipa națională Și 
Culineac, care s-a apropiat sim
țitor d? limita celor 200 de me
ciuri inter-țări (189) au îmbrăcat 
primul lor tricou de campioni. Tn 
fine, după 40 de anI de activitate 
neîntreruptă, decanul de vjrstă a! 
antrenorilor. Constantin Vasiliu, își 
vede împlinindu-se cel mai frumos 
vis : transferul medaliilor și triceu- 
rilor de campioni din șoseaua Ște
fan cel Mare în... Giulești!

Clr.e sînt autorii frumoasei per
formante? în marea tor majorita
te jucători cu multă experiență.

pierde

Rapid 
prima

Iosif

care au trecut pe rfnd prin loturile 
naționale de juniori, tineret sau 
seniori. O echipă omogenă, cu evi
dente posibilități, dar care pînă în 
vara acestui an ne lăsa cq regula
ritate impresia că suferă' de un 
complex de inferioritate în fața 
dinamoviștilor A fost însă suficient 
ca „7“-le Rapidului să sesizeze un 
moment de criză în echipa foștilor 
campioni pentru ca aceștia să fie 
deposedați de titlu.

Noua campioană nu are în alcă
tuirea sa mari vedete. Nici măcar 
tînărul Adrian Șervan, revelația 
turneului final, care ne-a amintit 
de debuturile lui Aurel Zahan, nu 
este încă un jucător pe deplin 
lizat. Dar ea dispune de un 
nunchl de poloițti cu o mare 
goste pentru culorile clubului 
și un evident respect față de 
feșorul lor, care le-a insuflat trep
tat — și vechilor feroviari si celor 
recrutați In ult.imii ani — o mare 
pasiune pentru acest joc, puterea 
,-are să-i unea vă și să-i ajute să 
biruiască în dispute dintre cele

CORNEL RUSU (Rapid)

„Cupa Construcția**

auto Pe- 
mai vechi 
vastă ex- 
care crește 
Slăvei (20),

rea- 
mă- 
dra- 

lor 
pro

ȘCOALA SPORTIVĂ ENERGIA - CÎȘTIGATOARE
Ua pubhc Eu-nenos a urmărit joi 

«•ara Ia «ala UREMOA». a doua 
ee.pe • .CUPEI CONSTBUCT1 V* 
care a oferit. I* pemee m drs- 
pr-nate. ceie ma: mar-, a-
riada-)e t'-erh Mriaa 
Ie« Drartru Traîaa Neată. Waria
Arest-a. de*: ău au un n^nărmare 
ce meciuri, m «rttat matt* vgu- 
rantă la na< |i a^nenosse proce-

regularitate și rezisteiți

RALIUL MOTORETELOR ROMÂNEȘTI
POARTĂ

Dacă prima parte a can-.p;o.--»: u- 
Jui republican de regularitate si re
zistență s-a consumat aproape ir. :r- 
tregirrie pe o vreme ccmplet r.if- o- 
rabiiă (vint și ploaie rece), actul fi
nal al raliului motoretelor romtaesd 
a beneficiat da un îimp țplerxhi 
Astfel, ultimele trei e’.ar><- a.e . 
petiției s-au desfășurat pe șoeie 
jurul orașului Slatina sub cela mai 
bune auspicii : zile însorite, organi
zare ireproșabilă i.i-g-ratt de 
C.J.E.F.S. Olt și ceilalți factori car*

R€

A.

SPRE MAREA PERFORMANȚA
află acum fa mitniie unui sncehv 
mai puțin eunasojt NicvUe Berioîa 
din Zămești, eave are meritul ce • 
fi știut sa-ei întrețină bîne mas.-a, 
pregătind-o pentru mate variamd* 
ce concurs.

Dacă toate secțiile afiliate ia fe
derația ca specialitate vor acerăa la 
viilor ater.Uâ cuvenită raliului «x- 
torete-or remănest: (au aise-.tae ca 
motive pe care nu Ie cunoaștem fccă, 
repreaertanui mtiTiiri răilor Reșița. 
Timișoara. Tg. Morag s: ai altar oo- 
tamice Metre dx» țarii, ațur:. cam» 
plor-atul ce reg.Iar-Late fi rezateetă 
va deveni o competiție vocală caro 
va putea cepesta și a’u vicari per- 
for-neri la sportul CU aegcor.

Xu pjtewi Inereia. țări • eacsem. 
ra. «riesr fn taeocăt. ertul ăe saxs- 
ciplică -ca să na strunim de ftvadgț 
co-nis de rițlva a>-Țfătc«r-_ care ex=4 
ce au trecu: — sfrrridtt — ce-ce c ba
rieră de cale ferată, eu rireong să 
se aruze renproe oe tazilra-m re- 

aL Janal n f mem ha 
sa.rrpri-a.-v a eeăor raia 
Issă de oroce zece-w

S se oare nd r-w esae 
afaaterea resoecriti a fose 

prtvtrue tztsor rtzre-

rixurîtnue lf reușita curselor metc- 
r.Jisie», traseu adecvat. Marea ma
joritate a aiergitonlor au fost tfmoi- 
r.ic pregătiți, numărul defecțiunilor 
meea-.sce sau aoandcnuriior fiind itt- 
ccmparao.l mai mic deelt cel înre
gistrat In cadrul disputelor din vară. 
Pe această linie o remarcă : motoreta 
Mcbra se conportă din ce |n cg mai 
bure. apropiL-.du-se de calitățile ma
șinilor similare din străinătate. Dor
nică de a asuce îmbunătățiri noului 
tip care se va r.umi Jdobra super" 
si vg intra fn feoricaye de serie 
ar.ul viitor, unitatea constructoare 
s -a trimis o serie ce reprezentanți 
la fața locului, pentru a constata 
eventualele slăbiciuni ale micii ma- 
șini.

Ce se poate spune despre evoluția 
concurențiior ? Din nou am reținut 
numărul redus de partieiponțL De 
la start au lipsit de dau aceasta și 
copcurenții din orașele Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Buzău si Moreoi. <a»e 
participaseră la prima pane a ccer- 
petiție:. Impresia neplăcută. Huu 
de numărul mic de concure-.ți. a fost 
imediat ștearsă fesă de oesțueee ea 
care și-au disputat Intlietatea aler
gătorii prezer.ți In concurs. Ducă 
cum se știe, campionatul s-a inchest 
cu o surpriză de proporții. Condu
ci nd cu 0 p peijalizgre pînă la ul
timii 20 de km. Ion Bobilneanu — 
campion de dirt-track al țârii — a 
fost victima unei defecțiuni meca
nice ce se putea preîntîmpina dacă 
acorda o mai mare atenție reviziei 
mașinii sale la ultimul punct de con
trol situat la Scornicești. Titlul se

DOUĂ REUNIUNI INTERNAȚIONALE DE DIRT-TRACK

d«e tehnice bine executate. RE- 
ZULTATE TEHNICE, juniori : E. 
Ihmutrj (Ptoeres-JiU b.p. M. Tr '.fan 
'Energia’ G- 
G Zamf- (
IHEMOAS

«reruli b.p.
Will. A. 
bp. I
Co-'-rr.
Er.erj a P B ruo fGr. Rosie) b.p. 

M Fraraor.: 'RaodlfH I. Rusu 
<1C M I» -pi Bâ’ar. (UREMOAS), 
L Dmmtra GCM. I) b.p. I. Năsta- 
se (UREMOAS M. Stăm at eseu 
(Metal.: bp Tr. Neată (Energia), 
A! Ixzngu Ros» b.vb. I I. Ste- 
fț-esrj C G M P C Floree (Pro- 
fTVVBh b**> I P
T B —J- (Bteereal b.p. V

«Rând
Capa a Seat «eerită de Se. sd. 

Eamtfa ca • pmaelet urmată de 
P-oerarx — 7 s «i Grivița Roșie 
- » B

SiAneu (Viitorul) b.p. 
Gr Roșie). I.

b-P-
F.
A.

Scmtonescu
~. rjr (Energia), M. 

Energia) bș D. Petrișor

Manea
V. Costache 

Barbu (Pro- 
Râducanu (Vii- 

(Metalu!) 
(Energia),

Horga (Ranid),
Pîetraru 

Pvaschiv 
Andrei (Metalul).

rft'

Azi. la „Semănătoarea**

COMBINATA
METALUL + RAPID

A. S A. BACĂU

Nicolae Herlpiu, alergqtorițl nr. 1 
în campionatul motoretelor româ

nești.
^oțo ; Dan BADEA

n- . . -------- ‘-------r - -  ■ 

ANUNȚ
Șecția,^e judo a Școlii șpprți- 

ve nr. 1 din București organi
zează o -acțiune de SELECȚIE, 
precum sg CONCURSURI DE 
INIȚIERE, în mod GRATUIT, 
pentru elevi de vîrsta 11—16 ani.

înscrierile se fac la sediul 
școlii, din Calea Victoriei nr. 
216, în zilele de marți și joi, 
între orele 10—11 și 18—20 (sala 
nr, 1).

tnăisurt di
fee» ce 
faotul că 
sâ-.Irștă suO | 
■ori. ale căror 
le amintim. Kperăm că. zei puhe *- 
rum, sportivii și teha.-:er.i: 
ts! dau seama ce gravitatea 
comise și că. In riitor ferul 
sort sa desemna ua aimaăr 
punxător ce arbitri care să 
supravegherea traseului

Tnw> lOANITESCU

vizzîi 
greșelii 
ce rv-
a*

Azi și mîine, pista 
Stadionului bucureștean 
fi gazdă a două interesante reuniuni 
internaționale de dirt-track.

La întreceri vor participa cei mai 
buni specialiști ai genului- din țara 
noastră, printre care I. Bobilneanu, 
I. Marinescu, C. Vojculescu. I. loni- 
ță și Gh. Sora, sportivi care au fost

L»

de zgură a 
Metalul va

LA IAȘI: PENICILINA — MEDICINA BUCUREȘTI
Campionatul masculin al primei 

divizii a ajuns in partea a do^a a 
turului, rezoivind pretimpuriu pro
blema Iidervilui de toamnă s: 
chiar pe cea a ciștigătoerei titl uiu: :

toate

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV • ••

xvonurile să 
aude cu fot- 

u». -___  __  Obiemenco 7
Flecare spune altceva in iegâturâ 
cu dispariția lui de pe teren. Da
că într-adavăr este bolnav. \â ru
găm să transmiteți familiei Ob'.e- 
menco din partea tuturor celor 
ce-1 iubesc, sănătate și... întoar
cere cit mai grabnică sub tricoul 
cu nr. 9 al „Universității Graio- 
va“ (TEODOR GHEORGHIAN, 
Cartier Crihala. bloc G.3, Drobe- 
ta-Tr. Severin). Obiemenco a fost 
de două ori pe e masa de 
operație de Ia dispariția” sa de 
pe teren. Motivul, un ulcer per
forat, un ulcer vechi de patru 
ani. După prima intervenție (s-a 
evitat .rezecția), avea să perfo
reze din nou. „Tunarul" Craio'ei 
a trăit cîteva zile și nopți grele 
în sala de reanimare. 
bolii sale fiind normala, 
să-I revedem pe gazon.

• „Vă rog. dacă se 
să-mi trimiteți două

® „Să nu lăsăm 
facă ravagii. Ce sa 
balistul nostru Ion

de N. CLAUDIUDesenEvoluția 
sperăm

poate, 
_ __ __ adrese i a 
Federației române de tenis și a 
Institutului de Educație Fizică și 
Sport. (HORIA PARALESCU, 
Brăila). Ambele sînt în București. 
Prima pe str. Vasile Conta 16, 
'sector 11 cealaltă pe str. Maior 
Ene 12, sector VI.

• „în comuna Dărmăneștl din 
județul ,Bacâu, elevii de la Școa
la generală nr. 1 — sub conduce
rea profesorilor E. Șerbănică și I. 
Ariton ■— au început să acopere 
cu zgură terenul de handbal din 
curtea scolii, să amenajeze i.ltul 
de tenis de cîmp". (EUGEN TEI- 
RĂU. corn. Dârmănești. jud. Ba
cău). Felicitări harnicilor despre 
care ne scrieți, succese sportive 
pe terenurile ce se amenajează !

