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Întregul nostru popor, se află angajat, cu întreaga lui putere de creație, cu 

tot talentul și inteligența sa, in înfăptuirea istoricelor măsuri adoptate la 
Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 20—21 noiembrie, magistral sin

tetizate în Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, amplu program de 
perfecționare a întregii nocstre vieți politice, economice și sociale, de creare a 
cadrului organizatoric și legislativ corespunzător cerințelor etapei de dezvoltare 
în care se află România.

în aceste zile, care au trecut de la Plenară
Adunări Naționale, am fost martorii unor noi _______  ________ ______ _____
muncii in marea și nobila lor bătălie cu timpul, pentru depășirea sarcinilor de 
pian și înfăptuirea înainte de termen a cincinalului, pentru întîmpinareo sărbă
torească a glorioasei aniversări a Republicii, căreia îi sînt dedicate succesele 
în producție, frumoase acțiuni cultural-sportive.

jos, cîteva relatări aie corespondenților noștri.

și de la lucrările sesiunii AAor>: 
realizări obținute de oamenii

O LUNĂ PE AN 
DIN MATERIAL 
ECONOMISIT!

Red

în producție, frumoase 
Ln rîndurile de mai

uimirilor de materii 
materiale reprjezinlă. în 

actuaiui cincinal, o sarcină 
pentru fiecare unitate economică 
pentru fiecare om al mur.cii. Ir. lu
mina ei, inițiativa comuniștilor dim- 
bovițeni, _In fiecare trimestru să 
realizăm producția unei zile cu ma
teriale economisite!“ a găsit un pu
ternic ecou în cadrul Uzinei de utilaj 
petrolier din Tirgoxiște

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
A PROGRESAT EVIDENT ÎN ULTIMUL TIMP
DAR MAI ARE ÎNCĂ MULT DE MUNCIT PÎNĂ LA J.O. DE LA MONTREAL

A XllI-a edi 
Carpați" a adus 
de antrenorii G; 
și Pompiliu Simion 
notabil din act

România), fie la ^pu- 
ere prodigioase (Wink- 

rmană, Climovschi 
De aceea modifi- 

■ face ulterior în 
putea decit să 

ol valoric actual.
Prima eoneluie ce se desprinde 

La capătul turneului-maraton de la 
Iași este aceea a nivelării forțelor 
din e: aluni fruntaș. Nicicând n-a 
f«t mai pregnant ca acum faptul 
că ia primul platan — cel care 

dană a lu-

mii și, poate, prima învingătoare 
olimpică — există un echilibru va
loric aproape perfect. Oricare din 
cele cinci echipe — România, Iu
goslavia, Ungaria, R. D. Germană 
sau U.R.S.S. — ar fi putut cîștiga 
„Trofeul Carpați" și lucrul n-ar fi 
trebuit să surprindă pe nimeni. 
Totul a depins de forma sportivă 
atinsă pe parcursul întrecerii, de 
învingerea propriei emoții, de o- 
riențarea în teren în momentele 
cheie. In viitor, important este cum

se va. putea asigura progresul pre-: 
gătirii, șlefuirea tehnică și tactică!

O a doua concluzie ar fi aceea 
că jocul fetelor a devenit mult 
prea aspru, prea „bărbătesc", une
ori chiar prea dur. Promotoare 
sint formațiile U.R.S.S., României 
și Ungariei, fără a înțelege prin 
aceasta că echipele Iugoslaviei și 
R. D. Germane nu se adaptează

Hristache NAUM

LA U.M.M.R

ÎN PATRU ANI ȘI TREI LUNI!

(Continuare in pag. a 2 a)
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Avantajul de un punct al Iui
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Așa a deschis Ion Constantin seria golurilor Petrolului... Ion Vasile (Spor
tul studențesc) plonjează cu toată disperarea, dar inutil

Foto 1 V. BAGEAC

noastre se îmbrățișează fericite. Ele au 
Foto î Dragoș NEAGU

au pornit de la 
i care reflectă o 
Ireptul 
ste vorba ?
! sociale

Harnicul colectiv de muncă de la 
Uzina mecanică de material rulant 
din orașul Pașcani înregistrează suc
cese deosebite în întrecerea socialistă, 
pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Astfel, în primele 11 luni ale a- 
cestui an, pianul producției globale a 
fost realizat în proporție de 101,95 la 
sută, cel al producției marfă intr-un 
procent de 102,40 la sută, obținîndu-se 
economii la prețul de cost de peste 
2 300 000 lei și însemnate beneficii.

Depășirea sarcinilor de plan s-a 
materializat în producerea a 80 bo
ghiuri, 33 vagoane călători pe două 
și patru osii cu reparații periodice, 
179 vagoane marfă, 4G0 cîrlige de 
tracțiune și alte lucrări de îmbună
tățire a materialului rulant în valoa
re de peste 2 milioane Iei. Slnt rea
lizări care izvorăsc din hărnicia mun
citorilor pășcăneni — mulți dintre ei 
foști sau actuali componenți ai echi
pei de fotbal din divizia B, pooicari. 
boxeri, voleibaliști, șahiști etc. — din 
folosirea mai rațională a potențialu
lui tehnic de care dispun, realizări 
care dau certitudinea indepii 
exemplare a sarcinilor pe acest a 
in anii viitori.

De altfel, în urma unor teme: 
studii privind îmbunătățirea graf: 
lor de execuție a investițiilor și 

funcțiune înainte de termen 
capacități de producție, 
acestei uzine moldovene.
și bogată tradiție revolt

SA REALIZEZE

PLANUL CINCINAL 1N PATRU \NI 
ȘI TREI LUNI.

Printre măsurile concrete care ■ 
concura Ia realizarea acestui mob: 
zator angajament, amintim dev 
rea termenelor de punere in fi 
ne cu o lună a forjei grele, c 
luni a centralei termice și c 
luni a altor instalații din cadrul ce
lei de-a doua etape de dezvoltare < 
uzinei pășcănene.

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL
LA „UNIVERSITATEA" CRAIOVA

FOTBAL

PERSISTA „NECUNOSCUTELE
IN LUPTA PENTRU
ȘEFIA DE

1
TOAMNA

Dinamo nu pare Hxariter

MASA ROTUNDA LA SUCEAVA

Finișul acestui tur de campionat 
cunoaște o certă înăsprire a condi
țiilor sale de disputare.

Bineînțeles, nu e vorba numai de 
vremea potrivnică (cele mai multe 
meciuri s-au disputat pe ninsoare, pe 
ger, pe terenuri desfundate), 
de atmosfera încinsă în care 
să se desfășoare unele jocuri, 
săși tensiunea, firească pînă 
moment dat, a sfîrșitului de 
perioadă cînd echipele încep 
gîndească mai mult la poziția 
clasament pe care î,’ 
iarna și de pe care, deci, vor aborda 
returul...

Etapa de duminică a purtat, așa
dar, această amprentă, a unei deose
bite dirzenii depuse de jucători în

ci și 
încep 

de in
ia un 
sezon, 
să se 

. > din 
iși vor petrece

GRUIESCU, CONDURAT Șl DUMITRESCU
ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

Campionul european Beyer trimis la podea de Gh. Pușcaș !
FRANKFURT PE ODER, 27 (prin 

telex). In localitate a luat sfîrșît 
Turneul armatelor prietene. la box. 
Pugiliștii clubului Steaua din Bucu
rești au repurtat un remarcabil suc
ces, promovînd 6 sportivi în finală și 
cîștigînd trei categorii. Este de re
marcat, de asemenea, că finala cate
goriei pană s-a disputat între repre
zentanții clubului militar din România 
La categoria muscă, Constantin 
Gruiescu și-a dominat net din punct 
de vedere tehnic și tactic adversarul, 
polonezul Gorny, obținînd o decizie 
unanimă la puncte. La categoria co
coș, cu atacurile sale multilaterale, 
Dinu Condurat l-a învins la puncte 
pe tînărul talentat Scherpke din 
R. D. Germană, deși el însuși a fost 
victima unei lovituri puternice cu 15 
secunde înainte de finalul meciului. 
In plus, Dinu Condurat a fost desem
nat drept cel mai bun boxer al tur
neului. (Știrea precedentă, pomenind 
de o presupusă înfrîngere a lui Con
durat în preliminarii, s-a dovedit deci 
eronată). La categoria pană, s-au întîl- 
nit în finală colegii de club Aurel 
Dumitrescu și Marian Lazăr. Mai 
tehnic, valorificînd alonja brațului 
stln«». Dumitrescu nu i-a lăsat nici o 
șansă micuțului Lazăr, care a încer
cat totul prin atacuri vijelioase.

Avînd în față pe campionul euro
pean la categoria ușoară Ulrich Beyer

(R.D.G.), Gheorghe Pușcaș nu s-a lă
sat intimidat și a condus lupta de la 
distanță cu repetate mișcări înșelă
toare. Beyer și-a revenit însă și s-a 
impus prin loviturile sale mai puter
nice și mai eficace. In ultima repriză, 
Pușcaș a mizat totul pe o singură 
carte și l-a surprins pe Beyer cu o 
directă de stingă plină de efect, în 
așa fel înclt campionul european a 
trebuit să fie numărat, salvîndu-șl 
în ultimă instanță victoria la puncte. 
La meciul final dintre Aleksandr 
Anfimov și Alec Năstac (în limitele 
categoriei semigrea) spectatorii au 
fost entuziasmați de dramatica luptă 
din ring care a dus la o victorie ob
ținută la limită de boxerul sovietic.

Iată rezultatele finalelor, în ordi
nea categoriilor : Fischer (Ungaria) 
b.p. Bari (Cehoslovacia), Gruiescu 
(România) b.p. Gorny (Polonia), Con
durat (România) b.p. Scherpke 
(R.D.G.), Dumitrescu b.p. Lazăr, Ni
kitenko (U.R.S.S.) b.ab. 2 RosomkivicZ 
(R.D.G.), Beyer (R.D.G.) b.p. Pușcaș 
(România), Lifanov (U.R.S.S.) b. ab. 
3 Kozlic (Polonia), Kurișko (U.R.S.S.) 
b.p. Wolke (R.D.G.), Kurikov b.p. 
Șipilov (ambii U.R.S.S.), Anfimov 
(U.R.S.S.), b.p. Năstac (România), 
Ulianici b.p. Gadjiev (ambii U.R.S.S.).

Principalele rezultate ale boxerilor 
români în semifinale : Gruiescu b.p. 
Krumov (Bulgaria), Condurat

San in-cior (R.P.D. Coreeană), Dumi
trescu b.p. Lang (R.D.G.), Lazăr b.p. 
Radkevici (U.R.S.S.), Pușcaș b. p. 
Meier (R.D.G.), Wolke (R.D.G.) b. p. 
Zilberman, 
Chivăr, 
(Cuba).

Kurikov (U.R.S.S.) b. p.
Năstac b.k.o. 1 Cabrales

WERNER RUTTKUS 
redactor la „Sportecho" Berlin

RITMUL LENT Șl 
FORȚA INSUFICIENTĂ

Pe patinoarul „23 August“ din Capitală

Abia reîntorși din Norvegia, unde 
— după cum se știe — din cele 
trei jocuri susținute nu au cîștigat 
nici unul, componenții lotului re
prezentativ de hochei pe gheață al 
țării noastre își vor continua ac
tivitatea competițională internațio
nală susținînd două meciuri în 
compania selecționatei R.P.D. Co-

Șl R.P.D. COREENE
reene. Prima dintre aceste 
va avea loc azi de la ora 
mind ca revanșa acestei
să aibă loc inline tot de la ora 18.
Ambele jocuri se vor disputa pe 
patinoarul „23 August", avînd pro
gramate în deschidere meciuri din 
campionatul de juniori al Capita
lei.

întrecerea 1 
cele două 
calitatea te) 
riior n-a u 
care o dort 
n-a însemnat pasul ia 
ne refeream sîmbătă. la 
t.-ă .Imperativul etape 
insă, starea terenurilor 
un fotbal de calitate, 
țiile r.oas 
rezume a: 
torilor, la 
pitol la c 
au obținu 
trecere.

Sub 
sament 
trebării prit 
etapa a 13-a a adus un nou cap de 
pluton, Dinamo, dar nu și o soluție 
cu mari șanse de a fi definitivă. Și 
cînd facem această afi 
gîndim numai la 
actualmente un pui 
care beneficiază în 
golaveraj mai bun) 
Jiul și — mai ales 
Bacău. Pentru că 
numai avantajul r _____,_____
de miine, pe teren propriu, cu C.F.R. 
Cluj) în care slnt favoriți, ci și pe 
acela că în etapa penultimă joacă, 
tot la Bacău, cu actualul lider.

Așa îneît, dacă lucrurile se vor 
petrece în conformitate cu șansa teo
retică, s-ar putea ca etapa penultimă 
(10 decembrie, deoarece în duminica 
aceasta se dispută meciuri de Cupă) 
să-i aducă pe elevii celor doi Rădu- 
lești într-o postură din cele mai fa
vorabile în ansamblul întrecerii pen-

■mație, nu ne 
Steaua (care are 
ict mai puțin, dar 
continuare de un 
ci si la Petrolul. 
— la Sport Club 
băcăuanii au nu 

unei restanțe (cea

Radu URZICEANU
I
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PREA PUȚINE FEMEI PRACTICA SPORTUL!

pe aceas.a ..me se aiza in xa a zr.yr 
intrebări fără răspuns tind au de 
organizat competiții feminine ce 
masă. Cel mai greu de găsi: este, 
credem, antidotul pentru rezerva 
pe care, în mod inexplicabil, o au 
unele femei față de sport și de tru
care în general. Ne bucură. insă, 
faptul că, în ultimul timp, am fost 
martorii unor încercări lâuiatr.’e 
de angrenare a tinerelor in 
carea diferitelor discipline sport.-e-

Astăzi, vom căuta să subliniem 
cîteva idei discutate cu prilejul 
unei mese rotunde (excelentă ini
țiativă), organizată Ia Suceava si in 
cadrul căreia cuvântul principal 
l-au avut înseși reprezentantele 
sexului frumos. Bineînțeles, v.—. 
scoate în evidență cîteva dintre 
formele cele mai eficiente de prac
ticare a sportului de către feme; 
Este vorba de inițiative aplicate 
deja, în localitățile care au fost re
prezentate de participantele la res
pectiva masă rotundă. Dar să le 
prezentăm : responsabilele corni si rior 
județene pentru sport feminin, asis
tent universitar Aurora Teclean 
(Suceava), prof. Jenița Pascal (Bo
toșani), asistent Margareta Moșeseu

datele 
situa- 

îngrijorătoare. 
în urma 

efectuate la 
aceava. printre salariatele Spi ta
tei unificat și din alte cîteva in- 
tutxi din localitate, s-a constatat 

i numai 0,02 la sută dintre femei 
■act.că sportul în cadrul unui sis- 
m competițional organizat. Deci, 
- mai mult decit două femei 

■ mie! Prima concluzie care 
! ianptme în mod evident, este că 
■- • e : mpet.t.t'na’.e ale sportu- 

r.u găsesc audiență în rîndurile 
. r De altfel, în cadrul ace

eași anchete. 87 
Iul persoanelor 
x-nunțat pentru 
(iilor fizice și a 
ele lui n- 
iar 13 la sută 
►ortul organizat 
u întreceri oficiale.
Prir.tre acestea, un rol important

îl are alergarea lentă, alternată cu 
mersul pe teren variat, activitate 
înțeleasă ca o formă diferită a tu
rismului. Rolul principal în mobili
zare și în organizarea acestor ac
țiuni trebuie să-l aibă comisiile 
pentru sport feminin, aflate într-o 
strînsă colaborare cu comitetele 
sindicale din întreprinderile cu pon
dere feminină.

