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IN INTIMPINAREA 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICII
O atmosferă de puternic entuziasm, de

creatoare, caracterizează aceste zile „____„_____
rloasei aniversări a Republicii. Stimulați de documentele 

Plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.R., de istorica Expunere a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării își încordează eforturile pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție, creînd premizele unor noi și im
portante succese in anul 1973, înfăptuirii înainte de termen a 
cincinalului.

Paralel cu această amplă angajare pe frontul muncii, au loc 
— in cinstea zilei de 30 Decembrie — numeroase acțiuni culturale, 
artistice și sportive, fa care iau parte mase largi de cetățeni ai 
patriei, dînd o ambianță și mai sărbătorească acestui sfîrșit de an 
bogat in mari înfăptuiri.

înaltă efervescență 
premergătoare glo- „SPARTACHIADA 

MARAMUREȘULUI"

MUNCITORI HARNICI,
Colectivul întreprinderii de 

industrie locală din Nălaț. ju
dețul Hunedoara, și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe 1972, 
lucrînd acum în contul anului 
viitor. La acest remarcabil suc
ces au contribuit o mai bună 
utilizare a timpului de muncă, 
organizarea judicioasă a proce
sului de producție, preocuparea 
permanentă pentru aprovizio
narea ritmică cu toate mate
rialele necesare. întreprinderea 
din Nălaț a reușit să producă 
peste prevederile planului a- 
nual 700 tone nisip metalurgic, 
confecții în —’----  J- *  ------
lei, mobilă 
lei etc.

Demn de 
pare faptul . .. .............
acestui harnic colectiv 
evidențiat numeroși tineri

valoare de 1 300 000 
de aproape 750 000

remarcat ni se 
că din rîndurile 

s-au 
și

VREDNICI SPORTIVI!
tinere care practică în timpul 
lor liber diferite ramuri spor
tive, echipa feminină de hand
bal (locul I în „Spartachiada 
fetelor" din Hațeg) formația de 
fotbal, fruntașă în campionatul 
județean și altele.

Nicu SBUCHEA-coresp.
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ta Baia Mare s-a desfășurat, 
In cinstea aniversării Republi
cii, prima ediție a „Spartachia- 
dei Maramureșului". Au avut 
loc interesante întreceri la 
handbal, volei, tenis de masă, 
popice și cros, găzduite de 
principalele baze sportive ale orașului.

Echipele Grupului școlar fo- 
asociațieirestier (băieți) și

„Tricoul roșu" (fete) au cîș
tigat turneele de ' “ ‘ 
Competiția de cros a _____
Școlii generale nr. 11, în timp 
ce la volei cele mai puternice 
s-au dovedit formațiile din Si- 
ghetul Marmației. Carol Gru
ber (Vișeul de Sus) și Antonia 
Loțica (Tîrgu-Lăpuș) au cîști
gat turneele de tenis de masă. 
Concursul de popice a revenit 
jucătorilor din municipiul Baia Mare.

handbal, 
revenit

CUPA SATELOR DOLJENE"
In organizarea

județean U.T.C. și _______
Dolj, competiția dotată ” cu 
„Cupa satelor doljene" a mobi
lizat la startul diferitelor în
treceri peste 7 000 de tineri și 
tinere.

Recent, Birca, comună înflo
ritoare din sudul județului, a

Comitetului 
al C.J.E.F.S.

cu
găzduit întrecerile finale. No
tăm printre învingători : volei 
fete : echipa din Bratovoești ; 
volei băieți : Birca ; handbal 
fete : Poiana Mare ; handbal 
băieți ; Circea ; gimnastică 
fete : Cosoveni ; fotbal : Birca.
St. GURGUI, coresp. județean

TRAIAN CERCHIA, MIRCEA TONI Șl SIMION CUȚOV 
s-au detașat in meciul cu echipa de box a R.O.G

GERA, 2 (prin telefon de la trimi
sul nostru special).

Rezultatul favorabil obținut de pu- 
giliștii români vineri seara la Gera în 
fața reprezentativei R. D. Germane, 
are darul să-i surprindă pe cunoscă
torii boxului din cele două țări. Foar
te puțini dintre specialiștii «careului 
magic" ar fi cutezat să vadă înfrîn- 
gerea pe teren propriu a echipei lui 
Forster. Bachfeld, Tiepold, Sachse șl 
a colegilor lor. Dar, pentru cei care 
au asistat la meciuri, succesul acesta 
categoric a fost cît se poate de nor
mal. Băieții din echipa României s-au 
comportat excelent cîștigînd în serie 
primele 7 partide. E drept că din re
prezentativa gazdelor au lipsit, de 
data aceasta, cîțiva titulari de valoare 
remarcabilă — Beyer, Blum, Ra- 
dotvski —, dar nici echipa României 
nu s-a bucurat de aportul lui Anto- 
niu Vasile, Zilbertnah, Năstac și A- 
lexe. Victoria realizată în aceste con
diții este deosebit de valoroasă, mai 
ales datorită faptului că tinerii ro
dați cu acest prilej — Traian Cer- 
chia, Mircea' Toni, Simion Cuțov 
au corespuns așteptărilor. Iată, 
cîteva cuvinte, filmul întîlnirii.

„Semimusca" Alexandru Turci 
adus echipei primul punct încă 
vineri dimineața, cînd a avut loc cîn- 
tarul oficial i adversarul său, Liebing, 
a depășit greutatea cu 2,400 kg 1 Sea
ra, cei doi au susținut un meci ami
cal cîștigat, totuși, la puncte de ro
mân (1—0). Constănțeanul Traian Cer- 
chia a dorit să nu regretăm absența 
lui Gruiescu și a reușit să se im
pună în fața vicecampionului R. D. 
Germane la categoria muscă, Klaus 
Gertenbach, cu lovituri surprinză
toare la corp și figură (2—0). „Coco
șul" Mircea Toni s-a dovedit și de 
această dată un „batailleur" de te
mut. După recepționarea unei serii 
formidabile la cap, încheiată cu două 
croșee fulgerătoare, rivalul său Rei-

ner Langer a fost k. o. în primul 
rund (3—0). Gabriel Pometcu a obți
nut cu mare greutate victoria în fața 
campionului Stefan Forster.