0 „V-am mai’ rugat de două 
ori si nu m-ati luat în seamă. 
Vreay șă . corespondez cu „vete
rani" ai echipei de fotbal Din?.- 

Vrețl să-mi faceți o bucurie?*1 
GHEORGHIU, corn, 
jud. Neamț), fnrfife-

mo.
(CORINA 
Gherăiești.
rent de cite ori ne veți ruga, nu 
avem cum vă ajuta. Eu și colegii 
mei de redacție nofiind veterani 
ai formației Dinamo, nu vă pu- 
tom serie. Totul depinde, 
de corespondenta directă 
dv. și Ozon. Ene. Datcu, 
weitler III... sau la cine 
gîpdit.

pui că, 
dintre
Nun- 
v-ați

e „Vă rog mult, trimiteți-mi 
cîte o fotografie — cu autograf 
— de la excelenții noștri tenis- 
meni Ilie Năstase și Ion Țiriac”. 
(NADIA MARINESCU, str. Ana 
Ipătescu 5. Pitești) Imposibil. Vă 
gîndiți ce stoc de fotografii sem
nate ne-ar trebui ca să satista- 

’ cern toate cererile de acest gen 
care ne vin ? Un sfat : încercați 
să le găsiți. Au apărut, în libră
rii, la chioșcuri de ziare.

• „Am aflat că naționala de 
rugby a României susține în luna 
noiembrie două întîlniri i cu re- 
prezentativelș R.F. a Germaniei și 
Franței. Sînt meciuri amicale șuu 
în cadrul unor competiții oficia
le'1 ? (GH. NEGRU, str. Republi- 
cli. Giurgiu). Primul — ce se des
fășoară mîine — este amical- Al 
doilea, tradiționalul meci cu pu
ternica reprezentativă a Franței, 
este în cadrul turneului F.I.R.A.

• „Am rămas plăcut surprinși 
de faptul că într-o localitate izo
lată cum este Anina — ți sub 
presiunea unui public înflăcărat 
care dorește aprig victoria echi
pei sale — trei bărbați au avut 
tăria de a arbitra corect meciul 
de fotbal dintre C.F.R. Arad și 
Minerul Anina. Mulțumim lui Ion 
Barbu, Mircea Izghirean și Gheor
ghe ciepe". (ASOCIAȚIA SPOR. 
TIVA C.F.R. Arad). Felicitări 
bărbaților și din partea noastră !

Rubrică redac'ată de
Modesto FERRARINI

mai dificile. Să nu uităm nici un 
moment că, în acest an, Rapid a 
cîștigat un turneu internațional în 
Belgia, a întrecut reprezentativa 
Cubei cu 4—1 și a realizat un scor 
egal (3—3) cu Pro Recco, la Ge
nova.

Purtătorii caschetei cu nr. 1, ma
istrul eleetrician Pavel Mureșan (29 
de ani) și maistrul 
tre Chețan (31) șînt 
internaționali, cu o 
periență, alături de 
tînărul tehnician Florin
un portar cu certe perspective. Ju
ristul Alexandru Szabo (35), tehni
cienii Iosif Culineac (31), Valeriu 
Țăranu (27), Nicolae Oleac (26), Ba
dea Băjenaru (26), profesoaru] Cor
nel Rusu (28) au fost în cele mai 
multe partide oamenii de bază ai 
formației. Antrenorul C, Vasiliu 
își pune insă cele mai mari speran
țe în tinerii Adrian Șervan (16) — 
elev, Ilie Slăvei (20) — actualmente 
militar și Bogdan Bartolomeu (26) 
— student, pe care nu ar fi excjus 
să-i vedem jucînd, anul viitor, în 
prima reprezentativă a țării. Lotul 
campionilor a mai fost completat în 
acest an cu maiștrii tehnicieni Va
lentin Medianu (29), Ion Miu (31), 
cu funcționarul Florin Țeodoru (24) 
și elevii Gheorghe Ilie (16) și Ma
nea Popescu (20).

Cînd vorbim de noua campioană 
a țârii nu trebuie să uităm de a- 
portul antrenorului C. Vasiliu, de 
eforturile ciutului glulețtean (care 
și-a înzestrat în a-cest an secția cu 
un frumos bazin descoperit), șau de 
inginerul Petre Măinescu, președin
tele secției, omul prezent cu trup 
si suflet la toate necazurile și bucu
riile team-ului rapidist.

Să nu-i uităm și să-i cinstim ca 
pe niște merituoși învingători.

înttmplarea a făcut ca I.C.H.F. 
să fie echipa care să dețină, pen
tru a treia oară consecutiv, „capul 
de afiș“ al etapei campionatului 
național de baschet masculin. De 
astă dată. I.C.H.F. va alcătui „cu
plul" derbv-ului cu simpatizată for
mație clujeană Universitatea aflată, 
ca și echipa bucureșteană, 
să după cele patru etape 
rate pînă acum.

Desigur însă, pe lîngă 
creat prin însăși situația 
vinse a celor două team-uri, par
tida este atractivă și prin tradiția 
IQMHirii- r ar.'erioare în care de 
obicei, victoriile au alternat. în în
trecerea de mîine, I.C.H.F. se pre
zintă cu un lot complet datorită 
refacerii lui Dikai, probabil princi
palul adversar al pivotului 
Demian. La studenți. nici 
tate, ei venind la București 
exș. echică care a învins

neînvin- 
desfășu-

interesul 
de neîn-

clujean 
o nou- 
cu ace
la scor,

Ultim* etapă a campionatului di
vinei A de judo programează — 
itaMtt si duminică — triunghiula
re deosebit de interesante.

Stmbătă. la Buzău, echipa locală 
A-S-V. v» lupta cu formațiile Uni- 
versâtataa Cluj și Mentorul 
Aflfadu-se. înaintea acestei 
-z egahtate de puncte cu

Staâătâ ți duminică

FIX ALELE .CEPEI ROMÂNIEI

<w •

etape.
Dinamo

i

EDIȚIA 1972
vori felul tn care 

-■-antele generației 
Crișu, și Magdalena

la poate
Dan 

într-o

Pongraț și Al. 
principalii pre- 
talonați 

de C Dote. în fine, la sabie 
irnsăciae pornește favorit,
dsp.te ia care somai O. Vintilă și 
C 5 kotae -ar putea incomoda. 
Anpcâa ea iaterea, de asemenea, 
«votați* tinerilor I. Pop, C. .Marin 
a M Meua'.i

f TENIS DE MASĂ

□etct

lft.

MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI»

Duminică, pe stadjce-R 
gust* dis Gaiptalâ de Ia ora 1J-J5 
ÎO deschidere la meciul de fotbal 
Rapid—JiuL va avea Joc flnxa 
„Cupei municipiului'* la otoâ. Se 
vw intiini echipele CP B (eans- 
ptoară republicanii p Univers.ta- 
tea București.

S-a născut la 10 sep
tembrie 1944. Are 1.7» 
m șl 74 kg. Este com
ponent al echipei Ea* 
pid București din 1068. 
A mai jucat in forma
ția Dinamo București. 
A deputat in echipa na
țională In 1989 intr-un 
meel împotriva repre
zentativei R.D. Germa
ne. De atunci, el a mal 
fost selecționat de 90 
de ori. Înscriind 60 de 
goluri. A participat la 
campionatul european 
din 1970 (Barcelona) Șl 
Jocurile Olimpice din 
1972 (MUnchen). A ab- 
solvlț Institutul Ce edu
cație fizică și sport. 
Actualmente deține
funcția de antrenor a1 
echipei de juniori mici 
din cadrul clubului 
Rapid. Este căsătorit Ș‘ 
are un băiat.

turneul “ 
pe cîș-

Rapid—Dinamo din 
care avea să decidă .
2—2. Dinamoviștij se aflau

Era repriza a treia a meciului de polo 
final al campionatului național, partidă 
ligâtoaiea titlului și scorul se menținea 
în superioritate numerică și feroviarii se apărau cu dîrzenie pentru 
a nu primi gol, O intercepție fericită, o cursă pe tot terenul a lui 
Cornel Rusu. un șut cu boltă spre colțul lung al porții st... gol îm
potriva cursului jocului. A fost momentul decisiv al întîlniril, cînd 
feroviarii — cu un om în minus (!) — au luat conducerea și nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit.

Jucător sobru și conștiincios, cu certe calități tehnice, dîrz apără
tor și atacant percutant cu șut foarte puternic, Cornel Rusu este 
unul din oamenii de bază ai team-ului feroviar, încununat pentru 
prima oară cu titlul de campioană. Excelent om de echipă, gata să 
suplinească în orice moment o . greșeală a coechipierului său și să 
nu precupețească nici un efort pentru colectivul din care face parte, 
el este un frumos exemplu pentru poloiștii mai tineri.

DIN NOU MECI ÎNTRE DOUĂ NEÎNVINSE

pecu două săptămîni în urmă 
Rapid în sala Giulești.

La Cluj, un alt derby, dar al co
dașelor. Se întîlnesc Politehnica 
Cluj și Acadmeia Militată Bucu
rești, ambele fără nici 
după patru etape.

ECATERKNA

o victorie

SAVU,

Celelalte meciuri ale etapei sînt: 
Rapid—Dinamo, IRFS—Farul Con
stanța. Universitatea Timișoara — 
Voința București. Jocul Politehnica 
București — Steaua (76—85) a a» 
vut loc luni.

IN MARE REVENIRE
DE FORMA

îp cadrul verificărilor 
tuează în vederea unei 
cîț mai bune în divizia A, fosta 
campioană feminină a țării, echipa 
Politehnica București, a susținut 
un util turneu în Cehoslovacia, 
obținînd următoarele rezultate : la 
Fraga (Marele Premiu al orașului 
Praga): 53—52 cu Polonia Varșovia 
(formație clasată pe locul 3 în 
campionatul polonez), 61—76 eu 
Slavia Praga și 68—69 cu Chemie 
Halle (cu șapte componente ale re-

ce le efec- 
comportări

TRIUNGHIULARELE 
ULTIMEI ETAPE

Brașov — clasată pe locul al II-lea, 
— formația din Buzău poate schim
ba poziția cu cea brașoveană dacă 
va obține victorii categorice.

Duminică după amiază, pe sal
teaua din sala Giulești, va fi de
semnată campioana țării. Echipa 
gazdă păstrează — cel puțin teo
retic — prima șansă, fiind favorită 
în partidele cu Vagonul Arad și 
Constructorul Miercurea Ciuc. în 
triunghiularul I.E.F.S. — Șe. sp. nr. 
2 București — Dinamo Brașov for
mația oaspe poate obține un punct, 
dacă nu chiar două.

prezentativei R.D. Germane); la Ki- 
jov : 85—87 cu Moravia Kijov (du
pă prelungiri); la Brno: 72—70 au 
Uni verși ta.
Politehnica 
lava, la o 
următorul 
Bratislava, 
3. Lokomotiv Bratislava.

Din lotul bucureștencelor a lipsit 
din motive obiective Gabriela Cio
can. In cursul meciurilor, a Ieșit 
în evidentă forma bună a majori
tății jucătoarelor. De altfel, la Bra
tislava, Margareta Pruncu a cuce
rit locul I în clasamentul realiza
toarelor aruncărilor libere (85<’/o). 
iar la Praga sa fost premiată Eca- 
terina Savu (909/,). Baschetbaliste 
cu cea mai mare eficacitate a fost 
Suzana Szabados (145 p), dar o e- 
voluție cu totul remarcabilă a avut 
și noua căpitană a echipei, Ecate- 
rina Savu, autoarea a 117 p (51«/0 
la aruncări din acțiune, 71’70 la ce
le libere !). Apreciata internaționa
lă a fost jucătoare de bază în toa
te cele opt partide. Promițător 
s-au comportat Viorica Boea șl ~ 
dica Marinescu-Stănoiu.