Un alt 
preocupe 
domeniul 
prinderea
gimnastică 
număr cit mai mare de femei. S-a 
constatat un mare aflux al sexului 
frumos spre aceste centre datorită 
efectelor favorabile pe care le are 
gimnastica asupra aspectului fizic. 
De mare importanță este, însă, asi
gurarea unor condiții optime de 
lucru. Ambianța plăcută a încăpe
rilor afectate în acest scop, aranja
rea cu gust a mobilierului și a apa-

aspect care trebuie să 
factorii cu atribuții in 

sportului îl constituie cu- 
în cadrul centrelor de 

de întreținere a unui

r

la sută din to- • 
chestionate s-au 
practicarea exer- 
sportului în for- 

ompetiționale. Așadar, 
au optat pentru 

în campionate Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

SEZONUL ȘAHIST HIVERNAL
IN PUNĂ DESFĂȘURARE

partide 
18. ur- 

intilniri

Citiți în pag. a 4-a comenta
riile trimișilor noștri la me
ciul România — Franța de la 

Constanța

SE PATINEMA EA CONSTANTA!

Primii pași pe gheața noului patinoar arliji.ial

•A.1-,. ? '• * '

i&ST’r1 * >

AU REDUS ȘANSELE 
RUGBYSTILOR NOȘTRI

De duminică dimineața, noul pa
tinoar artificial din Constanța este 
pus la dispoziția iubitorilor de sport 
din marele nostru oraș portuar. Pe 
gheața „Patinoarului Tineretului1, 
moderna bază sportivă construită 
prin munca patriotică a tinerilor 
constănțeni, s-a patinat și în seara 
precedentă, cu prilejul deschiderii 
oficiale a sezonului de iarnă. La

festivitate și-au dat concursul spor
tivi și sportive din loturile națio
nale, participanți la o reușită de
monstrație de patinaj artistic, ir. ca
drul căreia au evoluat, printre a?,::, 
fosta campioană Elena Moiș. tinerii 
Mircea Ion, Atanasie Bulele, Cor
nelia Picu, Roxana Stănișor, ca și 
perechea Beatrice Huștiu 
Săveanu.
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Gbeorghiu în fața primului său „interzonal"

ntr.lor lui Fischer • Specialiștii de la Cazinoul

Spcsski reapare în arenă • Cum au jucat cam-

din Laș Vegas se documentează... • Florin

Se pregătește „Cartea Olimpiadei" a Boris

pion i învinși ? • Discreție absolută în jurul pla-

Editura de sport din Iugoslavia pregătește febril „Cartea Olimpiadei’; 
ae la Skcplje, promițînd o lucrare cu nimic mai prejos decit marea com
petiție pe care și-a propus s-o oglindească. Redactarea ei a început încă 
dm timpul desfășurării întrecerii, recurgîndu-se la un sistem în premieră : 
fiecare partidă a fost analizată de către ciștigătorul ei, omul cel mai în 
mâsuiT. să redea fidel ideile pe care Ie-a urmărit în timpul luptei Printre 
cei cărora li s-a cerut colaborarea se află și șahiștii români Florin Gheor- 
ghiu. Victor Ciocâltea și Theodor Ghițescu. Foarte măgulitor pentru noi, 
mai ales că la această alegere, dintre foarte mulți doritori s-a ținut seamă 
de performanța echipei și — bineînțeles — de valoarea realizării șahiste.

Duminică 26 noiembrie, în vestita 
stațiune balneo-climaterică Palma 
de Mallorca, de pe insula din Me- 
diterană, a început cel mai puternic 
turneu european de șah al anului 
având un punct de atracție cu totul 
aparte : este prima apariție a fos
tului campion mondial Boris Spas
ski, după pierderea titlului în 
calul meci de la Reykjavik, cu 
by Fischer.

De-a lungul istoriei lungi și 
Ciumate a șahului, asemenea 
nimente au stirait totdeauna
res și discuții. Paradoxal, campion

epo- 
Bob-

zbu- 
eve- 
inte-

nii detronați au jucat — cu rare 
excepții — foarte bine la reintra
rea lor în activitatea competițio
nală.

Emanuel Lasker, de pildă, învins 
de Capablanca în 1921, a făcut o 
pauză de aproape doi ani, revenind 
apoi cu o strălucită victorie în tur
neul de la New York (16 p din 
20), înaintea lui Capablanca (147?)

Valeria CH1OSE

(Continuare, in pag, a 4 a)
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DOAR DINAMO A LIPSIT DIN PROGRAM

CLASAMENTELE
DIVIZIEI A

FEMININ

MASCULIN

(neterminat) IEFS

Întreruperea partidei i.e.f.s- -

A FOST

carea acestuia. Dar cel mai grav

resursele fizice și' calitățile

C--U- C-.ULAC

ib'.ican de tenis de

Păuna 4 v, Gheor-

A

ECHIPA FEMININĂ

A PROGRESAT EVIDENT ÎN ULTIMUL TIMP

(Urmare din pag. I)

4 v,

1

A

necesar 
perma- 
în atac 
poartă, 

concen-

Dinamoviștii au propus ziua de 
decembrie, dar clubul sofiot nu

I.E.F.S. atacă prin Arbuzov (nr. 4); Chiș. ultimul din stinca. incca-că să 
înșele vigilenta apărării Rapidului, iar Handrea (nr. 6) e ga.a p-r-.-.Tuo—.ce 
intervenție ulterioară. Cit despre blocajul feroviarilor (Cătai - — -..ța),

ce să mai vorbim?... (Fază din meciul I.E.F.S. — Ranid. 3—I)
Foto : T. MACARSCHI

masă masculin pe
Iată rezultatele și citeva amănunte :

& -a c 
itâ de 

pionatu 
le-a cișuga

Intense 
care vor 
bere. Ea 
tivi de la do 
și Dinam 
Radu sl.

COMERȚUL TG. MIRFS 
C.S.M. CLUJ 4— IU Cu o e 
mai bine pusă ia punct teii: 
fizic oaspeți au obținut o vi 
clară fn fața unei formații c 
cedat prea ușor. Pur.cteie eîujen 
lor au fost înscrise de : Giurgîut 

Dobori 4 v, Bozga 2 v. Papp 
v, și dublu Doboși — Giurgiu 

de Sentivani 2 v, Sîngeor’
v. Naftali 1 v. pentru Comerț 

(I. P.AUȘ — coresp. județean)

t dumi- 
locsă. In ima- 
balon intre 

l-CJI-F fi Popa 
. cjiszali de Dikay 

THEO

(Fiorin &AOO.

Cea de-a IX-a etapă a campiona
telor de volei a fost una dintre cele 
mai importante nu numai pentru că 
a adus în fața publicului trei dintre 
cele patru echipe participante în cu
pele europene intercluburi, dar mai 
ales pentru câ a oferit antrenorilor res
pectivi repetiții generale înaintea de
butului. Doar voleibaliștii J* TA: 
namo București au lipsit 
program, dar team-ul 
■urmînd să întîlnească un 
foarte valoros (pe Ț.S.K.A. Moscova, 
campioana Uniunii Sovietice) în me
ciul de debut, se consacră exclusiv 
pregătirii acestui meci.

Așadar, ce, se poate spune despre 
cele trei echipe ?

Mai întîi despre Penicilina Iași 
care, azi, va pleca in Israel. Echipa 
flui Nicolae Roibescu a pierdut, du
minică, în fața studentelor de 
fi.E.F.S. Este o înfrîngere care 
putea avea repercusiuni asupra pozi- 
'ției ei în clasamentul final, pentru că 
(Florentina Itu et comp, au pornit și 
în această ediție a campionatului tot 
cu ideea cîștigării titlului. Numai că 
așa cum au jucat duminică în pri
smele două seturi ieșencele s-au do- 
[vedit a fi departe de țelul propus. 
«Doar din setul al treilea s-a încins 
Botul, pasele și preluările au 
frnai bune, 
■ n valoare. -------  _ -------- —
kaculos și sala Giulești, arhiplină, 
fașă cum de mult nu a mai fost vă- 
fcută la volei, a trăit cu intensitate 
[disputa oferită de cele două echipe. 
k,A fost unul din acele meciuri care 
(aduc 
{tarul 
tate.

Au 
după 
celași scor și ieșencelor. La 
.pentru I.E.F.S., In ultimul 
jpetrece o fază care a dat - 
discuții : un atac al stttăer 
'duce, după cum am văzut r.c 
dar arbitrii, mat bine j r-i;.. a 
servat

din teren, 
a devenit, 
i favoarea 
Moice. A 

■e a semnat infringe- 
ie. După joc, antreno

rul Roibescu Iși — fe-ta nemulțu
mirea și reamintea : 1. in repetate 
rinduri. a solicitat federației ca atunci 
cînd joacă In Capitala, cu echipe din 
Capitală, să fie „fluierat* de arbitri 
din provincie. Trebuie să re 
tem că cererea sa este luciei 

Campioanele, care vor pleci 
o săptăn 
strat, în 
că aleâti
în a Lac, procedeele Moșite
au fost mereu alteie. in de
blocajul din fațâ_ Oatetteacâfe m 
întrebuințat cir • — rgr
„puse-, cînd baloar-e dîn blo
caj sâ njeaixi «larâ. futuri
crep:- sau A fos: o
repetiție baa* -.tea pheirfi te
Israel, usde de Da-
vila Plocon _ nuxrai pe

înainte de a 
Și, în loc de 
în cele din urmă 14—12 
elevelor antreno: 
fost punctul ca 
rea echipei oa

Hapoel Hamapil, în cadrul C.C.E. 
va susține și o serie de jocuri am 
cale.

Și acum, despre băieții lui Aurel 
Drâgan. care sîmbâtă au pierdut pen
tru a doua oară consecutiv la scorul 
de 3—1. Cu o săotămir.ă In urmă 
cîsttgase Viitorul Bacău, acum — 
I.E.F.S. Că Viitorul nu reprezintă — 
cel puțin deocamdată — o forță, In 
voleiul nostru ma-culin, o dovedește 
faptul că. duminică, a cedat pe teren 

„ în fața lui „U* Cluj. Rapi- 
■ cu numai jumătate din sexte
tul aliniat In campionatul trecut, In- 
tîmpină serioase dificultăți cu lotul 
— insuficient numeric, dar și valo
ri: — și de aceea au imperioasă ne
ve, e nu numai de ajutorul clubului, 
dar «i de sprijinul forului de spe- 

alttate. pentru ca participarea lor 
_Cuoa cupelor- să fie dacă nu la 

ir.*.; —.ea istsriei echipei, care ne-a 
regalat tu atîtea performanțe în tre
cut. cel puțin Ia un nivel onorabl.

Dar despre Rapid vom mai vorbi.
TUDORAN

DATELE MECIURILOR

ECHIPELOR ROMÂNE ÎN C.C.E. Șl CUPA CUPELOR
„U“ -Dinamo

fost de acord. In caz că nu va in
terveni, totuși, o înțelegere, întîl- 
nirea va avea loc în ziua de 7 de
cembrie (data stabilită de F.I.B.A.). 
în sala Dinamo.

la Cluj, derby-ulMiine,
După obișnuitele corespondențe, 

conducerile echipelor românești 
participante la Cupa Campionilor 
Europeni și la Cupa Cupelor au con
venit cu partenerele lor asupra da
telor disputării primelor meciuri din 
turul secund al competițiilor. Astfel, 
îr C.C.E., fetele de la Rapid vor 
juca cu Vozdovac Belgrad în ziua 

7 decembrie în sala Giulești ; 
Cupa Cupelor, Steaua va întîl- 
pe Racing Ford Anvers în ziua 
o decembrie la Anvers și I.E.F.S. 
Slavia Praga în ziua de 6 de

cembrie, în sala Constructorul din 
București. Singura dată nedecisă 
este aceea a desfășurării partidei 
Dinamo —Akademik Sofia (C.C.E.).

’ 6 
a

1. Politehnica Buc. 2 2 0 157— 97 4
2. Rapid 2 2 0 139—116 4
3. Voința Buc. 2 1 1 184—130 3
4. Sănătatea 2 1 1 119—129 3
5. „U“ Cluj 2 1 1 113—121 3
6. I.E.F.S. 1 1 0 81— 33 2
7. Univ. Timiș. 1 1 0 72— 43 2
8. Crișul 2 0 2 9 5—126 2
9. Constructorul 2 0 2 78—145 2

10. Voința Tg. Mureș 2 0 2 102—197 2

★
Participarea echipelor românești 

la competițiile europene interclu
buri a implicat modificarea date
lor de disputare a unor meciuri. 
Astfel. întrecerea dintre Dinamo și 
Universitatea Cluj, ambele neîn
vinse după șapte etape ale diviziei 
A, programată inițial pentru ziua 
de 10 decembrie, va avea loc mîine, 
miercuri, la ora 19,30, în Sala spor
turilor din Cluj. în deschidere, la 
ora 18. o altă partidă devansată : 
Universitatea Cluj — Rapid la fete 
(meciul era programat pentru 7 
decembrie). In sfîrșit, tot în aceas
tă săptărnînă, o restanță : IEFS — 
Universitatea Timișoara la fele (eta
pa I), joi, la ora 18. în sala Con
structorul.