CALISTRAT CUȚOV

ruia Bachfeld i-a făcut față din ce 
în ce mai greu. In final victoria re
venind sportivului român (5—0). Ca- 
lisțrat Cuțov l-a surclasat într-o re
priză și jumătate pe fostul campion 
Kurt Bollow, ...........
bandon (6—0). 
toria românii 
clujeanul 
să o facă

bp . ,___ .
următoarele patru partide, 

le au ----  “ ’ '
canu a l

cîștigînd ușor prin a- 
în acest moment vic- 

........or era asigurată, dar 
Alexandru Popa a reușit 

și mai concludentă învingîn- 
uncte pe Peter Spilski (7—0).

\ . ' . '’ . vic-revenit gazdelor. Ion Mo- 
boxat curajos, dar nu s-a 
ica 1 :
Peter Tiepold,
ÎȘ2

- curajos, dar nu s-a 
13 _niveluJ cunoscutului 

care a ciș- 
luncte (7—1). Exa- 
ica defensivă. Ion 
n partea cunoscu- 

co-
gerînd cu
Gyorffi a primi ,____  ___
tulul Hans-Joachim Brauske, o 
recție severă cum nu î s-a mai tn- 
tîmplat pînă acum (7—2) Brașoveanul 
Ion Peter a luptat de la egal la egal 
cu redutabilul campion Ottomar Sa
chse izbutind chiar să-I expedieze la 
podea in primul rund. Dar aceasta 
nu a fost suficient pentru, a cîștiga 
(7—3). Anghel lancu. mult prea con
fuz în acțiuni, nu a știut să deoă- 
șească un adversar modest, Knunt An
ders, și a coborit învins din ring (7—4).

Duminică seară, la Erfurt, va avea 
loc partida revanșă, dintre cele două 
reprezentative.
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„TURNEUL CAMPIONILOR" DE LA BARCELONA

PENTRU A DOUA OARA IN MAREA FINALĂ
TRADIJIONALA ANCHETĂ 

DE SFlRSIT DE AN
H ZIARULUI NOSTRO

CARE VOR FI

care a primit lovituri mai multe 
cît ne așteptam, îndeosebi directe de 
dreapta la figură. A răspuns, însă, 
de fiecare dată cu promptitudine și 
în ciuda avertismentului primit în 
rundul doi din partea arbitrului en
glez ~AIan Gaitskell, Pometcu a reu
șit să cîștige (4—0), Au urmat cei doi frați " ■ ----- -
prin 
cînd 
unei 
gură 
Dar, 
reia

Cuțov. Cel mic, Simion, a trecut 
mari emoții în prima repriză, 

a fost expediat Ia podea în urma 
contre de stînga plasată la fi
de campionul Jochen Bachfeld. 
meciul nu era jucat. Cuțov II 
lupta și dezlănțuie un atac că-

Campionatul mondial
de box amator

LA 23 26 AUGUST 1973, IUI AER UBER!
Vara viitoare — echipa S. U. A. la București

• iiie Năstase, jucind magistral cu Connors, își onorează poziția fruntașă in ierarhia 
sportului alb • Lovitură de teatru in cea de-a doua semifinală: la un pas de victorie, 

abandonează in partida cu Smith!
cea care avea să opună pe Ilie 
Năstase americanului Jimmy Con
nors, suscita mare interes. E drept, 
tenismanul de peste Ocean nu reu
șise încă 
nici unul 
susținute 
mân, dar 
o arătase

PRIMII
Gorman

Atmosferă mai caldă vineri, spre 
miezul nopții, la arena „Blau 
Grana" din Barcelona unde urma 
să înceapă gala semifinalelor „Tur
neului campionilor". De data a- 
ceasta, mai mult de treisferturi 
dintre cele 5 200 de locuri erau 
ocupate încă din momentul startu
lui. Mai ales partida inaugurală,

în acest an să cîștige 
dintre cele cinci meciuri 
împotriva jucătorului ro- 
forma excelentă pe care 
în preliminarii ca și evo-

I mrBQMSS

Trimițind mingea peste fileul de la 
„Blau Grana"...

Petre HENT Telefoto : A. P. AGERPRES

ASUZI. IN 16-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI- LA FOTBAL

CITE SURPRIZE VOR FI 
IN CELE 13 PARTIDE?

Năstase 
maximă

îndoială,

luțiile precedente ale lui 
anunțau o întrecere de 
atractivitate.

Multă lume era, fără 
curioasă să afle ce antidot va găsi
Ilie în fața jocului în forță și ra
pid a lui Connors. Va încerca el 
oare să frîngă cursivitatea acțiuni
lor ofensive ale americanului prin 
tentative mai dese de atac sau va 
adopta o apărare activă, dirijată 
cu lovituri de intensități diferite ? 
După cum s-a văzut, românul a 
subscris, cu precădere, pentru cea 
de a doua variantă.

într-adevăr, încă de la începutul 
întîlnirii, Năstase s-a dovedit bine 
inspirat. Prudent, dar cu lovituri 
variate (mingi „lungi" — „scurte" 
și efecte diferite), el a reușit să-și 
macine adversarul, mereu adus în 
situații greu previzibile. Intuiția 
lui Connors a fost pusă la grea în
cercare. De altfel, într-un articol 
precedent, noi ne exprimam rezer
va privind ripostele lui Connors 
în momentele cînd el ar trebui să 
facă față unor atari împrejurări. 
Astfel, jocului spontan și rezolvă
rilor ad-hoc găsite de 
Connors nu le-a putut 
decît prin niște scheme 
blon. Să ne amintim, 
cum în opt sau zece situații, cînd 
Connors, primind mingea în „pi-

10 SPORTIVI 
ROMÂNI 

Al ANULUI 
1972?