în sfîrșit, demn de amintit 
centajele generale ale echipei: 
la aruncări din acțiune, 62,5% la 
aruncări libere

INTÎLNIRI
LA

Ca și la greco-romane, campio
natul republican de lupte libere pe 
echipe se apropie de turneul final. 
Cele 18 formații din prima divizie 
își vor disputa duminică întreceri
le din cadrul penultimei etape. Cu 
acest prilej sînt programate o serie 
de meciuri ce pot fi hotărîtoare 
pentru configurația clasamentului

Di CAMPIONATELE

avea 
i In- 
e »e 

cea 
cea

O NOUA ETAPA

REPUBLICANE
minică. de la ora 8. masculin t 
Voința Buc. — Comerțul Tg. Mu
reș. de la ora 11. feminin: Pro
gresul Buc. — Politehnic-a Buc.

în provincie se vor juca dumi
nică următoarele 
Arad "• Voința — 
CSM. — Voința 
Voința — C.S.M.

tntflniri : băieți : 
C.S.M. Cluj, lași: 
Cluj ; fete: Arad- 
Cluj. '

LA SFÎRȘITUL ACESTEI SAPTAMINI

ATRACTIVE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag I)

tn încheierea turneului, 
a luat parte la Bratis- 
competitie încheiată eu 

clasament: 1. Slovan 
2. Politehnica București,

Ro-

pro-
44»/,

IMPORTANTE 
„LIBERE"
la Constanța se vorfinal. De pildă, 

întîlni primele două plasate în seria 
Est, Steagul roșu și Dinamo Bucu
rești, cu Tomistex Constanța, for
mație ce luptă pentru evitarea p- 
ziției ,de penultima clasată. Dinamo- 
viștii bucureșteni, din rîndul cărora 
absentează cîțiva oameni de bază, 
pot pierde locul care le-ar da drep
tul să evolueze în turneul final. O 
reuniune echilibrată și, deci, inte
resantă se anunță și cea de la Bra
șov. Echipe participante : Vulturii 
Textila Lugoj, Rapid și A.S. Arma
ta din localitate. Așteptate cu inte
res sînt și partidele de la Tg. Mu
reș. unde Mureșul din localitate va 
întîlni pe Lemnarul Odorhei și Di
namo Brașov.

în celelalte triunghiulare se vor 
disputa următoarele meciuri (LA 
BRĂILA) : Autosport Șf. Gheorghe
— C.S. Tîrgoviște — Progresul Brăi
la ; LA IAȘI : Progresul. București
— Dunărea Galați — Nicolina Iași; 
LA BUCUREȘTI : Steaua — C.F.R. 
Timișoara — Olimpia Satu Mare.

SIMBATA
Sala Giulești, de la ots 

Dinamo (mA), Rapid

namo — C.S.M. Reșița (tineret); ora 
14: Dinamo Buc. _ C.S.M. Reșița 
(Divizia A); stadionul Metalul, 
11 : Metalul Buc.
(Div. B); teren 
romet — Sp.
Dinamo (teren III), era 10; Pinarno 
Obor — Azoțul Slobozia; te,ren Elec
tronica, ora 11 : Electronica — Uni
rea Tricolor; teren Autobuzul, ora
11 : Autobuzul — T.M.B.; terenul FI. 
roșie, orși 11 : FI. rqșie — Sirena 
(meciuri în cadrul Div. C).

HOCHEI : Patinoarul „23 August“j 
de la ora 1,6.30: S.C. Miercurea Ciuc 
—- Dunărea Galați, Dinamo — Steaua 
(jocuri în prima grupă a Diviziei A)-

JUDO : Sala Giulești, de la ora 15: 
Rapid Buc. _ Vagonul Arad — Con 
structorul M. Clue și I.E.F.S. Școala 
sp. nr. 2 Buc. — Dinamo Brașov 
(meciuri în cadrul div. A,).

LUPTE : Sala clubului Steaua, de 
la ora 10 : Steaua — Qlimpia Snțy. 
Mare — C.F.R. Timișoara 'meciuri 
in cadrul campionatului pe echipe).

POPICE : Arena Giulești, de la ora 
8 : Rapid București Laromet Bucu
rești — schimburile 4—6.

RUGBY : Stadionul Dinamo, ora
12 : România — R.F. a Germanjci.

TENIS DE M^XSA : Sala Progresul, 
dg la ora 8 : Voința București Co
merțul Tg. Mureș (masculin): de la 
ora 11 • Progresul Buc. — Politehnica 
Buc. Meciuri în cadrul returului 
campionatelor republicane.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
I.E.F.S. — Universitatea Ci u i 
Electra — Universitatea Cluj 
Rapid — Ceahlăul P. Neamț

ara
Delta Țulpea 

Laromet, ora 11: La* 
Ciorogîrla: stadionul

BASCHET : 
1* : Rap-.d - .
— M»cca>; Tei Ariv (C.C.E. la fete) 

HOCHEI : Patinoarul .53 August”,
le ;a ora ».» : Timava Odorhei — 
Avto-ul Gheorghiem. Agronomia Cluj
— IJ»q.G (joeuri tn grupa secun
da a Crc-zies A)

POPICE : Arena Instalatorul, de la 
se» IC i Instalatorul București — 
VtMtta Constan» (t); arena Cjiulești, 
de la ora ic : Rapid pucurești — La- 
remet BctrcreS’; (m). Meciuri în earn- 
pienatui diviziei A.

Tî'.rț MASA : Sala Progresul
(str dr. Staleovici). de la ora 16 : 
Proere<rl Buc. — Spartac II Duc. 
(tamnin) : de la ora 18 : progresul 
S : - _ Comerțul Tg. Mureș (mas
culin). Meciuri țn cadrul returului 
eamptenatelor republicane.

VOLEI : Sal* Constructorul, ora 11: 
Constructorul — Universitatea Bucu- 
rest: (IA): sala Progresul, de la ora 
17 : Progresul — Rapid, I.E.F.S. — 
Steaua (mA).

SCRIMA : Sala Floreasea II, ora 
* : finalele „Cupei României”.

DUMINICĂ •

brilor tuturor asociaților «portve din 
sector. Condițiile de înscriere : vțrs:» 
minimă 11 ani, vlrs’-a maximă— neli
mitată. Pentru aceasta. organiza:?-;» 
au prevăzut disputarea a sase probe 
pentru următoarele categsrii de spor
tivi : 11—13 ani (fete — 40) m. bă
ieți — 600 m), 14—16 ani («00 m — 
800 m), 17—19 ani (800 m — 1 000 m). 
19—30 ani (800 m — 1500 m). Si — 
45 ani (1 000 m — numai bărbați), 
peste 45 de ani — 1 500 m.

cație Fizică și Sport, să fie încunu
nată da succes.

în același timp, în altă parte a 
țării, la Zalău, se vor desfășura în
trecerile dotate cu „Cupa agriculturii 
sălăjene", competiție organizată de 
C.J.E.F.S.-Sălaj, U.J.C.A.P. și Comi
tetul județean U.Ț.C. Cei aproxima
tiv 350 de sportivi săteni se vor în
trece la fotbal, handbal, volei, atle
tism și trîntă. Reuniunea sportivă de 
la Zalău constituie faza județeană a 
competiției care, în primele etape, 
s-a adresat mare} mase de sportivi 
de la nivelul asociațiilor, comunelor 
și centrelor de comună.

tești din localitățile din vestul ju
dețului Vilcea, pentru a participa la 
un schimb de experiență. Este o bună 
inițiativă, In cadrul căreia, factorii 
cei mai apropiați de mișcarea Spor
tivă rurală își vor putea împărtăși 
din experiența iar în acest domeniu. 
Sperăm 
nea de 
reia își 
cșa și 
care se bpeură de sprijinul material 
al Consiliului Național pentru Edu-

COMPETIJII DE CROS LA BUCUREȘTI.,

ca, in aceste condiții, acțiu- 
ia Crețenf, la organizarea eă- 
dau concursul C.J.E.F.S. Vîl- 

Comitetul județean u.ț.c. și
„Șl IN JUDEȚUL TIMIȘ

O interesantă acțiune sportivă cu 
. caracter de masă va avea loc dumi- 

nică în Capitală. C.E.F.S. — sector VI 
; organizează, pe aleile Bazei hipice din 

Calea Plevnei, un cros la care se 
scontează prezența a minimum 1500

de tineri și... mai vîrstpici. Competi
ția, închinată , celei de a XXV-a ani
versări a Republicii este deschisă e- 
levilor școlilor generale, ai liceelor, 
și școlilor profesionale, ca și mem-

Profitînd de condițiile atmosferice 
favorabile. Consiliul Județean pentru 
Educație Fizică și Sport — Timiș va 
organiza două competiții de cros, 
una rezervată juniorilor timișoreni 
(va avea loc in Pădurea Verde) si a 
doua, cu caracter județean, deschisă 
juniorilor începători, programată la 
Buziaș. Indiscutabil, o frumoasă ini
țiativă caie, șîntem convinși, va fi 
continuată.

BASCHET : Sala Dinamo, de la ora 
10: I.C.H.F. — Universitatea Cluj 
(mA). I.E.F.S. — Farul (mA).

BOX : Sala UREMOAS, de la ora 
10 : finala „Cupei Voința11.

FOTBAL : Stadionul „23 August*, 
ora 11: Rapid — Jiul (tineret): ora 
13 : demonstrație de oină; ora 14: Ra
pid Buc. — Jiul Petroșani (Divizia 
A); stadionul Dlnamo, ora 12: Di-

8.SO ! 
f Af), 
(Am), 
(Af).

SCRIMA : Sala Floreasca n, ora 
8.30: finalele „Cupei României'1.
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UNIVERSITATEA CRAIOVA STEAUA DINAMO C. S. M. REȘIȚA» >

ULTIMELE REZULTATE: edi
ția 1969—70: 1—0, 1—4 ; 1970—711 
0—2, 1—1 ; 1971—72 1 2—1, 1—1.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE. Studenții au „studiat" 
toată săptămîna cu multă ambiție 
pentru a oferj liderului o replică 
puternică. Joi a avut loc un joc In 
familiei (8—0 cu tineretul, Desei- 
nicu — 6 goluri ! !). Antrenorul 
Cernfiianu va folosi, se pare, for
mația : Oprea — Nicuîescu (Ciocîr- 
lan), Bădin, Sameș, Velea — Strim- 
beanu, Ivan — Țarălungă, Bălan, 
(Mincioagă), Deselnicu, Marcu.

Bucureștenii au plecat, ieri la 
prînz, la Craiova, unde sînt hotă- 
rîți 
In 
tiri 
Un 
Baruch, 
după

să-și apere poziția de lider, 
numele acestui scop, pregă- 
peste pregătiri conduse și de 
expert în... atletism, prof. E. 

Sătmăreanu e refăcut 
accidentarea din jocul cu 

„U“ Cluj și va apare mîine în for
mația care, după toate probabili
tățile, va păstra structura celei de 
duminică. Adică i Iordache — Săt- 
măreanu. Ciugarin, Negrea, Hăl- 
ntăgeanu — Dumitru, Vigu — Pan- 
tea, Năstase, Iordănescu. Aelenei. 
Printre rezerve : T.’itaru, Voinea. 
Cristache, Ștefăneseu.

ARBITRU: Gr. Birsan (Galați)
ACESTA E DERBY-UL ETAPEI! 

Și în jurul oricărui derby se poar
tă cele mai diverse discuții. De 
exemplu, se spune la ora actuală 
că studenții n-au pierdut încă r.ic: 
un joc acasă, iar Steaua n-a cîst’- 
gat o partidă In deplasare. Se mai 
vorbește de abilitatea atacului mi
litar dar șj de „sincopele* din a-

părarea Stelei. Cît despre elanul 
oltenilor, acesta e arhicunoscut 
Rămîne de văzut dacă lipsa „to
rentului" Oblemenco (aflat în spi
tal, după operația de ulcer) va pu
tea fi suplinită de jocul celorlalți 
otacanți eraioveni, mari specialist: 
ai contraatacului... în deplasare. In 
cazul unui derby, cel mai diplo
matic pronostic este remiza. Iure
șul craiovean ordonat de Strim- 
beanu și maturitatea tactică a e- 
chipei cu Dumitru la pupitru pot 
converti, însă remiza teoretică. 
Dar ceea ce-și dorește cronicarul 
este ca derbyul acesta pentru ini
mile tari să fie un exemplu de 
fair-play. (Mircea M. IONESCU).

tcarea i Cavai — Cheran. Dobrău, 
Sandu Gabriel, Deleanu — 
Nunueiller VI — Lucescu. 
Popescu. Dumitrache, FI. 
trese u.