In divizia B,

OLIMPIA,
LA A CINCEA

VICTORIE

Rezultatul meciului
— Politehnica Cluj nu a fost inclus în 
acest clasament.

1. Dinamo 7 7 0 652+-469 14
2. Steaua 7 7 0 632—465 14
3. „U“ Cluj 6 6 0 465—353 12
4. I.C.H.F. 7 4 3 435—175 11
5. Univ. Timiș. 7 4 3 499—442 11
6. Farul 6 3 3 370—424 9
7. Voința 6 .3 3 330—389 9
8. I.E.F.S. 6 2 4 469—457 8
9. Poli. Cluj 6 2 4 379—150 8

10. Rapid 7 1 6 428—477 8
11. Acad. Militară 7 0 7 398—572 7
12. Poli. Buc. 6 0 6 411—525 6

CONSECUTIVĂ !

LITIVELE PREGĂTIRI

DIXAVKHIADA DE LA BERLIV

Mfe* >■ aați
Tfc- - a rr.*> 

ratsoT. la 
Esocî vaLo~

POLITEHNICA CLUJ NU
O SIMPLĂ GREȘEALĂ DE ARBITRAJ

Am relatat, în cronica partidei, 
circumstanțele în care s-a încheiat 
meciul dintre echipele masculine 
I.E.F.S. și Politehnica Cluj. A fost, 
pînă la întrerupere, un spectacol 
baschetbalistic în care valoarea de 
moment, sensibil egală, a celor două 
echipe determinase o luptă sportivă 
acerbă, o întilnire în care erau arun
cate în joc toate cunoștințele tehnico- 
tactice, resursele fizice și' calitățile 
volitive. în fine, o partidă disputată 
pînă la limitele dăruirii și regulamen
tului, așa cum am dori să vedem cit 
mai des. Ei bine, fără a avea mo
tive cît de rit serioase pentru a lua 
o hotărire cu consecințe, atît de gra
ve. o astfel de partidă a găsit de cu
viință arbitrul M. Aldea s-o între
rupă... De trei ori credem că a gre- 
■ : M. Aldea. Prima dată, pentru că 
r.j a tui acestei partide
pe cai de min. 26. o în-

fără a fi 
i, cînd 
e ade-

r.eapâi
3 COS*

carea acestuia. Dar cel mai grav a 
greșit M. Aldea dispunînd întrerupe
rea partidei, fără a fi făcut ceea ce 
se impunea în acest caz : eliminarea 
din sală a reprezentanților clubului 
clujean, V. Mureșan și N. Maniu. 
Este o hotărîre prin care M. Aldea a 
făcut inutile atît munca din ultima 
săptărnînă a jucătorilor celor două 
echipe, cît și, mai ales, fondurile ma
teriale cheltuite pentru organizarea 
acestei întîlniri. Cu atît mai mult cu 
cît hotărîrea luată nu este nici re-’ 
gulamentară.

Dacă M. Aldea este principalul vi
novat, nu-i putem uita nici pe con
ducătorii echipei clujene, V. Mureșan 
și N. Maniu. Am asistat din partea 
lor, la o atitudine greu de definit 
dar, în orice caz, condamnabilă la 
adresa unei persoane (chiar dacă 
vinovată) desemnată oficial să con
ducă jocul. Cei in cauză nu știu că 
există și alte căi de a fi soluționate 
și, mai ales, sancționate manierele 
de a arbitra greșit ?

Ne întrebăm : cine va suporta 
cheltuielile necesitate In cazul — 
foarte probabil — al rejucării parti
dei? (T. RADU)

într-unul din cele niai importante me
ciuri ale diviziei feminine B, echipa 
Olimpia București a învins, la un scor 
categoric, pe Progresul București : 55—34 
(31—21). Disputa dîrză, risipa de ener
gie și fazele spectaculoase au caracteri
zat desfășurarea întrecerii în care for
mația prof. Gheorghe Lăzărescu a obți
nut a cincea victorie consecutivă. Tine
rele jucătoare de la Olimpia, provenite 
de la Școala generală nr. 69 unde ac
tivează același antrenor, se dovedesc 
reale talente și, datorită bunei pregătiri 
acumulată de-a lungul anilor (toate au 
început activitatea sportivă prin m.hli- 
baschet), au certe perspective. Punctele 
au fost înscrise de : Iatan 19, B’ră 16, 
Căprița 6, Tomescu 4, Nicolau 4. Buicu- 
lescu 4, Pădure 2 pentru învingătoare, 
respectiv Mihăilescu 10, Gheorghe 6, 
Avramescu 4, Stănescu 4. Constantin 4, 
Anmacof 3, Colev 3. Au arbitrat bine P. 
Spiru și J. Tutunaru, (N. TOKACrJK- 
coresp.).

Alte rezultate : FEMININ : Universita
tea București — I.E.F.S. II 57—69 (24—36), 
P.T.T. — Arhitectura 26—57 (13—33), Să
nătatea Ploiești — I. Pedagogic Galați 
32—66 (12—40). Știința Sf. Gheorghe —
Voința Brașov 55—60 (31—24). Rapid Deva
— Metalul Salonta 79—69 (34—39), voința
Oradea — I. Pedagogic Tg. Mures .39—70 
(21—30), Crișul II Oradea — Constructo
rul Arad 52—42 (30—20), Confecția Doro
hoi — Voința Tomistex Constanța 24—59 
(13—27), Medicina Timișoara — Univer
sitatea Craiova 51—55 (32—21) ; MASCU
LIN : Medicina Tg. Mureș — Mureșul 
Tg. Mureș 75—64 (49—20) — meci Între
rupt în min. 39, deoarece Mureșul a ră
mas cu un singur jucător pe teren, Ciu- 
jana — Voința Zalău 53—58 (34—32). Ra
pid C.F.R. Galați — Politehnica Galați 
70—108 (26—45), Constructorul Arad — 
Universitatea Craiova 59—62 (30—36), Să
nătatea Satu Mare — Crișul Oradea 69—47 
(30—32), Olimpia Sibiu — Știința Mediaș 
77—69 (42—33), C.S.M. Reșița — Voința
Timișoara 37—106 (14—54), C.S.U. Brasov
— A.S.A. Bacău 105—64 (58—30), C.f.’CL 
Pitești — Universitatea București 37—87 
(18—.35), I.E.F.S. II — P.T.T. 62—60 (32—20, 4 
51—51).

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții I. Fețeanu, V. Popovici, I. 
Jura, D. Glăvan, R. Pop, P. Lorincz, 
S. Lanfit. G. Vida, Șt. Iacob. C. Tiț, Gh. 
Arsenic. I. Pocol, Gh. Briotă, A. Vasi- 
lescu, C. Albu.

C.S.M. CLUJ - LIDER IN CAMPIO NATUL ECHIPELOR MASCULINE

PROGRUSUL 
VOINȚA CLU

Cluj, 
nâ o 

de 11—6.
:a forma buna 
zanponentii a- 
:1 jucător 
sâ înscrie

rii victoriilor : 
ghiu 4 v, Danielis 3 v, Chiru 3 v, 
pentru Locomotiva, Domnaru 2 v, 
plus partida de dublu Domnaru — 
Șumulea pentru ieșeni.

CS M IAȘI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2—15. Gazdele cu doi ju
cători suspendați au fost ușor de 
învins de către echipa bucureșteană 
mult mai bine pregătită tehnic și 
tactic. Au punctat: Bodea 4 v, 
Podgoreanu 4 v, Stamatescu 4 v și

Lambru 3 v, pentru Voința, respec
tiv, Domnaru 1 v, plus partida de 
dublu Domnaru — Șumulea. (D.
DIACONESCU — coresp. județean)

CLASAMENT

1. C.S.M. Cluj 16 14 2 189— 83 30
2. Progresul Buc. 17 13 4 192— 97 30
3. Politehnica Buc. 16 13 3 180— 92 29
4. Comerțul Tg. M. 17 7 10 151—1 T<3
5. Locomotiva Buc. 15 8 7 138—117 23
6. Voința Buc. 16 7 9 13.3—139 23
7. Voința Cluj 16 4 12 120—152 20
*. Voința Arad 15 3 12 80—175 18
9. C.S.M. Iași 17 1 16 33—256 18

v
rapid acestui gen de joc sau nu re- 
curg la el atunci cînd epuizează 
restul șanselor. în această proble
mă totul depinde de arbitri. Dacă 
ei reprimă de la început duritățile, 
(așa cum fac, de pildă, „cavalerii 
fluierului" din țara noastră), jocul 
reintră pe făgașul clasic, dacă nu... 
Timp îndelungat am pledat pentru 
un handbal feminin „curat", fără 
durități excesive, fără o exagerată 
notă... bărbătească în desfășurarea 
sa. Sîntem și acum adepții aces
tui principiu. Nu vom putea lua, 
însă, atitudine numai împotriva u- 
nei singure echipe — a României, 
de pildă — atîta timp cît jocul as
pru a devenit o tendință cvasigene- 
rală, este acceptat de arbitri și se... 
cîștigă grație lui.

Iată lotul folosit de antrenorii 
G. Zugrăvescu și P. Simion la 
cea de a XIII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați” : Irene Oancea (Rul
mentul Brașov) — căpitanul echi
pei: Elisabeta Ionescu („U” Bucu
rești), Lidia Stan (Textila Bu- 
huși), Cornelia Hristov („U“ Ti
mișoara) — portari, Doina Furcoi 
(„U” București). Emilia Muntea- 
nu (Textila Buhuși). Maria Boși 
(Șc. sp. Iași), Terezia Popa (.,V“ 
Timișoara), Constantina Ilie (Con
fecția București), Elena F-:"'”' 
(I.E.F.S.), Iolanda Rigo („U‘ 
mișoara), 
București), 
Timișoara) 
(„U” Iași).

Frîncu 
T“ Ti- 

Simona Ârghir („U“ 
Nadire Ibadula (,U“ 
șl Dorina Stamalin

Fără discuție, „Trofeul Carpați" 
h scos în evidență și germenii pro
gresului viitor al handbalului. Ast
fel, jocul în viteză — demonstrat 
ți de fetele lui G. Zugrăvescu și 
P. Simion — tinde să devină o 
armă eficientă în atac. Circulația 
rapidă — a balonului și a jucătoa
relor _ derutează, creează breșe în 
apărarea adversă, elimină în bună 
parte contactul direct Intre adver
sare șî, prin aceasta, duritățile. 
Contraatacul, pregătit cu grijă în 
numeroase ore de antrenament, 
este și el un atu al jocului mo
dern, uneori chiar decisiv. S-ar 
mai putea vorbi, desigur, despre 
activitatea mai eficientă a extre
melor, despre mobilitatea echipelor 
în defensivă, despre atîtea și atî- 
tea alte lucruri importante scoase 
în evidență de acest minicampio
nat mondial și notate febril de 
grupul masiv al tehnicienilor.

Dorim însă să insistăm din nou, 
firesc, asupra comportării echipei 
României. Ea a marcat la Iași un 
substanțial progres general, la 
toate capitolele jocului. Handbalis
tele, antrenorii — ECHIPA — se

află la capătul unei etape de 
muncă și rezultatul este ascensiu
nea pe o nouă treaptă valorică. Fi
rește, nu acesta este capătul dru
mului. Pînă acolo (să zicem — 
Montreal, 1976) mai sînt multe de 
făcut, mai trebuie depus un mare 
Volum de muncă, înmagazinate am
biție și dorință fermă de izbîndă. 
Demonstrația de joc în viteză (din 
meciul cu Iugoslavia) este 
să devină un stil de joc 
nent, direcția de acțiune 
trebuie să fie numai spre 
mișcarea în apărare, ca și
trarea, să nu cunoască., pauze și, 
în sfîrșit, să dispară disperarea ge
neratoare de durități inutile. „Tro
feul Carpați" a declanșat, fortuit, 
o întrecere pentru ocuparea unui 
loc în națională. Menținută, dîn- 
du-i-se caracter stimulativ, ea 
poate contribui la creșterea poten
țialului fiecărei jucătoare și, impli
cit, al echipei naționale. în repre
zentativa României trebuie să fie 
mereu 7 locuri libere pentru care 
dau concurs (la capitolele talent, 
pregătire, seriozitate, ambiție etc.) 
cel puțin 21 de handbaliste. Cele 
mai bune — indiferent de renume 
— să îmbrace tricoul reprezenta
tivei.

După o atentă analiză a desfă
șurării celei mai importante com
petiții de handbal din sezonul com- 
petițional 1972, antrenorii și teh
nicienii vor trage, desigur, conclu
zii care să slujească la orientarea 
pregătirii viitoare. Pînă atunci însă, 
să ne bucurăm sincer că echipa 
României a făcut — prin cîștiga- 
rea celei de a XIII-a ediții a „Tro
feului Carpați", prin succesul me
ritat în fața primelor trei clasate 
la ultimul campionat mondial 
(R. D. Germană, Iugoslavia, Unga
ria) — încă un pas spre afirma
rea sa în lume. Să le felicităm pe 
toate jucătoarele, pe antrenorii lor 
și să le urăm succes și în încercă
rile viitoare.