Năstase, 
răspunde 

tactice șa- 
de pildă.

(Continuare In pa^ a 4-a)

Ca în fiecare an, ziarul 
nostru organizează tradiți
onala anchetă de sfîrșit de 
an pentru desemnarea pri
milor 10 SPORTIVI Al A- 
NULUI 1972, după gradul 
de popularitate în rindu- 
rile iubitorilor de sport din 
țara noastră.

Cititorii noștri sînt invi
tați sâ ne trimită, cu în
cepere de azi, preferințele 
lor, în ordine de la 1 la 10, 
fie prin scrisori, fie prin 
cărți poștale, pe adresa 
ziarului nostru, cu mențiu
nea PENTRU CONCURS 
'72. Ca de obicei, CITITO
RII CARE 
ORDINEA 
LOR MAI 
SPORTIVI
VOR PRIMI PREMII.

VOR INDICA 
FINALĂ A CE- 
POPULARI 10

Al ANULUI

PENTRU ULTIMA ZI!
La ora închiderii ediției, finaliștii „Turneului campionilor , ILIE NĂSTASE și 

STAN SMITH, se pregătesc sâ intre pe terenul de întrecere din sala sporturilor 
Blau-Grana din Barcelona. Finala, transmisă de studioul nostru de televiziune, 
trebuie să desemneze pe ciștigătorul ultimului mare turneu al sezonului inter
național de tenis.

Ultimele telegrame ale agențiilor de presă, primite aseară Ia redacție, 
anunță că meciul pentru locurile 3—4, dintre Jimmy Connors și Tom German 
a fost anulat, din cauza indisponibilității lui Gorman. Astfel că J. Connors 
ocupă locul 3 în clasamentul final, iar T. Gorman este closat al patrulea.

Rezultatul finalei Năstase — Smith, ca și un amplu comentariu asupra des
fășurării jocului, vor fi publicate in numărul nostru de miine.

Ieri, in turneul final al C.C.E. la polo de la Budapesta

DINAMO BUCUREȘTI A REPURTAT 
0 VICTORIE DE PRESTIGIU

ÎN FAȚA ECHIPEI Ț.S.K.A. MOSCOVA

Lumea boxului amator este pa
sionată în ultima vreme de știrea 
organizării primului campionat 
mondial anual de box amator, o 
competiție mult dorită, care lipsea 
doar în programul internațional a 
două sporturi olimpice majore (du
pă ce natația a luat șl ea inițiativa 
care va prinde contur în 1973): 
boxul și atletismul.

în fața acestei vești, ni s-a ivit 
prilejul de a ne adresa unuia din
tre promotorii inițiativei, un bun 
prieten al boxului românesc, col. 
Donald F. Huli, vicepreședinte al 
A.I.B.A. și președinte al Biroului 
continental al Americilor, care a 
avut amabilitatea de a ne comunica 
nu numai interesante detalii, ci și 
punctul său de , vedere.

Col. Huli consideră această primă 
ediție a campionatului mondial pu
gilistic amator drept un eveniment 
istoric. Pentru organizarea ei ar fi 
fost preferată luna septembrie, dar 
întrucît aceasta este luna taifunu
rilor în Japonia, iar organizatorii 
se gîndesc la ținerea galelor în aer 
liber, s-a convenit asupra progra
mării în ultima săptătnînă a lunii 
august, mai precis 23—26 august 
1973.

Campionatul mondial prezintă o 
inovație, în măsura în care di
verșii campioni naționali vor trebui 
să obțină dreptul de participare 
prin performanțe realizate la cam
pionatele căntinentale sau la turnee 
de calificare. La fiecare categorie 
nu sînt acceptați decît 8 boxeri, în 
așa fel incit nici un pugilist nu va 
avea de disputat mai mult de trei 
meciuri în cadrul campionatului 
mondial. Iată o măsură care de
osebește competiția de turneul o- 
limpic cvadrienal, în cursul căruia 
rezistența boxerilor este pusă la în
cercare adesea , chiar de șase ori 
(fără a mai pune la socoteală fap
tul că ei trebuie să-și mențină greu
tatea corporală timp de 15 zile),

Europa va putea prezenta cile 
doi candidați la fiecare categorie, 
în timp ce Asia, Africa, Australia— 
Oceania, America de Nord, Ame
rica de Sud ți țara gazdă Japonia — 
cîte unul. Pentru șase dintre aces
te reprezentative, selecția este sim
plă. Se organizează cite un turneu 
și cîștigătorii vor fi trimiși în Ja-

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pap. a 4-a)

Chiar dacă astăzi nu avem etapă 
de campionat, va fi o duminică 
plină de fotbal, și, diseară, mai 
mult ca sigur, vom comenta „lovi
turile de teatru" înregistrate în 
16-imile celei de a 36-a ediții a 
Cupei României. După uvertura de 
ieri, cînd s-au jucat trei partide, 
astăzi celelalte 13 meciuri în care 
evoluează echipele de divizia A, 
anunță o zi interesantă și, în vir
tutea tradițiilor Cupei — plină de 
surprize. Teoretic, cele mai echi
librate partide vor avea loc la 
București (Metalul — Universita
tea Craiova și Progresul — Pe
trolul), Galați (Fotbal Club — 
C.S.M. Reșița). Arad (Vagonul — 
Sport Club). Sibiu (C.S.M. — Farul) 
și Oradea (F.C. Bihor — Sportul 
studențesc). Echilibrul provine din 
faptul că formațiile gazdă s-au do
vedit nu o dată team-urj reduta
bile multe dintre ele avînd o re
marcabilă experiență competițională. 
chiar dadă activează în eșaloane 
inferioare. Metalul București — de 
exemplu — este, o mare specia
listă în competiția K.O. Verdictul 
din aceste partide va depinde, 
credem, de ambiția echipelor gaz-