La Raș.ta pregătirile s-au 
jurat zilnic săptămina 
luni, 
teh.nx-tacne,

Dinu. 
Doru 

Dumi-

F. C. ARGEȘ SPORTUL STUDENȚESC*
UI.TI MELE KEZULTATE. C«> 

două echipe r.u s-au ma; tatilsA, 
pînă acum, £icioda:ă Ia meciuri ofi
ciale.

PREGĂTIRI. FORMAȚII PtOKA- 
BILE. F. C. Arge», gaza* paruce; 
de miine, s-a inapci*:. Ia eu.*wl zi
lei de ieri, la țară, vemnă pe U Ma
drid. Săpăinlna actasu. 
tLri satisfacția u-ri ealSteAri te 
turul următor al C.CJL, a 
pentru echipa pttațxeanâ ne prLe; 
de max due scJâmâr: Lmce *i nera-e. 
Ia care se adaugi ți oboseala tâLL- 
toriei. Tocmai ce »ree-e *i JCt>ra «

«cje»-.

•are
us

desfâ- 
aceasta i 

cu caracter fizic, marț;, fizic- 
miercuri. jac -școală

eu echipa de juniori, joi și vineri, 
cu accent oe centrări, trasul la 
poar ă și transmiterea mingii la 
d-stanțe mari (pasa lungă). Vineri, 
echipa a plecat eu trenul, la Ti
mișoara. de unde tț> va continua 
az; drumul cu avionul. La antro- 
Mama a participat si Nestoro- 
viei. F. sd restabilit, antrenorii 1. 
Rt.nhardț ți p. Bratu contează pe 
re .-.'.rare* lui In partida eu Di- 
namo. el urmind

i rest,
a îatflnirea eu Petrolul, 

reșițeni speră lntr-o
■ btmă și un rezultat 
t. București.
j ■ K. Conara (Ploiești).

-CHEIA MECIULUI" va fi după 
Pim.-ea poastră, comportarea ata
ci.:. c namovist. Revenirea aces- 
t_A la ua randament rft mai a* 
pr-c at de posibilitățile, verificate, 
ale ecetpeeee; or săi va însemna 
o sasruaâ dificilă pentru oaspeți, 
ta eaa eoetrar. soarA partidei ur- 

j U Le decisă de cele două 
apărări. (P- GAȚU).

Fără să aștepte desigur pledoaria, noastră, de 
săptămina trecută. în favoarea unui ioc ofensiv, 
formațiile gazdă au abordat meciurile lor de pe 
aceste poziții, ale jocului de atac, avîntat. A fost, 
mai ales, cazul echipelor Farul Constanța, F. C 
Argeș, CS.M. Reșița, Sportul studențesc și Jiul 
Petroșani care. In partidele susținute de ele pe 
propriul teren, cu Rapid, Sport club Bacău, Pe
trolul, Universitatea Craiova și, respectiv, Steagul 
roșu, au declanșat ofensiva încă din start, însu
flețite de marea dorință, aceea de a obține, a- 
casă, ambele puncte puse în joe.

O singură formație gazdă — dintre toate cele 
enumerate mai sus, Jiul (și ea... foarte greu) — 
s reușit, însă, să-și atingă scopul dorit.

In rest ? Un eșec (înfringerea Farului) și trei 
partide egale (la Pitești, Reșița, București), ceea 
ce. in ultima analiză, cam tot eșecuri se cheamă...

De ce — devine 
eforturi în van ?

încă 
înscris 
țuite...’ 
minare 
caracteristica jocurilor, motivul major, aflat la 
baza rezultatelor negative. Se poate deduce, de 
la început (și lectura articolelor respective aduce 
lămuririle necesare), că formațiile cu evoluții pe 
propriul teren, au atacat, în genere, stereotip, fără 
orizont, înlesnind, astfel, în bună măsură, misiu
nea echipelor vizitatoare. Trimițînd la tipicul 
exemplu din „sportul nobilei arte" și urmărind 
asemenea jocuri aveai în față imaginea boxerului

mai tot timpul, adversarul din 
care, lovind numai în mănuși,

Al

firească întrebarea aceste

cronicilor respective („Un gol 
a rezistat atacurilor dezlăn- 

„Do- 
etc.) ni se prezintă

din titlurile 
in min, 12
„.„Zadarnice, eforturile gazdelor"., 
fără perspectivă"

care-și înghesuie, 
corzi în corzi, dar 
nu punctează de loc.

Se înțelege de aici, că sorți mai mari de izbîn- 
dă vor avea doar formațiile care ISI SPRIJINĂ 
OFENSIVA PE UN REGISTRU TACTIC MAI 
AMPLU, MAI VARIAT ; doar acele echipe care, 
atacînd meterezele adversarului, mai schimbă vi
tezele (prin accelerarea, cînd și cînd, a tempou- 
lui, prin folosirea variată a paselor), care alter
nează direcțiile, folosind, în scopul străpungerilor, 
și zonele frontale, dar și pe cele de pe părțile la
terale ale terenului, mai puțin aglomerate de că
tre partenerul de întrecere.

în fața unui asemenea repertoriu bogat (posibil, 
firește, numai printr-o exersare atentă, asiduă, 
în timpul antrenamentelor, a acelor mult folo
site jocuri-școală) orice redută, a se citi sistem 
defensiv, poate fi expugnabilă.

Venind în sprijinul afirmațiilor noastre și pen
tru a întări aceste generalități și cu exemple cît 
se poate de proaspete, ne vedem nevoiți să ape
lăm la cele trei faze la capătul cărora Real Ma
drid a reușit să puncteze în partida, de joi, cu 
F. C, Argeș. Toate cele trei goluri, înscrise dintr-o 
zonă accesibilă finalizării, au fost pregătite, în 
prealabil, în zonele laterale, 
xemplu, din acelea ce vin să 
ofensivei lucide 1

Greșeli, mai vechi și mai 
actual acest imperativ: să 
gîndit, lucid.

Au fost faze — e- 
pledeze în favoarea

noi, fac pe deplin 
jucăm ofensiv, dar

G. NICOLAESCU

sa ia lecui lui 
formația va fi

STEAGUL ROȘU C. F. R. CLUJ

1969—
1-0,

BELDEANU: — Dragă Dumitrache, 
băieții de la Sp. studențesc spuneau 
că voi cam aveți complexe în fața... 
noilor promovate !

ȘC* r X

S, C. BACĂU - A. S. A. TG. MUREȘ calcule Intre dorința de 
■EABUTTARE SI SPERANȚE. Rar-

- Mi. ludbtfad tecmnte arte Tini u ---------------
RAPID - JIUL

ULTIMELE REZULTATE : 1969 — 
TO : 1-0, 1-1 ; 1970—71 (A.S.A. In di
vizia B) : 1971—72 : 1—0, 3—3.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PROBA
BILE. Ambele echipe au efectuat an
trenamente obișnuite, punctate la 
mijlocul săptâminil eu cite un joc de 
verificare. S.C. Baciu a jucat cu 
Textila Buhuși (Div. Cj. A.S.A. șl-a 
ales ca parteneră, propria formație 
de tineret-rezerve. Băcăuanii au ciști- 
gat lejer, eu 6—0 (2—0), jucătorul cel 
mai eficace, numindu-se Pană (3 go
luri înscrise). Formația băcăuană nu 
i-a putut cuprinde și pe Dembrovschi, 
accidentat în etapa precedentă. In
ternaționalul lui Sport Club se afla 
Ja aeea oră în București, pentru un 
control medical amănunțit, dar trau
matismul suferit, !a mușchii gemeni, 
îl scoate practic din formula de echi
pă pentru meciul de miine. A.S.A.. 
însă, a fost învinsă de cadeții săi

7—1, dar Bene nu nu foarte s^pA- 
rau Inunrtt sartatiru retor doo* 
goluri slnt doi to»*.;»•□ ațtepeaV ea 
nerăbdare la prima iormație : V*-
radi ți Caniaro.

După mate probabmUțiX 
echipele se vor alinia !.-. arad
alcătuire : S.C. Bacăw : Ghiță — Mtoe, 
Catargtu, Veiîcu, Marsnțota — Vita- 
fu (Sinăurea.-.u), Hrsțrj — & A-.ra.Tt. 
Pană, RugîubeL Ftorea (BHafKE 
A.S.A.: Nagel — Sz626sn UntMaț 
(Toth), Ispir, Czako — Soldai, Ona 
(Varadi) — Fazekaș, Naghi, Murețxn, 
Hajnal.- -----

ARBITRU: K. Ghemigean (Bucu
rești).

UN
TREI 
chipe 
isprăv 
cută. Desigur, dom____ _________
lă va fi de partea gardrlcc. dar ob- 
sersalorii ater.țî voraese deso-e • 
slăbiciune croniză a aumîul S.C. 
Bacău și a apărării kd AA-A. Un 
duel intre două eempartiment* nai 
puțin forte poate petența -.aloarea 
elementului surpriză5 (las CUPEN n

ULTrxrLX REZULTATE : 1969 — 
»: 4—1. 1-1: WD-Tl : 1—0, 2—0 ; 
1FH—72 : S—L l—A

PVEGATtRL ÎWiAȚIl PROBA- 
BILE. saeri-i cu Rapid Viena.

!x ac I.crat doar juci-
terj care ■■ aa evoluat miercuri In 
MSafraa ca taiMtia ricncză. Vi- 
-rr- îx'-rtf- jX rapidist a luat parte 
la e roU «■: ’» se pregăhre. Azj, 
e ce oaî 'X ««tepletată cu un film 
sau «tpactarai reerțetb Giulățtenti 
!s — ah țpe-»zțe tn partida «

ISe Geaava pe spunea că Jn... 
tabăra ’.rr ccnsseț»» optis^mul, buna

HAJNAL: — Eu zic, Ghiță, si nu 
facem notă discordantă ; să punem, 
și noi, aici, la nule, un unu!

MECI SUB SEMNUL CELOR 
PROBABILITATE Ambele e- 
au prins „gustul mierii" dupâ 
Ie frumoase de duminica trt- 

sinarea teritorii-
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COMENTARII DUPĂ ACEL 1-3 DE LA MADRID

F. C. ARGEȘ A INTRAT PE- TEREN
PREA SPERIATA DE FAIMA ADVERSARULUI

4
MADRID, 10 (prin telefon de Io 

trimisul nostru).
Seara, tîrziu, după terminarea 

partidei de la Madrid, am întîlnit 
în holul hotelului „Don Quijote" o 
veche cunoștință, secretarul gene
ral al federației portugheze, Lacer- 
da, un bun cunoscător al fotba
lului, venit în capitala Spaniei pen
tru a urmări meciul retur dintre 
Real Madrid și F.C. Argeș. Se afla 
împreună cu Santiago Bernabeu, 
președintele lui Real Madrid. Dis
cutau despre meciul care se ter
minase ; discutau aprins, firește, 
despre fotbal. Ne-am permis să-i 
deranjăm pentru eîteva clipe, pri
lej de a afla opiniile unor oameni 
care au văzut multe meciuri de 
fotbal în viața lor. Amîndoi aveau 
să spună că meciul dintre Real 
Madrid și F.C. Argeș nu a fost 
prea frumos și că nici nu putea 
fi. deoarece astăzi fotbalul euro
pean este net dominat de interese 
precise, datorită caracterului oficial 
al majorității țntîlnirilor existen
țe îptre echipele de club. Acesta 
este de fapt adevărul despre me
ciul la care am asistat joi seara, 
pe stadionul Santiago Bernabeu. 
Dacă nu a plăcut la vedere, dacă 
latura spectaculară a lipsit cu de
săvârșire, nu se poate spune totuși 
că meciul nu a fost trăit din plin 
în cele 90 de minute, că a fost lip
sit de acea încărcătură de maxi
mă tensiune, care domină de obi
cei un meci disputat pentru cali
ficarea într-o etapă superioară, în- 
tr-o 
este

La
F.C.

competiție de prestigiu, cum 
Cupa campionilor europeni.
Madrid s-a văzut clar că 

Argeș a întîlnit un adversar

darieșit din formă, fără sclipiri, 
tocmai în aceste condiții jucătorii 
piteșteni au scăpat posibilitatea 
obținerii unui rezultat, care să le 
deschidă drumul mai departe in 
competiție. Cu toate că au fost 
avertizați, din vreme, că echipa 
Real Madrid nu mai este ceea ce 
a fost, jucătorii noștri, în clipa în 
care au intrat pe teren, s-au spe
riat de faima adversarilor lor. a- 
bordțnd destul de timorat înUtni- 
rea. Or, așa cum începuse să se 
desfășoare jocul, era evident că nu 
aveau nici un. motiv să se teamă. 
Fotbaliștii argeșeni au continuat să 
joace reținut, cu multă prudența 
în apărare, grupați la mijlocul te
renului, în ciuda faptului că atunci 
cînd au contraatacat cu curaj, fun
dașii madrileni — mai cu seamă 
Zocco și Fernandez — au fost de
pășiți. Abia în clipa, cînd s-au 
văzut conduși cu 1—0, pitestenii 
s-au hotărît să iasă cu mai multă 
decizie din defensivă. O asemenea 
manieră de joc le-a adus și sa
tisfacția golului egalizator.

