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care au mai 
aniver-

Tn săptămînile 
rămas pînă la glorioasa 
sare a celor 25 de ani de la pro
clamarea Republicii1, elevii șco
lilor generale, ai liceelor și școli
lor profesionale, studenții, și mem
brii asociațiilor și cluburilor spor
tive bucureștene vor participa la 
o suită de manifestări și compe
tiții sportive de amploare, orga
nizate în cinstea mărețului eve
niment. Astfel, în sala ’ din str. 
Logofăt Luca Stroici (sectorul II), 
va avea loc o competiție la șah 
dotată cu „Cupa a 25-a aniver
sare a Republicii". întrecerile se 
vor desfășura pînă la 18 decem
brie pentru elevii școlilor generale, 
a.’ A^’cee^or Și școlilor profesionale 
și între 12 și 29 decembrie pentru 
membrii asociațiilor sportive din 
întreprinderi. Tot în sectorul II, 
tineretul din întreprinderi, din 
instituții și școli va mai participa 
la interesante dispute la tenis de 
masă și volei. Și, întrucît la volei 
se scontează pe prezența unui nu
măr record de echipe, organizato
rii au hotărît ca formațiile școli
lor generale să-și măsoare forțele

în
nr. 
lor 
de 
iar 
ceului ____ ____

în acest răstimp, sălile de sport 
din sectorul III și anume sala a- 
sociației sportive Flacăra roșie din 
str. Bela Brainer, sala Liceului 
nr. 43, sala Școlii generale nr. 69 
etc., etc., vor găzdui interesante 
competiții la șah, tenis de masă, 
handbal, volei și baschet. In sec
torul V, Consiliul pentru educație 
fizică și sport, în colaborare cu 
Consiliul sindical, Comitetul U.T.C.

sala de sport a Școlii generale 
39, echipele de fete ale licee- 
și școlilor profesionale în sala 
sport a Liceului „Spiru Haret", 
echipele de băieți în sala Li* 

„Dimitrie Cantemir".

și Consiliul pionierilor au proiec
tat ca în vacanța de iarnă a elevi
lor să se desfășoare concursuri de 
patinaj și săniuțe dotate cu „Cupa 
celei de a 25-a aniversări*.

La clubul Grivița Roșie va avea 
loc luna viitoare simpozionul „Miș
carea sportivă în cei 25 de ani ai 
Republicii* la care au fost înv 
sportivii fruntași din sector, : 
viști sportivi, elevi și cadre cî 
tice. Iată doar cîteva acțiuni 
multitudinea întrecerilor sportive 
și a manifestărilor închinate 
către sportivii Capitalei aniversa 
celor 215 de ani de existență 
scumpei noastre Republici.

„CUPA 50 DECEMBRIE
In aceste zile, în numeroase aso

ciații sportive se află în curs de 
desfășurare, sau în faza de pregă- 

• tire, întrecerile dotate cu „Cupa 30 
Decembrie".

Prezențj cu puțin timp în urmă 
la asociația noastră I.T.B., am stat

IN DEZBATERE - ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ DIN JUDEȚUL TELEORMAN

Biroul Comitetului județean Te
leorman al P.C.R. și Comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean au supus ieri unei foarte 
exigente analize modul cum se în
deplinesc sarcinile privind dezvol
tarea mișcării de educație fizică si 
sport pe teritoriul județului, în’ă- 
rirea bazei materiale necesară a- 
cestei activități, colaborarea caie 
se manifestă între organele și or-

ganizațiile cu atribuții în acest im
portant domeniu al vieții noastre 
sociale. Au fost stabilite. totodată, 
obiectivele activității de masă «i 
performanță ce vor trebui să 
îndeplinite în viitor.

în încheierea dezbaterilor a 
cuvintul tovarășul Jean .
cretar al Comitetului județean 
partid.

acti-

a

RUGBYȘTII ROMÂNI Șl CEI FRANCEZI
FAȚA IN FAȚA PENTRU A 21-a OARA
lata-

mi.

Așa după cum reiese și din stu
dierea palmaresului alăturat, spor
tivii români au obținut de-a lungul 
anilor doar trei victorii în fața par
tenerilor francezi (toate pe teren 
propriu), reușind totodată și două 
partide egale — echivalente și ele, 
parcă, tot cu succese, deoarece s-au 
realizat pe teren advers. Victorii și 
jocuri egale grupate, toate, în așa- 
numita „epocă de aur" a rugbyului 
românesc, epoca în care culorile 
țării erau apărate de Penciu, Mo
rarii, Costel Stănescu, Demian, Iri- 
mescu. Wusek, Ciobănel — sportivi 
care au făcut faima „ovalului1* nos
tru. ridicîndu-1 la cote dintre cele 
mai înalte. Aceasta cu atît mai

Arbitrul întilnirii JOHN YOUNG (Scoția) va chema la în
trecere urinâtoaore'e formații:

ROMÂNIA: DURBAC — NICA, DRAGOMIRESCU, MARI- 
RĂSCANU — FUGIGI 

ȘERBAN, DARABAN —

astăz:. în ajunul aștep.a— 
ROMÂNIA — FRANȚA, 

adițional in ultimul de- 
intocmai oricărui eveni- 
ițioaal. această partidă

stimește un interes dintre cele mai 
mart in ambele tabere. Cînd spu
nem „antoele tabere*, ne referim, 
bineînțeles, ți la actorii propriu-zts 

aceste; intilniri, mereu plină de 
... -... dar și Ia specta-

îenteazâ de multe zile 
noscâtori*. dau sfaturi 
in stingă, fac și des- 

in funcție de simpatii- 
Irj’.eazâ șansele. Cine 
Se. cine a ghicit* mai 
va vedea miine. după 

tar. piai ahnKi. păstrindu-ne. 
Qelea. pe pozițiile obiectivită- 

ece=erttâm cit: arilor noștri
ll 21-lea JOC România - 
sJa d-versele sale asnecte

e. la Coostanța 
este pr.-na prog: 
ne rjgyr. <Se o

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

Asîfe*. echipa <5e

Bărgăunaș, Motrescu și

X DlXTTIt

DUPĂ O ZI DE PAUZĂ

Trillo și Bourgarel, „piese de rezistența

PREA MULTE PROBE

Gin. .G»tat ~
i a; s-rt.

de vorbă cu președintele asociație: 
Gh. Pleșa, care ne-a furnizat cî’.e-.a 
amănunte despre competițiile ce se 
vor desfășura aici cu prilejul ani
versării unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii.

„Peste citeva zile ror începe 
turneele individuale la șah p tenis 
de masă la care sint îxserifi <- 
proape 400 de salariați și dișpitele 
de fotbal care se vor bscnr* ce 
participarea a ÎS echipe de secții*.

Am fost informați, de asemenea, 
că in afara acestor c 
terne. sportivii de la I 
parte p ia o serie < 
ergarirate de C_EFS

CA, SUCIU — NICOLESCU, D. 
POSTOLACHE, G. RĂSCANU — 
CIORNEI, ORTELECAN, DINU.

Rezerve: lorgulescu, Vollman, 
Constantin.

FRANȚA: DROITECOURT — LUX, TRILLO, DOURTHE, 
CAMPAES, — ROMEU, FOUROUX — BIEMOURET, W. 
SPANGHERO, SAISSET — ESTEVE, CESTER, — IRACABAL, 
BENESIS, VAQUERIN.

Rezerve: Maso, Bertranne, Azarete, Yachyiîi, Barrau, Lu- 
brano.

RETROSPECTIVA
ATLETICA

1972

$1
0

RE- 
SE

meciul: Romania-Uniunea Sovietică

reia cu meciuri atractive

CLULMIXT

3

Ro

S 
>
1 
s 
s

1 
t
■

i 
: •
l 1
■ 1
1 •
• •

Fără îndoială, intervalul 1960—1970 
poate fi numit ..Deceniul de aur" al 
atletismului. Trir-adevăr, cu excepția 

a atletismului 
progresul nu 

os și de substan 
au adus contr: 

factori
perfe
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i orobeiori

TROFEUL CARPAȚI 
LA HANDBAL FEMININ

Astăzi
I V-L 24 l SUB STANDARDUL VALORIC

• „DECENIUL DE AUR" 
PERFORMERII ROMÂNI 
CURBA ASCENDENTĂ A 
CORDURILOR MONDIALE __
MENȚINE DEPARTE DE PLAFONUL RECORDURILOR NAȚIONALE 
MASCULINE • AVEM CÎTEVA ATLETE CU REZULTATE 
TTTIVE IN CONCURSURILE DE ANVERGURĂ

Moment dramatic la poarta echi
pei R.D. Germane. Lozbina 
(Uniunea Sovietică) nu mai poa
te fi oprită din acțiunea sa și 
va înscrie. Fam din meciul 
R.D.G. — U R.S.S., încheiat la 

egalitate : 8—8.

STEAUA-OPPSAL OSLO IN OPTIMILE DE FINALĂ
ALE C.C.E. LA HAND3AL MASCULIN

cea

Foto : Drsgoș NEAGU

ozule 
eu roi

r_

Hrstoche NAUM 
Homo ALEXANDRESCU

DE IA DEPARTAJAREA ECHIPELOR (Continuare fa cop. a 4 a)

a efo 
perări:. etc.). Siletismal nu mai este 
azi an sport al manifestării talentu
lui intr-una din calitățile fizice de 
bază (viteză, forță, rezistență), ci o 
adevărată „industrie* de fabricare și 
exploatare a acestor calități.

fn tabelul alăturat se poate vedea 
ca. la nivel mondial, o s.ngură probă 
nu a progresat In cei 12 ani pentru 
care facem comparația. Este vorba 
de 110 m.g. Prog-e-eie cele mai în
semnate «—au Înregistrat in probele 
de aruncări. Aici, medicina a avut 
un rol deosebit — ocale chiar prea 
mare — prin furnizarea ce prod-se 
pentru creșterea masei și forței mus
culare.

O caracteristică esențială a acestei 
perioade, o constituie, desigur, pro
gresul impresionant al atletismului

ROMANIA-IUGOSLAVIA (la jumori) IN PRELIMINARIILE
IA FOTBAL TURNEULUI U.E.F.A., LA FOTBAL

Sint cunoscute formulele de de
partajare a echipelor in cupele eu
ropene în care, din sezonul 1966 — 
1967, s-a prevăzut dublarea goluri
lor marcate în deplasare și apoi, 
dacă egalitatea persistă, executarea 
loviturilor de la 11 m. Formula 
pusă în aplicare de U.E.F.A. a fost, 
însă, de mai multe ori criticată, în 
ultima vreme, arătîndu-se neajun
surile ei, printre care epuizarea 
nervoasă a jucătorilor după 120 mi
nute de joc, tocmai în momentele 
cînd trebuie să fie mai proaspeți, 
cel puțin din punct de vedere psi
hic, adică atunci cînd sînt execu
tate amintitele penaltyuri. .

Iată că, de curînd, în Buletinul 
oficial al U.E.F.A., secretarul gene
ral al acestui organism internațio
nal, Hans Bangerter, publică un fel 
de răspuns la criticile făcute siste
mului pus în aplicare în cadrul 
competițiilor continentale interclu- 
buri. „Nu credem că sistemul de 
calificare existent în competițiile

noastre este susceptibil de revizui
re. Credem, mai degrabă, că a venit 
timpul ca cei care conduc cluburile, 
managerii echipelor să-și facă un 
examen de conștiință privind tacti- 
cile defensive excesive care sint la 
modă astăzi în fotbalul european. 
Chiar și suporterii cei mai fideli 
vor întoarce spatele stadioanelor 
dacă nu vor putea găsi acolo ceea 
ce iubesc, adică golul. In plus, lupta 
de concurență pe care o duce fot
balul cu industria spectacolului, din 
ce în ce mai puternică, nu va pu
tea fi cîștigată prin indiferență și 
pasivitate", scrie H. Bangerter, 
luînd ca punct de plecare acele se
mifinale din aprilie ale C.C.E. cînd, 
Tn 390 de minute de joc practicat 
de cele mai bune echipe europene, 
s-a marcat un singur gol ! Tocmai

Mircea TUDORAN

(Curitinuare tn pag, a i a)

.sa r_~. am mai anunțat. stadio- 
Gmleșt: sa găzdui miine. de Ia 
1'130. partida internațională care 

opune reprezentativele de juniori 
României si Iugoslaviei.

vederea acestui debut 
rilor noștri fotbaliști în 
a preliminariilor Ia 

preparativele au 
3evii antrenorilor

oficial, al 
noua edi- 

Turneul 
fost în- 

rheiate. Elevi: antrenorilor Constan
tin Ardeleana și Ion Voincscu au 
participat joi la un antrenament cu 
conținut tehnice-tactic. Anticipînd 
din partea oa-peților un joc de pru
dență. deci cu întărirea sistemului 
defensiv, formația noastră a repetat 
variate scheme de atac, bazate pe o 
circulație rapidă a balonului.

Vineri a fost o zi de repaus, de re
cuperare prin băi și masaj, urmînd 
ca ciclul săptămînal să fie încheiat 
astăzi cu un antrenament de circa 30 
de minute, cu caracter fizic.

Cu un singur semn de întrebare, 
privind postul de fundaș central 
dreapta (unde Naghi, suferind o 
ușoară întindere a ligamentelor de la 
genunchiul drept, s-ar putea ’ ” 
înlocuit cu Hurloi), „ll“-le 
partida de rniir.e se prezintă 
CIUREA — COTIGA. NAGHI 
LOI). NEGKUTIU. CHIVU — 
ca, niGA -------------
LANSCHI. 
CEANU.

Rezerve : 
Serafim (fundașii I 
și Pataki (înaintaș).

L'.EFA.

— PETRIȘOR. 
RADVCANV.

loniță (portar).
Bălăci

să fie 
pentru 
astfel : 
(HUR- 
STOI- 

SUMU-
VRlN-

Agiu si 
(mijlocaș)

INTERNAȚIONAL!
discuție, pentru că s-a schimbat ta
bela de punctaj, iar probele de marș 
nu sînt atît de semnificative —, în 
13 din ele recordul mondial a pro
gresat între 1960 și 1972 mai mult 
decît recordul românesc ! Practic, în 
atletismul masculin mondial, valorăm 
ntai puțin, azi. decît valoram în I960. 
In șase probe recordurile României 
s-au apropiat de cele mondiale, dar 
tom vedea că, cu excepția triplusal- 
tului și a săriturii în înălțime, nu a- 
vem de ce ne bucura. Să încercăm 
să redăm, pe grupe de probe, cum a 
evoluat raportul dintre performanța 
românească și cea mondială în răs
timpul amintit.

Alergările de viteză : la 100 m, ci
fra recordului nostru pare accepta
bilă (10,2 a însemnat medalie de ar-

COMPE-

mondiale 
reprezintă 

totodată și recordurile Europei — 
fi fost considerate

feminin. Toate recordurile 
ale anului 1972 — care

ATLETISMUL
ROMÂNESC

cifre de vis

MASCULIN
IN REGRES

im a evoluat atletismul nostru 
ti 12 ani de avînt nemaiintilnit 

rformanțelor mondiale ? 
te elocvent și impune 
'.ța atletismului masculii

ar 
in

în 
al 

Tabelul 
în pri- 

atletismului masculin— o con- 
■ tristă, dar reală : atletismul 

nostru este in regres evident Din 
cele 2» de probe la care comparăm 
rezultatele. — decatlonul nu intră în

Paul SLAVESCU 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 2-a)

RAID-ANCHETA

ESTE SATISFĂCUTĂ CEREREA
DE CARTE SPORTIVA?