dă și de maturitatea divizionare
lor A

Ar exista și o categorie a jocu
rilor ușoare. Aici, probabil, cei 
mai mulți vor introduce partidele 
Autobuzul București — U.T.A.,
Știința Petroșani — A.S.A. Tg. Mu
reș. Carpați Sinaia — Rapid și 
chiar Minerul Lupeni — Steaua. 
Să nu uităm însă că aceste echipe 
de divizia C au prins gustul per
formanței eliminînd cîteva team- 
uri de condiție superioară (C.S 
Tîrgoviște, Delta Tulcea, Corvinul 
Hunedoara, Metalul Plopeni, S.N. 
Oltenița, Metalurgistul Cugir, Po
litehnica Timișoara), și vor lupta 
și astăzi cu toată ardoarea pentru 
un rezultat favorabil lor. Mai ales 
că, la Sinaia. Rapidul va apare, 
astăzi, din cîte se pare, fără Ră- 
ducanu în poartă, acesta acuzînd o 
întindere mai veche. Nu s-ar putea 
spune că echipele F.C. Argeș, Stea
gul roșu și C.F.R. Cluj Sînt soliste 
în partidele de la Pașcani, Rm.

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

BUDAPESTA, 2 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

în cel de-al doilea meci susținut 
în turneul final, Dinamo București a 
obținut o excelentă victorie în fața 
formației T.S.K.A. Moscova, în com
ponența căreia figurează șase jucă
tori din naționala U.R.S.S., campioa
nă olimpică. A fost un meci drama
tic, în care ambele echipe au depus 
eforturi considerabile pentru a în
vinge. Tabela de marcaj a indicat de 
cinci ori egalitate, dar în final, ju- 
cînd cu o lăudabilă ambiție, bucu- 
reștenii au cîștigat cu 6—5 (0—1, 3—2, 
2—2, 1—0). Au marcat ! D. Popescu 
(cel mai bun jucător) 4, Zamfirescu 
1, Rus 1 pentru Dinamo, respectiv 
Sidlovski 2, Osipov 2, A. Akimov 1. 
A arbitrat foarte bine J. Dirnweber 
(Austria).

în deschidere, O.S.C. Budapesta a 
învins re Partizan Belgrad cu 5—4 
(0—1, 0—0, 3—1, 2—2).

Iată, acum, cîteva considerații pe 
marginea întîlnirilor de vineri.

Așadar, poloiștii de la Dinamo 
București au fest nevoiți să pără
sească învinși piscina acoperită de 
pe insula Margareta, la capătul pri
mului joc programat în turneul fi
nal al celei de a X-a ediții a C.C.E. 
Dar, sinceri să fim, nu a lipsit 
mult ca reprezentanții noștri șă ob
țină un punct pentru evoluția lor 
timp de trei reprize, și nimeni, cre

dem, nu ar fi putut contesta vala
bilitatea lui.

în meciul dintre Dinamo și O.S.C. 
Budapesta nu a existat o diferență 
de valoare sesizabilă. De altfel, mai 
bine de 17 minute jocul a fost per
fect echilibrat, fapt relevat și de 
tabela de marcaj care a indicat, în 
acest timp, de patru ori egalitate.

Și, totuși, gazdele au reușit ca 
la fluierul final al olandezului Ge- 
urtsen (care a servit o lecție de 
arbitraj) să aibă un avantaj mi-

După două zile clasamentul 
se prezintă astfel : 1. O.S.C. 
Budapesta 4 p, 2. Dinamo Bucu
rești 2 p, 3. Partizan Belgrad 
1 p, 4 Ț.S.K.A. Moscova 1 p.

Duminică dimineața sînt pro
gramate ultimele partide : Di
namo București — Partizan Bel* 
grad sl O.S.C Budapesta — 
T.S.K.A. Moscova.

care nu a 
inscris, în

Foto i Theo 
MACARSCHI

• în stațiune va funcționa o școală de schi pentru turiști • Un centru 
de închiriat echipament, lingă pîrtia de pe, Ciăbucet • Modernizări 

spațiul de cazare • Schi-lifturi ia Trei Brazi

nim (5—4), suficient pentru două 
puncte prețioase în clasament.

Adevărul este că echipa medici
lor din Budapesta a avut în Istvan 
Szivos (2,02) un jucător 
putut fi anilihat El a
stilul său personal, trei goluri si a 
fost coautor al celorlalte 
te „semnate" de Konrad IIL Cele
brul centru al naționalei maghiare 
s-a detașat net de ceilalți jucători 
ai meciului și, datorită impresionan
tului lui gabarit, a obținut serii de 
mingi favorabile pe care le-a pasat 
prietenului său Konrad III, în po
ziții avansate, sau Ie-a trimis în 
poarta lui Frățilă. Acesta, în ciu
da celor cipd goluri, a apărat ca 
în zilele sale cele mai bune.

două punc-

Dinamoviștii au făcut tot tim
pul eforturi lăudabile pentru a e- 
chilibra situația, mai ales în repri
zele a doua și a treia. După pe- 
nalty-ul transformat de Konrad III 
(0—1), Popa a egalat cu un șut 
puternic la o situație de. om în 
plus. A fost, apoi, rîndul dinamo- 
viștilor să treacă Ia conducere: 
Rus l-a „întors" pe Vindisch și a. 
făcut inutilă intervenția lui Kovacs. 
Dar Szivos, scăpat de Novac, a re
adus destul de repede optimismul 
în tabăra sa (2—2). Tot el a izbutit 
în repriza a treia să puncteze pen
tru O.S.C. Dinamo, însă, a replicat 
prompt și, la un om in plus, D. Po
pescu a pasat precis iar Rus a re
luat din voie (3—3).