Am crezut că, în continuare, 
simțind pulsul meciului, piteștenii 
nu vor cădea în greșeala unei apă
rări disperate. Totuși, pauza nu 
a fost un sfetnic bun în această 
privință. Cu tot gradul scăzut de 
periculozitate al jocului spaniolilor, 
cărora se vedea că nu le merge 
jocul, fotbaliștii pițeșteni au răs
puns gazdelor ou o replică pali,dă, 
sperînd în scurgerea timpului și 
intr-o eventuală calificare după 
prelungiri. Greșeala i-a costat 
scump, golul înscris de Santillana. 
în min, 07. însemnînd, eliminarea 
din competiție.

Cert este că, la Madrid, jucătorii

de la F-C- Argeș au avut ocazia să 
producă o mare surpriză. O sur
priză de proporții, cum ar fi 
considerată de multă lume, 
nu șl de noi cei prezenți la 
locului, aici unde Real Madrid a 
obținut o calificare, facilitată în 
mare parte și de jucătorii noștri, 
prin modul lipsit de îndrăzneală cu 
care au înțeles să abordeze întîl- 
nirea.

Și acum, eîteva extrase din pre
sa apăruță azi fn capitala Spaniei. 
Cotidianul „AS“ : „în fine, califi
carea ! Real Madrid a luptat din 
răsputeri cu privirile ațintite me
reu spre cronometrul stadionului". 
Ziarul „MARCA" : „Cu mai multă 
îndrăzneală în atac F. C. Argeș 
putea realiza o mare performan
ță". „YA“ ; „Am dorit ma; mult 
de Ia acest joc. Fără greșeala lui 
Garcia Remon poate că ar fi fost 
mai ușor pentru Real. Foarte slab 
arbitrajul lui M. Gugulovici, care 
a influențat negativ jocul".

Și... în încheiere, două declarații. 
Antrenorul Munoz: „în asemenea 
întîlniri este normal ca jucătorii să 
fie mai nervoși ca de obicei. Cu- 
noscînd jocul pe contraatac al echi
pei F.C. Argeș, ne-am luat toate 
măsurile aplicînd un permanent 
presing la mijlocul terenului. Slnt 
foarte mulțumit de evoluția lui 
Amancjo care nu s-a antrenat de 
15 zile". Dobrin 5 „Cred că fără 
înlocuirea lui Olteanu, care a acu
zat o întindere, rezultatul s-ar fi 
menținut 2—1 și am fi intrat în 
prelungiri. După părerea mea golul 
al doilea, primit imediat după 
pauză, a hotărît soarta meciului".

Tost 
dar 

fața

Ch. NERTEA

trSe earp-v—* mtebBâ s ca ț.
aJMjțaro u b» scAr»

Pccrotv! are CM c* “*1 *r:-" ** 
eompartzmeetal efes3.-v. cei căr-xA 
te - sd fieesc. fi cfs-sa sa wd ese~- 
țs*l pe terer ur wr Dsp* 
ne-a spes amrecort IEreea C- oea. 
pioieț-emi se s tri r. e»^ «A-t eveo- 
perew pe Ian Coesasăa țs Tabone, 
îneâ aeriden^țL Se «ceri, acs ca 
Petrolul să alieăeae ȘvnsKa va v~an- 
darrf. eu care s*-< a e-rie »i ».ea«ata 
revanșă. Ecîhne sră :eenâ — ne-a ct>- 
municat N. r-nrecrețernateie
clubului — va «ai ac la Burarost- 
urmind să »e :en>»e--e U Ploiești, 
cu autocaraL m£se sfimtaestă. 
se preconizează teocȚiXri Ia 
mație

ARBITRU ; L 
PETROLIȘTII

AMNEZIE ! 
juns vecine 
samentului, 
diferite: în _ __ _ __ _ .
antrenată de Fie Oanâ a avut un 
start lansat, mîcșortnd apoi pasul, 
„bătrtna doam.nj* a trebuit să-ți re
capete mai L-.tl; suflul pentru a pu
tea reintra !r, cadență. Ambele au 
realizat duminica trecută meciuri 
egale în deplasare, Jn partide dificile 
(cu C.S.M. Reșița ți, respectiv, C.F.R 
Cluj) ceea ce ni se pare grăitor pen-

Nu 
foc-

Clsweaau (Chlj).
AU NEVOIE DE- 

Petrefc’ »: f .TA. »u »- 
la azv oe mijloc a ela- 
verJaĂ ee pe traiectorii 
timp ee tisira formație

LA
Lozul în plic, sistemul cel mai 

răspindit și apreciat, Isi distribuie 
cu regularitate, 
turisme, butelii

Pentru astăzi 
unii dintre cei 
sori de mari 
șpecigle șt obișnui* 
Lutea Gheorghe — 
jud- Brașov = r.‘.„. 
gorescu Aurel r- Cluj s? 
1300 ; Budiricâ Dumitru — 
=a DACIA 1300 ; Moldovan 
com. Gherla jud Cluj =s 
S 100 ; Anca Nicodim — 
Turzii = SKODA S 100; 
Francisc — corn. 
Mureș = SKODA 
Ioan — com, Leșu 
săud = 20.000 lei ; Țăranu Ioan -

eiștigurile in auto- 
de aragaz ți bani, 
vă prezentăm pe 
mai reeențl pose- 
ciștiguri la seriile 

Loz în plic : 
COP). Fundata 

PACIA 1300 : Gri» 
DACIA 
Craiova 
Ioan — 
SKODA 
Cîmpia 
Naghy 

județul 
Cocoș

Breaza
S 100 ;

jud. Bistrtța Nă-

dispoziție, creată de frumosul suc
ces din „Cupa cupelor", „Trebuie să 
depășim pe Jiul, spunea Greavu. 
Avem nevoie de puncte. Nu va fi 
ușor, dacă ne gindim la Mulțescu și 
Roznai. un cuplu de atacanți de care 
se vorbește tot mai mult. Se vor lua, 
insă, măsurile de rigoare". «O veste 
neplăcută : Năsturescu are smulgere 
de ligamente și zece zile va sta cu 
piciorul In ghips. In schimb, va juca 
Dumitriu II. Deci formația va fi, pro
babil, următoarea : Răducanu — Pop, 
Boe, Grigoraș, Codrea — M. Stelîan, 
Angelescu — Petresnu, Dumitriu II, 
Neagu, Dumitriu III.

Din Valea Jiului, antrenorul secund 
T. Szabo ne-a comunicat următoarele: 
„Jiul s-a antrenat zilnic, Coidum a- 
vfnd la dispoziție întregul lot de ju
cători. Joi a avut loc un joc-școală 
(de 100 de minute) cu echipa de ti
neret*. Formația probabilă : I. Ga
briel — Georgescu, Tonca. Stocker, 
Maidin — AL Naghi, Libardi — Stan. 
Mulțescu. Rornai. Szabados.

ARBITRU : Traian 
șov).

TOTUȘI. PENTRU 
MAI GREU. De trei 
pierdut Ia fața Jiului. Ba. în ultimele 
două campionate, a dștigat chiar la 
Petroșani. Aram, insă. Jiul e mult 
schimbată tn bine, se prezintă eu 
<ltă platformă ți cu alte pretenții. 
Iată ie ee, pentru Rapid va fi mai 
greu amm. Un meri egal ? (Coastaa- 
lia ALEXEl.

ULTIMELE REZULTATE: 
: 4—1. 1—1 ; 1970—71 i

2—3 ; 1971—72 t 2—0. 0—0.
PREGĂTIRI, FORMAȚII 

HABILE. Brașovenii n-au 
din suita pregătirilor lor cura de 
ozonificare din Poiană, acolo unde 
au efectuat unele din antrena
mente. Nicolae Pro ca, cu exigența 
și circumspecția lui recunoscute, 
consideră partida cu feroviarii din 
Cluj drept o întrecere 
„O echipă de un real 
tehnic, care te obligă să arăți tot 
ce știi, dacă vrei să reușești ceva 
în fața ei..." așa o caracterizează 
vrednicul antrenor brașovean pe 
adversara sa de mîine. Formația, 
care a primit la Petroșani confir
marea valorii ex-titularului repre
zentativei de juniori, Nagbi, rămî- 
ne aceea din ultimele etape — cu 
corectivul specificat, dată fiind in
disponibilitatea lui Alecu. C.F.R. 
Cluj — comandată de acest cuplu 
de discipoli ai lui Esculap care 
se completează de minune, doctor 
Rădulescu — farmacist Munteanu. 
— a făcut antrenamente foarte 
susținute pe stadionul Municipal. 
Pentru Brașov, unsprezecele obiș
nuit, cu o linie mediană de trei 
(M. Bretan — Cojocaru — Vișan) 
și cu masivul Țegean, rutinatul 
Adam și „țiparul" Petrescu în 
față, este preconizat de antrenorii 
clujeni. C.F.R. a sosit la Brașov 
ieri la amiază.

ARBITRU: Emil Vlaiculescu (Plo
iești).

ELEMENTUL DETERMINANT — 
DISPUTA DE LA MIJLOCUL TE
RENULUI. Atît din- caracteristi-

PRO- 
exclus

dificilă : 
potențial

cile ambelor formații cît șj di*1 
probabilitățile specifice întîlnjr» 
de la Brașov, ni se pare esențial 
pentru rezultatul întîlnirii... rezul
tatul întrecerii de la mijlocul te
renului ;
bine, 
ment
roșu, 
cepe 
lege,
Dar fotbalul șj surprizele speciale 
ale antrenorilor pot infirma aceste 
mereu contestate calcule apriorice... 
(Eftimie IONESCU).

C.F.R. pasează foarte 
are un redutabil comparti- 
median și, pentru Steagu' 
dificultățile întîlnirii vor în
de aici- Astea sînt, se înțe- 

presupunerile rezonabile.

ADAM ACHE: — Eu știu ce să zic? 
Parcă nu sînt ăia deastă-vară, cină 
le cam făcusem vint in „B“ 1

Desene de : S. NOVAC

Moarcăș (Bra-

RAPID VA FI 
ani, Rapid n-a

U. T. A.

DAR ARBITRUL?
numărul de 
centrale de

Așa cum arătam în 
ieri, în fața Comisiei 
competiții șl disciplină s-a consu
mat epilogul meciului Steaua— 
Universitatea Cluj : analiza și 
sancționarea actelor de indiscipli
nă comise de către unii jucători 
ai echipei oaspe.