• Așteptăm
legătură

opinii din partea cititorilor in
cu tematica unor noi lucrări

ce cer

Juniorii tugosla n timp de Ia sosirea lor pe aeroportul 
internațional Otopeni

Foto : V. BAGEAC
SolicUndu-i un pronostic antreno

rului principal. Constantin Ardelea- 
nu. acesta ne-a declarat : .tom face 
totul pentru ca debutul in grupa 
noastră preliminară (n. n. din care 
mai face parte șt selecționata Gre-

clei) să coincidă cu o victorie, 
acest scop, echipa va desfășura 
joc ofensiv, fără să 
contraatacul advers".

In 
un 

subestimeze._

(Continuare in pag. a 3-a)

.artea a devenit. în condițiile impuse de societatea modernă, nu nu
na. un m:;ioc de a iua contact cu marile valori spirituale, ci și un instru- 
me.-.t indispensabil tn munca cotidiană din cele mai diverse domenii de 
activitate. Cartea, fie de literatură, artă, tehnică sau sport, pătrunde tot 
mai profund în viața tuturor cetățenilor, de la cei mai tineri, la cei mai 
vfrstniri. Pentru a satisface această „foame* de carte, numărul tipărituri
lor a cunoscut în ultimii ani o creștere impresionantă, tirajele fiind de

e tot mai 
orilor lucrări 

în timp ce libră- 
c să le 

cispoz; interesați
mod cît mai comercial. De

linie generală nu face 
sectorul cărții sportive.

otuși. în urma unui raid-ancne- 
:â. efectuat cu cîteva luni în urmă 
prin principalele librării dîn Ca- 
pitală. am putut să constatăm că 
existau încă anomalii atît în ceea 
ce privește varietatea titlurilor, cît 
ș: deservirea publicului. Vizitlnd, 
de curînd, cîteva librării din orașul 
Galați, consultînd, în același timp, 
și- pe unii dintre beneficiarii direcți 
ai cărții sportive, ne-am dat seama 
că nici acum 
bucurătoare.

BIBLIOTECĂ 
TE? DA.

pună la 
într-un 

Ja aceas- 
excepțte

situația nu este îm-

DE SPECIALITA-
DAR CUM?...

Tn orașele unde există o facultate 
de educație fizică, cum este cazul

municipiului Galați, numărul soli- 
citanților cărții sportive este, desi
gur, mult mai mare, deoarece ca
drelor didactice, instructorilor, an
trenorilor, activiștilor ii se adaugă 
și cei care se află, deocamdată, pe 
băncile școlii, viitorii specialiști ai 
mișcării de educație fizică și sport.

In ce măsură, însă, aceștia sînt 
satisfăcuți de ceea Ce li se oferă 
In librării?

Să reproducem, pe scurt, discuția 
avută cu conv. univ. Gheorghe Ma- 
nolescu. șeful catedrei de educație 
fizică de la Institutul pedagogic de 
3 ani din Galați :

— Ce reprezintă lucrările cu ca
racter sportiv pentru studenții 
dumneavoastră ?

— Voi menționa, de la bun în
ceput, că absolut toate lucrările ce 
apar în acest domeniu le sînt ex-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Mîine dimineață, la Poiana Brașov

START ÎN CAMPIONATUL DE CICLOCROS

CEA DE A 25-a EDIȚIE A NAȚIONALELOR 
SURPRIZELORSUB SEMNUL LA SEMNALELE ZIARULUI

Mîine dimineață, cei mai buni 
cicliști din -țară, specializați în aler
gările pe teren variat, își vor dis
puta întîietatea la Poiana Brașov, 
în ultima competiție de anvergură 
a sezonului : campionatul republi
can de ciclocros. întrecerile, rezer
vate sportivilor avansați, juniorilor 
mari și juniorilor mici, vor avea 
loc pe un traseu ce va cuprinde 
poteci de munte, urcușuri pe scări 
și porțiuni de șosea asfaltată, în- 
tr-un- cuvînt, un traseu pretențios, 
care îi va supune pe sportivi la un 
sever examen de rezistență, de în- 
demînare, de îmbinare a mersului 
în șa cu alergarea... pedestră, în 
condiții de concurs.

Deși la ciclocrosuriie premergă
toare acestui campionat victoria a 
revenit aproape în majoritatea ca
zurilor lui George Negoescu, pen
tru disputele de mîine dimineață 
reprezentantul clubului Steaua are 
mari emoții. Principalul său rival, 
Dumitru S'anca (Voința), cîștigăto- 
rul de anul trecut al titlului, este 
hotărît să-și reediteze performan
ța, fapt pentru care s-a și pregătit 
cu multă atenție. încă de cîteva 
zile, participanții la acest campio
nat au urcat în Poiana unde au pu
tut fi văzuți rulînd de zor, pe tra
seul pe care vor avea loc și alergă
rile oficiale.

La categoria juniori mari, princi
palul favorit al disputelor este M. 
Ramașcanu (Dinamo), unul dintre 
cicliștii cu cele mai frumoase re
zultate obținute în actualul sezon.

EDIȚIA IX-a A RALIULUI BALCANIC VA AVEA LOC ÎN IUGOSLAVIA
@ Un important concurs de

• La Brașov, cu prilejul Raliului 
Balcanic, a avut loc, conferința re
prezentanților autocluburilor din 
țările balcanice la care au partici
pat delegați din Iugoslavia, Turcia. 
Bulgaria și România. In cadrul a- 
cestei conferințe a fost definitivai 
statutul conferințelor ș: al rulări
lor balcanice care vor avea loc ta 
anii următori, regulamentul tip al 
ral i urilor balcanice $i, de aseme
nea, a fost ales un secretariat per
manent: Totodată s-a hoîărit ca 
următoarea ședință a delezati’.or 
autocluburilor din țările balcanice 
să aibă loc la Skoplje (Iugoslavia) 
în aprilie anul viitor. S-a star:’. • 
ca cea de-a IX-a ediție a Raliul-: 
să se desfășoare anul v. ’or în 
goslavia și nu în Turcia, cum 
sese programată inițiaL

viteză pe circuit la Brăia

AUTOMOBILISM

Iu-

• După succesul alergărilor 
tomobilistice de viteză pe crr-.: 
desfășurate nu de mult la C'.-. 
iată că o nouă competiție de ace-

au-

lași gen este anunțată, pentru du
minică, la Brăila. La întreceri, care 
vor avea loc pe un traseu înscris 
pe principalele străzi ale orașului 
de pe Dunăre, vor participa spor
tivi din București. Brașov, Cluj, 
Galați și. bineințeies, din Brăila. 
Spre deosebire de cursele de la 
Cluj, la Brăila, in cazul prezer.'.ei 
la starturi a mai mult de 10 coti- 
curenți de probă, se vor alerga se
rii. urmate de o fmalA unde isi 
vor disputa tatiaetatea primii dos 
clasați din fiecare serie. După cite 
aci fost informați, cuzsele de vi
teză pe circuit din Brăila nat des
chise următoarelor clase de mașini: 
85>) cme. 10M cmc. 1150 cmc. și 
pînă 
clase.
cinci 
clasa 
vor acoperi 10 ture.

Zilele trecute au fost desemnați, 
pentru a 
ționali la 
tru cele 
Mangalia 
dernă din stațiunea Neptun, pe cei 
mai în formă popicari ai sezonului, 
ca.3 au reușit să'treacă de „focul" 
semifinalelor și cei calificați din o- 
ficiu, maeștri emeriți ai sportului.

Pronosticurile specialiștilor, indi
cai ca favoriți pentru primele locuri 
pe componenții loturilor, mai ales 
la femei, unde avem un palmares 
internațional ca nici o altă țară 
din lume la popice-„asfalt" (numai 
la ultimele două ediții fetele noas
tre au cîștigat cinci din cele șase 
titluri mondiale). Dacă la băieți, cu 
excepția lui Gheorghe Silvestru, 
dublu campion național pe anul tre
cut și, de cîțiva ani, membru al 
lotului reprezentativ — ceilalți 
fruntași au dat satisfacții ocupînd 
locuri premiate, la fete situația a 
fost cu totul neașteptată. întrecerile 
finale de anul acesta au zdruncinat 
serios prestigiul unor jucătoare de 
elită, în frunte cu dubla campioană 
a lumii, Elena Trandafir (locul 16 
din 20 de finaliste !). Alte două ju
cătoare din echipa națională. Ana 
Petrescu și Florica Neguțoiu n-au 
reușit să se claseze mai sus de lo
cul 10. iar campioana de anul tre
cut brașovean ca Use Schmidt s-a 
situat de abia pe poziția a 12-a. 
Cornelia Pe:rașca, fosta triplă cam
pioană mondială, singura partici
pantă la finală care a reușit să-și 
apere titlul ia perechi (făcind cu
plu de data aceasta cu Cornelia 
Grecescu. colegă de club si au cu 
Elsna Trandafir ca în 1971). Ia ta-

. te 
25-a oară, campionii na- 
popice. Confruntarea pen- 
patru titluri a reunit la 
Nord, pe arena ultramo-

slab, ter- 
pe poziția

dividual a evoluat și ea 
minînd cele două manșe 
a 8-a, un loc modest pentru o ju
cătoare de bază a echipei naționale.

Revelația finalei au fost Ildico 
Grozăvescu (C.S.M. Reșița) cîștigă- 
toarea titlului ; alături de ea, Aure
lia Ivan (Voința Constanța) și Livia 
Răstăman (Metrom Brașov), dove
dind multă precizie, au ocupat locu
rile 2 și, respectiv, 3.

O frumoasă impresie au lăsat, la 
această ediție jubiliară, sportivele 
de la C.S.M. Reșița, care au avut 
trei jucătoare în competiție, toate 
clasate în primele șase locuri : Il
dico Grozăvescu —1, Gertrude Apro 
— 4 și Maria Stanca — 6.

Revenind la comportarea necores
punzătoare a majorității jucătoare
lor din lot, trebuie să spunem că, în 
pofida scuzelor invocate de unele 
dintre ele, care puneau rezultatele 
pe seama pistelor nerodate, gălă- 
giei și fumului de țigară din sală, 
bilelor de plastic etc., cauzele sînt 
de altă natură. Ele țin de neglija
rea unei pregătiri intense și serioase. 
Dacă unii dintre finaliști, băieți și 
fete, s-ar putea scuza pentru rezul
tatele lor slabe prin aceea că nu au 
jucat niciodată pe o arenă automa
tizată. cu popice și bile din mate
rial plastic, componenții lotului nu 
au nici măcar acest argument în fa
voarea lor.

La întrecerea masculină, excelent 
s-au comportat gălățenii, : Ilie Băiaș 
$: Iosif Tismănaru, clasați, în ordine 
(locurile I și II) 
duală și campioni 
jeanul Iuliu Bice, 
puțin cunoscut ca

tre Purje, care au ocupat locurile 
3—4. Inadmisibil de slab au evo
luat însă ploieștenii Gheorghe Sil
vestru și Dumitru Dumitru care nu 
și-au reeditat succesul de anul tre
cut, cînd au cîștigat ambele titluri. 
Ploieștenii, care la alte ediții au 
avut un cuvînt greu de spus la o 
finală de campionat național, acum 
au capotat terminînd concursul de 
perechi pe locul IV7 Este regretabil 
pentru un centru ca Ploiești, oraș 
cu o- veche și frumoasă tradiție în 
sportul popicelor.

în încheiere trebuie să amintim 
de un gest nesportiv săvîrșit de 
Ana Petrescu și Margareta Szemanyi 
care s-au retras nejustificat din con
curs la proba de perechi.

Toma RABȘAN

P.S. în ultima sa ședință, biroul 
federal a luat următoarele măsuri 
disciplinare : sportivele Ana Petres
cu (Gloria București) și Margareta 
Szemanyi (Voința Tg. Mureș) au 
fost suspendate dip activitatea com- 
petițională (camp. div. A) pe două 
și, respectiv, o etapă, Petre Purje 
(Flacăra Cîmpina) suspendat pe o 
etapă, deoarece la finala campiona
tului național nu s-a prezentat la 
festivitatea de premiere la proba de 
perechi, iar antrenorului echipei 
Gloria București, Constantin Negu- 
țoiu, i s-a ridicat dreptul de a con
duce echipa în campionat timp de 
două etape.

La rubrica noastră „Cititorii pun 
punctul pe i“ a apărut, nu de mult, 
o amplă relatare despre situația pre
cară a sportului din satul Gemenea. 
Mai mulțl tineri din mica așezare 
suceveana ne-au scris, și nu o dată, 
cerindu-ne ajutorul pentru înjgheba
rea unei activități sportive, cît de cit 
corespunzătoare. Un redactor al zia
rului nostru s-a deplasat la fața lo
cului și a constatat justețea celor 
sesizate.

„Cazul Gemenea" a avut ecoul do
rit și, după cum se pare, lucrurile se 
vor îndrepta pe un făgaș bun. Comi
tetul județean al U.T.C.-Suceava ne 
înștiințează că secția sa de sport se 
ocupă de rezolvarea doleanțelor ti
nerilor dornici să practice diverse 
discipline :

„In ziua de 8 noiembrie a avut loe 
o adunare la care, pe lingă nume
roși tineri, au participat Gavril Os- 
tanschi, primarul comunei Stulpicani 
de care aparține satul Gemenea, Eu
genia Balahura, directoarea Școlii 
generale din localitate, Dumitru l’aș- 
niciuc, secretar al Comitetului jude
țean al U.T.C.-Suceava și aite per
soane care pot contribui la bunul 
mers al activității sportive din sat".

In adresa trimisă redacției 
enumerate o serie de hotărîri 
adunării care, îndeplinite, vor crea 
posibilități tinerilor din Gemenea să 
practice sportul. Iată cîteva din mă
surile preconizate :

„S-a stabilit de comun acord intre 
Consiliul popular comunal și orga
nizația U.T.C. spațiul pe care se va 
amenaja un teren de sport; tinerii 
din satul Gemenea, printre care șl 
acei care au stat de vorbă cu auto
rul articolului apărut în ziarul „Spor
tul", s-au angajat să muncească la 
amenajarea terenului ; directoarea 
școlii generale s-a angajat să spri
jine atit amenajarea terenului cît și 
activitatea sportivă din sat; pînă in 
vara anului 1973 noul teren de sport

sint 
ale

va fi Împrejmuit; Comitetul județean 
U.T.C. va sprijini activitatea spor
tivă din sat. va dota echipa de fot
bal cu echipament șl celor mai buni 
sportivi dia sat li se vor asigura 
condiții de participare la diverse 
competiții Ia nivel de comună și 
județ".

Sintem siguri că îndeplinirea ho- 
tărîrilor luate va face ca sportul să 
devină un bun prieten al tinerilor 
din Gemenea.