Ultimele cinci minate au debu
tat cu atacuri furtunoase ale gaz
delor, susținute frenetic de specta
tori. Același Szivos, omniprezent, 
înscrie (4—3). Apoi, Lazăr, scăpat 
pe contraatac, nu poate fi oprit 
decît prin fault. Arbitrul nu acor
dă 4 m, dar îl elimină pe Konrad 
III. D. Popescu înscrie — de pe ex
tremă imparabil în poarta lui 
Kovacs (4—4).

Se părea că acesfa va fi rezulta
tul final. A greșit, însă, Nastasiu 
(care pînă atunci fusese util echi
pei) și Konrad III a marcat golul 
victoriei (5—4).

în cea de a doua partidă a zilei 
inaugurale, Partizan Belgrad și 
T.S.K.A. Moscova au terminat la e- 
galitate (3—3). De reținut că iu
goslavii au avut, la început, de 
trei ori superioritate numerică (dar 
nu au marcat), iar sovieticul Smud- 
ski a ratat un penalty la scorul de 
3—3, cu opt secunde înainte de 
sfîrșit.

Adrian VASILIU

Chemarea zăpezii 
— irezistibilă pen
tru iubitorii schiu
lui — aduce, In 
fiecare iarnă, pe 
pirtia de la Clă- 
bucet noi contin
gente de vizitatori.

Predealul, stațiune climaterică de 
vară și a sporturilor de iarnă, se 
străduie permanent să-și sporească 
atributele de ospitalitate care i-au 
creat faima.

Zăpada care strălucește de pe 
acum pe creștetul munților dimpre
jur marchează pentru Predeal de
butul unui mare sezon turistico- 
sportiv ce se vrea, stăruitor, mai 
bun, mai organizat, decît cel pre
cedent.

Sosirea iernii subliniază ca atare 
actualitatea informațiilor și noută
ților aflate de la tov. Dumitrache 
Stoian, director coordonator al Ofi
ciului județean de turism, cu sediul 
în Predeal.

— Considerînd activitatea turis- 
tico-sportivă din stațiune ca o preo
cupare de prim ordin a O.J.T. Bra
șov, am dori să ne spuneți care

este cadrul 
zonul care

— Bineînțeles că aceste activități 
intră în profilul preocupărilor noas
tre, dar potrivit ultimei reglemen
tări a Ministerului Turismului pen
tru realizarea lor vor colabora două 
întreprinderi : Baza de transporturi 
turistice pe cablu Brașov, în ceea ce 
privește mijloacele mecanice de ur
care, amenajarea și întreținerea 
pîrtiilor și noi, O.J.T. Brașov, pentru 
celelalte prestații turistice, adică 
masă, cazare, închirieri de materiale 
sportive, organizarea unei activități 
de agrement în stațiune etc. în 
ceea ce privește transporturile pe 
cablu, știu că s-au făcut revizii ale

organizatoric pentru se- 
incepe ?

îihai BARA

(Continuare in pag. a 3-a)

ASTA SEARA, LA TIMIȘOARA

ROMANIA-Rfa GERMANIEI
LA HANDBAL FEMININ

Astă seară, începînd de la ora 
19,30, sala Olimpia din Timișoara 
găzduiește prima dintre cele două 
partide amicale de handbal femi
nin dintre formațiile României și 
R. F. a Germaniei. Jocul este aș
teptat cu mare interes, spectatorii 
timișoreni avînd posibilitatea să 
vadă Ia lucru reprezentativa țării

noastre la puțin timp după victoria 
sa în cea de a XIII-a ediție a „Tro
feului Carpați".

Meciul va fi arbitrat de cunos
cutul cuplu iugoslav V. Șimanovicî— 
M, Valcîcî.

Partida revanșă este programa t^ 
marți seară la Clu’, »
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TROFEUL CARPAȚI44 LA HANDBAL FEMININ
MINIATURI

SPORTUL FAVORIT

SPORTIV DE ALTĂDATĂ

N. GRAMATIC
...Pe masa de.lucru, fișele documen

tare s-au strâns (sute) asemeni unor 
mărturisiri tăcute (deocamdată), aștep- 
tîr.d semnul care le va reda trJLrea...

Despre cel care a provocat acest 
■„semn44, se ment4ona astfel în „Alma
nahul sportiv 1934“.

„Și d-sa, ca atiția alții, a fost atras 
de sport, talentul d-sale jncepind sâ se 
manifeste și în coloanele diferitelor ga
zete cu rubrică sportivă".

In același ..Almanah", la rubrica: ..Ga
zetele sportive de specialitate din 1923". 
este menționat ca „director la revista 
„Football Național Ilustrat" și redactoi 
sportiv la „Credința".

Cel la care se refereau citatele de 
mai sus, răspundea în lumea sportivă la 
îiumele de N. Grămătic. în realitate 
fiind vorba de marele scriitor Camil 
Petrescu. Din reflecțiile lui despre sperâ. 
iată acest pseudo-interviu. sau — dacă 
vreți — acest pretext de mult prea tirzie 
discuție :

— Ce considerați dv. că este sportul?
— „Sportul e trăire (...) Faptul de a te 

afla într-o mulțime de 20 000 de oameni 
dinamici și vitali este reconfortant fiind
că participi cu ei la un act de dw ■- 
nire, de creație în aer liber și asia 
e măreț"...

— Chiar cîind este vorba de un... ba
lon rotund?

— „Oamenii cu inteligență normală 
nu pretind balonului decit să fie dintr-o 
anumită piele, să aibă anumite dimen
siuni și o anume greutate. încolo, un 
balon poate să stea in vitrină, in de
pozit sau chiar pe cîmp ani întregi, el 
nu constituie prin el însuși un joc 
sportiv".

— Mai trebuie lovit cu piciorul’...
— „E un proverb românesc tare bun.- 

poate cei mai adine dintre toate gin- 
durile românești, și sună așa: Unde nii 
e cap vai de picioare...

întrebarea e dacă un asemenea dicton 
e valabil și la jocul de football, care

așa cum arată blazonul lui englezesc, 
este jocul .-eminamente*, jocul speci
fic al picioarelor. .