Victor Dolipschi, praczpCt Madrac !■ 
rală in meciul din etzra de 
după care va obține tvr_I

. NATATIE
Intr-un concurs de înot dM&gs- 

rat la Reșița (bazin de 25 m> E. 
Aimer a înotat ci: st a.- a ce - 
delfin în 61,3, iar Dietmzr Weuer- 
neck a parcurs 400 m cuxt in

O

AUTOMOBILISM
în centrul municipiului Brăila, de-a 

lungul unui traseu de 2 500 m, mii 
de spectatori au ținut să asiste la 
concursul automobilistic de viteză pe 
circuit, dotat cu „Cupa Brăilei". Re
prezentanți a patru mari centre din 
țară (București, Galați, Iași și Brăila) 
au oferit numeroasei asistențe un 
frumos spectacol sportiv, la reușita 
căruia o contribuție de seamă ș:-a 
adus-o și buna organizare, asigurată 
de filiala A.C.R. Brăila. Așa cum era 
de așteptat, întrecerea a fost domi
nată de alergătorii bucureșteni, prin-

nalizează o centurare late- 
ul Marius Moșneag. 
Foto: S. BAKCSY*

ci o-

CONCURS LA REȘIȚA
5 ' 3.1. Alte rezultate : Julieta Mi- 
rnsu 68.4 — 100 m liber și 2:47,0
- 290 m mixt : Doru Gropșan 

61.9 — 100 m liber și 2:32,6 —
2 m mixt. (D. GLAVAN, coresp.- 
județean.

j Voința CI

vieuorukc : ichiaa 4 v. Mo-
j «. . Scade 2 v. Cauri 1 v.
par:LCa ce dublu Txichian —

im. ProcresuL respec-
He*. e-zr* 3 Suciti 2 r. șî

C.S.M. IAȘI — LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 3—14. Bucureștenii 
și-au adjudecat victoria în fața u- 
nei echipe care în tot campionatul 
nu a cîștigat decit o singură întîl- 
nire. Ieșenii cu o formație destul 
de slabă nu au putut face față 
unor jucători experimentați. Auto-

MASA ROTUNDA LA SUCEAVA
(Urmare dtn vag 1/

raturii necesare, ordinea și csiițe- 
nia, dar, in primul rind- scriorita- 
tea și organizarea riguroasă a pro
gramelor de către cadrele de roe 
cialitate vor concura la funcțio
narea cu succes a cer.'re.cr Nu 
lipsită de importanță este $. alter
narea gimnasticii cu masajul sau 
vibromasajul și cu reprizele deac ur. 
Astfel că, funcționarea imoT «serr.e- 
nea centre pe Ungă băile ptdtUcc 
din orașe constituie o soluție foarte 
indicată. Dar orice acțiune de acest 
gen trebuie susținută de o propa-

cer.

gandă adecvată, atractivă, convin
gătoare, pentru o cit mai largă par- 
hcipare. în plus, profesorii-condu- 
cători trebuie să urmărească edu
carea cursantelor în spiritul obiș
nuințe: de a face mișcări de gim
nastică Ia domiciliu și de a-și con
vinge. la rîndul lor, prietenele și 
cunoștințele de avantajele acestor 
exerciții.

Importantă ni se pare și ideea 
conform căreia, la bunul randa
ment al activității de gimnastică in 
producție, să contribuie și studenții 
și studentele de la Facultățile de 
educație fizică din orașele unde ele 
există. Ar fi utilă această acțiune

CONCURS DE VITEZA PE CIRCUIT LA BRAILA

și pentru pregătirea profesională a 
viitorilor profesori de sport.

La Botoșani și Ia Dorohoi s-au 
făcut anchete pentru a se afla pre
ferințele sportive ale femeilor. De 
această dată, majoritatea lor au în
clinat spre practicarea — de ase
menea necompetițională — a dife
ritelor jocuri sportive cum ar fi, de 
pildă, voleiul în cerc. Pentru aceas
ta s-a propus ca, prin rotație, pe 
bazele sportive existente, un cadru 
de specialitate să asigure, in timpul 
după-amiezelor, coordonarea și în
drumarea activităților, persoane 
care să răspundă în același timp de 
asigurarea echipamentului și a ma
terialului sportiv.

De apreciat este și inițiativa în
ființării, pe lîngă Consiliul popular 
al orașului Botoșani, a unui club
intitulat „Femina” rezervat femei
lor. Se preconizează ca o zi pe săp- 
tămînă să fie dedicată diferitelor 
activități cu caracter sportiv. Pînă în 
momentul de față, s-au ținut și 
cîteva expuneri printre care cităm : 
„Influența educației fizice asupra 
aspectului fizic" și „Succese ale 
sportivelor românce peste hotare".

Sînt numai cîteva dintre formele 
de practicare a sportului, accesibile 
femeilor de diferite vîrste. Fără 
îndoială, însă, există încă multe 
altele, pe care ne propunem să le 
prezentăm cu un viitor prilej.

tre care s-a numărat și Eugen laaes- 
cu Cristea, proaspătul cîș'.igător al 
Raliului balcanic.

Deoarece n-a fost întrunit numărul 
de cinci concurenți pentru fiecare 
clasă, întrecerile s-au desfășura: pe 
categorii : avansați și începători, in 
serii de cîte cinci concurenți, clasa
mentul general fiind 
timpilor obținuți în 
pători au participat 
care și-au disputat 
lungul a patru tun 
AL Bavru (Bucure 
1300 S t 552,7 î X V.

alcătuit pe baza 
serii. La iuce- 
cinci sportivi 

tntiietatea de-a 
!. Rezultate : 1. 
jt:) — Dacia 
Nicolae (Brăila)

— Dacia 1100 : 6:00,1 ; 3. Ștefan Sta
nică (București) — Dacia 1100 : 6:06. 
Avansa|i. clasa a IlI-a (cinci ture) : 
1. D. Motoc (București) — Fiat 128 : 
6:33.7 : 2. I. Motoc (București) — Fiat 
128 7:00; 3. D. Novac (București) — 
Dacia 1100 S-----

Clasament 
nescu-Cristea 
dini, 2. Al.

7:07,8.
general: I. Eugen Io- 

(București) R 8 Gor- 
Ionescu-Cristea (Bucu

re?::' R 8 Gordini; 3. D. Motoc (Bucu
rești) Fiat 128.

Grigore IZU-coresp.

ANUNȚ
DEPARTAMENTUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

DIRECȚIA DE POȘTA Șl DIFUZARE A PRESEI 
aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste că abonamentele colecții pentru anul 1973 la :

ZIARE Șl REVISTE
se primesc la direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
și la oficiile municipale. (5979/2)
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UN CUPLAJ CU IMPERATIVE MAJORE
Ieri. multe drumuri au dus spre 

București. Lotul A, lotul de tineret 
și cele două selecționate ale Diviziei 
B au venit în Capitală cu gîndul la 
cuplajul de mîine, de pe stadionul 
Republicii. Mime, la ora 15, selecțio
nata seriei I va întîlni selecționata 
seriei a II-a a Diviziei secunde, iar 
în partida vedetă, lotul A va primi 
replica lotului de tineret aflat la 
ultimul său joc dinaintea turneului 
de luna viitoare dih Grecia. Fiecare 
din antrenorii celor patru loturi — 
sperăm și jucătorii — vor să folo
sească această verificare înțr-un mod 
cit mai util, fapt pentru care, chiar 
în această dimineață în cadrul antre
namentelor tehnico-tactice vor avea 
Ioc și două jocuri școală, lotul A ur- 
mînd să întîlnească selecționata se

riei a II-a, iar cel de tineret pe cea 
a seriei I.

Desigur, cele mai multe priviri se 
îndreaptă spre echipa națională. 
Reuniți ieri, la Complexul sportiv 
„23 August", elevii lui Angelo Ni- 
culescu vor face astăzi analiza par
tidei cu Albania, iar mîine vor în
cepe partida cu următoarea formație: 
Adan, he — Sătmărenu. Boc, Anto- 
nțucu, Vigu — Dumitru, Dinu, Nun- 
«eiller VI — Lucescu, Dobrin, Du
mitrache. Rezerve vor fi Stan, Dobrău, 
Vela, Mircea Sandu, Marcu și Haj- 
nal. Lipsește Dembrovschi, reținut la 
Bacău pentru jocul restanță de cam
pionat pe care echipa sa îl va sus
ține mîine cu C.F.R. Cluj. Acest jcc 
al lotului (în care semnalăm reveni
rea lui Boc) are ca obiectiv „valori-

SE VA EFECTUA 0 NOUĂ CONDENSARE 
ULTIMELOR ETAPE DIN DIVIZIA A?A

se pare. Semnele deloc priete- 
ale vremii, atît de manifeste în

Așa 
noase — ——, —
etapa de duminică, au produs o alar
mare a conducătorilor F.R.F. și ai clu
burilor. De altfel, din partea acestora 
din urmă au apărut unele sugestii me
nite să devanseze finalul sezonului fot
balistic de prima categorie. Propunerea 
care e tot ‘ ’ 
mătoarea :

duminică 
României" 
a 14-a a Diviziei (programată, 
mente pentru 10 decembrie) ;

mai des pomenită ar fi ur-

3 decembrie, 16-imile „Cupei 
: miercuri 6 decembrie, etapa 

actual- 
__ r _________ , . duminică 
10 decembrie — etapa a 15-a, și ultima, 
din turul Diviziei A (acum, în program 
pentru 13 decembrie).

In acest fel (față de programul initial, 
care prevedea finalul primei părți a 
campionatului pentru 17 decembrie) se 
obține o devansare de o săptămînă, c,eea 
ce — se înțelege — ar permite cit de 
cit disputarea acestor ultime întîlniri in 
condiții meteorologice satisfăcătoare. Fa
mine însă de văzut dacă echipele de 
prima divizie se vor declara/de aco.rt 
cu această reprogramare, mai cu seama 
că unele dintre ele efectuează lungi de
plasări în etapa de cupă de duminică. 
Urmează ca, în urma consultărilor pe 
care a și început să le efectueze, F.R.F. 
să ia o hotărîre astăzi sau mîine.

ficarea experienței acumulate prin 
prestarea unui joc calitativ superior 
in cadrul sistemului 1—4—3—3. cu
participarea simultană a jucătorilor 
in fazele de atac și apărare, aplica
rea presingului, a un-doi-urilor. pre
pararea jocului la mijlocul terenului 
într-un spirit mult mai operativ etc 
în așa fel incit jocul să aibă un pro
nunțat sfirit ofensiv care să-1 ducă 
la o eficiență sporită'. Aceste cc . 
extrase din planul de pregătire al 
antrenorului Angelo Niculescu relevă 
că. în jocul de pregătire vor fi urmă
rite imperative majore. Să sperăm că, 
în final, antrenorul lotului A va fi mul
țumit de randamentul elevilor săi 
mai ales a celor r.oi încadrați in for
mație. Să sperăm că „tineretul- lui 
Cornel Drâgușin și Em. Jenei (care, 
cu excepția lui Jurcâ și Marin Ste- 
lian accidentați, va prezenta „ll*-Ie 
aliniat la Tirar.a) va fi un sparrir.g- 
partener nimerit, capabil <-ă solicite 
prima formație și să-și etaleze valo
rile pe fondul unui joc superior, 
curat din toate punctele de veciei 
Mai ales că acest lot de tineret e<te 
alcătuit din jucători care au mani
festat o formă foarte bună în ulti
mele etape de campionat (Ștefan — 
Tănăsescu, Ciugarin. Sameș. Anzhe- 
lini — Mulțescu. Baloni, Beldeanu — 
Troi, Roznat, Aelenei). Să mai spe- 
răm că cele două selecționate ale 
Diviziei B (antrenori : C. Teașcă. P. 
Popescu și V. Copil — selecționata 
seriei I ; Gh. Staicu. C. Mar.olache 
și M. Negru — selecționata seriei a 
II-a) vor demonstra că și în scena 
secundă activează valori autentice.

Mircea M. IONESCU

SCHIMBĂRI
încă din momentul în care am 

aflat formația definitivă ce urma 
a fi aliniată de Steaua în partida 
de la Arad, ne-am dat seama că
echipa bucureșteană și-a luat toate 
măsurile de precauție pentru a face 
față cu succes acțiunilor ofensive 
ale gazdelor. Dacă prezența in te
ren a lui Pantea (a cărui suspen
dare de o etapă se consumase) și 
a lui Năstase (refăcut după acci
dentare! nu atrăgea cu nimic a- 
tenția. introducerea lui Haicu în 
poartă și trecerea lui Hălmăgea' 
ca fundaș central trădau ii 
antrenorului Valentin Stăn 
a fortifica sistemul defensi 
aîit mai 
locuiți de cei 
Cîugarin — n 
ment prea b 
împotriva lui

Măsura lua 
cureștean s-a 
inspirată, mai 
a met 
gazdă a atacat 
țind victoria, 
■or recunoscută 
cu gabaritul 1 
le-a dat pasibî 
proape toate duel 

arădeni, 
(cazul 1 

destul d»

torului

mult cu cît jucători 
i doi — Iorteeb 
u dăduseră l 
un in
Dinamo).

tâ de an:rer.GTul bt 
vădit a fi deoseodi de 
aies in partea a dmae 

ce la Arad, ciod echipe 
susțiaut, fer- 

Cu expen«i-<a 
de ~ z-

de

ranoa- 
trocută.

INSPIRATE CÎND TE MULJUMEȘTI CU PUTIN...

ST imp.; 
i ta tea ti

înalte aruncate de textiliști în ca
reul advers, fundașii echipei bucu
reștene și-au adus o contribuție 
extrem de prețioasă la obținerea 
rezultatului de egalitate. Haidu, în
deosebi, a avut o comportare exce
lentă, intervențiile sale — pe cit 
de sigure, pe atît ce eficace, mai 
ales aceea din min. TU, cind a scos 
uimitor In corner o minge trimisă 
din apropiere, cu capul, de Petescu 
— atrăgind aprecieri unanime și 
plecinc in favoarea utilizării lui 
mai frecvente, prin rotație cu co
legul «a. ce post. Iordache 'așa s-a 
“u. pr ceda: in trecut La Steaua.

Voucescu ș. Toma).
Ctcer.iiad modul remarcabil 

care eciupa bucureșteană a știut 
se apere 'atunci cind a fost ca. 
sn fața ofensivei adves 

să subimtem. de

lui Vigu — la destrămarea 
ior gazdelor (care, oricum, 
așteptau, cit mai ales cel 

de Pantea. pe care nu de 
ori l-am zărit in repriza se- 
degajind baloane din apro- 
propriului careu. O dovadă

ra de 
fer.t 
rjțroe

cu

în 
să 

zul) 
sin tem 
menea, 
indeo-

înaintașii 
să rețină 
neori

încă 
Ploiești

ii H. 
ușor 'onstantin FIRANESCU

ARMA TACTKA A PETROLULUI
re.ev

t* $

? „lț

MARGINALII LA MECIUL DE

DRUMUL SPRE GOL BARAT DE
pcnrscenu &

— yecci de pe 
-x-'BriirmL a .