★
„Tributul îngî.mfării" a fost titlul 

unei note ce îi critica pe componen
ții echipei de judo Dinamo Brașov 
care, subapreciindu-și adversarii, au 
pierdut, nu de mult, la Cluj, un meci 
de campionat. în răspunsul primit 
de la conducerea clubului brașovean 
se spune, printre altele : „Ne însușim 
punctul de vedere din articol și am 
luat măsuri de Întărire a muncii edu
cative în cadrul secției de judo**.

★
Intr-un meci oficial de baschet din

tre echipele Rapid șl voința, ambele 
divizionare din București, rapidlstui 
Dan Vlădescu a avut o comporta-e 
inadmisibilă față de antrenorul echi
pei, prof. Al. Fodor. refuzînd să re
intre în joc după ce în prealabil, 
conducătorul tehnic al formației fe
roviare l-a scos de pe teren din mo
tive tacti’ce. Sportivul Vlădescu ne-a 
trimis o scrisoare in care răspunde 
la articolul intitulat „vlădescu... și 
mai cum 7“ Baschetbalistul în cauză 
recunoaște că a comis o gravă gre
șeală, atît față de antrenor cit șl față 
de echipă, șl se angajează ca pe 
viitor să aibă o comportare ireproșa
bilă din toate punctele de vedere. 
„Doresc și pe această cale — ne' scrie 
D. Vlădescu — să-mi cer scuze față 
de antrenor cit și față de coechipie
rii mei — Cr. Popescu. T. Stănescu, 
H. Tursugian, V. Fredescu și R. Po- 
povici".

ATLETISM
(Urmare din pag. I)

aregint la Munchen). Ce valoare 
însă acest record dacă :r -
realizator aleargă la campicnatele 
continentului din 1971, 11,0? Crono
metrajul electric va face orolr.e Ir. 
această probă și atunci nu v™ m«. 
putea să ne furăm căciula.- Recor
dul nostru Ia 200 m a fost sabi.-.t 
în 19G4 si de atunci cifra de J1J# no 
a mai fost atinsă. La 400 rr. tabe-1 
arată că progresul nostru este ase
mănător celui al recordului mcr.o;al 
Numai că azi nu se prea eîst gâ : ■ 
cursuri internaționale cu 46 5 i sle- 
tele înfățișează mai bine cam 
ne aflăm cu sprintul. Diferențele . *.- 
tre recordurile lumii și cele româ
nești sînt de-a dreptul supărătoare

Alergările de semifond și fond : la 
800 și 1500 m au căzut Ir. 1972 cele 
mai vechi recorduri ale țării — vech; 
de 12 și 13 ani — ața că rubrica 
progresului nu este goală. Cele m 
bune rezultate din lume sint însă de
parte, iar cu o singură floare — 
foarte talentatul junior Gheorghe 
Ghipu — nu se face primăvară. La 
5 000 m, după retragerea lui Andrei 
Barabaș la jumătatea deceniului tre
cut, nici un atlet nu i-a amenințat 
recordul. La 10 000 m dimensiunile 
progresului mondial și românesc sint 
asemănătoare. Nu trebuie să uităm, 
însă, că recordul lumii a coborît cu 
aproapf același număr de secunde de 
la un nivel valoric superior, de care 
noi acum sintem încă departe.

Alergările de garduri și obstacole : 
la 110 m.g. progresul românesc este 
notabil. La fel la 400 m.g. deși valoa
rea recordului actual nu este deose
bită. La 3 000 m obstacole, recordul 
nostru a progresat mai mult decît cel 
mondial — aici recordul lumii este 
considerat slab — dar inflația de re
zultate în jurul lui 8:25,0 impune o 
reconsiderare a valorii lor.

Săriturile constituie punctul de 
forță al atletismului nostru masculin. 
Triplusaltul și săritura în înălțime 
sînt singurele probe în care atleții 
români au urcat pe podiumul unor 
campionate europene, singurele pro
be în care recordurile românești fi
gurează în primele 25—30 de perfor
manțe mondiale din toate timpurile. 
La săritura în lungime, situația este 
cît de cît acceptabilă ca și la pră
jină, deși la aceasta din urmă con
cursurile interne încheiate cu 4,70— 
4,80 m sînt prea numeroase.

Aruncările reprezintă, neîndoios, 
„oaia neagră" a atletismului nostru. 
In 15 ani recordul național la arun
carea greutății a progresat doar 25 
de cm și are un nivel pe care II a- 
ting unii decatloniști (Hodge, Kirst) 
de clasă mondială 1 La suliță, recor
dul României stă neclintit din 1961,

la 1300 cmc (la toate aceste 
coșscureoții vor parcurse cite 
ture, în serii și finală). La 
peste 1300 cmc, autonubiliști:

PREA MULTE PROBE

totuși prea mare. La 
situația și la aru-.- 

i, unde recordul h>- 
aoroape 10 m de rc-

la proba indivi- 
la perechi, clu- 
un popicar mai 
și veteranul Pe-

RAPID (campioană)-VOINȚA BUCUREȘTI (promovată),

Duminică, pe fondurile A. G.V. P. S

SE DESCHIDE ViNĂTOAREA LA IEPURI
Consiliul Asociației Generale 

a Visătorilor ți Pescarilor Spor
tivi aduce la cunoștința membri
lor săi că xînătoarea la iepuri,

pe fondurile aflate în folosința 
A.G.V.P.S., este permisă incepînd 
cu data de duminică 26 noiem
brie și piuă la 7 ianuarie 1973.

SUB STANDARDUL VALORIC INTERNAȚIONAL
curâtor : trei recordmane mondiale 
(Iolaoda Balaș. Viorica Viseopoleanu. 
Argentina Menis), cinci titluri olim
pice (Iolanda Balaș — î. Mihacla 
Peneș. Viorica Viseopoleanu, Lia 
Maaoliu). patru medalii olimpice de 
argint, titluri și medalii la campiona
tele europene nr. la acest internal 
de timp, recordurile feminine ale 
României s-an apropiat la majori
tatea piafcrlar de cele mondiale ți an 
— ea excepția ștafetelor — o bani 
valoare competitivi pe plan iateraa- 
țioaaL

Prut prisma celor mai buza d_ctre

ieri Iolanda Balaș. Lia Manoliu, Vio
rie» Vtscopoleaau, Ileana Silai; azi 
Argenina Meniv Valeria Bufanu. 
Prin eforturi individuale prelungite și 
pilduitoare, sportive admirabile 
menținut blazonul atletismului 
tru. Mai curicx^ sau mai tîrziu, 
insă ora u ti ațrrfi. '.i ctcc: n 
trebăm : 
prociatâ ? 
Intre rez

au 
nos- 
vine 

atunci ne In
ce avem in perspectiva a- 
' La săritura in 
citatul V . cri că: ți cele

decalaj de aprwape o jumătate 
etetra' Valer-.a Bcfar. i fa: va

lungime. 
ale 
un 
de 

____ __________ ____ __ mai 
dârat at*eti»sM — sperăm — pol:-

Valoarea record arilor la 3112JM» VaJaarea rcmriirilir ta tiiLira fiagjesal realizat

Proba evr**e*e r— ăawri RE R. Rr.m
MASCULIN

IOC m IOJD 1AA F.4 M2 *3 •J ■
200 m 303 3M -U Xi 15 6.4
400 m 449 47J5 4«« 13 •3
8-30 m 145.7 1 45.7 148-2 1 -M.5 1~47 A 1 4 1?

1 500 m 3:35.6 3 38.1 3 6 1AJ4
5 000 m 13:35.0 13:354) 14:034 J3 13 13:»* 13j8

10 000 m 28 18,8 28 183 29 42,6 2XM 4 4 42J»
4x100 m 39,5 39,5 41^ M.4 4T.4 13 0*
4x400 m 3:02,2 3:C€,7 3:123 JO Z3 X©
110 mg 13’ 13,2 14p5 • 1 "* _ C3
400 mg 49,2 495 513 Tg 461 1.4 u 03
3 000 m o 8:31,4 8:31.4 1 -Ti 1 * * IM 17jS
lungime 8,21 m 8,04 tn 7.44 m &s*. Q *.rl> S2 *21 9 I D ©31 S3 6^7 HI
înălțime 2.22 m 2 "0 m 2X*5 m S3 a •~ «LVI ra m •J5 za
tliplusalt 17.03 m 17.03 m 15,70 zn 17 ȚȚ* 17.44 ■■ 17 J2 M < 41 g C.41 zx 1.42
prăjină 4,80 m 4.65 m 4.42 m 5j6Î m > -5*6 323 s 733 33 CJM S3 CJ51 EX
greutate 20,06 m 19.11 m 17,40 ni m IJ. ’ a _,43 re o m
disc 59,91 m 59.91 m 50.21 m m f <T S3 8 m 13.47
ciocan 70,33 m 6933 m 62.46 m 76 m X3 r-» m 6.47 434 rr
suliță 86,04 m 85,71 m <9,96 m 93» 31 S3 JK) ** •UI n zn «J» m 1 —J m

n MININ’
100 m 11,3 11.3 11.8 !1j0 11.4 €3 03 0,4
200 m 22,9 23,4 24.4 22 4 ljO 1.4
400 m 53,4 53,4 54.9 51J> 53* 2.4 2.4 13
800 m 2:04.3 2:04.3 2-G6A I 585 ] 5JB 5J8 68
lungime 6,40 m 6,40 m 5,84 m 6J84 m eJM m C.44 m 0.44 m ■’•<«
înălțime 1,86 m 186 m 1.86 m 1.94 31 1 «4 s 1JM ta 6X6 m 0.05 m O» rr.
greutate 17.78 m 17,78 m 1555 m “1 *\3 m 2133 = 1TJ» m 325 m 3J5 rr.
disc 57,15 m 57.15 m 53211 zn m ®7J2 ta «732 =* 14 1* m 10.17 m 1431 S3
suliță 59,55 m 5955 m 54 33 m 55.06 m 65.'"’6 m 6? *» -a 5.51 S3 551 m 6.35 rr.
4x100 m 44,4 44,7 47.2 42 3 423 45.T IA 1* 13

PROBELE FEMININE 
Șl PERFORMERELE NOASTRE

ca racteri- 
situația din

Această realitate tristă 
zează In bună măsură și 
atletismul feminin.

Bilanțul atletismului feminin româ
nesc pentru acești 12 ani este îmbu

Capul de afiș al programului bas- 
chetbalistic din această săptămînă 
este deținut de meciul dintre Rapid, 
campioana feminină a țării, și Vo
ința București, promovată în primă
vară în campionatul național. Fe
roviarele au atu-ul experienței, dar 
și dezavantajul indisponibilității 
unor jucătoare de bază : Doina 
Stancu, Doina Prăzaru și, probabil, 
Gabriela Nicola. Echipa Voința, a- 
vînd în componentă cîteva tinere 
jucătoare de reală perspectivă 
(Maria Roșianu, Gabriela lonaș, Li
liana Rădulescu), se prezintă după 
un succes realizat la un scor sur
prinzător de mare (113—55) în dau
na formației Voința din Tg. Mureș. 
Pentru campioane, întîlnirea repre
zintă un examen dificil pe care-1 
pot trece numai dacă vor ști să-și 
valorifice rutina, dacă vor izbuti să 
evite intercepțiile și să stăvilească 
contraatacurile adversarelor. Aces
tea, la rîndul lor, vor trebui să con-

MECIUL DERBY AL DIVIZIEI FEMiNINE A t

tracareze acțiunile poziționale și să 
„deschidă" zona-presing practicată 
cu predilecție de rapidiste. Pregăti
rile intense făcute pînă în ultima 
perioadă, de către ambele echipe, 
indică importanța ce se acordă în
trecerii de duminică dimineață (ora 
10, în sala Dinamo). Tot la fete, 
două meciuri de tradiție : „U“ Cluj 
— Crișul și Universitatea Timișoa
ra — Sănătatea Satu Mare, precum 
și alte două în care Politehnica 
București și I.E.F.S. sînt favorite în 
fața Voinței Tg. Mureș și, respectiv, 
echipei Constructorul.

La băieți (etapa a Vil-a), team-ul 
Rapidului va căuta să-și adjudece, 
în sfîrșit, o victorie în actualul 
campionat, avînd drept adversară 
formația Academia Militară, aflată 
și ea fără nici un succes pînă a- 
cura. La Cluj, are loc eternul derby 
studențesc ,,U“ — Universitatea Ti
mișoara, iar în Capitală se înfruntă

două dintre revelațiile ediției a 
XXIV-a a campionatului național : 
I.E.F.S. și Politehnica Cluj. Cele
lalte partide : Politehnica București 
— Farul, Voința București — Steaua, 
I.C.H.F. — Dinamo.

32 DE ECHIPE LA ZONELE

Doar trei etape ne mai despart 
de sfîrșitul primei jumătăți a cam
pionatului național de volei. In pro
gram figurează, în continuare, par
tide ce pot oferi dispute 
te, deoarece se confruntă 
o bună carte de vizită.

In întrecerea fetelor, 
IX-a. are drept cap 
meciuri: Rapid —
LE-FA. — Penicilina 
prozrarsaîe duminică 
lesxî- Poziția

și faptul
rc>: baliste de o bună valoare, ne 
determină să credem că vom asista 
ia partide de un nivel tehnic și 
spectacular mai mult decît satisfă
cător. Tot ta București, Construc
torul primește replica team-ului 
Ohalănl P. Neamț în fața căruia 
este favorită, cum de asemenea, au 
pr.ma sansă Farul Constanța în 
fritflnirea cu Universitatea Bucu
rești- Dinamo. La Sibiu, în partida 
cu CLSJL și Universitatea Timișoa
ra. acasă, cu Universitatea Cluj.

Ir. l;psa derby-ului Steaua — Di
nam?'. consumat cu o lună în urmă, 
pe primul plan a! confruntărilor 

ruhne se situează meciul I.E.F.S. 
Rapid. înclinăm să credem în

interesan- 
echipe cu

etapa a 
afiș două 

Și 
, ambele 
sala Giu- 

pe care o ocupă în 
cele patru formații, cit 

că ele au în componență

de
Medicina 
lași- 
în :

CONFRUNTĂRI ECHILIBRATE
căsuccesul echipei I.E.F.S., pentru 

giuleștenii se află într-un accentuat 
regres. Victorioase, credem că vor 
fi, Progresul, și Viitorul Bacău în 
partidele cu Voința Arad și, respec
tiv, Universitatea Cluj. Mai echili
brate sint întîlnirile Electra — Trac
torul Brașov și Politehnica Galați 
—- Universitatea Craiova, în care 
oaspeții au șanse să obțină un re
zultat bun. - . . ......

PENTRU DIVIZIA A
Sîmbătă și duminică vor avea loc 

în patru localități, întrecerile eta
pei de zonă a campionatului de ca
lificare pentru divizia A. La TUR
N'D MĂGURELE își vor disputa 
locurile pentru turneul final echi
pele Progresul Făgăraș, Chimia 
Turnu Măgurele, Dinamo Constan
ța, Dinamo Drăgășani și Ș. N. Ol
tenița ; BUZĂU : Energia Suceava, 
Agronomia Iași, Șc. sp. Unirea Iași, 
Terom Iași, Medicina Iași, Trotușul 
Orașul Gh. Gheorgliiu-Dej, Letea 
Bacău, Voința Focșani și Ferovia
rul Buzău ; REȘIȚA : Sănătatea Tg. 
Mureș, Politehnica Timișoara, I.M.F. 
Tg. Mureș, Olimpia Satu 
Victoria Nădlag, Dacia 
Metalul Zalău si C.S.M. 
BUCUREȘTI : Politehnica, 
sitatea, Olimpia, Construcții, Dina
mo, Agronomia, Șc. sp. nr. 1, Me
talul, A.S.E, și Energia (toate din 
Capitală).