Pedepsele, le cunoașteți: Clm- 
peanu, suspendat pe o etapă, iar 
Lică, sancționat cu mustrare. Cu 
aceasta. Insă, dosarul disciplinar 
al susamintitel partide n-a fost 
închis. A Ut din relatările presei 
rit și din raportul observatorului 
federal a rrieslt că principalul 
personaj r.egativ al jocului a fost 
arbitrul Mircea Bădulescu, care, 
crin deciziile sale, a enervat am
bele echipe, greșelile sale culmi- 
r.lnd cu lovitura de la 11 metri — 
eeconformă cu situația din teren 
— acordată bucureștenilor, Intr-un 
moment-cheie al meciului.

Pînă acum, nu ne-a parverrit 
știrea unei luări de poziție a Co
legiului central al arbitrilor. Este 
adevărat că, de la un timp, fără 
a trece cu vederea greșelile arbi
trilor, acest organism al F.R.F. 
n-a dat publicității măsurile luate 
— și au fost luate — împotriva 
unor arbitri care au condus ne- 
corespunzător, în ideea de a nu 
face să scadă prestigiul corpului 
de arbitri in ochii jucătorilor și 
ai spectatorilor. Nu credem, însă, 
că, în condițiile discuțiilor stîrnite 
de arbitrajul lui Mircea Bădulescu 
și ale sancțiunilor aplicate jucă
torilor, un asemenea ijfunct de 
vedere este 
ca oricînd 
central al arbitrilor ar fi înțe
leasă altfel de către opinia pu
blică. Și nimeni n-are acest in
teres...

Jack BERARIU

acceptabil, 
discreția

de 
Mai mult 
Colegiului

IN PERSPECTIVĂ - ACȚIUNI
IN SECTORUL TINERET

• la ființă lotul sub 21 de ani • Primele nume selecționate șî 
primul test • Trial pentru formarea selecționatei Diviziei B

Dintre loturile reprezentative de 
fotbal, două continuă să rămînă în 
actualitate : A și cel de juniori. Pri
mul pentru că are în programul său 
jocuri amicale, al doilea deoarece 
are de susținut prima partidă (cu 
Iugoslavia, la 26 noiembrie) din 
preliminariile Turneului U.ET-A.

Singurul lot care nu mai are a- 
cum un calendar internațional este 
cel de tineret șl în asemenea si
tuație s-»r putea crede că și-a în
cheiat activitatea în acest sezon. 
In realitate, insă, federația manifes
tă preocupări deosebite fată de lo
tul care poate roda și pregăti ele
mente pentru prima reprezentativă, 
ți tint in eur* de pregătire eîteva 
importante acțiuni menite să inten-

sifice și să îmbogățească activitatea 
în acest sector al tineretului. Mai 
cu seamă că fotbalul nostru nu 
duce lipsă de cadre. Dimpotrivă. 
Sînt numeroase elementele dotate, 
dar neexperimentate, care activea
ză atît în formațiile de tineret- 
rezerve ale divizionarelor A, cît și 
în Divizia B. Este necesară,, insă, o 
acțiune amplă de evaluare justă a 
acestor valori, a perspectivelor lor.

în această direcție își îndreaptă 
în acest moment atenția și efortu
rile antrenorul federal C. Drăgușin 
pentru a fi în măsură să prezinte 
spre aprobare Biroului Federal un 
plan de acțiuni. Și una din ele este 
cea pe care e propunea ziarul 
nostru și anume crearea unei selec-

LOZ I P
com. Mihail Eminescu sat Cotomă- 
nești Deal jud. Botoșani — 
tei ; Gheorghe Dumitru — 
Merei jud. Buzău » 20.000 
Urțu Corneliu — Caransebeș 
20.000 lei i Tema Ion — corn, 
rod jud. Galați = 2Q.006 lei; 
fi« Constantin — corn. Valea 
Cline jud. Qorj = 20.000 lei; Naghy 
Lorinez — corn. Praid jud. Harghi
ta ss 20 000 lei ; Mingii Gheorghe 
— com. Băr&ganul jud. Ialomița =
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 10 NOIEMBRIE 1972:
FOND GENERAL DE PREMII : 995.434 lei
Extragerea I : 49 48 90 74 20 12 23 64 68
Extragerea a II-a : 60 4 50 71 76 9 32

Plata premiilor va începe în Capitală de la 18 noiembrie pînă la 
25 decembrie ; în țară, de la 22 noiembrie pînă la 25 decembrie inclusiv.

I
20.000 

corn, 
lei ;

Co- 
Tu- 
lui

I
20.000 lei ; Popa Gh. Gheorghe — 
corn. Dăgița sat Minăstirea jud. Iași 
— 20.000 lși ; Chirilă loan — com. 
Iernuț sat Sf. Gheorghe 
reș = 20,000 lei ; Boda 
com. Diosov jud. Sălaj 
iei; Gobbel Wtlhelrn — 
liște sat Amnaș jud. Sibiu = 20.000 
lei șa. In continuare vă reamintim 
că. la Loz în plic puteți cîștiga 
autoturisme, premii în bani și bu
telii de aragaz.

jud Mu- 
Vasile —
• 20.000 
cam. Să-

IMPORTANTE
ționate de tineret cu jucători pînă 
în 21 de ani. C. Drăgușin (care, de 
altfel, a mai format o asemenea 
reprezentativă acum 2—3 ani, cu 
bune rezultate) are în prezent for
mat un lot de peste 22 de jucători 
sub 21 de ani, printre care portarii 
Eftlmescu (Dinamo București) și 
Costaș (Politehnica Iași), fundașii 
Gașpar (C.S.M. Reșița), Sătmăreanu 
II (Dinamo) și Iovănescu (Steaua), 
mijlocașii Savu (Rapid), Angelescu 
(Petrolul), Orza (A.S.A.) și Ion Ion 
(Steaua), atacanții Stan (Jiul), Mu- 
reșan („U“ Cluj), Rădulescu (Farul) 
și Doru (Petrolul). Acest lot urmea
ză să fie supus unui prim test în 
compania lotului de tineret sub 23 
de ani, probabil la 6 decembrie.

O a doua acțiune importantă 
preconizată o reprezintă un meci 
între selecționatele celor două serii 
divizionare B, la data de 29 noiem
brie. Această acțiune are un triplu 
scop : 1) cunoașterea elementelor 
valoroase din acest eșalon a| fotba
lului nostru ; 2) formarea unei se
lecționate a Diviziei B în vederea 
unui posibil meci cu reprezentativa 
similară a Iugoslaviei ; 3) completa
rea loturilor sub 23 și sub 21 derea loturilor 
ani.

în vederea 
loturi, au fost 
13 noiembrie, 
rii aleși pentru selecționarea și pre
gătirea echipelor : C. Teașcă, V. Co
pil și P, Papcșei, (seria I), M. Ne
gru, Qh. Staicu și C. Manolaehe 
(seria a II-a).

Cum se vede, activitatea în acest 
sector al tineretului nu a încetat. 
Sînt acțiuni importante, asupra că
rora — nu ne îndoim — Biroul 
Federal va decide favorabil, după 
cum va fi necesar ca ele să găseas
că înțelegere și sprijin la echipele 
divizionare. Sînt trepte absolut fo
lositoare pentru mărirea fondului 
de jucători selecționabili și pentru 
pregătirea elementelor de care are 
și va avea mereu nevoie prima: re
prezentativa a țării.

alcătuirii celor două 
convocati pentru luni 
la federație, antreno-



AZI, LA GIULEȘTI, MECIUL RETUR
In c. c. e. la baschet feminin I ortui/Mfiv 

—MiWi lume
în Marele Premiu — F. I. L. T.

AȘII TENISULUI
• Tn Cupa cupelor, I.E.F.S. — Spar- 

focus Anvers 76—56 și Steaua — 
Maccabi Ramat Gan 72—83 • Alte 
rezultate din competițiile continentale

Echipa feminină de baschet Ra
pid București susține, astă seară, 
meciul retur cu Maccabi Tel Aviv 
din cadrul Cupei campionilor euro
peni. In prima partidă, desfășurată 
joi seară, tot în Capitală, sportivele 
românce au obținut victoria cu 
scorul de 59—48, după o comporta
re care a satisfăcut doar în repri
za secundă. Este drept că oaspetele 
au constituit o revelație, dar buna 
evoluție a campioanelor Israelului 
nu constituie o scuză pentru nu
meroasele ratări ale rapidistelor 
care au obținut doar 32 la sută la 
aruncările libere (24 din 74) și 55 
la sută la aruncările libere (11 din 
20). în plus, absența Doinei Prăzaru 
s-a resimțit cînd a fost vorba de 
recuperări sub panouri, unde bas
chetbalistele din Tel Aviv au fost 
superioare pînă spre sfîrșitul me- 
ciulUi, cînd aportul Elisabetei Pajtek 
a devenit mai consistent. Să spe
răm, însă, că astăzi jucătoarele de 
la Rapid vor fi mai atente și vor 
repeta succesul de joi. în acest caz 
(sau chiar dacă va pierde, dar nu
mai la 10 puncte), Rapid va juca 
între 7 și 16 decembrie cu Vozdozac 
Belgrad (prima întîlnire la Bucu
rești).

Meciul de astăzi începe la ora 
18,30 (arbitri: I. Gologanov — Bul
garia și M. Klimaj — Polonia) și 
va fi precedat de jocul Rapid — 
Dînamo din cadrul campionatului 
național masculin.

I.E.F.S.—SPARTACUS ANVERS 76—54, 
IN CUPA CUPELOR LA FETE

ANVERS. 10 (Agerpres). Baschet
balistele de la I.E.F.S. au debutat 
în ediția a Iî-a a Cupei cupelor, 
competiție dotată cu trofeul ziaru
lui „Sportul București", cîștigînd cu 
76—56 (32—34) întrecerea cu Spar- 
tacus Anvers. După cum transmit 
comentatorii sportivi ai agențiilor 
internaționale de presă, jocul de la 
Anvers a fost echilibrat numai în 
prima repriză. în cea de a doua, 
baschetbalistele românce au luat 
inițiativa și au obținut o victorie 
clară la o diferență de 20 de 
puncte. Ținînd seama că partida 
retur va avea loc la București (sîm- 
bătă 18 noiembrie, ora 19 în sala 
Dinamo), I.E.F.S. are mari șanse de 
calificare în turul al doilea, în 
care va întîlni pe Slavia Praga 
(între 7 și 16 decembrie).

în cadrul aceleiași competiții, 
Hapoel Tel Aviv — CREFF Madrid 
60—35.
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STOCKHOLM, (prin de io
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Pentru a doua oară în istoria a- 
cesfei competiții, pojocsrii o 
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AU FOST STABILITE MECIURILE DIN OPTIMILE
DE FINALĂ ALE CUPEI U. E. F. A ■

MACCABI
83—72,

RAMAT GAN — STEAUA 
ÎN CUPA CUPELOR

LA BĂIEȚI

TEL AVIV, 10 (Agerpres). Evo- 
luînd în sala cu capacitate de 10.000 
de locuri din Ramat Gan, în cadrul 
primului tur al Cupei cupelor, echi
pa masculină Steaua București a 
fost întrecută de Maccabi Ramat 
Gan cu scorul de 83—72 (46—38). 
Returul va avea loc miercuri 15

CAMPIONATUL
DE HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

mei excepționale a portarului lor 
Șuțanu au menținut scorul foar
te strîns. Ei au reușit chiar o pri
mă repriză albă. Apoi, însă, valoa
rea jucătorilor militari și-a spus 
cuvîntul. Au marcat Kemenes (2), 
Varga, Szabo și Popa, respectiv 
Morășan.

Au arbitrat FI. Gubernu și R. 
Cristescu (București).