JUNIORI ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

asa czm sc

ac'Sttar©-

- V1F>. 
ace ixs>-

mCÂPĂȚÎNAREA DE A DRIBLA LA INFINIT!

se

DJMiTBESCU

..ts:»

Mîine, ia Bacău 
JOCUL RESTANJÂ

SPORT CLUB — C.F.R O.UJ

Șumulanschi, jenat de unul dintre apărătorii oarpețuor 
Sujica

„A fost un meci extrem de dirz. 
Ambele echipe au luptat, pină la epui
zare, pentru victorie. Remarcabilă dă
ruirea tuturor jucătorilor, cutezanța 
lor de a arăta și ceva fotbal pe un 
teren care i-a supus la eforturi im
presionante"... Afirmațiile acestea, fă
cute după meci, aparțin selecționeru
lui echipei Iugoslaviei, Ante Mladi- 
nici. Și nu se poate spune că nu 
așa s-au petrecut lucrurile. Pentru 
că, intr-adevăr, juniorii romări și 
iugoslavi au etalat, pe stadionul Giu- 
lești, o mare putere de luptă, au fă
cut risipă de energie, s-au zbătut tot 
timpul, s-au străduit să realizeze 
faze frumoase de fotbal.

Echipa noastră, sobră și decisă In 
apărare (compartimentul ei forte) a 
inițiat o suită neîntreruptă de atacuri 
în terenul advers, s-a apropiat de 
multe ori de poarta lui Sujica, fără 
să reușească, însă, să înscrie măcar 
un singur gol ; gol care — după cum 
s-a desfășurat jocul — ar fi însem
nat o victorie utilă, prin cele două 
puncte în clasamentul grupei. Vic
torie pe care tinerii noștri jucători 
ar fi meritat-o cu prisosință, dar oe 
care n-au realizat-o datorită EVO
LUȚIEI NECORESPUNZĂTOARE IN 
FAZA DECISIVA A ATACULUI. 
Semnificativă, în acest sens, ni se 
pare a fi și declarația antrenorului 
federal Ioanis Kolias, responsabil cu 
problemele juniorilor în cadrul foru
lui de specialitate din Grecia. In 
pauza meciului, acest observator 
teresat al confruntării dintre 
două echipe ne spunea : „Dacă 
cătorii români ar fi dat drumul 
minge, evoluînd mai simplu și

in- 
cele 
ju- 

la 
_ . - . - mai

rapid în atac, cu deschideri lungi pe 
extreme și în adîncime — procedee 
recomandate pe un teren greu — ei 
ar fi putut înscrie, numai in primele 
20 de minute, cel puțin două goluri. 
Să vedem cum vor decurge lucrurile 
în repriza secundă*4. Nici în partea a 
doua a jocului, atacanții nu și-au cla-

rificat acțiunii' 
confuz, evitind 
lare pe poartă, 
izbindu-se J 
rării oasp 
cesta a fc 
rut in pri 
ciențe con 
meciuri al 
ma de șut a tutaror atacasțifor • se- 
concentrarea suficientă h lipsa 4c lu
ciditate in finalizarea unor faze cw- 
struite cu mare trudă •
mul, dus pină la limita extremă, al 
celui mai talentat jucătcr 4in promo
ția *54 : Răducanu.

Sigur că eficiența unei F- ie *- 
tac, mai ales atunci cind aavwvarci 
se apără înverșunat, cu tca j ecibpa. 
depinde in mare măsură si de com
portarea mijlocașilor, DE CAPACITA
TEA ACESTORA DE A LIMPEZI 
JOCUL, de a-i da cursivitate, de a 
participa efectiv la finalizarea saor 
acțiuni ofensive. Stoica a facnt-P in 
cîteva situații, ratind ți o ixtnă oca
zie de gol. Surprinzător, Insă, celă
lalt mijlocaș, Iuga. jucător cerebral, 
cu multe posibilități, n-a reușit, nici 
măcar o singură dată, să se desprin
dă de_. Petrovici (omul dat hz: In 
primire), mulțumindu-se coar să-si 
marcheze strict adversarul. Păcat, 
pentru că Iuga ne-a demonstrat cu 
alte prilejuri cit de mult poate să 
contribuie el la acțiunile ofensive ale 
echipei. în sfîrșit, titeva cuvinte si 
despre aportul In atac al funuasilcr 
de margine. Aceștia n-au 
rezolve decit într-un mod avansări
le lor în terenul advers, prin centrări, 
de departe, inalte, in careul tugosla- 
vilor. unde Primorac (1A0 m) a pă
rut un -.uriaț pe lingă micuții noș
tri atacanțt central^ Răcacanu si 
Șumulanschi. „Băieții au maurii aaulz 
— afirma, după meci, antrenorul Con
stantin Ardeleana. In special Chivu. 
Stoica și Iuga. Echipa merita să cis- 
tige. N-a fost insă capabilă să fructi-

reasît sâ

0 DECIZIE ERONATĂ

LA 5 DECEMBRIE
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO

LotoAdministrația de Stat 
Pronosport organizează la 5 de
cembrie 1972, o nouă tragere ex
cepțională LOTO care acordă par- 
ticipanților în număr NELIMITAT : 
autoturisme DACIA 1300 și DACIA 
1100, precum șl numeroase premii 
în bani 
bilă.

Pentru 
tigătoare . .
geri însumînd în total 29 de nu
mere. Se vor atribui 9 categorii- 
de premii.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Pre
cizăm că variantele de 15 lei dau 
dreptul de participare la toate ex
tragerile. Rețineți ! Mai multe bilete 
de 15 lei, mai multe șanse de cîș- 
tig.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
Va fi televizată direct din Studioul 
pe Televiziune cu începere de la

ora 18.30. Astăzi este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor.

ZI

CtȘTIGUBILB CONCURSULUI FBONO- 
EXPBES NR. 47 DIN 22 NOIEMBRIE 1777

de valoare fixă și varia-

stabilirea numerelor cîș- 
se vor efeqtua 4 extra-

Extragerea I: Categ. at 1 variantă 
(10* ,) a 72 542 lei ; categ. 2 : 11,40 a i 141 
lei ; categ. 4 : 28,10 a 2 563 lei ; categ. 5 : 
88,73 a 817 lei ; categ. 6 : 3 Ml,65 a
40 lei.

Report categoria 1 : 905 880 lei.
Extragerea a n-a: Categ. B : 10,80 va

riante a 8177 lei 5 categ. C: 27,50 a 
3141 lei ; categ. D : 1 627,45 a 60 țț ; 
categ. E: 106,45 a 200 lei; categ. 
2 237,60 a 40 lei.

F :

Report categoria A : 165 963 let
Cîștigul de categoria 2 (iote) a reve

nit participantului CONSTANTIN LUN- 
GU din Brașov, care cîștigă 72 542 lei 
sau un autoturism „Dacia 1300“ piua 
diferența în numerar.

Rubrică redactată de către
LOTO-PRONOSPORX

le), să se
rprinzător
1, apărir.d ___
oameni de șoc din spa- 
' oii de atac.

riieală și verva de joc 
are l-a ridiculizat pe 

I care a creat o ade
la poarta Iui Ion Va- 
ieosefcit de ofensiv al

ăsâmm«im ftradpș N. Ionescu, in per- 
- -emarMt -c-cr ' fi

Maidaroaca ți apoi Leșeanu ?)
awa(i îaMgmea completă a jocu- 

c fracricac ta atac de formația an- 
ILe Oaă.

eaB, Ie ciuda scorului, una 
a-aa juțat chiar atît de 

ex ar fi avut un cbnstruc- 
•ameni de sprijin in atac 

. mai aks, ataranți bâtăioși... Mir- 
a Saada. o decepție. Moldoveana, 
: *»csoecea. De ce n-o fi fost pre
tat, de la început, subtilul Lucaci ?

Sfoiwsn TRANDAFIRESCU

■serssM

de

infiltreze de 
pe culoarele 

la finalizare

CARE A STÎRNIT
0 REPETABILA REACȚIE

eroăomroăior. Deliu, care a pătruns 
I ia incinta terenului. Jocul a 
tștrernpt timp de două minute 
mi roiiMt în minutele care au 
răma» pină la finalul partidei, 
a degenerat, abundind faultu- 

ui Pâdureanu, tulburat de 
s anulării golului a scă- 

mină acordînd decizii 
Seara tîrziu arbitrul 

recunoscut greșeala 
—Km reconstituit în 

memorie faza cu pricina și mi-am 
dm seama că ar fi trebuit să acord 
Hd la prima execuție a lui Bel- 

Este greu să hotărăști totul 
intr-n fracțiune de secundă și iată 
că se mai petrec și asemenea faze, 
in care totuși corectitudinea mea ră- 

chiar
conse-

s « 
Sacc I

ap

Pi", meriul d 
f* toeupessațțe. 
Pâdureanu și-a 
de:-arindu-ne :

■Li.lt cei 
tatei. A- 

ema că jo- 
re- 

taloaul a 
Deselnica. 
căitul din 

Manta, 
delor. 
avan- 
diclat 
zidul

arbitru, 
i valideze 
rație a lo- 
a surprins 

lu! Rein- 
aiît mai 
cunoscut 

tă. L-a 
und al

mine aceeași dintotdeauna, 
dacă am greșit și voi suporta 
cințele**.

O dată cu fluierul final, 
sute de spectatori, certați cu 
plina, au eșcaladat gardul de . ..... ..
din jurul terenului și au pătruns în 
incinta stadionului cu intenția de a-i 
cere socoteală arbitrului pentru gre
șeala comisă. Cu sprijinul organelor 
de miliție, care' au intervenit ime
diat și sprijinul antrenorului Rein
hardt, al președintelui C.J.E.F.S. 
I. Pătruică, și al unor oameni de 
ordine, cei trei arbitri au fost aoă- 
rați și conduși In locuința intenden
tului stadionului. Treptat, atmosfera 
de pe stadion s-a liniștit si seara ar
bitrii au părăsit terenul ’ plecînd ia 
București.

Desigur că manifestările de acest 
gen privesc totdeauna De acel spec
tatori certați cu disciplina (în care 
nu recunoaștem în nici un fel pe 
iubitorii de sport din Reșița, apre- 
ciați pentru pasiunea și căldura lor 
față ce fotbal) și astfel de atitudini

cîteva 
disci- 
sîrmă

trebuie combătute cu energie, deoa
rece ele aruncă o pată nemeritată 
asupra unui club sportiv cu fru
moase și lăudabile realizări.

Gheorghe NERTEA

EXPLICATIILE UNEI NOTE MICI
cind pu
ți uităm, 
Trofeului 
e In nu
li orașu- 

e plătitori 
Ea ce specta- 
cu greu cifra 
cea mai scă-

PERSISTA „NECUNOSCUTELE *
IN LUPTA PENTRU ȘEFIA DE TOAMNA

(Urmare din pag. I) dej

Duminică, la Cluj, F. C. Argeș a 
scos la iveală, din nou, o veche me
teahnă a celor mai multe dintre 
echipele noastre : joc prea econo
mic. dc așteptare, închiderea pe cit 
posibil in apărare, in speranța ob
ținerii unui 0—0 și deci a mult 
visatului punct din deplasare. In
diferent de forma și valoarea jucă
torilor lor, de replica adversarului, 
multe din echipele noastre intră pe 
teren cu o lecție dinainte învățată : 
-Jucăm pentru 0—0". Așa a pro
cedat și F. C. Argeș în partida cu 
C.F.R. Cluj. De la început și-a în
tărit rindurile în apărare, lăsindu-i 
înainte doar pe Dobrin, Troi și, din 
cind in cînd. pe Fladu. In aceste 
condiții, adversarului i-a fost — fi
rește — mult mai ușor să domine. 
Și din multele ocazii care, 
nevrind, au apărut în fața 
lui de la poarta lui Stan, 
fost transformată în gol și 
tactic al oaspeților s-a prăbușit ca 
ur. castel de nisip.

Da, duminică, golul lui Țegean 
(din min. 47) a spulberat frumosul 
vis al lui F. C. Argeș într-un meci 
nul.

Abia din acel moment, piteștenii 
au început să joace cu adevărat. De 
unde, in prima repriză, ofensiva lor

vrind, 
careu- 
una a 
planul

sa rezumase doar la cîteva contra
atacuri, după primirea golului, cînd 
planurile sale se năruiseră, F. C. 
Argeș a luat jocul pe cont propriu. 
Oaspeții au dominat repriza se
cundă cu autoritate — au atacat și 
cu fundașii — și, în ciuda. faptului 
ca nu beneficiau de aportul a trei 
titulari (Olteanu, Pigulea și Prepur- 
gel), au prestat un joc de calitate, 
apreciat de spectatori, de partenerii 
de întrecere și de antrenorul aces
tora, dr. C. Radulescu. Și F. C. Ar
geș ar fi meritat un egal, ca ur
mare a jocului prestat după pri
mirea golului, însă două-trei ocazii 
mari au fost ratate de către Radu 
și M. Popescu.

Se pune întrebarea : de ce a tre
buit ca F. C. Argeș să fie condusă 
cu 1—0 ea să joace așa cum știe, 
și cum a arătat că poate, adică 
bine ? Nu era mai normal să în
ceapă curajos jocul ? A ieșit din 
propriul teren cînd, cum se spune, 
„îi ajunsese cuțitul la os“. Iată un 
mod de abordare a unei partide 

a cita 
Argeș,

care s-a dovedit (pentru 
oară ?), și în cazul F. C. 
falimentar. Concluziile, credem, nu 
sînt greu de desprins..