Firește că discuția poate 
tată) asupra amânunielor. 
generale, două lucruri sint 
că o pereche de picioare 
ca să împingă mingea în 
totuși uneori e necesar fi 
supra, ca «â vadă in re direcție e poar
ta... E cum s-ar zice un minimum... 
care verifică si el proverbul plin de în
țelepciune, chiar in această situație pa
radoxală.

— Deci nu esie vorba numai de... pi
cior?!

— Sportivul fără 
un om mort. Sportivii 
mor mai repede. Acesta e 
dovedit prin statistici. Sportivul • 
nu-și cultiva mintea, nu este decît 
brută, un animal.

sâ fie (?ur- 
in*i in linii 
indiscutabile : 
sini îndestul 
poartâ și câ 
un cap dea-

intelectualitate este 
„neintelectuali" 

un adevăr 
care 

o

Frontispiciul revistei al cărei di
rector a fost Camil Petrescu lup- 
tind pentru „jocul curat'1 

domeniile vieții.
in toate

— Să discutămreversul
— Atac direct: dece m-am 

sport? Faptul că m-am ocupat de sport 
se explică astfel: pe atunci eram ocu-

Întrebării? 
ocupat de

RALIUL TROTINETELOR

trotinetelor spre ErfurtSe dă startul in raliul
obișnuit să vedem troti-Ne-am

neta numai în universul copilăriei 
dar — sub o formă ceva mai evo
luată (pneuri groase, ghidon niche
lat, etc.) — ea a pătruns in preocu
pările sportive ale tineretului din 
mai multe țări. în Cehoslovacia, 
de exemplu, există o grupare mare 
a tinerilor „specialiști" in trotinete, 
numită „Rollo Club". în cursul ve
rii trecute, acest club a organizat 
un raliu de anvergură 
purtat pe participanți de la Praga 
pînă in orașul Erfurt din R.D Ger-

care i-a

măsuratmană. Dacă prima etapă a 
doar... 50 km, celelalte cinci au a- 
vut, în medie, 100 km.

La Erfurt, tinerii sportivi au vi
zitat fabrica unde se confecționea
ză aceste trotinete și au făcut de
monstrații in fața localnicilor de 
vîrsta lor și chiar mai mari. îna
poierea, firește, tot pe trotinete. 
„Vă asigurăm că n-a fost chiar o 
simplă joacă", a declarat unul din 
participanți ziariștilor care i-au fn- 
timpinat la sosire. Credem și noi!...

GHEORGHE AXIOTI
Șl DEAPANA AMINTIRILE

DIN „CAREUL FERMECAT"
0 „Secretul" unei lovituri decisive... 0 Gustave Roth era „argint viu"
0 în luptă cu „gigantul Thil" 0 Noi ;,bătrînii" slntem mereu gata

constituie
AD. ci simple dispozitive 
tftcA_. De fapt, pe teren 
« schimbări de posturi 
privește șutul, orice ju-

„Cronicarul sportiv" N. Grămă
tic, pe care istoria literaturii ro
mâne îl menționează — uneori — ca 

fiind. .. CASIIL PETRESCU!
tragă la poartă,câtor are dreptul să 

chiar dacă c fundaș!.
— Puteți recomanda
— Am demonstrat ,,

un atac trebuie să se producă pe aripi, 
în principiu. Dacă aripile doar centrea
ză ‘ .' " 1 '
vers are de apărat un front cu unghiul 
de 80—90 grade Dimpotrivă, dacă peri
colul Z ----1, rZ
aripi, portarul trebuie să facă față unui 
front de aproximativ 160 grade. ~~ ‘ 
grav: ’ ■_ r ; \ ___ ..
se întoarce ușor stînd pe loc, ca să se 
apere de aripi, portarul trebuie să aler
ge pe linia porții și ușor se zăpăcește.

Dar nu numai portarul advers, ci toa
tă apărarea trebuie să se resfire pe un 
front de 160 gade cînd aripile sînt pe
riculoase (nu bune). Și panica este 
inevitabilă.

— Ați înființat și condus în 1937 
vista „Football". Ce-și propunea ?

— Să lupte pentru „deprinderea jocu
lui curat în sport, artă, literatură, viața 
ță socială".

— Rezumîndu-ne la sport?
— Săi fie „o revistă de examen cri

tic săptămînal, de recapitulări expozi
tive, de propuneri precise44 fiind ,.la 
dispoziția celor care se interesează în
deosebi de calitatea jocului, de directi
vele mișcării sportive. Alt sens, o re
vistă de specialitate, săptămînală. nu 
poate avea, căci să lupte cu magazinele 
fotografice nu prea are noimă".

— Dece nu v-ati semnat cronicile spor
tive CAMIL PETRESCU?

— „Cînd am început să fac cronica 
sportivă Ia „Timpul44 și Ia „Gazeta", 
eram scriitor destul de cunoscut ^i nu 
vroiam să fiu bănuit că urmăresc să 
trag beneficii de notorietate de pe urma 
activității mele sportive".

— Vă mulțumim. Noi, cei care iubim 
sportul,, nu uităm niciodată că N. Gră
mătic, cronicarul sportiv de altă dată, 
este același cu celebrul scriitor Camil 
Petrescu. Dar criticii literari, biografii 
lui Camil Petrescu, uită întotdeauna că 
el a fost și N. Grămătic.

...Pentru el (și pentru alții), ca și 
pentru noi toți, am scris acest pseudo- 
interviu cu Camil Petrescu, despre pro
blemele cărora N. Grelmătic le-a închinat 
neuitate pagini în ..Football44 nr 1, 2, 
5 și 7 (1937 și ..Stadion44 nr. 3) 1947. ca 
și în atîtea alte publicații ale vremii.