Mare, 
Orăștie, 
Reșița ; 
Univer-

AZI Șl MÎINE,
IN CAMPIONATUL

» TENIS DE MASĂ

NOI MECIURI MASCULINE
REPUBLICAN PE ECHIPE

Es

în penultima etapă a returului 
campionatului republican de tenis 
de masă pe echipe masculine, azi 
și mîine sint programate următoa
rele partide :

Simbătă, Iași : C.S.M. — Locomo
tiva București.

Duminică, Iași: C.S.M. — Voința 
București. Tg. Mureș : Comerțul — 
C.S.M. Cluj, București (sala Pro
gresul, de la ora 9) . Progresul — 
Voința Cluj.

Mai interesante se anunță întîl
nirile de la Tg. Mureș și București 
unde se vor înfrunta formații cu- 
prinzînd numeroși jucători fruntași.

Clasamentele, atît la băieți cît și 
7, - ------------- 1 înfățișare:la fete, au următoarea

BĂRBAȚI
1. Politehnica Buc. 16 13
2. C.S.M. Cluj 15 13
3. Progresul Buc. 16 12
4. Comerțul Tg. Mureș

3
2
4

180: 92
176: 79
181: 91

29
28
28

LLTIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA A LA GRECO-ROMANE

: dți'a z
• m-g. cit mai ales 1 
print pe plat, unde per 

sate este mai evidentă, a 
persoeceve nu sint del ce rezx 

exemplu nu este, din păcate.
i peisajul actual a! atletis- 
bra feminin. Iată de ce se 
ee-i drept mai puțin decît 

la băieți — o responsabili prospectare 
și creștere a tinerelor talente.

Itimei etape a returu- 
ce lupte greco-romane 

agramate astăzi la București 
e ia Bacău și Cluj. In Capi

tala clubului Dinamo va găzdui,, 
or» 14. triunghiularele “ 

Oradea—Vulturii Textila 
narao București și 
Mare—Steagul roșu 
sul Buc. La Bacău 
formapue Dunărea 
Rac.—A-S_\ Bacău
C.FR. Timișoara—Elect roputere Cra
ms a—A-S-A. Cluj. T-iunghiularele 
Alumina Slatina—C.S. Pitești—Steaua

ESTE SATISFĂCUTĂ CEREREA DE CARTE SPORTIVĂ?
(Urmare din pag, 1}

trem de folositoare. Dar, există un 
DAR. ..

— La ce vă referiți ?
— Plecînd de la ideea că orice 

bun specialist trebuie să aibă o bi
bliotecă proprie, noi am cerut stu
denților ca, încă din primul an de 
studiu, să înceapă alcătuirea ei. 
Sintem convinși că, odată „refle
xul" format, această deprindere ti 
va însoți toată cariera, spre folosul 
lor și, firește, al viitorilor lor elevi. 
Insă, din păcate, alcătuirea unei 
colecții de cărți sportive constituie 
o greutate nu numai pentru stu- 
denți, dar și pentru noi, cadrele di
dactice, datorită numărului mic de 
exemplare ce apar în standurile li
brăriilor. Eu pentru a-mi procura o 
carte a trebuit să mă duc tocmai 
la Focșani, unde am găsit-o în 
exemplare suficiente! 1 Cred că 
există deficiențe și în sistemul de 
difuzare.

— Care este părerea dumneavoas
tră despre conținutul și calitatea 
lucrărilor sportive ?

— Cele mai solicitate sint cele 
de tehnică, de metodică, c^e refe
ritoare la antrenamentul contempo
ran. Dar, luînd cazul lucrărilor 
metodice, nici una din cele, pe care 
le avem la dispoziție nu cuprind 
ultimele noutăți. Ne sînt, de ase
menea, necesare mai multe lucrări 
de gimnastică, atletism, volei, bas
chet.

cărții din Galați, șj o cor.vor- 
cu responsabila ei. Clara 

venit să confirme cele 
înainte t

re a 
bire 
Aramă, a 
aflate nu cu mult timp 
principalii solicitanți, studenții, se 
află, deseori, in situația de a nu-și 
putea procura volumele absolut ne
cesare unei bune pregătiri profe
sionale.

„Cele mai cerute — ne-a spus 
tov. Clara Aramă — sint lucrările 
referitoare la atletism și gimnastică. 
De asemenea, mult căutate sint și 
regulamentele, dar oferta nu poate 
satisface cererea. Aș vrea să mai 
adaug că anumite evenimente spor
tive — cum a fost cazul cu meciul 
pentru titlul mondial de șah sau in- 
tîlnirea finală din ..Cupa Davis“ — 
determină și o sporire considera
bilă a numărului celor interesați 
de lucrări din respectivele dome
nii'*.

Iată, deci, că o manifestare spor
tivă de amploare poate genera o 
afluență de cumpărători ai cărții 
sportive, dornici să afle cît mai 
multe amănunte despre sportul în 
cauză i de la regulile elementare, 
la „faptul divers". Desigur, lansa
rea pe piață a unor asemenea lu
crări în aceste momente — cum s-a 
întlmplat cu volumul.
prea frumos...,"
I.
ar

riale, ei ar oferi ți un minunai pri
lej de a îndemna mai multi cetă
țeni la practicarea 
murile sportive-

LUCRĂRI DE
LA... „BURSA

uneia din ra-

SPECIALITATE 
NEAGRA"

EVENIMENTUL SPORTIV — 
„BAROMETRU" AL SOLICITĂ

RILOR
O vizită la „Librăria Centrală", 

cea mai mare unitate de desface-

„Ar fi fost 
de I. Țiriac Și 

Năstase, în zilele „Cupei" — 
aduce nu numai beneficii mate-

Este cunoscut faptul că numărul 
studenților înscriși la facultățile de 
educație fizică (la cursurile de zi 
sau fără frecvență) este foarte ma
re. Pentru buna desfășurare a pro
cesului de invătămint anumite lu
crări sint indispensabile.

Un singur exemplu va fi. sperăm, 
edificator pentru a ilustra ceea ce 
determină o necunoaștere a reali
tăților De curir.d, 
tipar a doua ediție a 
ducației fizice șj sportului" 
Șiclovan, care s-a epuizat 
va zile.

Tirajul (3 500 exemplare) 
vedit total nesaț isfăcător 
încă de la ediția I s-a dovedit cit 
de căutată este lucrarea — ajun- 
gîndu-se. In momentul de față, ca 
cei interesați să ofere cu mult mai 
mulț peste prețul cărții pentru a 
intra in posesia ei.

De altfel, tot de la Editură am 
aflat că tirajul se stabilește, in ge
neral, pe baza comenzilor făcute 
anterior de către librării. Deci, ia
tă, revenim 
trebuie să o 
domeniu cei 
rea cărții.

a ieșit de sub 
.Teoriei e- 

de Ion 
In cîte-

s-a do- 
— deși

asupra competenței ce 
dovedească și în acest 
ce răspund de difuza-

Problemele pe care Ie ridică lucrările cu caracter sportiv sînt 
multiple — pornind de la calitatea lor șj pînâ la punerea lor în 
vinzare. în rîndurile de față am dorit, doar, să punctăm cîteva din
tre acestea Sperăm. însă, că beneficiarii cărții sportive, cei care lu
crează în acest sector vor completa ancheta noastră prin constatările 
lor, pe care le dorim în număr cit mai mare și mai bine documen
tate.

i.

16 7 9 147:125 23
5. Locomotiva Buc. 14 7 7 124:114 216. Voința Buc. 15 6 9 121:137 21
7. Voința Cluj 15 5 10 107:148 198. Voința Arad 15 3 12 80:175 18
9. C.S.M. Iași 15 1 14 28:227 16

FEMEI
24
OQ

21
19
’7
17
13

Spartac I Buc. 
C.S.M. Cluj 
Politehnica Buc. 
Voința Buc.

7. Spartac II Buc.

și IPROFIL Rădăuți—Dunărea—Galați 
Rapid Buc. au fost aminate. Tot du
minică se vor mai disputa partidele 
din divizia A de lupte libere : Nico
tină Iași—Progresul Buc.—Dunărea 
Galafi (la Bacău) și A.S.A. Brașov— 
Olimpia Satu Mare—Dinamo Brașov 
(la Brașov).

Progresul Buc.
2. Voința Arad
3. ~
4.
5.
6.

82: 26 
95: 16 
69: 57
57: 51
47: 1
49: 68 
11:106

Crișul 
Lugoj—Di- 

Olimpia Satu 
Brașov—Progre
se vor întilni 
Tulcea—Metalul 

iar la Cluj,

DE LA I.E.F.S.
în zilele ce marți 5 și miercuri 6 decern orie 1972 institutul de edu

cate fizică si sport, organizează festivități dedicate 5EMICENTENARU- 
Llil INSTITUIULUI.

Informații privind modaiitotea de participare se pot obține de la 
Institutul de Educație Fizică și Sport (St- Mcicr Ene nr. 12 Sucurcșb — 
Te'eton 31.44.40 int 7) și de la Consiliile județene pentru educație fi
zică și sport

Pentru a veni în ajutorul mișcării sportive de mesă 
UNIVERSALCOOP 

Comerțul prin coletărie
Str. Serg. Nuțu Ion, nr. 8—12 

Sectorul 6, București, 
pune la dispoziția asociațiilor și școlilor sportive, materiale și echipament 
pentru diferite discipline.

Plata articolelor comandate se face ramburs cu numerar sau prin 
virament, iar expedierea lor, prin mesagerie, containere (acolo unde 
există stații de containere), sau prin mijloacele asociațiilor respective.

C.FR
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DUMINICĂ TRECUTĂ!

DINAMO U. T. A. _ STEAUA fot-

1
ca- 
pu- 
la-

■ 
moment dat. începînd cam de pe la ju- 
acestui tur de campionat, semnalele tra-

„U“ CLUJ

PUNCTELE DE ATRACȚIE MIINE IN DIVIZIA A

La un 
mătatea 
se atit de gazetari — in cronicile și comentariile 
lor — cit ți de unii tehnicieni ai federației, în 
legătură cu nivelul scăzut al meciurilor de Di- 
vizia A. s-au înmulțit alarmant

Mai mult chiar, ca o confirmare a justeții ob
servațiilor făcute in această privință, numărul 
spectatorilor la meciuri a început să înregistreze 
scăderi sensibile, fenomen firesc pentru 
aricit 
toria. 
terul 
redea 
balul

ULTIMELE REZULTATE : 1969— 
1970 ; 1—2, 0—1; 1970—71 : 2—1, 
2—2’: 1971—72 : 3—2, 1—2.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE. Reconfortați psihic, în ur
ma victoriei de duminică, prin care

o
strici— perspec-

Dă-te laDUMITRACHE : 
parte1 Vrei să-mi 
ti va ?

pus, din nou, candidatura la 
dinamoviștii s-au pregătit cu 
în tot cursul săptâminii. Aa- 

,tare” a fcst ce! de

și-au 
titlu, 
poftă 
trena mental 
miercuri, cînd elevîî lui Nuuwefller 
si Timar au lucrat inters v la tcți 
factorii jocului. L-am întrebat ieri 
pe Ion Nunweiller ce echipă va 
trimite în teren pentru toecul cu

„U“ ? „Nu pot să intervin eu ni
mic într-o formație care învinge 
pe Steaua*, ne-a răspuns ti nărui 
antrenor. Așa îneît Dinamo va în
cepe jocul cu următorul 11 t Ca- 
vai — N. Petre. Dobrău. G. Sand*. 
Del ea nu — Dinu. R. Nunweiller— 
Lucescu, Moldovan. Dumitracbe. De- 
ru Popescu. Rezerve : Rămureanu. 
Cheran. Săleeanu. Satmărranu IL

„U* Cluj a efectuat ~~trm~wnrn 
tele obișnuite. Sub aspect ter.r. cn- 
tactic, jocul-scoală de joi teu for
mația de tineret) nu prea și-a alias 
scopul din cauza terenului desfM»- 
dat. Referitor la formație, se pare 
că Ștefan Onisie II va prefera pe 
Porațchi lui Mureșan. In tiuia «Se 
mijloc, urmind ca acesta din urma 
să fie folosit ca vfrf fa local M 
Barbu.

Echipa probabilă : Stefaa — Cre- 

Anau Porateid tMuresa*) — CV- 
făl ea nu. Mureșar Varhu) So*. LăcÂ.

ARBITBU: C GMtf (Qraam
CÎND VALO4ULE flXT $1 TN 

FORMA- Prea e tmespdt saexsW 
dmamovtstz'jce Q* pa—- la eu $*•- 
ua). ea tâ no te aenrdker prtsa ws- 
sâ. fără rererri gj *gn. te tzv— 
rea formare gurii ea* pted**te. 
rrum. B fur sa peer rajar* «a» 
See. ea Dteo. N*»; welter. Oînrsr»- 
erie. Loresra. Ku=k • -ț—ihcd 3d 
eas^r ±* perna* »rpc_cr ras. — 
F «oh arpertL eaeaiais«*tiqi so- 

«set te'c—*- *

tactice — potete rtstero* **■■■*- 
Lcarile. Mâ. NKOCAESCUL

că — 
ar conta In campionat in primul rînd vic- 
oricit s-ar invoca argumentul că supor- 

vine la meci înainte de orice pentru a-și 
favoriții obținînd încă două puncte — fot- 
rămlne. In esență, un spectacol sportiv. Și, 

In consecință raportul cauzal de fond dintre 
litatea spectacolului oferit și audiența sa la 
blic, nu poate fi modificat de ințerveniente 
terale minore.

Pe lings nivelul slab al jocurilor (atit ca 
bal intrinsec cit și ca angajament fizic, ca par
ticipare — dacă vreți, afectivă — a jucătorilor) 
au ma- venit, din nefericire, și citeva etape, in 
sui?4. sărace in coluri, apropiate sub acest raport' 
de „recordurile” minimale ale campionatului.

lată. Insă, că etapa de duminica trecută a în
semnat — spre satisfacția multor iubitori ai fot
balului — un „stop", îmbucurător și promițător 

pus curbei calitative în scădere a nivelului me
ciurilor, o oarecare revenire la standardul spec-

tacular dorit de tehnicieni, ca și de publicul care, 
în acest final de sezon, asistă la meciuri in con
diții destul de grele, pe frig, pe vint sau pe 
ploaie

Cronicarii revistei „Fotbal", de exemplu, au a- 
corâat calității jocurilor în trei cazuri calificati
vul acceptabil, în alte trei bun iar derbyul Di
namo — Steaua a primit aprecierea de foarte 
bun. Poate că asemenea calificative nu sînt ri
guros matematic, exacte; poate că într -unul sau 
altul din cazuri, estimarea a fost făcută eu oare
care bunăvoință, după cum nu este exclus să 
apară și o nuanță de severitate. Dar. orj ce s-or 
spune, nu se poate contesta că. în medie, cele 7 
meciuri de duminică au fost mai bune decît cele 
din etapele imediat precedente.