Constantin ALEXE

Peste cîteva zecimi de secundă, mingea, pornită din piciorul hri Neagu. va 
poposi în plasa porții lui Nagel Foto : M. FELIX

RAPID A AVUT CEEA CE l-A LIPSIT A. S. A.-ei
in meciul Rapid — A.S.A. lucru

rile s-au petrecut așa cum antici
pasem: luptă între atacul bucure
ștean și apărarea oaspeților, fără ca 
aceștia să fi intrat pe teren cu 
gîndul la defensiva aducătoare a 
uniți eventual meci nul. Dimpotrivă, 
ei au început jocul cu mult avînt, 
s-au apropiat des de poarta lui Ră- 
ducanu, dar totul a durat doar 15 
minute, pînă cînd și-a făcut apa
riția o diferență clară de joc între 
cele două echipe. Rapid., într-o 
vervă manifestă în acest final de 
sezon, a început să stăpînească te
renul prin cîteva calități esențiale: 
1) a pasat mult mai bine și mai 
precis în toate situațiile; 2) jucătorii 
s-au regrupat la timp (într~o miș
care de armonică), mai ales în ju
rul celui care se afla în posesia 
mingii; 3) s-a priceput să-și asi
gure superioritatea numerică în 
atac; 4) s-a mișcat cu o ușurință 
surprinzătoare pentru un teren atît 
de greu cum a fost duminică.

Dacă giuleștenii n-au fructificat 
mai mult, aceasta se datorește și 
unor neatenții, ( mai ales ale lui 
Neagu care a fost surprins de nenu-

mărate ori în ofsaid, oprind ast
fel acțiuni care se anunțau foarte 
periculo'ase pentru Nagel), dar și 
stării terenului care de- cîteva ori a 
făcut să eșueze șuturi din poziții 
extrem de favorabile.

In schimb, mureșenii s-au găsit 
în inferioritate din cauza unor de" 
ficiențe tocmai la capitolele cu care 
Rapid și-a impus jocul: deși au o 
bună tehnică individuală, totuși
mureșenii au greșit enorm de multe 
pase (și asta ne-a mirat foarte
mult); au abandonat repede jocul 
ofensiv, lăsînd izolați pe Mureșan 
și Fazekaș, care au fost anihilați cu 
regularitate de Boc și Grigoraș: 
s-au dovedit nesiguri în apărare și 
au resimțit eforturile cerute de sta
rea terenului. In orice caz, A.S.A, 
n-a arătat duminică jocul cu care 
ne obișnuise și pe bună dreptate 
era "supărat, după meci, antrenorul 
Bone, nemulțumit de rezultat, dar 
în special de joc, lipsit total de e- 
ficacitate (doar trei 
tă !). Mureșenii au 
duminică, publicului

șuturi la poar- 
rămas datori, 
bucureștean.

P. GAȚU

tr-j șefia de toamză. Indiferent însă 
dacă ei vor reași sau au in această 
tentativă, performanța lor dia etapa 
de dum.nică este una din cele mai 
bune dm actualul campionat. Sport 
Club fiind prima echipă care reușește 
victoria la Brașov, ir. orice caz, me
dul Sport Club — Dinamo din penul
tima mndâ capătă astfel nu numai 
atributul de derby al etapei ci se 
probează și ca unul din derby-urile 
sezonului.

Printre zerf? rrnerele zilei se si
tuează și Steaua (un nul, la Arad, 
extrem de valoros, mai ales că a 
fost obținut după emoțiile unui pe
nal», ratat însă de adversar) și Uui- 
versitatea Craiova, aflată la cel de-al 
treilea meci In deplasare în care 
scoate cite un punct (Sportul stu
dențesc 1—1. Steagul roșu 1—1, C.S.M. 
2—^ I Partida de ia 
fâsurat insă lr.:r-o 
bită, a fost afectată 
roare de arbitraj, ca . 
nifestărl nesportive, ulterioare acestei 
erori (fapte de care trimisul nostru 
la meci se ocupă separat), așa incit 
meciul va avea desigur un epilog in 
fața comisiei de disciplină a F.R.F. 
dar, firește, nu jucătorii craioveni 
pot fi principalii Incriminați, asa incit 
incidentele de la Reșița nu afectează 
aprecierile asupra jocului acestei for
mații omogene, solide, care din etapa 
a șaptea n-a mai cunoscut infrin- 
gerea.

Două .team'-uri in sensibil declin 
sint, este cert, Steagul roșu și Farul, 
ambele aflate, la un moment dat, in 
prima parte a turului pe 
al clasamentului.

Brașovenii au cea mai 
rare din campionat (doar 
13 partide), dar punctul 
chipei lor continuă să fie 
Dregiș EBrtez centrală a acestui com-

Reșița s-a des- 
tensiune deose- 
de o gravă e- 

si de unele ma-

primul loc
bună apă- 

7 goluri în 
slab al e- 
atacul, mai

pariimer.t. Această deficiență lasă 
urme din ce In ce mai vizibile pe 
tabela de rezultate a ^alben-negri- 
lor*. care — in ultimele două jocuri 
pe teren propria — n-au marcat decît 
un singur goL Sancțiunea acestei 

? Un singur punct cițti- 
gat. din cele patru (nu numai po- 

::r.j) și care 
au redus această formație (cu certe 
posibilități și care a pornit lansat în 
campionat) la rolul unei echipe de 
mijloc, cu realizări generale de 50°/, 
(13 puncte In 13 meciuri). Sub ra
portul ineficacității atacului, lucru- 
rile =: . —.'.a Farul

:are se uoatg speoti totuși 
o .răsfățată* a clasamentului, pentru 
că are 12 puncte realizate printr-un 
total de_ t goluri marcate. Este cert 
că echipa antrenată de Hașoti (și el, 
ca și Proca, fost atacant!) trece prin- 
tr-o criză acută de eficacitate pe 
care o ilustrează suita celor cinci re- 
.- ' iu? :;e :-.:?;r.țer.i după
--s’ -.etapa a VIII-a, cînd în- 

>. această „se
rie neagră* i 0—1, 0—1, 0—1, 1—1, 
0—1. deci un singur gol înscris în 
cinci meciuri, un singur punct 
zece posibile.

Dar dacă aceste două declinuri 
— = : fraparte per.tru că ele se 
porteazâ Ia o perioadă-etalon 
comparație mai apropiată, nu trebuie 
să pierdem din vedere evoluția nesa
tisfăcătoare din această toamnă a u- 
r.-r ecb.ine ca F. C. Argeș, A.S.A., 
Universitatea Cluj (actualmente ocu
pante ale locurilor 12, 13, 14), în ra
port cu locurile fruntașe ocupate de 
ele în vară. In clasamentul final al 
ediției trecute (1. 3, 4). Situația este 
neplăcută mai ales pentru studenții 
clujeni care, duminică, numai... gra
ție greșelii de arbitraj de la Reșița 
au scăpat (priviți clasamentul !) de... 
a ține companie colegilor lor din Ca
pitală, pe locurile retrogradării.

ez'Ji

din

sînt 
ra
de

zută din țară la nivelul primei divi
zii. Dar nu asta am vrea să discutăm 
acum. Valea Jiului are, anul acesta, 
o echipa ale cărei rezultate sînt, cre
dem, fără precedent pentru ea în 
campionat. Comportarea publicului 
însă — cel puțin așa ne-a părut el’ 
auminica — în meciul cu Farul nu 
se ridică Ia aceeași înălțime.

Duminică, antrenorul Farului, Em. 
Hașoti, a făcut la timp o schimbare 
apreciind că Stoica (scos parcă din 
minți de golul primit, autor a două 
faulturi grosolane care i-au adus și 
un avertisment) ar putea fi eliminat 
cunnd din joc. Și Stoica a plecat șon- 
tîc-șontic spre vestiare (după joe 
ne-a arătat o rană deschisă pe ti- 
bie), în corul de fluierături ale gale
riei. Aproape de ieșire s-a aruncat în 
el cu zăpadă și nisip (noroc că nu 
s-a găsit pe jos ceva mai consistent), 
s-a scuipat, s-a înjurat. Din fericire, 
oamenii de ordine au fost foarte 
prompți, reușind să-i potolească pînă 
și pe cei care ar fi vrut să sară gar
dul ca „să-i dea o lecție* constănțea- 
nului.

Numai 5 minute mai tîrziu a fost 
însă rîndul lui Mulțescu să iasă din 
joc. După ce Ghirca I-a oprit neregu
lamentar (infracțiune fluierată de ar
bitrul Bentu), Mulțescu a replicat 
violent, Iovindu-1 cu forță, pe la 
spate, cu piciorul, pe fundașul Faru
lui. în văzul tuturor ! Eliminat 
prompt, Mulțescu a fost... aplaudat 
frenetic de tribună !

Ceea ce pe noi ne-a convins ime
diat să înscriem în caseta meciului, 
în dreptul „fair-play-ului spectatori
lor", o notă sub cea a promovării, 4. 
Gîndindu-ne, dacă vreți, mai ales la 
Mulțescu, în speranța că acesta va 
înțelege primul că a fost, de data a- 
ceasta, pe nedrept aplaudat...

Dumitru GRAUR

SECRETELE
meciul de la Brașov, după „lo

vitura de teatru" din min. 58, rămă
sese suficient timp în care gazdele 
ar fi putut, teorelic, nu numai să 
egaleze situația ci chiar să obțină 
victoria. Și aproape că nu era ni
meni — în afara oaspeților, bineîn
țeles — care să nu spere, măcar, 
într-o răsturnare spectaculoasă a re
zultatului.

Și totuși — In ciuda așteptărilor — 
echipa cu cea mai bună apărare din 
actualul campionat, părăsea, la capă
tul celor 90 de minute de joc, arena 
întrecerii, învinsă pe propriul său 
teren ! Explicația ? Incontestabil că 
formația antrenată de Nicolae Proca 
a prins duminică una dintre acele 
zile în care vrei să faci atît de mult 
îneît, pînă la urmă, nu-ți iese 
mic. Așa cum i s-a mai înîtmplat, 
cu mult în urmă și în partida 
Universitatea Craiova. Acum, ca 
atunci, probabil, Steagul roșu a

ni- 
nu 
cu 
și 

-------  . încercat să rezolve problemele cele mai 
simple ale jocului prin soluțiile cele 
mai complicate. Mai concret spus, 
brașovenii au pasat mult și pe jos, în 
condițiile unui teren aproape desfun
dat, au acționat frontal pe direcțiile 
cele mai aglomerate și foarte puțin 

accesibile infiltrării, au șutat fără
convingere, la poartă, au irosit o su
medenie de situații la „momente

SURPRIZEI
fixe", printre care și : 
colț executate într-o 
mala, 
cu , ... ------,jind măsurile elementare de protec
ție ale propriei defensive pe căile cele 
mai favorabile de desfășurare a con
traatacului advers. Intr-un asemenea 
cadru de acțiune, Steagului roșu îi era, 
practic, greu să-și poată valorifica 
avantajul terenului și, totodată, pre
tențiile la un rezultat favorabil.

Dar ar fi nedrept dacă am pune 
totuși scorul, aparent surpriză, al 
partidei de la Brașov, numai pe seama 
nereușitelor echipei gazdă. Dînd Ce
zarului ce-i al Cezarului, va trebui 
să consemnăm, cu obiectivitate, fap
tul că Sport Club nu s-a situat nici 
un moment pe poziția de inferiori
tate, proprie majorității formațiilor 
în deplasare. Băcăuanii au evoluat ca 
un „11“ bine sudat fizic și moral, au 
luptat frumos și curajos în apărare, 
inteligent și simplu în atac, mizînd 
inițial pe obținerea unui punct. Ei 
n-au ezitat, însă, deloc să forțeze vic
toria, atunci cînd ați intuit — de pe 
margine și din teren — că acest lu
cru este posibil și au cîștigat pe me
rit ambele puncte, depășindu-și cu 
siguranță adversarul.

Mihai IONESCU

zece lovituri de
> manieră for- 

. s-au aventurat într-o ofensivă 
orice preț, uneori oarbă, negli-

majorității formațiilor

DELEANU INDISPONIBIL
In partida de duminică cu „U“ 

Cluj, fundașul dinamovist Deleanu 
a suferit un accident soldat cu o 
plagă profundă la glezna dreaptă, 
fapt pentru care va fi indisponi
bil o săptămînă.

MECI FEMININ LA PLOIEȘT?
Duminică s-a disputat la Ploiești 

o partidă amicală între echipele 
feminine Bănoasa București și Vo
ința din localitate. Fotbalistele bu- 
cureștence au cîștigat cu 1—0 prin 
golul înscris în prima repriză de 
Maria Pîrlog,

OBSERVAȚII -
După acest derby, prin tradiție, 

Dinamo — „U“ Cluj care, însă, nu 
și-a onorat, decît în rare momente, 
cartea de vizită, iată cîteva obser- 
vații-sinteză:

a) Prima ar fi aceea că, o bună 
parte din timp, Dinamo n-a dovedit 
maturitate în joc. A sărit în ochi 
această lipsă de orientare a forma
ției gazdă, care, mult timp, nu și'a 
adaptat acțiunile la condițiile spe" 
ciale oferite de cîmpul de joc, de
venit dificil din cauza stratului de 
zăpadă. Intr-adevăr, în loc să-și 
conceapă variat ofensiva (printr-o 
ALTERNANȚA A PASELOR 
SCURTE, pregătitoare, chiar și îna
poi, trimise de vîrfurile marcate 
strict — prin care să-și scoată 
adversarul din dispozitiv sau să-1 
pună pe picior greșit — CU PA
SE LUNGI, la întîlnire), dina- 
moviștii prea au făcut apel la una 
dintre scheme (centrări înalte, la 
„pachet"), destul de ușor de con
tracarat din cauza stereotipiei. A 
fost necesară, la pauză, intervenția 
antrenorilor pentru ca Dinamo să 
recurgă, în partea a doua a meciu
lui, la un „registru tactic" mai a- 
decvat. Și, nu întâmplător, două 
dintre cele trei goluri ale învingă
torilor au avut la bază combinații 
mai rațional concepute.

b) „U“ Cluj este una dintre pu
ținele echipe stilate, cu evidente a- 
plicații spre fotbalul-spectacol. De 
aceea, ne-a surprins neplăcut fap-

PRIM PLANURI
tul că. pentru replica ei după pa
uză, ea a ales antijocul, încercînd 
să-și apere golul prin trageri de 
timp. întoreînd spatele jocului ei 
obișnuit, „U“ a fost rapid sancțio
nată de două ori: o dată de arbitru 
care, în văzul tribunelor, i-a adre
sat un avertisment colectiv și a 
doua oară de adversar, abil, la re
luare, în a-și concretiza o superio
ritate teritorială, înlesnită și de par
tener.

c) La o singură fază, petrecută 
în finalul partidei, Dinamo și"a 
pierdut un jucător (pe Dumitrache, 
eliminat, împreună cu Crețu, pen
tru lovire reciprocă) și a înscris 
un gol, pe cel de al treilea, la o lo
vitură liberă executată cu măiestrie 
de Dinu. „Preferam să rămînem cu 
2—1, decît să-l pierdem pe Dumi
trache" — mărturisea, lîngă noi, în 
tribună unul dintre suporterii for
mației bucureștene.