Pseudo interviu consemnat de
Dorm ȘTEFLEA

o tactică anume? 
„matematic- de ce

(„sistematic"), atunc piortarul ad-

e mai frecvent, mai normal pe

Mat
de unde în fața tripletei doar, el

SCHIU
O nouă peliculă de 

scurt metraj se alătură a- 
tît de rarelor documen
tare sportive produse în 
ultima vreme. E vorba de 
„Schiul în joacă", un film 
dedicat copiilor și care 
cuprinde o seamă de idei 
originale, destul de ușor 
de pus în practică în 
munca profesorilor și in-

re

să-i ajutăm pe
Gheorghe Axioti, unul dintre așii 

ringului anilor 1930—1938, își aprinde 
O nouă țigară... S-a lăsat seara pe 
nesimțite si pe fereastră se vede a- 
cum zăpada care cade pentru prima 
oară peste oraș, parcă aceeași zăpadă 
care a argintat si tîmplele omului 
din fața mea... Fostul campion își 
amintește de prima ispravă a tumul- 
tuoasei sale cariere :

— Aveam 21 de ani și trebuia șă 
lupt cu Spakow, pentru titlu, la semi
grea. Mă pregăteam vara, pe malul 
mării. începeam programul la patru 
dimineața, cu exerciții de gimnastică, 
contiruam lucru la amiază, iar seara 
lucram două ore la mănuși, cu maes- 
trul Petre Alexandrescu. îmi amin
tesc că revăzusem la un cinemato
graf filmul meciului Dempsey—Car
pentier. disputat cu cițiva ani in 
urmă. Dempsey ii doborîse pe fran
cez în rundul trei și eu vizionasem 
filmul de vreo cinci ori. dornic să 
prind lovitura care pusese capăt luptei. 
Era vorba de un upercut de dreapta Ia 
corp, care isi încheia drumul ștergînd 
bărbia adversarului. Dempsey îl pla
sase magistral și francezul rămăsese 
crucificat la podea. M-am dus într-o 
seară la sală, am măsurat pe sac 
1,72 metri, înălțimea lui Spakov, am 
însemnat cu creta „bărbia" și „plexul 
solar" și apoi zile și nopți am tri
mis mii de lovituri în această țintă...

tinerii pugiliști!..
— Și, apoi, a sosit și seara memo

rabilă de 13 decembrie 1930, la Circul 
Sidoli...

— Exact... Aceasta este data, surî- 
de Gheorghe Axioti.

...Răsfoim un album cu tăieturi din 
ziarul „Rampa“ : „Spakow — 77,400 kq 
— Axioti — 71,500 kg (o diferență a- 
proape de șase kg — n.n.). ...Primul 
rund, Spakow atacă corp la corp. Pla
sează cîteva lovituri la plex, dar la 
despărțire, Axioti aruncă un swing 
de dreapta care-1 prinde pe Spakow 
pe picior greșit, expediindu-1 la po
dea pentru șase secunde. La reînce
pere. Axioti țintește precis un croșeu 
de dreapta și Spakow se refugiază la 
pămînt pentru alte nouă secunde... 
Minunea, „marea minune a boxului 
în 1930“, se d rod uses e : Moți Spakow 
fusese expediat de șase ori la podea 
de către acest tinerel, numai mușchi 
și ambiție**.

Gh. Axioti devine astfel. Ia 21 de 
ani, campion national, biruindu-1 pe 
unul dintre cei mai puternici boxeri 
ai timpului.

— La 24 iunie 1938. ai jucat, la 
Arenele Romane, ..cartea cea mare** : 
partida pentru titlul european la 
„mijlocie-...

— Gustave Roth-, Axioti privește 
undeva în ungherul depâria: al amin
tirilor, apoi continuă : belgianul era 
extrem de iute, un adevărat „argint

nu 
decit 

Nadire, 
națio-

Cea de a XIII-a ediție a „Trofeului Carpați" Ia 
handbal feminin ne-a prilejuit o serie de însem- 

pe care nu le-am putut publica în timpul 
Iată ți motivul pentru care le oferim, 

miniaturi :sub forma unor

compenției, valoroasa 
a juca.care Petruța Bâicoianu 

i’.init 24 de ani. Ba sărbătorea 
eveniment cu mîna în ghips, 

pe banca rezervelor și, în plus, 
echipa României suferea în acea 
zi prima <s. singura» inlrîngere 
turneu. Seara, însă, la masă, 
echipierele Petruței i-au oferit 
tort splendid și i-au promis că 
cuceri „Trofeul Carpați". Ele s-au 
ținut de cuvînt. așa că adevărata 
sărbătorire a colegei lor de echipă 
a avut loc cu două zile mai tîr- 
ziu...

• Căpitanul form^îiei tugoslavie', 
excelenta handbalistă Mara Torti, 
este și componentă a reprezentati
vei de... foi'oal feminin a țării sale. 
Toată lumea spunea : „dacă Mara 
ar juca și fotbal Ia fel de bine cum 
joacă handbal, ar avea multe oferte 
de la echipe... masculine !“

• Simpatia galeriei ieșene a fost 
micuța noastră jucătoare Ibadula 
Nadire. Plină de vervă, ea a fost 
deseori sufletul echipei, mareînd 
goluri în momentele cheie și îm- 
bărbătindu-și în permanență co- 
ochip:er°'“. La îneh^eroa tura 
lui. Ibadula a avut, însă, de rezol
vat cea mai dificilă problemă: acor
darea autogtsfelor. Efectiv, ea nu a 
putut satisface toate cerințele, 
cepuse să o 
scrisese !