Se poate juca, deci, mai bine și atunci... vorba 
lui Fănuș Neagu, alaltăieri, in ..România literară", 
apropo de temă: „Nu-î nici o șmecherie s-o faci 
pe prostul, cînd poți să fii deștept".
\ Acestea fiind zise prinde contur și imperati
vul etapei de mîine: linia redresării calitative a 
jocurilor să nu se întrerupă ; ea să continue as
cendent !

Stă în puterile fiecăreia dintre divizionarele A 
să joace, mîine, mai bine decit duminică

Mai sînt, în acest sezon. dOuă-trei etape, hai
ne despărțim de campionat cu regret, nu cu 
năduf!...

să

Radu URZICEANU

UNIV. CRAIOVA

ULTIMFLE REZULTATE : I
70 : 2—1, 0—1 ; 1970—71 : 2—0. 2—1; 
1971-72 : 2—2, 0—1.

PREGĂTIRE
BABILE. Jiul a făcut In această 
săptămînă eforturi sporite la antre
namente. Joi, minerii s-au depla
sat la Aninoasa. unde, pe terenul 
din localitate, au întîlnit două d:- 
viz.îonare C, Știința Petroșani și 
Minerul Lupeni, Intr-un Joc în care 
fiecare i-a fost adversară timp de 
o repriză. La sfîrșitul meciului, an
trenorul Ștefan Coidum se arăta 
mulțumit de comportarea elevilor 
săi, preconizînd, deci, pentru parti
da de duminică O formație fără 
modificări față de cea din etape 
trecută.

Farul. însă, nu a ieșit prea mult, 
din tiparul antrenamentelor sa'.e o- 
bisnuite. Miercuri și joi. pe sta
dionul „1 Mai’, coostănțenii au e- 
feetuat două meciuri-școală, cu e- 
chipa proprie de tineret și eu cea 
de juniori. De vineri, la amiază. Fa
rul a piecat spre Petroșani, ur.de 
speră într-o evoluție mai bună. Nu 
se prevede nici o modificare tn 
formația „tip* a Farului.

ARBITRU: Aurel Bentu (Bucu
rești).

FARUL ARE NEVOIE DE PUNC
TE ACOLO UNDE JIUL NU PIER
DE.

FORMAȚII PRO-

SIMBATA

C.S.M. REȘIȚA

PETROLUL

JIUL _ FARUL

T

ansarr.blu 
formație 
atu-urile 
nu uităm

-t

— Fi*- 1 MO*. AC

XFn Saca-

AS. A. TG. MUREȘRAPID
1

AKBmC : T.

cută la Cluj cu Universitatea, a ri
dicat pe cote înalte moralul reși- 
țenilor. Așa îneît, este de așteptat 
ca ei să abordeze partida cu mul
tă ambiție, vizînd victoria. Dar nu 
trebuie neglijată nici valoarea de 

a echipei din Bănie, o 
omogenă care deține și 
armei contraatacului. Să 
Că și fără Oblemenco in

f~r—z*..e. Tarăltmzâ sau Marcu sîr.t 
capab»b vă devină foarte periculoși, 
csa eu"s au mai făcut-o și Cu alte 
eezm te acest caanptocaț. (Gbeor- 
tW «JtTLA)

STEAGUL ROȘU - S. C. BACAU
ULTIMELE REZULTATE. 1969— 

1970 : 2—1, 0—4 ; 1970—1971 : 0—0, 
0—1 ; 1971—1972 : 2—0, 2—0.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PROBA
BILE. Gazdele meciului din orașul 
de la poalele Tîmpei au făcut, în 
această săptămînă, antrenamente 
zilnice, cu un vîrf de intensitate 
miercuri și un joc de verificare joi, 
în compania divizionarei C. Car- 
pați Brașov. Astăzi, are loc ultima 
ședință de pregătire, la sfîrșitul că
reia antrenorul N. Proca are de dat 
răspunsul la o singură întrebare, în 
ce privește formația și aceasta cu

□oar^a
Atș wct «C

irmeror

SP. STUDENȚESC
b’etaa acestor transferuri va fi re
zolvată in cursul zilei de azi.

ARBITRU : Gr. Birsan (Galați).
PERSPECTIVELE MECIULUI. In 

eroda dzfermțeSoc ce separă echi
pele clasament, partida se anun
ță extrem de disputată Rezultatul 
final va fi determinat de clarita
tea jocului In atac a echipei gazdă 
ca ș: de atenua ce o va acorda a- 
pârv-va p - erearâ rapizilor Lacari 
s lesexaa. tSleiUn TRANDAF1- 
RESCl).

privire la postul de extremă dreap
tă, unde are de ales între Anghel, 
Zotincă și Crăciunoiu. în rest, „11“- 
le obișnuit, adică : Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Alecu, Anghelini— 
Cadar, Balint — ?, Florescu, Pes- 
caru, Gyftrfi.

Aceeași activitate de pregătire in
tensă și la Sport Club. Băcăoanii 
manifestă, în plus, o doză de jus
tificat optimism, ca urmare a cer
tei reintrări a celor două piese de 
..rezistență”* ale echipei : Ghlță și 
Dembrovschi. Așa că, duminică la 
Brașov, formația Răduleștilor va a- 
pare în următoarea alcătuire : Ghi- 
tă — Mioc, Catargiu, Velicu, Mar- 
gasoiu — Vătafu. Hrițcu — Pană, 
Dembrovschi. Rugiubei, S. Avram 
(Florea).

ARBITRU: Otto Anderco (Satu 
Mare),

IN PERSPECTIVA UN 
SÂNT DUEL GHIȚA — 
CHE. Valoarea si forma
portari vor decide, credem, soarta 
meciului. Rămîne de văzut, desigur, 
în ce măsură și oamenii de gol ai 
celor două echipe, respectiv Pes- 
caru și Gvărfi de o parte, Dem
brovschi și Rugiubei, de cealaltă, 
se vor angaja în lupta pentru sta- 
- re- rezultatului final, (Mihai 
IONESCU).

INTERE- 
ADAMA- 
celor doi

ROMANIA-iUGOSLAVIA LA JUNIORI
(Urmare din pag. I)

noștri «J sosit tn Capitală, 
te-r fcpă a—.îză. ver.md de la Bel- 

cr: ac m al companie: Air- 
F-acce. A; ficat deplasarea 16 jucă- 

îmzx-t de antrenorii Ante .Mla- 
dteăei si Miiaa Mihiei.

Doscutlnd cu ce: doi tehnicieni oas
peți. am putut afla că formația iugo- 
ș'.î-l dorește să se reabiliteze la 
Butucești de pe urma ir.frlngerîi su
ferite recent, acasă, in fața Greciei, 
la scorul ce 3—L

în acest stop, antrenori! vor alinia 
o formulă de echipă Întărită cu ju
cători care, in ziua jocului cu Gre
cia, evoluaseră Ir. reprezentativa de 
tineret (sub 21 de ani) a Iugoslaviei, 
oarticipentă. cu succes, la un turneu 
13 Franța. De altfel, fotbaliștilor

iugoslavi le-a 
a fost dolată 
următoarele rezul'ute : 1—1 cu Italia, 
1—0 cu Portugalia, 2—0 (in finală) cu 
Spania.

Dar iată formația probabilă pe 
care o vor alinia oaspeții i SUICA — 
DEVCICL HAZABEND, CAR, 
MOR AC — PETRO VICI,
CEAR — RADOSA VLEVICI, 
GULAC, GIURICI, LUKICI.

Din acest „11” se desprind
(după cum ne spunea și confratele 
r.ostru. Rede Miro, de la „Sportske 
Novosti“-Zagreb) doi jucători, șl anu
me Petrovici și Primorac, ambii ti
tulari ai cunoscutelor divizionare A 
Steaua roșie șl, respectiv, Diramo 
Zagreb.

Juniorii Iugoslavi vor efectua 
astăzi un ultim antrenament.

revenit trofeul cu care 
întrecerea, ei obținînd

PKl-
KRAN-

BIN-

valorio

PANTEA SE DESTAINUIEt

tT.TEMELE REZULTATE: 1—1 
M •—3 In !»»■?•; AiA In Di- 
vtria B Ia irrPTl ; 1—0 și 0—3 in 
im iz

FREGAIIRL formații PROBA
BILE • ArtivT_a:e normală in ta- 
băra C jlestemlor. in această săp- 
tăm'rrâ. Antrenamentele s-au suc-

BASCHET : Sala Constructorul, ora
18.30 : Constructorul — I.E.F.S. tf.A). 
sala Giulești, de la ora 18: Rapid — 
Academia Militară (m.A), Voința — 
Steaua (m.A): sala Arhitectura, de 
la ora 15 : Universitatea — I.E.F.S. II 
(f.B), I.E.F.S. n — P.T.T. (ra.B) 
P.T.T. — Arhitectura (t.B), Olimpia
— Progresul (f.B); sala Progresul, 
ora 19.30 : Progresul — Știința Plo
iești (m.B).

LUPTE GRECO-ROMAME : Sala Dl
namo, de la ora 14 : Dinamo bucu
rești — Crișul Oradea — vulturii Tex
tila Lugoj și Progresul București — 
Olimpia Satu Mare — Steagul roșu 
Brașov (triunghiulare, divizia A)-

POPICE : Arena Laromet : Larome: 
București — Instalatorul București : 
arena Giulești : Rapid București - 
Metrom Brașov; arena Voința : Vo
ința București — Frigul București, 
meciuri feminine tn cadrul campio
natului diviziei A, de la ora ’8-

RUGBY : Stadionul Gloria, ora
14.30 : Gloria — Rulmentul Birlad 
(dlv. A).

VOLEI : sala Progresul, ora 15 •• 
Viitorul - A.S.E. (B.f); I.E.F.S. - 
Rapid (A.m); sala Giulești, ora «• 
C.P.B. — Spartac (B.f).

DUMINICA
BASCHET : Sala Dlnamo, de la ora 

10: Voința — Rapid (f.A). I.C.H.F. — 
Ditiamo (m.A); sala Constructorul, 
de la ora 10: I.E.F.S. - Politehnica 
Cluj (m.A), Politehnica — Voința Tg 
Mureș (f.A).

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora
10.30 : România — iugoslavia (preli
minariile U.E.F.A.); stadionul Dina
mo, ora 12.15: Dinamo Buc. — .U" 
Cluj (tineret), ora 14 : Dinamo Hue
— „U“ Cluj (dlv. A); stadionul „?3
August*, ora 12.15: Rapid — A.S.A 
Tg. Mureș (tineret), ora 14: Rapid - 
A S A. Tg. Mureș (div. A): teren Me
talul, oră 11 : Metalul Buc. - 8-N 
Oltenița (div. B). ,

POPICE : Arena Gloria : Glor’B 
București — Rapid București ; ar"na 
voința : Voința București — Vic:or'a 
Bod ; arena Laromet: Uaromet Bucu
rești — Rulmentul Brașov, meciuri ir. 
cadrul campionatului masculin divi- 
ila A, de la ora 8.

TENIS DE MASA : Sala Progresul, 
de la ora 9 : Progresul — voința 
Cluj (campionatul republican pe echi- 
ne, masculin).

volei : Sala Giulești, ora 8 : Me
dicina — Delta Tulcea (B.m): I.E.F.S
— Penicilina (A.f) : Rapid — Medicina 
(A.f), Electra — Tractorul (Am): 
sala Progresul, ora 4.34 ! LT.B. — 
Placâra roșie (B.f): Progresul — Po
litehnica Galați (B.f), Progresul — 
Voința Arad (A.m); sala Construc
torul, ora 9 : Constructorul — Cea 
hMni P. Neamț (A.f).

C.F.R. CLUJ F.C. ARGEȘ
ULTIMELE REZULTATE: 198»— 

70 : 2—1. 0—3 : 1970—71 : 2—2, 1—4; 
1971—72 • 1—0. 1—2

PREGAT1RL FORMATTI PRO
BABILE. Dat fiind faptul că du
minica 
beră* 
S. C. 
lucrat 
pentru 
feroviarii au jucat cu juniorii lui 
„U* (scor 9—0'. un meci-școală, in 
care divizionara A a arătat multă 
poftă de joc Formația probabilă : 
Gadja — Lupa, Dragomir, Penzeș, 
Roman — M. Brelan, Cojoeara — 
Țeg pan, Visan, Adam, Petrescu.

După cum se știe, piteștenii au 
plecat spre Cluj de joi dimineața. 
Au făcut o.„ baltă la Sibiu, unde 
au jucat cu C.S.M. (scor 1—0, prin 
golul lui Dobrin. revenit în mijlo
cul echipei), după care, vineri, și-au 
continuat drumul spre orașul de 
pe Someș. Au rămas la Pitești, Pi- 
tjnlea și Olteana, încă indisponibili.

trecută echipa a avut _zi b- 
(prin amfnarea partidei cu 
Bacău), la C FR. Cluj s-a 
intens în această săptămînă 
menținerea formei. Miercuri.

în Jocul de la Sibiu s-a acciden
tat ușor și Prepurțel. dar se speră 
în recuperarea lui In această si
tuate. campionii s-or alinia, pro
babil. următoarea formație : Stan— 
Ciolan. Barbu. Vlad. Ivan — Pre
pareel Necnleel. M. Popesen — 
Troi. Rosa. Dobrin. Radu.

ARBITRU : C. Gbcmigean (Bucu
reștii.

UN MECI ECHILIBRAT? Con
form palmaresului, acum ar fi rin- 
du) feroviarilor să cîstige. dar me
ciul se anunță a fi destul de echi
librat. tinind seama de experiența 
echipei oaspe care a avut timpul 
necesar să-și refacă forțele Desigur, 
șanse mai multe au gazdele De ce 
spunem 
feroviarii 
cînd. iar 
în apele 
puterea de mobilizare a localnici
lor sînt și ele atu-uri demne de 
luat în considerare. (Constantin A- 
LEXE).

cedat după o pia=dezrv otMztu-U- 
Pregătirile »u «rut ioc zDax. 
Miercuri. Rapid a «nVEmrt un joc 
de verificare te compaeda Flacărei 
roșii, în cursul eărula s-a rulat 
ju--âtor’:. Oct dr-tre ei au fost in
disponibili : Măria SteHaa. care 
continuă gj Le —apr. de joc. și 
Nl‘ttirescu. care 9-a reluat antre
namentele. dar na se va ști decit 
duminică dacă poate fi utilizat 
Cînd i-am întrebat de formațe, 
Ilie Greavu — care ne-a furnizat 
aceste amănunte —. ne-a răspuns: 
„Aceeași de damiviea trecută. 
Sportul studeatex. dar ru_ alt 
zultat’ • La ASA. au avut 
antrenamente hmL marți, joi $> 
neri ; miercuri ech-pa lui Bone a 
jucat la Ocna Mureșului 
de care a dispus eu 4—-2 
2. Hajnal $i Kalten si 
căreia a aliniat formația 
SzollosL Unehias. Ispir. 
Naghi. Orza. KbHer —
Hajnal. Muresaa. La București insă, 
în locul lui Koller va juca VarodL 
Echipa sosește astăzi în Capitală. 
ARBITRU : L Cimpeana — Cluj.

eu 
re- 
loc 
vi-

Cu Soda, 
(Mnreșan 
împotriva 
■ Narel— 
Cxako — 

Fazekas,

Slnt șase an! de cînd Nicolae Pantea 
se află la Steaua. Fidel tricoului cu nr. 
T. el a străbătut de mii de ori latura 
dreaptă a terenului, centimetru cu cen
timetru, tn Îndelungata lui activitate, 
încă de pe vremea cînd juca la U.T.A. 
tn echipa de pitici. .Legați-mă la ochi 
și tot am să intuiesc zona mea de acti
vitate*. De aici, ș! falsa impresie că 
Pantea a rămas extremă de „modă ve
che".