De l-ar fi auzit, în clipa aceea, 
pe suporter, sîntem siguri că Du
mitrache ar fi încercat un sentiment 
de regret, o strîngere de inimă. 
Știm, este adevărat, pînă la faul
tul comis asupra lui 
minut 88), omul de gol 
Nelu Nunweiller fusese 
„controlat" destul de sever, 
aici și pînă la gestul cu care Du
mitrache a încercat să-și facă sin" 
gur dreptate !...

(în acel 
al lui 
deseori 
Dar de

G. NICOLAESCU
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AU REDUS ȘANSELE RUGBYȘT1LOR NOȘTRI
Cu partida România — Franța s-a 

încheiat o nouă ediție (a Vl-a) a 
„CUPEI NAȚIUNILOR ------
devenită în 
european al 
val. Astfel, 
învingătoare 
1969 primul __ ___
noastre), demonstrîndu-șî din nou 
valoarea.

F.I.R.A.", 
1972 primul campionat 
sportului cu balonul o- 
formațta franceză iese 
pentru a 5-a oară (în 
loc a revenit echipei

fost, practic, redusă la o situație de 
apărare, aproape permanentă (60 din 
cele 80 de minute), pe alocuri chiar 
sufocantă, iar momentele de atac, 
trebuie s-o recunoaștem, au fost ex
trem de rare. Pe drept cuvint, 
Gheorghe Rășcanu, acest jucător atît 
de experimentat și activ în teren, 
ne spunea că „nu se poate ciștiga 
un joc doar apărîndu-te“. Este o

»
ces într-un meci dificil: C. Fugigi a 
contribuit, după puterile sale, la e- 
chilibrarea raportului de forțe pe 
înaintare ; C. Șerban a luptat mult, 
fără a străluci însă ca altădată; 
Gh. Dărăban s-a dăruit cu genero
zitate echipei, dar nu cu randamen
tul așteptat; M. Ciornei a ținut 
piept cu succes în grămadă, ceea 
ce nu este puțin lucru ; M. Ortele-

INTILNIRI PRIETENEȘTI
INTRE GIMNASTELE ROMANCE

Șl IUGOSLAVE
La Timișoara a avut loc întîl

nirea internațională de gimnastică 
modernă dintre echipele cluburi
lor Universitatea din localitate și 
Palilula din Belgrad la junioare 
și seniccle. Bine 
desfășurată la un 
întrecerea a oferit 
frumos, aplaudat de 
tator. La junioare 
sportivele româr.ce. 
atît pe echipe cît și 
compus, în timp ce la 
ria a revenit gimnastelor oaspete, 
multe din ele componente ale e- 
chipelor reprezentative de se
nioare și ttneret aie Iugoslaviei.

Iată rezultaiele t junioare : Uni- 
versitarea Ttm^oara 68.35. Pali- 
hila Belgrad 67.75; individual 
compus : Ai ce Sumek (Tim.) 18.10. 
Nuna Oprsș fTim-L Dragana Ra- 
dapanovlci și Nada Vukovxi 
(Belgrad! toate ea 17.15 : senioare : 
Paliiula E4Ji l iatea 8.-5:
individual rliw t Ivama Obuc.r.a 

(Bl j acrarka Xubk~!
Lt-ra tTun.1

organizată și 
nivel ridicat, 
un spectacol 

publicul spec- 
au dominat 
învingătoare 

la individual 
senioare victo-

S5BH

SPORTUL ALBANEZ
PE COORDONATELE PROGRESULUI

Poporul albanez sărbătorește, 
mîine, 60 de ani de la procla
marea independenței de stat și 
a 28-a aniversare de la elibera
rea sa de sub jugul fascist, mo
ment capital în istoria sa care, 
de atunci încoace, stă sub sem
nul marilor împliniri.

Energiile descătușate ale har
nicului popor albanez s-au ma
terializat, an de an, în impor
tante realizări în toate dome
niile de activitate printre care, 
în mod firesc, educația fizică și 
sportul și-a ocupat locul cuvenit 
ca factor de menținere a sănă
tății. de dezvoltare a capacității 
de muncă.

Bucurindu-se de grija perma
nentă a Partidului Muncii și a 
guvernului, activitatea sportivă 
din R. P. Albania a cunoscut o 
continuă dezvoltare ea devenind 
o componentă nelipsită a vieții 
tineretului și a multor cetățeni 
viistnici. In întreaga țară au a- 
părut construcții sportive sau a- 
menajări simple pe care se des
fășoară o laborioasă activitate 
compettienalâ. De-a lungul 
splendide: riviere, scăldată de a- 
pele albastre ale mării Ionice, 
s-au construit stațiuni de odihnă, 
s-au amenajat tabere de vacanță 
pentru tineretul școlar, fiecare 
cm eie caprinrind și terenuri de 
sport (fxbaL volei, baschet etc).

y cbal'ul se bucură de o foarte 
are popularitate in rindurile 

libanez. In 1345. a- 
ceascâ țară avea vreo 300 de fot- 
baksh care achvau in 10 echipe. 
a«e*T» nmmărul fotbaliștilor le-

La teri

"■er*

noastră a

BRAVO

Cu o remarcabilă detentă, unul din jucătorii echipei Dinamo Tirana 
va aduce mai aproape de victorie formația sa in meciul din C.C.E. 

cu sextetul clubului Panathinaikos din Atena

este. 
16—7 
mar
deai 

— ei
nu au valorificat această situație și 
mingile obținute, astfeL au trecut, 
aproape toate, in posesia adversa
rilor. De aceea, echipa
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AGENDA SAPTAMINII
la Palma de Mallorca (Spa-

I

feminin).

LA HOCHEI
La27 (Agerpres).

tide

TELEX • TELEX

râi

I

pe Hutka, iar Fassbender a dispus 
5—7, 7—5, 6—3 de Hrebec.

Tniilnirea d« tenis dintre echipele mas
culine ale Ungariei și Franței, disputată 
timD de două zile Ia Budapesta, în ca
drul Cupei europene pe teren acoperit, 
s-a Încheiat cu scorul de 5—0 în favoa
rea gazdelor. în ultima zi, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Szoke. — 
Mever 6—4. 3—6. 7—5; Baranyi — Leclerq 
6—3: 6—3: Taroczy, Mahan — Contet,
Meyer 6—1, 6—2. în urma acestui suc
ces. tenismenii maghiari s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

locurile 3—4.
Franței, la

(Danemarca) 
Karpov l-a 
mutări. Por- 
Glieorici la 
— Evans și

La Hanovra. în cadrul Cupei europene la 
tenis, selecționata R.F. a Germaniei con
duce. după prima zi, cu 2—0 în meciul 
pe care-1 susține cu formația Cehoslova
ciei. Engert l-a învins cu 3—6, 7—5, 7—5 

j cu

După disputarea a 6 runde și a partide- 
lor întrerupte. în turneul internațional 
de sah de la San Antonio (Texas) con
tinuă să conducă marele maestru sovie
tic Anatoli Karnov cu 4’j puncte, urmat 
de Svetozar Gligorici (Iugoslavia), Paul 
Keres (U.R.S.S.) și Duncan Suttles (Ca- 

n. Tieran Petrosian (U.R.S.S.), 
Laios Portisch (Ungaria), Donald Byrne 

\.) 3 d. Bent Larsen '
2r; p etc. Tn runda a 6-a, 
învins pe Byrne în 41 de 
tisch a cîștigat la Hort și 
Smith. Partidele Petrosian
Larsen — Mecking s-au încheiat remiză.

In ax 
vistă ev 
tanți) in 
Romanța 
fost intr- 
greșit ce rite 
Nic* a

rezervat echipelor reprezen-
Barcelona : Smith — "Con-

La Hamburg se desfășoară în prezent 
campionatele mondiale de bowling. Ina- 
::.tea ultimei zile de întreceri, situația în 
cele două clasamente individuale este 
următoarea : masculin : 1. Bernd Banele 
(R.F. a Germaniei) 4 271 p; 2. Lorenzo 
Monti (Italia) 4 199 p: 3. Roger Dalkia 
(S.U.A.) 4 106 p; feminin: 1. Yoko Mat- 
s -sh:ta (Japonia) 1 408 p: 2. Irma Urrea 
(Mexic) 1 385 p; 3. UIpu Kaikko (Finlan
da) 1 332 p.

Baku, a ocupat primul loc în tur
neul final al competiției, după ce, 
in partida decisivă, a învins-o cu 
C—E 6—3 pe multipla campioană 
Olga Morozova.

26.XI.—3.XII. șah Tux-neele internaționale de 
nia) și San Antonio (S.U.A.).

28.XI.—3.XII. HANDBAL Turneu internațional 
tative masculine, la Tbilisi (U.R.S.S.).

28. XI. TENIS „Turneul campionilor", la . ........ -----
nors : Năstase — Gorman : Kodes — Gimeno : Orantes — Hewitt.

29. XI. FOTBAL Meciuri-tur în cadrul turului a! in-iea al „Cupei u.E.F.A.“.
29. XI. TENIS „Turneul campionilor" : Năstase — Hewitt : Smith — 

Gimeno ; Orantes — Gorman; Kodes •— Connors.
30. XI. TENIS „Turneul campionilor" : smith — Kodes ; Năstase — 

Orantes ; Gimeno — Connors ; Hewitt — Gorman.
1—3.xn. LUPTE „Dinamoviada" de lupte greco-romane și libere, la Berlin.
1— 3.XH. POLO Turneul final al C.C.E., la Budapesta.
1. xn. TENIS „Turneul campionilor" : meciuri semifinale.
2— 3.XII. LUPTE „Trofeul campionilor" la lupte greco-romane, la Belgrad.
2. XB. TENIS „Turneul campionilor” : finala și meciul pentru
3— 5.XH. TENIS DE MASA Campionatele internaționale ale

Paris.
ixn. VOLEI Meciuri în cadrul Cupelor europene (masculin și

CUPA PRIETENIA"

POLITEHNICA TIMIȘOARA
SEL SZKED 2-2

După o grămadă spontani, bslc-rxl 
_ să lanseze in atac echipa noastre

Reprezentanții rugby-— — rtmâ- 
r.esc s-au situat pe pcrha irrurirti 
în această competiție presnxoesă 
continentală. Dar, evoluția generală 
a jucătorilor noștri și mai ales în 
meciul de La Constanța nu poate 
fi considerată satisfăcătoare. Dacă 
event în vedere și comportarea cm 
partida cu formația R. F. a Germa
niei, asistăm la un regres valone 
în comparație cu nivelul actual a- 
tins pe plan internațional. întîlm- 
rea de duminică ilustrează acest 
fapt chiar dacă și echipa Franței 
nu s-a ridicat la cota reputației sale. 
In aceste condiții, rugbyștii român; 
ar fi avut, desigur, un bun prilej 
de a se impune, de a obține un re
zultat meritoriu. Totuși jucători! 
ndștri nu au știut să exploateze a- 
ceastă situație favorabilă.

Jocul echipei României (învinsă 
cu 15—6) a păcătuit printr-o viteză 
insuficientă de reacție — în spe
cial a mijlocașilor la grămadă — 
ceea ce a generat un ritm lent in 
construirea acțiunilor de atac. în
greunate și de transmiterea defec
tuoasă a baloanelor (am luat în 
considerare și dificultățile terenu
lui). De asemenea, înaintarea, care 
și-a făcut totuși datoria, a fost mai 
puțin viguroasă în prima repriză 
cînd am și primit toate cele 15 
puncte. Aceste deficiențe și altele 
au permis francezilor să domin» 
destul de copios, tactic si fizic re
petăm : in condițiile extrem de grele 
de joc oferite de teren, tehnica vma 
putut constitui un atu 
una dintre formații), condurind osti
litățile după cum le-a convenit. Deși 
românii nu au apărut inferiori sub 
raportul cîștigării baloanelor in gră
mezi — dimpotrivă cifra le 
surprinzător, favorabilă 
(9—2) ; iar la repuneri din 
gine nu au fost întrecu ;i 
foarte puțin 22—18 (11—3

Ne-o părut rău că 
meciul cu Franța

pe
» ma_ cunoscute formații 

5e frtcal sârt: ^Partizani', mul- 
uplă camp: -a=â a țării. ,.Di" 
arvao*, care s.-a înscris ce ase
menea numele, de cîteva ori. pe 
Lsta campioanelor Albaniei, 

Xendorf care are la activ 
mec: egal (2:2) cu celebra

formație olandeză Ajax precum 
și „Vllaznia“.

Cel mai bogat palmares îl are 
„Partizani". în el figurează și 
cvuă victorii asupra formației 
Universitatea Craiova, în cadrul 
Cupei balcanice care a revenit, 
în 1971, clubului albanez.

La un înalt nivel valoric se 
află voleibalul masculin practi
cat în Albania. Echipa Dinamo 
din Tirana s-a numărat, în 1971, 
printre cele patru formații cali
ficate în finala Cupei campioni
lor europeni. In baschet, sportvii 
albanezi s-au Impus cu prilejul

Universiadei de la Torino unde 
au dat o foarte viguroasă replică 
experimentaților jucători iugo-. 
slavi, cedîndu-la la o diferență 
minimă.

Sportivii Albaniei s~au maî 
afirmat, în ultimii ani, și în alte 
discipline ca: șahul și atletismul.