GRUPA B
AGRONOMIA CLUJ — TÎRNAVA 
ODORHEI 5—4 (2—1, 2—1 1—2)
Nici în această a doua etapă, 

studenții clujeni n-au fost scu
tiți de emoții! Este adevărat că 
ieri au putut părăsi gheața în
vingători, dar la un scor minim și 
numai după ce consemnarea „remi
zei" ă atîrnat de un... fir de păr. 
Meciul a început destul de echili
brat, hocheiștii din Odorhei 
firmînd că se află într-un 
progres față de întrecerea 
rioară, „C---- ”—A“!~“

con- 
real 

ante, 
rioară, „Cupa României". Și_ ast
fel. timp de 19 minute, adică a- 
proape toată prima repriză, sco
rul a fost egal (1—1). Avantajul 
luat de studenți în ultimele se
cunde ale acestei reprize nu re
flecta deloc felul în care ea s-a 
desfășurat. în schimb, în partea 
a doua a întîlnirii, clujenii ju- 
cînd mai calm și mai organizat 
s-au impus, au condus cu 3—1 și 
4—2, iar la începutul ultimei sec
vențe a meciului au avut chiar un 
avantaj ce părea hotărî tor: 5—2 
(min. 48). Finalul meciului a apar, 
ținut, însă, echipei Tîrnava, 
a revenit excepțional și, 
spuneam, a fost la un pas de a 
obține egalarea. într-adevăr, după 
ce scorul ajunsese 5—4 pentru
Agronomia, în ultimele două mi
nute Tîrnava a avut 
ocazii de gol, ratate 
credibil. Au marcat: 
bat, Otvos, Baka, L. 
gronomia. M. Gyorgy 
Tarcsi — Tîrnava. Au condus: C. 
Ștefăncscu și C. Sgincă, ambii din 
București.
l.P.G.G. — AVINTUL GHEORGHIENI 

9—1 (4—1, 3—0, 2—0)
Partida a avut un debut neaș

teptat: după 56 de secunde de Ja 
primul 
Gheorghieni 
nuare, însă, 
susținut tot timpul și-au înghe
suit adversarii în propria treime și 
au înscris gol după gol, obținînd o 
victorie pe deplin meritată. Jo
cul a fost, din păcate, presărat cu 
multe neregulari tați, autorii lor 
fiind în special hocheiștii din 
Gheorghieni. Au marcat: Pisam 
(2), Ciobanu (2), Cojocaru, Gheor
ghe Florian, Păduraru, Doboș, 
Steinberg — I.P.G.G., L. Lenard 
— Avîntul. Au condus: Gh. Tas- 
nadi și P. Kedves — ambii din 
Miercurea Ciuc.

care 
cum

cîteva mari 
aproape in- 
Texe, Bar- 

Imre — A- 
(2), E. Vass.

angajament echipa

bucureștenii, atacînd

lent echipa din 
înscris! în conti-

„C.C.L“ LA POLO
BE [GRAD 7-7

grade), a fost absența arbitrului 
belgian Abe Fuchs, delegat de Co
misia tehnică a E.W.P.S. (European 
Water Polo Section). In locul său, 
va conduce nu mai puțin cunoscu
tul cavaler al fluierului Alphonse 
Angella (Franța), alături de italia
nul Di Szefano. pe care dinamoviștii 
n văd la față pentru prima oară.

★

■■ - - t.rre.ij:. Dir.a-
n» București a intiini: pe redutabila 
^nșkoană a Iugoslaviei, Partizan 
Brigrai La capătul unui meci deo- 
setrit de spectaculos. In care bucu- 
restrit;. au ateafi inițiativa in marea 
Majoritate a tioaputai. tabela de măr

itat de egalitate : 
. I—3- Au mar- 
. Rtxs (1), Lazâr 
Kroeer <1) per-

Sassoaoviă (D • pentru Partizan. A 
arbitrat A. AngeUa «FYanța). Amă
runte a<upra acestui meci citiți in 
numărul nostru de miine.

ediției e<te în curs 
artida dintre FJC.K. 
n Roocen (Olanda).

'—i a—x ■«- 
« D . Poc 
11. M Pope

Li 1= 
oe de^£ 
Stock?.:: și

Adrian VASIUU

CEHOSLOVACIA SUEDIA
3-2. LA HOCHEI

PRAGX îs (Agerpres). — Numeroși 
spectatori au urmărit la Praga cel ae-al 
doilea meci dintre selecționatele de 
hochei pe gheață ale Cehoslovaciei și 
Suediei. De data aceasta, partida a 
fost mai echilibrată (în primul joc gaz
dele au cîștigat cu 10—4). victoria re
venind la limită cu scorul de 3—2 (0—1, 
3—1, o—0) hocheiștilor cehoslovaci.

DAU ULTIMUL ASALT
STOCKHOLM, 10 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special A. VAS1LIU).
I-am găsit pe faimoșii jucători de 

tenis angajați la Kungliga Hallen în 
ultimul concurs de categoria A pen
tru „Marele Premiu FILT" 1972. Pen
tru locuitorii „Veneției Nordului", a- 
cest „open" este principalul eveni
ment sportiv. Este și motivul pentru 
care seară de seară cele 3 000 de fo
tolii din jurul „centralului" sînt ocu
pate cu mult înainte de începerea 
meciurilor. Entuziasmați de isprăvile 
compatriotului lor, „mezinul" clanu
lui marilor tenismeni (Bjorn Borg), 
ei nu sînt zgirciți în aplauze nici cu 
ceilalți competitori, îndeosebi cu aceia 
care le incintă ochiul cu măiestria 
lor.

Sala are 5 terenuri. în stingă șî 
în dreapta terenului central, despăr
țite cu mari draperii, se află 
două terenuri pe care se joacă 
permanență. Terenurile sînt acope
rite cu un material plastic foarte 
rapid. Aceasta este și cauza pentru 
care arareori poți vedea 3—4 schim
buri de mingi consecutive, punctele 
realizindu-se de cele mai multe ori 
din serviciu sau după primul schimb 
de mingi. Arbitrii' anunță scorul’ nu
mai ir. limba suedeză. Cu toate aces
tea jucătorii — indiferent de țara de 
unde vin — înțeleg totul foarte

cîte
în

bine. Nu pentru că ar fi învățat ra
pid limba suedeză, ci pentru faptul 
că arbitrul se ajută de un fel de 
abac (pe niște bare de aluminium se 
află bile roșii și albe) care marchea
ză ghemurile și seturile. Copii, vi
kingi în miniatură, în costume roș- 
albastre, culeg mingile cu ajutorul 
unor... plase de prins fluturi. Este 
un mijloc comod și rapid.

Deși cei mai mulți dintre pârtiei- 
panții la concursul de la Stockholm 
nu au nici o șansă de a se clasa 
printre primii trei la actuala ediție 
a „Marelui Premiu FILT", jocurile 
sînt foarte disputate. Gimeno, Pilici, 
Kodes, Okker, Connors își dispută cu 
ardoare, cu extraordinară forță șan
sa de a ,se califica în tururile su
perioare ale acestei competiții.

în această atmosferă l-am întîlnit 
pe Ilie Năstase. Cu toate că este 
foarte obosit, arborează o mină opti
mistă. Joi seara l-a spulberat — în 
setul al doilea — literalmente 
Pierre Barthes. Am întrezărit
unele momente talentul său în acest 
sport. L-au întrezărit și spectatorii 

. care l-au aplaudat cu deosebită căl
dură. Ilie Năstase încearcă — cu ul
timele resurse — să-și apere primul 
Ioc în acest premiu al premiilor 
unui an de tenis la cel mai înalt 
nivel.

pe 
în

REZULTATELE PARTIDELOR DE IERI
STOCKHOLM, 10. — Turneul in

ternațional „open" de tenis de la 
Stockholm, penultimul concurs din 
cadrul „Marelui Premiu-F.I.L.T.", a 
programat ultimele partide din opti
mile de finală ale probei de simplu.

Tom Okker a obținut o victorie 
scontată în fața americanului Jeff 
Borowiak cu 7—6, 6—2, Cliff Drysda
le l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Bernard 
Mignot, iar Roger Taylor a dispus 
cu 6—2, 6—1 de Frank Froehling, în 
cel mai disputat meci al zilei, An-

fcww Pattison l-a întrecut cu 4—6, 
^'-2, 6—3 pe tînărul tenisman suedez 
Bjoern Borg, cel care îl eliminase 
în turul doi pe Gimeno. în fine, 
Marty Riesen a cîștigat cu 6—3, 7—5 
partida susținută cu Brian Fairlie, 

în turul II al probei
cuplul australian Roy Emerson-Colin 
Dibley a învins
perechea Ion Țiriac-Jimmy Connors. 
Alte rezjiltate : Kjell Johansson, Leif 
Johanson — Larsen, Norberg 6—7, 
6—2, 6—2 ; Smith, Gorman -— Maud, 
Pattison 7—5, 6—2; Borowiak, Ra
him — Alexander, Dent 3—6, 7—6, 
6—2: Okker, Riessen — Barthes,
Froehling 6—2, 7—6 ; Dyrsdale, Tay
lor — Shafei, Fairlîe 6—3, 6—4.

★

de dublu,

cu 4—6, 6—3, 6—4

Z

la sorți la 14

9

desfășura la 
retur la 13

Hoeka Ta-

Sferturile de finală • CCX s. C-jc
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SE CAUTA UN ÎNLOCUITOR...(Urmare din pag. G

provocînd poluarea atmosferei 
Au intrat în joc o seamă de 
bleme de ecologie și de mediu 
biant.

etc. 
pro- 
am-

CUPA DEWAR“

Rezultatul ultimei partide a zilei de 
vineri, Ke Năstase — Cliff Drysdale 
(sferturi de finală), nu ne-a sosit pînă 
la închiderea ediției.

Aruncă la coș Gabriela Nicola, cea 
mai bună rapidistă în primul meci 

cu Maccabi Tel Aviv.
Foto : T. MACARSCHI

noiembrie la București (sala Dina
mo, ora 19,30).

Alte rezultate : Csepel — Oîym- 
pique Antibes 55—81, Sparta Ber- 
tange (Luxemburg) — Juventud Ba- 
dalona (Spania) 62—92. Spartak 
Brno — ATSV Mounier 105—73. Ga- 
latasaray Istanbul — Slash Wro
claw 55—73.

IN C.C.E. LA BĂIEȚI

După cum se 
cîștigat meciti 
piola cu scorul 
ține jocul ren 
iembrie, la H< 

în celelalte 
registrate uri 
Honved Budapesta — î 
(Belgia) 85—77. I. R. 
Real Madrid 65—117. 
kusen — Simmenth 
Radio Koch Vena 
bul 81—68. B.C. EV. 
burg) — B.C. Epptng 
91, Fath Union Rabat 
urbanne 65—80. F R. I 
Praga 81—93. Flamer.: 
Steaua Roșie Belgrad

a sancționat 
haga pentru 
ezentat la joc 

rerupere a 
bede. A fost 

momentul 
4—0 In fa- 

care cis-

DUMINICĂ, LA PITEȘTI, DUBLA ÎNTÎLNIRE DE HANDBAL

ROMANIA
d
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Ca ia flees 
dată sezonul i 
zentativelor a 
butează cu int
chipe’e de juniori ale tăr 
evolua în zilele urmăioa 
pani a formațiilor sin
R. D. Germane.

Cele dinții jocuri se i 
duminică, in Sala sportur 
iești, cupă următorul pr:
16.15 LE.F.S. București — Select»*■ 
nata de tineret a României (f) : r -a 
18 România — R. D. Germani (D : 
ora 19 România — R_ D. Ger
mană (m).

Echipele tării noastre și-au în
ceput pregătirile de ma. tzxiite z .e. 
fetele antrenindu-se Ia P’.riești. iar 
băieții in Capitală. în legătură ca 
dubla întîlnire Boenăcia — RD 
Germană, antrenorul CDoirăocia-tr ai 
teamului nostru feminin, praf. Dan 
Bălășescu ne-a spus : _Lmu1 de care 
dispunem este alcătuit din tac ce 
avem mai bun in momentul de tată. 
Toate fetele au abordat pregăuriie 
cu mult interes și luptă pentrn

,fîi.