Nu 
jucat 
făcut

adept al W.M.-ulul. 
cete șase campionate in care a 
sub culorile roș-albaștrilor ne-au 
sâ-l dedicăm aceste rlndurl, ci fap-

AZI
CAMPIONATUL

1. STEAUA
2. Dinamc
3 «ul
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Univ. Craiova
7 C.F R. Cluj
8. UÎ A.
9. Soort Club Bacău

10. Farul
11. F. C. Argeș
12. Rapid
13. A S A. Tg. Mureș
14. ,.U' Cluj
15. C.SM. Reșița
16 Sportul studențesc

12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12

6
6
6
5
5
4
5
4
5
5
4
3
5
4
2
2

etapa
C.F.R. Cluj, se dispută

(Partida restanță din

/

acest lucru ? Pentru că 
joacă mai bine ca ori- 

campionii nu prea se află 
lor. Apoi, omogenitatea și

STEAUA,
1972—73

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

Xll-o.a 
miercuri

5.
29

CINE VA DECIDE SOARTA ME
CIULUI 7 Răspunsul îl va da due
lul care se anunță între atacul ra- 
pidist și apărarea mureșeanâ, ale 
cărei forță de organizare si promp
titudine au fost verificate la Arad. 
Pentru că. potrivit regulei în de
plasare. oaspeții vor pune accent 
pe apărare — ■ -
GATUL

IERI U.T.A..
CAMPIONATUL

și contraatac. (Petre

1971—72

Argeș n-am avut de-a face, cu cartona
șele galbene sau roșii. Acum ins&.„ loc- 
mai cînd echipa avea nevoie de servi
ciile mele, clnd am așteptat etape tn șir 
derby-ul eu Dinamo, ca să-mi măsor 
forțele cu un fundaș de talia lui Delea- 
nu. m-am văzut obligat să privesc me
ciul din tribună. Numai eu știu ce am 
simțit, acolo tn mijlocul galeriei**.

Nicolae Pantea a prins un sezon bun. 
Nelipsit din formația militară de la În
ceputul acestui campionat, el s-a numă
rat mereu printre cel remarcați. Cărui 
fapt se datorește schimbarea tn bine, 
forma ascendentă din această toamnă ? 
Cine ne putea dezlega enigma mai bine 
deett Pantea ? „Intr-adevăr, de cînd joc 
Ia Steaua, acesta a fost cel mai bun se
zon al meu. Principalul motiv cred că 
il reprezintă atit antrenamentul propnu- 
zis cit și... antrenamentul invizibil. 
Dar mai sînt și alte cauze. Su- 
t’»ira sufletească dintre noi. jucătorii, 
și antrenorii V. Stănescu și Gh. Con
stantin. Astăzi slntem mult mai uniți ca 
tn trecutul apropiat. Luptăm cu toții pen
tru un țel. ne ajutăm reciproc, găsim 
mal multă înțelegere unii față de alții. 
L-am lăsat, special, la urmă pe Dumitru, 
posesorul unei game variate de acorduri 
tactice, .jucător care îmi intuiește in
tențiile, știe, cînd și cum, să dea dru
mul la minge. De ta retragerea lui Con
stantin, in echipa noastră, n-a mai apă-

părere 
partide
greșita 
e bine

rut un alt jucător cu care să mă inteleg 
tn joc așa cum o face Dumitru".

— Dar despre campionat ce 
al ? De ce crezi că este sărac tn 
de calitate ?

— Cred că s-a format o optică 
despre aspectul meciurilor. Or,
știut că nu toate jocurile pot atinge pa
rametrii maximi ai calității. Campionatul 
nu este mai slab ca in edițiile trecute. 
Din contră, atita timp cit la șefie se 
schimbă deseori liderii, e semn că echi
pele au valori apropiate și, deci, fiecare 
joc devine pasionant și interesant. Mai 
ales acum, după deznodămtntul derbv-

Steaua, cred' că el a 
spectaculos tn lupta

ului Dinamo — 
devenit și mai 
pentru titlu.

— Dar despre Steaua ce al de spus ?
— înfrîngerea cu Dinamo nu ne-a des

curajat. Am pierdut la limită, deși 
echipa a jucat în general bine, cu toate 
că am prezentat un atac improvizat. Ju
cătorii au prins o formă sportivă pe 
care o așteptăm cu toții de atîta vreme, 
în general, dispunem de un Iot tînâr in 
plină ascensiune. Cred că vom avea un 
cuvînt de spus în privința cîștigărit titlu
lui. Personal, promit ca de acum în colo 
să joc în așa fel, îneît nimeni să ”U 
mai poată spune că Pantea este o extre
mă demodată.

Gheorghe NERTEA

AUTOTURISMELE LUNII DECEMBRIE

23—11
17— 12
18— 18

8— 8
15— 6 
10—16 
11—10
16— 15
14—14
8—12

19—15
9— 8

19—21
11—22
9—17

12—23

C, Bacău 
noiembrie).

ÎS
15
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10

8
7

12
Bacău 12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1. U.T.A.
2. Sport Club
3. Dinamo
4. „ir ciuj
5. Steagul roșu
6. A S A. Tg. Mureș
7. Steaua
8 Rapid
9 F. C. Argeș

10. Farul
11. Jiul
12. Petrolul
13. Univ. Croiovo
14. Politehnica
15. Crișul
16. C.F.R. Cluj

7
6

6
6
5
4
4
5
6
4
3
5
3
2
2
1

t
3

3
2
4
6
5
2
0
3
5
1
4
5
4
5

1
3
3
4
3
2
3
5
6
5
4
6
5
5
6
8

25— 9 
20—12
19— 12
20— 14
14— 9
12—10 
13—11
17—15
20—20
13— 15
10—14

7—18
14— 17
13—18
5—15

10—23

18
13
15
14
14
14
13
12
12
11
11
11
10

9
8
5

Pantea, într-o postură care vrea să 
contrazică, parcă, termenul de „ex

tremă demodată” 
Foto : S. BAKCSY

tul că, după meciul cu F.C. Argeș, pe 
fila imaculată din carnetul său de le
gitimare, la rubrica sancțiuni, a apărut 
prima pată neagră : o etapă suspendare 
pentru lovirea Intenționată a adversaru
lui,

L-am întîlnit pe pantea tn tribună, la 
meciul Dlnamo — Steaua. Trăia fiecare 
fază ca șl cînd s-ar ti aflat pe teren, 
alături de echipierii săi. Regretul absen
ței din formație i se citea pe figură. 
„Ml-am ieșit din fire, recunosc. Nu 
ce s-a intîmplat cu mine. E pentru 
ma oară clnd mă manifest intr-un 
menea mod. Dar, ceea ce mi doare 
mult este faptul că. acum nu mă 
pot lăuda că n-am dat 
cu membrii comisiei C 
clnd Joc fotbal, piuă ia meciul cu F.C.

știu 
pn- 
ase- 
ina> 
mai 

t niciodată ochii 
du disciplină De

în luna noiembrie continuă atri
buirea de autoturisme la toate tra
gerile șl concursurile obișnuite 
Pronoexpres, Loto și Pronosport.

Pentru luna decembrie a.c. — așa 
cum am mai scris — participant» 
pot opta, în cadrul sumei cîștigate, 
la un autoturism DACIA 1300 și 
eventuala diferență în numerar; 
sau la întreg premiul în bani. Vă 
reamintim că autoturismele se a- 
cordă în cadrul valorii unitare a 
cîștigurilor în numerar, indiferent 
de categoria la care a fost obținut 
cîștigul (de o valoare cel puțin 
egală cu aceea a autoturismului 
DACIA 1300 = 70.000 lei), felul bi
letului sau buletinului pe care a 
fost realizat, saur taxa de partici
pare per variantă.

Nu trebuie uitat nici faptul că — 
datorită marilor avantaje acordate 
la toate sistemele — cea mai mare 
parte dintre participanți au obținut 
marile cîștiguri pe bilete fractiona
te jucate în cote de 10%, 25’7» sau 
50%.

concursul Pronosport de mîine, du
minică 26 noiembrie 1972, al cărui 
program cuprinde meciuri atractive 
din campionatul țării noastre și din 
campionatul italian.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 24 NOIEMBRIE 1972

FOND GENERAL 
1.009.239 lei din care 
port.

EXTRAGEREA I:
8 2 19 25 13 62
EXTRAGEREA

64 63 74
a
48

■f

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mal puteți depune buletinele la

DE PREMII :
19.437 lei re-

31 15 90
II-a :

76 6 3

Plata premiilor 
pitală începînd 
pînă la 7 ianuarie 1973 inclusiv; 
iar în țară începînd aproximativ 
din 6 decembrie pînă la 7 ianuarie 
1973 inclusiv.

se va face în Că
diți 2 decembrie

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

ur.de


ROMANIA - FRANJA, LA RUGBY
■

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
PENTRU A 21-a OARĂ

(Drmare din pag. 1)

Franfei era în 
mondial, neofi-

schimbat o ge-

mult, cu cît XV-le 
acel timp campion 
cial!

Dar de atunci s-a
nerație. Au intrat în națională alți
tineri, la fel de inimoși, dar parcă 
nu la fel de dotați ca predecesorii 
lor. A venit vremea lui Rășcanu, 
Tuțuianu, Dragomirescu, Nica, Ba
ciu, Șerban să intre în focul între
cerii, să se călească, să se consacre, 
în afară de un succes izolat, în 
1968, reușita lor nu a mai fost însă 
atît de deplină. Mereu le-a lipsit 
cîte ceva (uneori foarte puțin) pen
tru a se impune în fața mult mai 
rutinaților lor adversari. întotdeau
na jucătorii români au încercat un 
moment de crispare, deoarece parti
da era considerată decisivă, un fel 
de „a fi sau a nu fi...“ 
du-se totul pe cartea victoriei, 
neglija prea adesea 
culară a acestui atît 
sportiv, adică tocmai 
trebuia să probeze 
noștri progresează.

în sfîrșit, echipa noastră a fost și 
este încă produsul unei mase redu
se de practicanți, în timp ce XV-le 
francez apare de fiecare dată ca o 
chintesență a unei mase impresio
nante de sute de mii de rugbyști, 
răspîndiți pe întreg teritoriul țării. 
Dar aceasta este o problemă pentru 
a cărei rezolvare trebuie timp...

în 1972 lotul reprezentativ a fost 
încredințat unui nou colectiv de 
antrenori (T. Rădulescu și R. De- 
mian), care a pus pe picioare o gar
nitură nouă, cu mulți debutanți 
(opt!), renunțîndu-se la formula 
„senatorilor de drept". Naționala a 
și obținut unele succese facile 
(58—6 cu Marocul; 22—16 cu com
binata Cornwall+Devon ; 22—3 cu
Cehoslovacia, în deplasare și, în 
fine, turneul cu excelente rezultate, 
astă-toamnă, în Anglia). Dar, prea 
marea încredere în forțele proprii, a 
frînt aripile acestei formații foarte 
devreme, încă înainte de a și le fi 
deschis pe deplin. A fcst învinsă, 
la București (11—10 !) de relativ 
modesta reprezentativă a R.F. a 
Germaniei, cotată infinit mai slab pe 
scara valorilor. Un duș rece primit

și mizîn- 
se 

partea specta
cle dinamic joc 
elementul care 
că și rugbyștii

pe nepusă-masă, după o comporta
re negativă, în preajma partidei- 
test cu echipa Franței. Și toată pre
gătirea a trebuit să fie luată de Ia 
început. S-a completat lotul, s-a re
nunțat la unele improvizații, s-a 
intensificat antrenamentul, s-a întă
rit disciplina în sînul echipei. în- 
tr-un cuvînt, s-a căutat, ca în 
scurtul răgaz rămas pînă la jocul 
decisiv al sezonului să se alcătuiască 
o echipă cu posibilități să lupte cu 
toate forțele pentru a demonstra 
valoarea rugbyului românesc, capa
bilă — de ce nu ? — să se reîntâl
nească cu victoria în fața XV-lui 
francez.

„Cheia" jocului o va constitui — 
credem — comportarea înaintării 
noastre, a grămezii, care, dacă va 
rezista și va reuși să stopeze acțiu
nile adverse, procurând baloane su
ficiente și utile liniei de treisferturi, 
va putea echilibra forțele și. even
tual, înclina balanța de partea 
noastră. Dacă nu va izbuti acest lu
cru. atunci favoritul logic ai întâl
nirii de duminică rămine XV-le 
francez.

Noi avem. insă. încredere deplină 
în echipa care ne va reprezenta, 
sperind că ea va desfășura un rugby 
de calitate și de o înaltă valoare 
spectaculară, la nivelul prestigiosu
lui ei adversar.

PALMARESUL

SINT FOARTE GREU DE DEPĂȘIT"
In ultimul sezon, echipa Franței a rulat peste 40 de jucători

PARIS. 24 — (de la coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconescu). îna
intea meciului de rugby România 
— Franța, ziarul -Le Figaro" pu
blică in pagina sportivă un articol 
în care Jean Denis se referă la tur
neul făcut de echipa română în 
Anglia, unde a cîștigat două parti
de din cele trei disputate. ..Spre 
deosebire de francezi, rugbyștii ro
mâni nu vor prezenta duminică la 
Constanța debutanți în două posturi 
-cheie", cum este cazul lui Micahel 
Droiteconrt și al lui Jean-Pierre 
Borneo. Dimpotrivă, ei s-au străduit 
să tragă învățăminte din turneul 
lor întreprins în Anglia, precum și 
cin partidele pregătitoare disputate. 
Ce in compania echipei R.F. a Ger
maniei. la București, fie în compa
nia echipe: Farul din Constanta. 
E; nu au lăsat nimic Ia voia întâm
plării- Aceasta ține de caracterul 
lor. Entuziasmul rugbyștilor nxaân: 
nu exclude prof unzi mea pragmati
că. Prin comparație, francezii au 
rămas Ia stadtul imprurizatiei. Iată 
de ce avem motive să En 
tiți duminică, la Coostanța*.