în același timp, ei își ridică 
treptat măiestria la gimnastică, 
lupte și în alte sporturi — pen
tru practicarea cărora li se asi
gură condiții din ce în ce mai 
bune, atît sub aspectul bazei ma
teriale necesare cît și al cadrelor 
de specialiști cu înaltă calificare.

s-a p;e

nea au c s-r-i’-e

CONSTANTA!
rugbjstii noștri n-ou onorat ,-er fi c
in copitoia Dobrogei, unde, pentre nr-r>o 

— ' in istoria de peste o jumătate de secol a iaAaWer fioanaia — 
Franța, jocul a fost mutat din București in provincie. Arrrdnreo 
zării acestei intilniri orașului Cc-stc-‘.a n-a fost mdaopiâtoare pe»m că 
rugbyul este pe litoral eu adevărat indrogit, sust -ut de o’:t. :
constănțene și condus tehnic de acmirobilul nostru intenuMaoaci, r 
antrenor la Farul, Tili lonescu.

asemenea organizări sportive de amoloare m 
din ce in ce mai utilă, lntilnirile intematonaie oe

Extinderea unor 
vinele se dovedește 
anvergură găsesc in marile orașe ale țării noastre ui suflu -?•- e—- 
ziasm, forme inedite de exprimare a dragostei pentru scort < c s -‘ 
pentru marea performanță.

Din păcate, rugbyștii noștri n-au învins și nici n-au obt>«ut m 
mai strîns, deși s-au străduit s-o facă, in schin-h tot crea ce au reciic 
forurile sportive locale, îndrumate de Comitetul județean Conjterta c 
P.C.R., pentiu ambianța intilnirii România — Franța, va răaaie ■■ Modal 
de organizare și atenție pentru jucătorii noștri s oentra c-ase-t. Le-, 
reprezentativ român a dispus de cele moi bune or - tri de 
iar oaspeții, inclusiv cei 22 de ziariști francezi, eu 
mare atenție.

Primarul orașului, tov. Nieolae Petre, a priwrt 
fiilor și a oferit un dejun cu prilejul acestui e»e- 
scurtul timp petrecut la Constanta oasoeti au awt 
noască din trecutul istorie și din reaEzăriie octuoie 
mânesc, larg cunoscut in lume. Delegația franceză s-a 
tința pentru primirea călduroasă ce i s-a oferit de către

Intr-adevăr, pentru reușita organizării, pentru aavbi 
pentru eforturile făcute, se cuvine un sincer : B^AVO CONS'AJUA

CAMPIONATUL DE SAH - ÎN A DOUA JUMĂTATE

Cea de a 36-a finală a campio
natului național masculin de șah a 
intrat în a doua jumătate a desfă
șurării sale, avînd uh lider- care, 
prin jocul prestat pină acum, me
rita din plin această poziție : Carol 
Partos.

Maestrul ploieștean a dominat. în 
mod indiscutabil rundele de pină 
acum, ă demonstrat o foarte bună 
pregătire teoretică și o excelentă 
dispoziție de luptă, nu s-a refugiat 
în variante de remiză chiar atunci 
cînd a întîlnit pe contracandidații 
săi direcți la șefia clasamentului. 
Partida din runda a 9-a, cu negrele, 
în care l-a avut adversar pe Ghinda, 
a demonstrat elocvent spiritul de 
competiție care îl animă pe Partos.

Ea ne-a amintit un dialog care 
s-a- fi petrecut, în mod real, în
tre doi mari maeștri. Oricum, însă, 
„si non e vero, e ben trovato1*...

— Doriți remiză ?, a întrebat unul. 
— Nu ! a răspuns celălalt.
— Atunci, doriți să cîștigați ?, a 

insistat el.

KJELL JOHANSSON CAMPION 
AL SCANDINAVIEI LA TENIS DE MASA

MU A CAMP!OA\A LMOXALÂ DE TEXIS

SEZONUL SAHIST HIVERNAL ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
»

deQ BHBBM

nrjac la

arazaâ a

L Dtr

tnre Tnr swstine

stabilirea șs'-arteerclni ari- 
FJD E. Detă p£=ă ia 1375 
următorului nseei — FiMber

va pierde titlul intr-o intihtire _par- 
bribrâ* (în afara ciclului sfipalat 
de federația îr.temațiccalâî. atunci 
șaiasgerol n va intilni pe noul 
campfoe. tot in 1375. ^Interzonalele" 
de anul viitor se anunță foarte in
teresante. Vor juca la ele 12 șa
hiști sovietic, cite 6 în fiecare 
grupă și alături de ei cei mai pu
ternici jucători ai lumii. Pină 
acum s-au calificat următorii : Tal. 
Keres. Smislov. Gheller, Taimanov. 
Polugaevski. Ștein, Korcinoi, Kar
pov (UJLS.S.), Gligorici, Ivkov, Lin-

boevici. Rakzvina (Iugoslavia). Hort 
Cehoslovacia). Portisch 

a). Hiibner (R.F.G.), Larsen 
larca). Ft Gheorghiu (Romă- 
ITvlman (R.D.GJ, Mecking 

Radalov (Bulgaria). Cuel- 
ambis'. Torre (Filipine). 
Canada). Kagan (Israel), 

reția) — admis în calitate 
de campccc mond-al de juniori.

Acestor* li se mai adaugă: 3 ju
cători sovietici, calificați la cam- 
piwutal unional. 2 americani, din
tre Karalek. R. Byrne și Reshew- 
skt an argentinian, dintre Panno și 
Qninterm.

7 -ze.s-.â revista el
vețiană -Sehaeh Express" conchi
dea spiritual : jȘi acum, alegeți-vă 
seria pe care o socotiți— mai slabă!" 

Iată in ce companie formidabilă 
va evolua Florin Gheorghiu. Dar, 
însăși calificarea printre aceste mă
rimi ale șahului mondial reprezin
tă un remarcabil succes.

★
în sfirșit, să consemnăm începe

rea la Baku a celei de a 40-a fi
nale a campionatului U.R.S.S.. cu 
11 miri maeștri printre cei 22 de 
participant. Ediția actuală contea
ză și ca turneu zonal, primii trei 
clasați adăugindu-se celor 9 șahiști 
sovietici de pe acum calificați pen
tru competiția interzonală. Pentru 
aceasta luptă mari maeștri din „ve- 
chea gardă", cum ar fi Bronștein 

9 Și Holmov, dar — se pare cu șanse 
superioare de reușită — jucători 
din eșaloane mai noi, Vasiukov, 
Gufeld, Savon, Tukmakov și alții.

Oricum, în acest sezon șahist hi- 
vernal, campionatul Uniunii Sovie
tice este urmărit cu interesul pe 
care îl stîrnesc cele mai puternice 
turnee internaționale desfășurate în 
lume.

CAROL PARTOS A
— n» :
— Doar na cumva vreți să pier

deți •
— Na!
— Dar ce doriți 7
— Vreau să joc !
Intr-adevăr, Partos manifestă o 

mare plăcere de joc.
După un start nesigur, marcat de 

cinci remize, proaspătul maestru 
internațional Dumitru Ghizdavu a 
trecut pe primul plan al disputei 
pentru titlu, abordînd partidele mai 
agresiv și mai energic, adică în 
stilul care i-a adus consacrarea. În
tîlnirea cu Mihai Șubă, de duminică 
seară, este revelatoare în acest sens.

PARTIDA SPANIOLĂ
Alb ! Ghizdavu

Negru t Șubă 
l.e4 e5, 2.CÎ3 Cc6, 3.Nb5 g6 (Un 

sistem de apărare foarte vechi, as
tăzi abandonat în practica turneelor. 
Șubă l-a utilizat, probabil, în scopul 
de a-și surprinde adversarul și a-1 
scoate din... biblioteca modernă a

spaniolei). 4.6—• Xg7. ie3 Cd4 
Nd7. 7.Tel C«e7, 8-Xe4 •—*. »A3 M 
(Dacă s-ar face un concurs cu te
ma „Din ce deschidere a reaolîat 
această poziție ?*, nimeni n-ar 
spune .dintr-o apărare spaniolă*. 
Configurația aduce, mai degrabă, cu 
o indiană a regelui, in care albul 
are un mare spațiu de manevră), 
10.d:e5 C:e5, ll.Cteă dxâ. Iha4 Ne«. 
13.Db3 Cc8 (Singura posibilitate de 
a aduce calul în joc pe această cale 
ocolită), 
16.a5 
19.c4 
tare, 
sește
nilor, îi va facilita albului să des
fășoare atacul de pioni pe flancul 
stîng) 21.Cc5 Cc8, 22.Ne3 Cd6 (Cam
pionul nostru universitar nu gă
sește un plan concret de joc și 
prin aceste pierderi de timp îngă
duie adversarului să-și mobilizeze 
la maximum poziția). 23.f3 f5 24.b5 ! 
(O înaintare decisivă) 24.„a:b5. 
25.c:b5 Nd7 (O tristă necesitate !

14.Cd2 Cd«. 15..XH DfS. 
a6. 17.De2 Tadg, 18.M TfeS, 

Nf8, 2O.Cb3 Dh4 (Această mu- 
prin care dama neagră pără- 
cîmpul principal al operațiu

DOMINAT PRIMELE 9 RUNDE
D-pi 25_C:b5, 26.N:b5 N:b5 27.e:f5 
gt 5. 28.D i5. poziția negrului se 
prăbușește sub avalanșa de amenin
țări» ! ba6, 27.b:a6 f:e4, 28.a7
Xefi, ».Ce6 Na8, 3O.C:d8 D:d8,
3LTTbl CB. 32.Tb8 Dd7, 33.Nb5 c6, 
34.T ta8 Ta8. 35.N:c6 și negrul ce
dează.

Printre ceilalți candidați la locu
rile de frunte se numără desigur 
Victor Ciocâltea, care nu a dezvol
tat. pină acum, cel puțin, forța sa 
recunoscută și Theodor Ghițescu, în 
ciuda accidentului din partida cu 
Rotaru, ca și Șerban Neamțu, aflat

într-o bună formă, Gheorghe Miti- 
telu și Edgar Nacht, ultimii doi 
handicapați, însă de prudența lor 
excesivă.

După un început foarte slab, 
maestrul Emil Ungureanu luptă să 
refacă terenul pierdut, intrînd în 
rîndul celor 13 participant! care au 
realizat 50 la sută din puncte sau 
mai mult.

Dar, desigur, pronosticurile sînt 
încă premature. In față mai e o 
întreagă jumătate de turneu, care 
poate modifica ordinea în clasament 
și aprecierile actuale. (V. CH.).

REGRUPARE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
a 10-a, Partos 
remiză după 

In

Partida centrală a rundei 
— Ghizdavu, s-a terminat 
o luptă tăioasă și interesantă, dar 
care nici una din părți nu-și putea a- 
suma riscurile jocului la cîștig. învin- 
gîndu-1 pe Vaisman, campionul țării Vic
tor Ciocâltea s-a apropiat de lider, pe 
care II tatonează acum. Mititelu (de 
data aceasta în partida cu Rotaru) s-a 
dovedit din nou un virtuoz al finalurilor 
de piese ușoare, obținînd a treia vic
torie în turneu. Ghinda a cîștigat la

gîn-Bondoc (care a depășit timpul de _ 
dire într-o poziție inferioară), menți- 
nîndu-se pe pr.’mul plan al luptei pentru 
titlu. Alte rezultate : FoIIert — Ungurea
nu o—l, Șubă — Nacht și Griinberg — 
Stanciu, remize. Trei partide s-au în
trerupt.

ÎN CLASAMENT : Partos (1) 7, Ghinda 
(1), Ciocâltea (1), Ghizdavu, Mititelu 
6!2. Ghițescu (1), Nacht (1). Stanciu, 
Ungureanu 5‘/2, Neamțu (2), Șubă 5 etc.
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MOSCOVA
Cerepoveț (U.R.S.S.) au continuat în
trecerile competiției internaționale de 
hochei pe gheață pentru juniori 
„Cupa Prietenia". Echipa României 
a întîlnit selecționata Ungariei, în 
fața căreia a pierdut cu scorul de
2— 5 (1—0, 0—2, 1—3), Alte rezultate :
U.R.S.S.—Polonia 15—2 (6—1, 4—1,
5—0) ; R. D. Germană—Cehoslovacia
3— 2 (0—2. 1—0, 2—0); Metalurg
Cerepoveț—Bulgaria 16—1 (6—1, 7—0, 
3—O.

la
Ju-

Turneul internațional de tenis de 
Melbourne a fost cîștigat de tînărul „ 
câtor australian Geoff Masters, învingă
tor în finală cu 6—3, 6—7, 6—3, 7—5 în 
fața compatriotului său Mal Anderson. 
De remarcat că în semifinale, Masters 
l-a eliminat, tot în patru seturi (7—6, 
1—6. 7—5, 6—2), pe celebrul campion
australian Ken Rosewall.

SMITH Șl NÂSTASE FAVORIȚI
BARCELONA, 27 (Agerpres). — „TeulS- 

mânui american Stan Smith, învingător 
Ia Wimbledon, și campionul român, Uîe 
Năstase, cîștigătorul de la Forest Hills, 
sînt marii favoriți ai Turneului campio
nilor", scrie într-un comentariu cores
pondentul agenției France Presse. în a- 
celași comentariu se arată că „Ilie 
Năstase, victorios în „Turneul campioni
lorH ediția 1971 (Paris) și cîștigător al

I.E.F.S-

„Marelui Premiu — F1LT" — 1972, și-a 
regăsit forma și, în mod logic, va trium
fa în grupa A*. In cea de-a doua grupă 
(B), cel mai în formă jucător, la ora 
aceasta, este americanul Stan SmHh. 
Smith, care a sosit din timp la Bar
celona, s-a odihnit cîteva zile și apoi - _ -------- ------- . . _ că

de
și-a reluat antrenamentele, se pare 
el se acomodează bine cu suprafața 
joc a arenei din Barcelona.

VOINJA ARAD (m) 3—0, LA VOLEI
Aseară, în sala Progresul din Capitală, 

a avut loc întîlnirea masculină de volei 
dintre echipele I.E.F.S. și Voința Arad, 
contînd pentru ultima etapă a turului 
din campionatul republican. Jocul, de
parte de a se ridica la o valoare teh
nică și spectaculară deosebită, a plăcut 
totuși prin evoluția scorului în toate cele 
trei seturi cît a durat întîlnirea. Scor 3—0

(10, 14, 12) pentru I.E.F.S. Fie că 
menținut echilibrul (10—10 în 
set), fie că au condus în celelalte ____
(14—11, și respectiv, 12—11), arădenii au 
cedat de fiecare dată finalurile de set, 
în fața unei echipe mai mature, cu mai 
multă experiență și, în plus, beneficiara 
unei conduceri bune de pe bancă. Au 
arbitrat N. Waldinger și D. Rădulescu.

au 
primul 

două
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