R. D. GERMANA (juniori)
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Hoția ALEXANORESCU

CAMPIONATUL \ATIO\AL FEMI\I\ DE SAH

MARGARETA TEODORESCU AMENINȚĂ
POZIȚIA LIDEREI

Șapte partide întrerupte au tre
buit să fie reluate joi și vineri. 
Șase dintre ele s-au încheiat, dar 
cea mai importantă, aceea dintre 
Elisabeta Polihroniade și Suza'.a 
Makai, a rămas neterminată, ur- 
mînd să continue sîmbătă dimi
neață. într-un final inferior, Ma
kai s-a apărat foarte energic, aț 
mai sacrificat un pion, apoi l-a 
recîștigat și acum poziția este re
miză: Makai (alb). Rd5 Cb5; Poli
hroniade (negru) Rd7, Cb3, pionC6. 
Probabil, rezultatul de egalitate se 
va consemna fără joc.

O puternică revenire marchează 
Margareta Teodorescu care, cîști
gînd întrerupta cu Margareta Jun
cu, își completează o serie de cinci 
victorii consecutive, aflîndu-se pe 
locul secund. Partida cheie a cam
pionatului, Polihroniade — Teodo-

Cassius Clay e din nou încresă- 
tor in forțele sale. Cu prilejul unei 
conferințe de presă, la New York, 
ridicind opt degete, Clay prezice 
p-cpria sa victorie în rundul 8 al 
meciului său cu campionul mon
dial al categoriei semigrea, Bob 
F'ster, care va avea loc la 21 no
iembrie in orașul Stateline din sta
tul Nevada

Telefoto : A.P.-Agerpres

RUGBYȘTII DE LA CLUBUL 
SPORTIV ------------

RIOȘ1 IN POLONIA
Echipa de rugby a Clubului sportiv 

•cotar din București, aflată în turneu 
Jn R-P. Polonă a susținut un nou meet 
cu reprezentativa de juniori a R.P. Po- 
la®e- De astă dată tinerii rugbyști ro
mâni — care au cîștigat orima întîlnire 
cu £—4 — au învins cu 34—4 (20—0).

ȘCOLAR, VICTO-

VOLEIBALIȘTII

DE LA I. E. F. S.

I\ CEHOSLOVACIA
Zr-.Tz 13 < 1“ noiembrie se va desfa- 

m sa Praga tradiționalul turneu d-e 
.Cupa 17 Noiembrie-, i.i 

car* îl an aaamtșt participarea echipe 
snascdr>e studențești din U.R.S.S., Italia, 

etc. _ .
Tj -orr.Detitie vor fi prezenți

la EE-F.S. București.

SCORURILE EGALE POT FI EVITATE

CLASAMENTULUI
reset este'programată in 
rundă. Dar. Teodorescu va 
vea o întîlnire foarte grea, 
gorerici, in runda a 14-a

Tn general, întreruptele s-au sol
dat cu rezultate scontate. Marga
reta Juncu a câștigat Ia Clara Bor
șoș și Zări Karibian, iar Vera 
Zsigmond și Renee Farkas la Vir
ginia Steroiu.

CLASAMENTUL. înaintea Eni- 
șukii turneului, reflectă foarte fi
del ordinea valorilor în șahul nos
tru feminin,. determinat prin cu
noscutul sistem . E10, al coeficien
ților. EI se prezintă astfel: 1. PO
LIHRONIADE 10 (1), 2. Teodores
cu 9* j. 3. Pogorevicl 9, 4, Makai 
8: 'z. 5. Gheorghe 8, 6—7. Zsigmond 
și Farkaș 
bian 5’/z, 
man 4'/t.
Miroslav 
Hie l'/z.

/

TURNEUL PENTRU

LONDRA, 10 (Agerpres). — în 
turneul internațional de tenis de 
la Torquay, contînd pentru „Cupa 
Dewar", Clark Graebner l-a între
cut cu 6—4, 6—4 pe De Mendoza. 
Alte rezultate ș Cramer — Cliffton 
6—2. 6—2; Moore — Lewis 6—7, 

6—4

UNDE VOR AVEA LOC J. 0. DE IARNĂ DIN 1976?

UN PLEBISCIT CIUDAT

Dar cea mai gravă dintre ele a 
fost totuși problema financiară. 
Denver este capitala statului Colo
rado. Deși organizatorii și-au asigu
rat o substanțială subvenție fede
rală (aprobată de Washington) : 15,5 
milioane de dolari, orașul nu-și pu
tea asuma 
rilor fără 
rado și a 
Mai mult, 
au semnat 
care cereau supunerea la plebiscit 
a subvenționării Jocurilor de către 
statul Colorado.

Referendumul a avut loc, zilele 
trecute, la 7 noiembrie. în bizara 
manieră electorală americană, vo- 
tanții care erau împotriva Jocuri
lor trebuiau să declare da, iar cei 
ce erau pentru Jocuri urmau să a- 
șeze în urnă cuvîntul nu ! Rezul
tatul îl cunoaștem (exprimat în ter
menii noștri, mai clari) : majorita
tea cetățenilor din Colorado resping 
ideea organizării Jocurilor de iarnă 
Ia Denver. Oficialitățile locale au 
tras consecințele firești, anunțînd 
renunțarea la sarcina primită.

sarcina organizării Jocu- 
aprobarea statului Colo- 
sprijinului său bănesc. 
77.392 de cetățeni locali 
un act de inițiativă prin

Evenimentul nu e lipsit de urmări 
neplăcute. Luni, la Lausanne, noul 
președinte al C.I.O., lordul Killa- 
nin — în reuniunea cu vicepreșe
dinții Comitetului — se va afla în 
fața primei sale dileme grave. Ori
ce soluție adoptată va trebui abia 
apoi supusă votului prin corespon
dență celor 75 de membri ai C.I.O.

Șansa primă, în mod normal, ar 
trebui acordată (în ordinea voturi
lor obținute în 1970) orașelor Sion 
(Elveția), Tampere (Finlanda) și 
Vancouver-Garibaldi (Canada). Nu
mai în cazul dezicerii 
ex-candidate, pot 
derație opțiunile, 
riu enunțate, ale 
bruck (Austria), 
kirchen (R.F.G.), 
(Suedia), Chamonix, Grenoble (Fran
ța) sau Cortina d’Ampezzo (Italia). 
Teoretic, Sion — cu admirabilele 
sale instalații de Ia Montana-Crans 
— de altfel, învinsă de justețe la 
Amsterdam — este favorizată, doar 
dacă ea însăși nu va trebui să se 
supună, de asemenea, unui vot pu
blic al electorilor din cantonul 
Valais...

Mai puțin avantajată pare propu
nerea scandinavă, potriyit căreia 
probele nordice și cele pe gheată 
ar urma să se dispute la Tampere, 
iar probele de schi alpin în Suedia, 
la Are.

acestor 3 
fi luate în consi- 
destul de timpu- 
localităților Inns- 
Garmisch-Parten- 

Are și Fallun

COMERȚUL IMPUNE LEGILE IN SPORT ?

ui’.zma 
mai a- 
cu Po-

7Vj. 8. Juncu 6, 9. Kari-
10. Băloianu 5, 11. Jic-
12.—14. Nicola, Steroiu, 

3’/j, 15. Borșoș 2’/?, 16.

De cîteva luni, valoarea fotbalului 
este pusă într-o discuție po
larul „Sovietski Sport". ‘ 
i'icații și reviste de speClali- 
U.R.S.S. constată că, în pre- 

fotbalul sovietic nu se _ ridică 
-.reMT ailor sporturi, iar' 'marea 

majoritate a meciurilor de campionat 
sin? de un slab nivel tehnic.

La dezbaterea acestor probleme 
și-au spus cuvîntul antrenori, jucă
tori. cercetători științifici și mii ce 
iubitori ai sportului cu balonul ro
tund. Este suficient să arătăm că in 
decurs de aproape două luni. redac
ția ziarului «Sovietski Sport" a pri
mit nu mai puțin de 14600 de răs
punsuri la următoarele întrebări, 
care au constituit obiectul anchetei:

• CUM S-AR PUTEA MODIFICA 
SISTEMUL DE PUNCTAJ ÎN CLA
SAMENTUL CAMPIONATULUI UNI
ONAL ?

» CE AR TREBUI SA SE FACA 
PENTRU RIDICAREA CALITĂȚII 
FOTBALULUI SOVIETIC?

În urma răspunsurilor primite, zi
arul moscovit a reținut (și publicat) 
următoarele patru propuneri, privind 
schimbarea sistemului de punctaj, de 
altfel clasic, în majoritatea țărilor 
din lume (2 puncte pentru victorie; 
1 punct pentru scor egal; 0 puncte 
pentru tnfrîngere):

L sAtemal clasic să rămină ne
schimbat :

z. să fie exclus rezultatul de egali
tate prin: prelungiri (2X15 minute) și 
apoi prin executarea loviturilor de 
la 11 metri:

X pentru a se stimula jocul ofen
siv, in afara punctelor obținute, să 
ii se adauge acestora și golurile mar
cate : •

4. la punctele realizate să se adauge

Senzaționalul „caz Schrantz", deși 
a dus la o nepermisă tensiune 
între organele Federației internațio
nale de schi și Comitetul internațio
nal olimpic, nu a rezolvat nimic din 
cuprinsul problemei invaziei comer
ciale în sport. Redactorul sportiv al 
cotidianului francez „LE MONDE". 
F. Simon, prezintă un aspect al pro
cesului suscitat, în cuprinsul unui

fr MonJe

ți diferența dintre golurile marcate 
ți primite.

Este interesant ce sem nalat ca 90 
Ia sută din răspunsuri socotesc nece
sară o reformă în ceea ce privește 
sistemul actual de punctaj. Apoi, 30 
la sută opinează pentru varianta nr. 
♦, în timp ce alte răspunsuri (20 la 
sută) preferă excluderea scorului 
egal.

In privința ridicării calității fotba
lului, soluțiile date de cititori sînt 
unanime.

Ele se referă la instruirea tehnică 
ți tactică a jucătorilor încă din cea 
mai fragedă copilărie. Ia mărirea ca
lităților moral-volitive pe care un 
fotbalist — ca ți oricare alt sportiv 
de performanță — trebuie să le aibă. 
Nu este omisă nici importanța tac
ticii de joc, care, după cum s-a vă
zut, a avut un rol hotâritor. Ia marile 
competiții internaționale.

amnlu articol, din care extragem ur
mătoarele :

..Necontenitele urcări de prețuri 
din statele Europei apusene, silesc 
federațiile sportive să facă din ce In 
ce mai mult apel la firmele comer
ciale, fără ajutorul cărora nu ar a- 
vea posibilitatea întreținerii unei e- 
hte sportive. Devine evident că 
singura cale prin care sportul își 
poate exprima recunoștința pentru 
ajutoarele primite este reclama co
mercială. încă de mult, unele firme 
subvenționează o seamă de competi
ții sau susțin echipele naționale în 
evoluțiile lor, pretinzînd în schimb 
ca denumirile lor comerciale să apa
ră în caractere clare pe diferitele 
piese de echipament ale sportivilor, 
încă din anii de început prin popu
laritatea de care se bucurau, curseie 
cicliste au ademenit reclama. rdată 
cu trecerea vremii a devenit limpede

că sportul de mare performanța nu 
poate exista fără importante subven
ții materiale. Astfel, reclama comer
cială s-a transformat din solicitant 
în oaspete dorit și cultivat cu grijă. 
Astăzi, comerțul își impune legile 
sale în sport.

Acordînd sprijin financiar șl ma
terial sportivului sau organizației 
sportive, firmele comerciale sau in
dustriale doresc înainte de toate a-șl 
asigura o prezență directă și ieftină 
pe micul ecran. înainte ca C.I.O. să 
ia măsurile energice cunoscute, era 
suficient a se cumpăra aprobarea 
sportivului celebru, distins cu meda
lii olimpice, pentru ca odată cu pre
zența sa obligatorie la televiziune șl 
cinema, să apară și numele firmelor 
respective, semănate pe tot echipa
mentul campionului. Și aceasta fără 
nici o cheltuială suplimentară. Astfel, 
milioanele de telespectatori se trans
formau în cumpărători potențiali aî 
produselor respective.

Un asemenea sistem de „contrac
tare" a unor distinși sportivi a de
venit astăzi un mijloc direct și foar
te ieftin de reclamă comercială, oco
lind tarifele obișnuite ale publicită
ții televizate, care sînt incontestabil 
mai ridicate".
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