Agenția AFP. a transmis, printre

ÎNTÎLNIRILOR
1919 Paris F ranța—România 4<— 5
1924 Paris Franța—România 3»— 3
1927 Paris Franța—România 44— 3
1936 Berlin Franța—România 25— 5
1937 Paris Franța—România 27—11
1938 București Franța—Român ia 11— 8
1957 București Franța—România 18—15
1957 Bordeaux F ranta—România 39— 8
1960 București ROMÂNIA—Franța 11— 5
1961 Bayonne Franța—România 5 — 5
1962 București ROMANIA—Franța 3 — •
1963 Toulouse F ranta—România 6 — 6
1964 București Franța—România 9 — 6
1965 Lyon F ra nța—România 8 — 3
1966 București Franța—România 9 — 3
1967 Nantes Franța—România 11— 3
1968 București ROMANIA—Franța 15—14
1969 Tarbes F ranța—România 14— 9
1970 București Franța—România 14— 3
1971 Beziers F ranța—România 31—12

altele, un comentariu în legătură 
cu acest meci, intitulat : ..Echipa 
Franței in căutarea unei osaturi în 
fața selecționatei României**.

„Echipa de rugby a Franței va 
începe sezonul său internațional du
minică, la Constanta. împotriva ad
versarului său tradițional de înce
put de sezon : România. Această 
ieșire a primei echipe naționale, 
în fața solizilor jucători români, 
care sint întotdeauna foarte greu 
de depășit. întrucât ei dispută împo
triva Franței -medul anului", este 
în fiecare sezon așteptată cu cel 
mai mare interes. Intr-adevăr, me
ciul permite să se urmărească. în
tr-un context serios, comportamen
tul jucătorilor care beneficiază, ini
țial. de sansele hârtiei, in vederea 
Înfruntărilor «fin ianuarie, progra
mate în -Turneul celor 5 națiuni**, 
în continuare, comentariul conside
ră câ. in fata echipei române, se- 
Lee-.ooer.: francez., conștienți de 
d-' rzl'-atea care 1. aștepată pe tri
color: in statztxnea balneară de la 
țărmul Mării Negre, au format o 
echipă serioasă. cu jucători care se 
afiâ ia excelentă condiție fizică. 
ToCocată. amnubi: remarcă că. 
in uiumul seztn. echipa națională 
> Frânte a ut__tat peste 40 de ju
cători. Coraentar.ul prezintă echipa, 
refer.r.uu-se în sper al 1a noii selec- 
țâooați care an SMt incluși, sublî- 
n.;nd faptul că 3XM; cinci jucători 
vechi fac parte c_n actuala selec- 
țiosată. Se ma. -marcă, de aseme
nea. că roenân i t; trebuie priviți 
cu ușurință. în-, .ns, anul trecut la 
Beziers (scor 31—12». ei vor ține 
foarte mult să se -evanșeze în fața 
publicului !or. Rugbyștii români 
pregătesc acest meci încă din oc
tombrie. în cursul acestei pregătiri, 
românii an fanau echipa universi
tară a Franței cu 13—10. dar s-au 
înclinat, impotrio taturor așteptă
rilor. în fata ec*_pri R.F. a Ger
maniei cu li—1*. pe care se pare 
că nu au luat-* prea in serios. A- 
ceastă infringere a dus la modifi
cări in ecrt.pi in care doar cinci 
jucători au rămas in cei care au 
evoluat anul trecst la Beziers'.

„TROFEUL 
CARPAȚI“

(Urmare din pag. 1)

multiplele valențe ale acestui joc 
sportiv. Celelalte întîlniri — deși nu 
pot intra în concursul de frumuse
țe — au fost, totuși, spectaculoase, 
au plăcut prin ardoarea luptei pen
tru victorie, prin dîrzenia cu care 
fiecare jucătoare s-a străduit să-și 
aducă contribuția la succesul final. 
Dacă, în cele mai multe meciuri, 
preocuparea pentru handbal „dis
tins", a fost părăsită, trecîndu-se la 
un duel de... artilerie grea, aceasta 
se datorează — așa cum am mai 
spus — faptului că aici, la Iași, re
zultatul este mai presus de orice. 
Iată și cauza pentru care apărările 
duc o luptă aspră, uneori prea băr
bătească, pentru care se sacrifică 
aproape totul în numele celor două 
puncte oferite de victorie. Numai 
la campionatul mondial — disputat 
cu un an în urmă în patru orașe 
din Olanda — am mai simțit, ca 
aici, că apogeul ambiției feminine 
poate să se situeze la cote atît de 
înalte.

Dintre cele cinci reprezentative 
naționale se detașează, prin valoare, 
prin omogenitate și prin stadiul de 
pregătire actual acelea ale Ungari
ei. Iugoslaviei și României. For
mația Ungariei a ajuns la o deo
sebită maturitate tactică, jucătoa
rele sale stăpînind bine tehni
ca jocului și fjormînd un ansamblu 
sudat. Team-ul iugoslav merge pe 
aceeași linie ascendentă. Bazîndu-se 
pe Mara Torti și pe Rada Pareza- 
novici veritabili „piloni" ai unei 
moderne construcții, antrenorul V. 
Ticicî a dat întregii formații un 
deosebit suport valoric, atît prin 
șlefuire tehnică, pînă la măiestrie, 
a majorității jucătoarelor, cît și 
prin scheme tactice subtile, eficace, 
aplicate cu succes în cele mai di
ficile momente ale partidelor.

Antrenorii Gabriel Zugrăvescu și 
Pompiliu Simion au avut, la Iași, 
bucuria de a-și vedea împlinită 
strădania ultimilor doi ani. Echipa 
a trecut cu brio două examene : 
în meciul cu Iugoslavia handbalis
tele noastre au desfășurat un joc 
frumos, în viteză, cu schimburi de 
mingi derutante, cu atacuri în 
trombă și o apărare fermă, decisă 
să nu 
rea cu 
Ia un alt capitol, acela al jocului 
aspru, 
într-un meci ce părea, la un mo
ment dat, compromis. Învingînd

se lase păcălită; în întîlni- 
Ungaria ele au răspuns bine

al dîrzeniei de a redresa

astAzi, in

FINALISTELE C.C.E. LA POLO
ÎN ULTIMA ETAPĂ A PREGĂTIRILOR

• Huber in revenire de formă • 0. S. C. Budapesta și-a păstrat titlul
• Campionii olimpici din formația Ț. S. K. A. Moscova în mare vervă

Au mai rămas doar cîteva zjle pînă 
la întrecerile rundei finale din ca
drul ediției jubiliare (a X-a) a Cu
pei campionilor europeni la polo. 
Turneul care va începe în după-a- 
miaza zilei de 1 decembrie (studioul 
nostru de televiziune duce tratative 
pentru preluarea în direct a partide
lor) la Budapesta, în piscina acope
rită din insula Margareta, este fără 
doar și poate cel mai puternic din 
istoria acestei competiții. Pentru pri
ma cară au rămas, în cursa pentru 
cucerirea trofeului oferit de redac-

ția ziarului „Sport" din Belgrad, 
patru formații de valori aproximativ 
egale, fiecare păstrînd șanse evidente 
de a cîștiga. Este vorba de Partizan 
Belgrad, de 4 ori învingătoare în 
C.C.E., O.S.C. Budapesta, Ț.S.K.A. 
Moscova și Dinamo București.

Intr-un clasament alcătuit pe baza 
tuturor rezultatelor obținute de cele 
48 de formații europene care au luat 
startul într-una sau mai multe ediții 
ale Cupei, toate cele 4 finaliste din 
acest an ocupă locuri fruntașe :

l

TURNEUL ZONAL

1. Partizan Belgrad (8)
71 58 5 8 476—197 121

2. Mladost Zagreb (5)
59 42 5 3 336—139 89

3. Pro Recco (6) 52 39 3 10 256—147 81
4. Dlnamo București (7)

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
SOFIA, 24 (Agerpres). — In cadrul 

turneului zonal feminin de șah de 
Ia Pernik s-au disputat partidele în
trerupte în rundele anterioare. Ter- 
minlnd la egalitate cele două între
rupte (cu Sikova și Gheorghieva), 
maestra cehoslovacă Lidia Vokralova 
a acumulat un punct și în prezent 
candidează și ea la unul din primele 
trei locuri ale clasamentului. Sikova 
a cîștigat la Troianska.

înaintea ultimei runde situația în 
clasament este următoarea : 1—3.
Alexandra Nicolau (România), Ger
trude Baumstarck (România), Suzana 
Veroezi (Ungaria) — 8 puncte ; 4—6. 
Kveta Eretova (Cehoslovacia), Eva 
Karakas (Ungaria), Konarkowska- 
Sokolov (Iugoslavia) — 7*/2 puncte .

„CUPA PRIETENIA»

LA HOCHEI

5. ȚSKA Moscova (5)
50 31 6 13 300—205 £8

41 26 6 9 264—149 58
6. Dynamo Magdeburg (5)

44 24 5 15 291—169 53
7. N. C. Barcelona O)

55 21 7 27 246—246 49
8. Dinamo Moscova (3)

39 20 3 7 174— 88 43
9. O.S.C. Budapesta (3)

22 14 2 6 168— 91 30
(între paranteze — numărul parti-

cipărilor)
Ce au făcut cele patru echipe în 

perioada ce s-a scurs după încheierea

grupelor semifinale ? Dinamoviștii 
bucureșteni au continuat antrenamen
tele la bazinul Floreasca, care are 
dimensiuni asemănătoare cu piscina 
în care se va juca la Budapesta. An
trenorul Carol Corcec a folosit pe 
toți cei 13 jucători aflați în lot, inclu
siv Zamfirescu și Frîncu, care nu au 
făcut deplasarea la Stockholm. Bucu- 
reștenii au insistat, în orele de pre
gătire, pe rezolvarea situațiilor de 
superioritate și inferioritate numeri
că și trasul la poartă de la distanță. 
Ei au susținut în această săptâmînă 
și doyă meciuri de verificare în com
pania poloiștilor de la Rapid, în care 
majoritatea jucătorilor au arătat mul
tă poftă de joc. îmbucurătoare, reve
nirea în formă a portarului Huber.

O.S.C. Budapesta a continuat me
ciurile din câmpionatul Ungariei. 
Deși învinsă cu 4—6 de Ferencvaros 
și 4—5 de Honved, formația medicilor 
budapestanl a rămas în fruntea cla
samentului, păstrîndu-și titlul. Parti
zan Belgrad, cu cei 8 internaționali 
ai săi, a susținut meciuri de verifi
care cu Steaua roșie (7—1 și 10—1), 
dovedind o bună formă sportivă. In 
sfîrșit, Ț.S.K.A. Moscova s-a antre
nat zilnic în compania formației Di
namo. Portarul Guliaev. împreună cu 
Dolgușin, Sidlovski, Smucki, Osipov 
și Akimov se află în deosebită ver
vă, fapt care mulțumește pe fostul 
lor coechipier (actualmente antrenor), 
M. Semionov.

Adrian VASILIU

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul

INCERTITUDINI IN FORMAȚIA
R. D. GERMANE PENTRU MECIUL

ur.ra

es*

Intr-o deosebită oei 
în

11—12

Ungaria cu 9—7. fetele noastre au 
scăpat de un complex, deoarece du
pă șase înfrângeri consecutive (8—16 
la 21 martie 1971 la Utrecht. 6—9 
la 3 iunie 1971 la Tuzla. 10—13 la 
1 august 1971 la Veszprem. 9—15 la 
30 octombrie 1971 la Cluj, 
la 10 decembrie 1971 la Arnheim, 
7—14 la 8 martie 1971 la N< 
denburg) ele porneau timora' 
să creadă că— soarta nu 
favorabilă.

Fără discuție, că, in jocul 
reprezentative a Românie 
sîrit multe carențe. în atac 
ționează prea mult cu spatele la 
poartă, jucătoarele pasează mult și 
fără a amenința butul advers, inte
rii acționează mult prea departe 
pentru a fi utili în construirea atacu-

primei 
mai 

se ac-

ORANTES VA JUCA
LA BARCELONA

Contrar unor știri transmise an
terior, cunoscutul tenisman spaniol 
Manuel Orantes va participa ’a 
competiția „Turneul campionilor", 
programată între 28 noiembrie și 2 
decembrie la Barcelona. Manuel 
Orantes și-a reluat antrenamentele 
încă de săptămîna trecută. După 
cum se știe, campionul spaniol nu 
participase la ultimele două con
cursuri pentru Marele Premiu-FILT, 
fiind suferind.

rilor. în apărare, după luzgi mo
mente de încordare, echipa iți per
mite. in aceeași fază, momente ce 
pauză", care, de fapt. înseamnă 

gol. Deși. Eisabeta Ii
formă și salvează uneori forma 
de la puncte ca și făcute, ea 
poate suplini, in unele faze, fip 
de fermitate. în defensivă, a juc 
toatelor noastre. Apoi, mai sint 
exagerările, duritățile fără oix< 
ale unora dintre handbalistele nos 
Ine. care privează echipa de apor
tul lor in diferite momente >în me
ciul cu Ungaria s-a jucat timp de 
10 minute. în repriza a doua, nu
mai în cinci jucătoare de dmp).

Dintre cele aproape 100 <5e hand
baliste care evoluează in Sala spor
turilor din Iași — Brt dif Mie va
lori autentice ale handbalului femi
nin — am remarcat două vedete 
care domină prin personalitate și 
vaste cunoștințe tehnico-tactice. Este 
vorba de Mara Tarii (Iugoslavia) 
declarată la campionatul mondial 
din Olanda cea mai bună jucătoare 
din lume și care-șî menține cu 
brio. în continuare, acest titlu, 
Ottone Fleck (Ungaria) o handba-

pa

14. 4. Ottaae Fleck.
— 12. 5. BortaU Totb

(U DȘ3TL3! 1 - 
r-oJay* cosdoce ecb’- 

Germane cu 
de eliminare urrsatl 

te, de Ungaria <i Ro-

aiac și apărare, de o pregătire fizi
că care să atingă perfecțiunea.

„Trofeul Carpați" se reia sâmbătă 
(n.r. azi). Să sperăm că va însemna 
continuarea aprigii bătăii: pentru 
supremație, posibilitatea ca echipa 
României să întrerupă, după patra 
ani, șirul succeselor formației R-D. 
Germane.

bâtă'

SELECȚIONATA SECUNDĂ DE HANDBAL 
DE LA TBILISILA TURNEUL

CAMPIONATUL DE ȘAH

Selecționata secundă masculină de 
handbal (mai precis o formație stu
dențească) a țârii noastre va lua 
parte între 28 noiembrie si 3 decem
brie la un interesant turneu, găzduit 
de orașul Tbilisi. La această competi
ție mai participă formațiile R. D. 
Germane. Cehoslovaciei. Finlandei. 
U.RA.S., RAS. Gruzină. In prima zi

echipa noastră va juca In compania 
puternicei reprezentative a RD. Ger
mane.

Lotul care a făcut deplasarea este 
următorul * Penu, Talie, Voita. 
Chircu. Ștef, Cirlan, Cosma. Sa'co, 
Lieu, Roșu. Anton, Schobel, Tudcsie. 
Dan Marin. Echipa este însoțită de 
antrenorii E. Trofin și R- Sotiriu.

0 RUNDĂ A DERBYURILOR!
După o zi de odihnă, finala 

campionatului național masculin 
de șah se reia astăzi după-amiază, 
de ia ora 16. în Aula I.P.GG., cu 
partidele rundei a 8-a, care pro
gramează noi întîlniri-derby între 
fruntașii clasamentului. Liderul 
turneului, Carol Partos îl va întîlni 
cu albele pe Șerban Neamțu, au
torul unui scor excelent în ultimele 
5 runde <41/2 puncte după ce va 
cîștiga și întrerupta la Șubă), iar 
campionul țării. Victor Ciocâltea. 
pe proaspătul maestru internațio
nal, Dumitru Ghizdavu. Adăugind 
acestora confruntarea dintre Ghi- 
țescu și Mititelu, vom vedea că se 
află angajați în lupta directă 6 din 
primii 9 clasați !

Conducîndu-ne după modul o- 
fensiv în care s-a jucat pînă acum,

avem toate motivele să așteptăm 
o reuniune foarte interesantă, cu 
ciocniri între parteneri animați de 
vechi rivalități și ambiții.

Iată și programul celorlalte în- 
tîlpîri ale serii : Șubă — Ghinda. 
Stanciu—Ungureanu, Grunberg— 
Stoica, Foilert—Nacht, Dăneț— 
Vaisman, Bondoc—Wolf, Mozeș— 
Rotariu.

CLASAMENTUL : 1. Partos 6, 2. 
Ghinda 5l/2, 3—4. Ghițescu, Cio
câltea 5. 5. Ghizdavu 4>/z, 6. Neam
țu 4 (1), 7—9. Mititelu. Nacht. Stan
ciu 4, 10. Stoica 3V2 (1), 11. Bondoc 
3V2» 12. Șubă 3 (1), 13. Grunberg 3, 
14. Wolf 2'/j. 15. Ungureanu 2 (1). 
16—19. Mozeș, Rotariu, Vaisman. 
Dăneț 2, 20. Foilert l/2, (Vaisman a 
cedat fără joc întrerupta cu Stan
ciu).

TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Selecționau de hochei pe șbeațâ a UBSS 
va susține mai multe întîlniri în SUA- 
în primele două meciuri, bocheișth so
vietici vor juca la Seattle (la 25 decem
brie) sl ia Phoenix Ha 27 decembrie), 
între 29 decembrie 1972 și 1 Ianuarie 
1973, reprezentativa URSS va participa 
Ia un turneu internațional programat la 
Colorado. în continuare, echipa sovietică 
va evolua in localitățile San Diego (la 
3 ianuarie) și Portland Ga 6 ianuarie).■
Turneul final al campionatului mondial 
de tenis, rezervat jucătorilor profenio- 
niști, a continuat la .Palatul Sporturilor- 
din Roma cu disputarea ultimelor două 
partide din sferturile de finală. Favoriții 
au obținut victorii scontate : olandezul 
Tom Okker l-a întrecut cu 7—6. 6—4 pe 
americanul Marty Riessen, iar america
nul Arthur Ashe a dispus cu 7—6, 6—1 
de iugoslavul Nikola PilicL Pentru semi
finalele competiției sint calificați Lutz, 
Ashe. Okker și Drysdale.■
Cunoscutul fotbalist internațional Everal- 
do a fost suspendat pe o perioadă d°

un an de către Confederația sporturiicr 
din Brazilia. Această severă sancțiune 
i-a fost aplicată lui Everaldo deoarc e 
in cursul unui meci de campionat, sus
ținut cu echipa sa Gremio împotriva 
maț iei Cruzeiro, el l-a lovit pe arbitrul 
jocului, Favile Neto.■
Un purtător de cuvînt al clubului .Sto
ke City* a anunțat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că celebrul portar Gor
don Banks, rănit la ochi în urma urui 
accident de automobil, va putea să-și 
continue activitatea competiționaiă. El 

va apăra în continuare buturiTe echi
pei sale Stoke City. Purtătorul de cuvTn» 
a declarat că, în prezent, starea sâna**- 
ții lui Gordon Banks este perfectă.

Celebra atletă Karin Balzer (R.D. Ger
mană), campioană olimpică la Tokio și 
medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice 
de la Munchen în proba de 100 m gar
duri. a decis să abandoneze activitatea 
competiționaiă. Karin Balzer este în 
vîrstă de 34 de ani.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Cerepoveț (U.R.S.S.) au început în
trecerile competiției internaționale 
de hochei pe gheață pentru juniori 
..Cupa Prietenia", la care participă 
selecționatele Bulgariei, Cehoslova
ciei. R.D. Germane. Poloniei, Româ
niei. Ungariei, U.R.S.S. și — în afa
ră de concurs — formația locală 
Metalurg.

în primul meci s-au întîlnit echi
pele Poloniei și României, victoria 
revenind cu scorul de 9—3 (1—1, 
3—1, 5—1) hocheiștilor polonezi.

A ÎNCEPI T COMPETIȚIA 
DE BOX „TURNEUL

ARGATELOR PRIETENE*
La Fraskfurt pe Oder (R.DG.) 

a lacepal competiția de box „Tur
neul armatelor prietene", la care 
participă și reprezentativa clubului 
Scesua din București. Iată primele 
rezultate înregistrate de pugiLiștii 
ivaiâai: în limitele categoriei cc- 
eoț. Dina Condurat a învins la 
penele pe bulgarul Andrezkowski, 
:ar la semigrea Marian Culineac
a p:erdut prin k_o. in prima re
priză. in fața boxerului sovietic

..iMmniowEiE»
DE TESiS DE MASA

Alt SCAWIVAVIEI
fa localitatea Boras (Suedia) au In-

-- ---- -,;ior.a!e de 
■eaia de aaasă ale Scandinavei. Pri- 
— = -t.-_ *::e la echipe fete, tur pre-
Koăaar: R_P.D. Coreeană — Anglia 
3—*. Ungaria — Danemarca 3- 0, Sue- 
ria — Pel.- a 3—2. echipe băieți. 
•Iertări 4e finală : Cehoslovacia — 
Soedă 3—3 (Orlowski a dispu' de 
BootaMM — ccoaptoaul lumii — și de

sșorj. R- P. Chineză — Fran-
Japonia — Ungaria 3—0, Iu-
— R P. D. Coreeană 3—2.

DE BOX CU ECHIPA ROMÂNIEI
Cele două meciuri internaționale 

pe care boxerii din R. D. Germană 
le vor disputa în compania selec
ționatei române la Gera (1 decem
brie) și la Erfurt (3 decembrie), 
reprezintă pentru unii dintre spor
tivii germani, în același timp, un 
început și un sfîrșit : începutul ac
tivității pugilistice după Jocurile 
Olimpice și, concomitent, sfîrșitul 
anului competițional 1972. Această 
situație se explică prin faptul că 
după J.O. ei nu au mai urcat în 
ring și nici nu vor mai boxa pînă 
la începutul lunii ianuarie. Moti
vele trebuie căutate fie în diverse 
accidentări, fie în sarcini profesio
nale. E cazul medaliatului cu bronz 
de la J.O. Peter Tiepold. precum 
și al participanților olimpici Jochen 
Bachfeld și Ottomar Sachse. Fede
rația de specialitate din R. D. Ger
mană speră, totuși, să-i poată fo
losi la Gera și la Erfurt, dar ni
mic nu este încă sigur.

Semne de întrebare stau încă și 
în dreptul numelor campionului eu
ropean Ulrich Beyer și a campio
nului olimpic din 1968, Manfred 
Wolke. Participînd la Frankfurt pe 
Oder, în Turneul armatelor prie
tene, ei au de făcut față unor me
ciuri grele și riscă oricînd o posi
bilă rănire. Sperăm, însă, că ei vor 
termina cu bine acest turneu și că 
vor putea, deci, face parte din e- 
chipa reprezentativă.

în orice caz, echipa României va 
primi replica unor selecționate mai 
puternice decît aceea care a pier
dut recent meciul cu Polonia, cu 
3—7. în afara celor cinci boxeri 
amintiți mai sus, au lipsit în me
ciul din Polonia și Hans-Joachim 
Brauske (care probabil nu va mai 
îmbrăca tricoul echipei naționale) 
și campionul nostru Manfred Weid
ner (care își vindecă o rană la mi
nă, rămînînd indisponibil pînă la 
sfîrșituli anului). Așa dar, la Mie- 
lec ne-a lipsit aproape o echipă 
întreagă, ceea ce explică înfrînge- 
rea severă în fața polonezilor, care 
au prezentat — în schimb — cea 
mai bună garnitură.

OTTOMAR LACHSA
Cu toate acestea, nu ne facem 

iluzii prea mari nici pentru me
ciurile cu echipa României. Cine 
cunoaște forța oaspeților noștri și 
rezultatele lor dintr-un trecut apro
piat, va înțelege prudența noastră.

HANS—GEORG ANDERS 
„Sportecho" — Berlin

Dl U DEPARTAJAREA ECHIPELOR ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
(Urmare din pag 1)

de aceea, pentru a preveni astfel 
de sitaatii de loc încurajatoare pri- 
vț-jj evoluția fotbalului, a introdus 
V ~ y a cu cinci ani în urmă, a- 
ce’. s.s:em de bonificație pentru 
gclur.’.e înscrise în deplasare, sis- 
tenj nu și-a adus însă întot
deauna contribuția la stimularea 
fotbalului de atac într-un mod mai 
eficace. ^Detractorii acestei reguli 
uită că bonificația acordată vizează 
oa triplu scop : 1. încurajarea fot
balului ofensiv : 2. evitarea meciu
rilor de departajare *. 3. eliminarea, 
in acest fel. a deficitelor adesea 
considerabile provocate de aseme
nea intilniri in țări neutre", scrie 
în continuare secretarul genera! al 
UXF-A- Referindu-se la propuneri

le pe care presa le-a făcut odată 
cu criticarea acestei reguli, Hans 
Bangerter se oprește la aceea vizînd 
înlocuirea sistemului actual prin- 
tr-un singur meci disputat între 
cele două formații fie într-o țară 
neutră, fie pe terenul unuia dintre 
cele două cluburi, teren desemnat 
prin tragere la sorți- Totodată, a- 
trage el atenția, „rațiunile econo
mice par, totuși, să împiedice rea
lizarea acestei sugestii".

Și atunci care ar fi soluția ? Răs
punsul îl găsim tot în amintitul ar
ticol, în care Bangerter reaminteș
te că, după modificarea regulii of
saidului, în 1925, teoreticienii și 
tehnicienii fotbalului — este vorba 
în special de Herbert Chapman — 
au știut să găsească cele mai bune 
metode pentru ca fotbalul să fie în

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
In eadruJ concursului internațional atle
tic desfășurat in loca’.'.tatea -talianâ Ree- 
iro EmlHa. cunoscutul sprinter italian 
itennea a terminat înrințătnr in "ouă 
probe. El a cîștigat cursa <ie 100 tn în 
1»^ si a trecut primul linia de sosire 
în proba de Î00 m cu J0J. Proba ce 
1000 m a revenit italianului Arese. cro
nometrat !n 2^0.

In runda a 4-a a turneului internațional 
de șah de la San Antonio (Texasl, ma
rele maestru sovietic Anatcl: Karpov i-a 
Învins pe Mario Campos (Mnertc). S-au 
încheiat remiză partidele Portîșch — Pe
trosian. Mecking — Saidy, Keres — 
Browne și Hori — Gligoriei. Restul par
tidelor s-au întrerupt. In clasament con
tinuo sâ conducă Karpov (URSS) cu 
puncte, urmat de Keres (URSS) și Lag
sen (Danemarca) 2'n puncte (1). Gligo- 
ricl (Iugoslavia). Petrosian (URSS) și 
Portisch (Ungaria) — ZVi puncte etc.

La Geneva, ta meci retur pentru .Cuca 
Cupelor" ia volei măscuita, echipa lo

cală Servește a învins cu scorul de 3—0 
(ÎS—7. 15—13. 15—9) formația C.F. Lu
xemburg. învingători și ta primul joc 
(scor : 3—0). voleibaliștii elvețieni s-au 
calificat pentru turul doi al competiției.

Turneul internațional de tenis de Ia 
Buenos Aires a programat partidele din 
cadrul sferturilor de finală ale probelor 
de simplu. In concursul masculin, ju
cătorii argentinieni au furnizat două sur
prize : Julian Ganzabal l-a învins cu 
7—0. 2—«, 6—4. 3—6. 6—4 pe favoritul nr. 
1 al turneului, neozeelandezul Onny 
Parun. Iar Guillermo Vilas l-a eliminat 
cu 6—2, 7—6, 6—0 pe Bay Moore. In ce
lelalte două meciuri, vest-germanul Karl 
Meiller l-a întrecut cu 7—5, 5—7, 1—5, 
6—4 pe indianul Jazyt Singh, iar chili
anul Jalme Filoll a dispus cu 3—6, 5—4, 
6—2, 6—4 pe columbianul Ivan Molina. 
Partidele feminine disputate s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Virginia 
Wade (Anglia) — Raquel Giscafre (Ar
gentina) 6—0. 6—2: Pam Teeguarden 
(SUA) — Isabel Fernandez (Columbia) 
5—4, 6—3.

continuare ofensiv și plăcut. „Cre
dem că și azi vor exista, sau vor 
apărea dacă nu există încă, tehni
cieni și teoreticieni care să găseas
că cele mai bune metode de con
tracarare a fotbalului defensiv, deși, 
trebuie să recunoaștem că o întîl- 
nire terminată printr-un rezultat 
alb, dar in timpul căreia fundașii 
neutralizează atacanții sau chiar îi 
domină, poate să ofere un fotbal 
pasionant și de mare clasă".

Cum rămîne, însă, cu departaja
rea echipelor în cupele europene ? 
„Conducătorii U.E.F.A. nu au deloc 
intenția de a privi cu brațele în
crucișate dezvoltarea anti-fotbalu- 
lui, a defensivei cu orice preț, ci 
vor căuta căile și mijloacele care 
să permită cel mai bine să onoreze 
marcarea golurilor. Nu cunoaștem 
încă forma pe care o va avea acest 
viitor sistem de bonificație, dar tre
buie să ne așteptăm să fie mai bine 
recompensate echipele care .joacă 
un fotbal de atac, atractiv, acela 
care este cerut de spectatori si că 
CLUBURILE CARE PREZINTĂ 
UN JOC STERIL ȘI NEGATIV 
VOR FI DE LA ÎNCEPUT ELIMI
NATE DIN COMPETIȚIILE U.E.F.A. 
Sîntem convinși că nu se poate 
contracara evoluția actuală prin 
modificarea regulilor Jocului dar că, 
in revanșă, un nou sistem de boni
ficație va avea consecințe pozitive 
în evoluția fotbalului".

Un singur lucru se înțelege cu 
claritate din articolul lui Hans Ban
gerter : avînd ca punct de plecare 
sistemul de departajare a echipelor 
în competițiile europene, el a ajuns 
la concluzia că U.E.F.A. trebuie să 
stimuleze, în continuare, fotbalul 
ofensiv, de aci trebuind să vină — 
ca urmare a unui mai mare număr 
de goluri înscrise — și departaja
rea echipelor.

Redacta și administrația : București, str. Vasil* Coala nr. Lfl ; teletoaoe 1 ceolrala 11.1U.05, secția corespondenți 1J.51.09, Interurban 12 șl 288 ; telex i sportrum buc. 180. Tiparul I. P. „Informația", București 40 368