• Cea mai 
dovedit a fi 
Mira Milo«evici care, înainte de a 
juca handbal, a făcut parte din-

ansămblu folcloric iugoslav.
care au întrecut 

unui

doară mîna... de

din 
co- 
un 

vor

1-

In
cit

bună dansatoare 
handbalista iugoslavă

s-a

tr-un
• în seara în 

echipa Ungariei, la capătul 
joc de mare dîrzenie, handbalistele 
românce ascultau la radio comen
tariul partidei. In momentul cînd 
ti nărui nostru portar, Elisabeta Io-

Explozia fericirii 
după victoria re
prezentativei noas
tre în ultimul 
meci al turneului! 
Simona Arghir 
(in dreapta) este 
îmbrățișată de 
o... mică handba- 
listă, care 
este alta 
Ibadula 
spiridușul
nalei noastre. In 
stingă, antrenorul 
Gabriel Zupră- 
vescu

Dragoș NEAGU
nescu a auzit cuvintele de laudă 
ce-i fuseseră adresate, a început să 
plîngă. în zilele următoare poarta 
ei devenise și mai greu 
rat...

• Au 1 
minute < 
U.R.S.S. 
persoana 
ria Matșuba. De anul trecut și pînă 
acum ea se 
....blondă și

0 Toată 
asemănarea 
echipa de tineret a României), cu 
fosta internațională Antoneta Oțe- 
lea. Puțină lume știe, însă, că tînă- 
ra handbalista, care promite să 
urce repede cele mai înalte tren'e 
ale măiestriei sportive, este... veri- 
șoara ex-internaționalei de care a- 
minteam.

• Afluența de sportivi cazați la 
elegantul hotel „Unirea" din Iași 
producea, în anumite ore, o mare

Al COSMONAIIȚIIOR
să-și în- 
pregăti- 
gimnas- 

un sport 
îndemî-

regreta-

ori 
fost 

de 
din 

este 
ve-

de perfo-

mai multe 
al echipei

trebuit să treacă 
din primul joc

pînă să recunoaștem în 
i Măriei Litoșenko pe Ma-

tunsese scurt, devenise 
se... căsătorise !

lumea a fost izbită de 
Georgetei Vasile (din

aglomerare a liftului. De aici a ve
nit ideea odihnei... active. Mai 
multe sportive urcau pe jos și, 
stînd la etajele 11 sau 12, se pare 
că făceau, într-adevăr, un veritabil 
antrenament de condiție fizică,

• Cel mai fericit om la termina- 
narea jocurilor din „Trofeul Car
pați" 
Marin Marin. Din penultima 
întrecerilor el devenise tatăl 
fetițe...

• în echipele prezente la Iași 
aflat două cupluri de... surori: 
ra Torti și Milka Veinovici (în 
mația Iugoslaviei) și Borbela Toth 
Harșanyi cu Katalin Laki Plane (în 
formația Ungariei).

a fost tînărul arbitru român 
zi a 
unei

s-au
Ma- 
for-

„Ori de cite ori m-au întrebat 
tinerii cu ce trebuie 
ceapă un cosmonaut 
rea, lș-am răspuns : 
tica acrobatică. Este 
care dezvoltă forța, 
narea și curajul".

Cuvintele aparțin
tului cosmonaut sovietic Vla
dislav Volkov, de două 
erou al Uniunii Sovietice, 
președinte al Federației 
gimnastică acrobatică 
U.R.S.S. Amintirea sa 
cinstită de sportivii țării
cine și prietene printr-un 
mare concurs internațional de 
acrobatică dotat cu „Trofeul 
memorial Vladislav Volkov" 
care a reunit, recent, la Mos
cova 15 echipe din U.R.S.S. și 
două reprezentative de peste 
hotare : ale Poloniei și Bulga
riei.

Deosebit de spectaculoasă, 
întrecerea a atras un mare 
număr de spectatori printre 
care și o serie de cosmonauți. 
Unul din ei, Valeri Kubasov, 
a oficiat în calitate de arbitru 
principal al concursului, iar 
binecunoscutul Iuri Titov, a 
fost prezent și în calitate de 
actual conducător al forului 
de specialitate. într-o scurtă 
alocuțiune; Titov a recoman
dat tineretului să practice 
gimnastica acrobatică, aceasta 
fiind utilă și în practicarea 
altor discipline ca gimnastica 
sportivă, luptele, săriturile în 
apă ș.a.

După cum se vede, acroba
tica este sportul favorit al 
cosmonauților sovietici.

1

CĂRȚI NOI IN EDITURA STADION

să fii fără Încetare
A

PROPRIUL TĂU CIOPLITOR*)
MOTTO : „...cine nu recitește, nu 
știe să citească4*

Bădulescu, Iuliu Hațieganu —, la

G. CALINESCU

Cu o săptămînă în urmă, în cadrul 
aceleiași rubrici, a fost prezentată 
cartea profesorului D. Popescu-Coli- 
bași. „Cum am antrenat", lucrare 
dedicată uniți dascăl a cărui compe
tență profesională și pasiune pentru 
această nobilă 
îndruma- ia 
Virgil Roșală.

Iată, însă, c 
scos recent d 
semnat ’de ace 
înscrie . 
pariții din ultima vreme, ea fiind o 
pledoarie pentru muncă, omenie, vo
ință și pasiune, elemente pe care 
autorul le consideră indispensabile 
în activitatea omului de la catedră.

îmi este greu ca în spațiul restrîns 
pe care îl am la dispoziție să pot 
prezenta pe larg acest volum care 
mi se pare a fi o bijuterie pedago
gică ce sintetizează : „o parte din 
gîndurile și frămîntările unui trecă
tor care a iubit mișcarea, natura si 
libertatea. Pe cit puterile l-au aju
tat, el s-a străduit să facă și pe ele
vii săi să le îndrăgească".

Fie că se referă la precursorii 
educației fizice din România —

meserie i-a fost mereu 
întreaga sa carieră :

editura Stadion a 
sub tipar un volum 
profesor, caște ce-se 

printre -vele mai izbutite a-

«îltinerii profesori, la rolul cercurilor 
pedagogice, la pregătirea profesiona
lă, la însemnătatea lecturii pentru 
desăvîrșirea culturii sau la alte as
pecte ale mișcării de educație fizică, 
Virgil Roșală este călăuzit de ideea 
că „numai lucrul pornit din cugetul 
curat al omului și încălzit de văpaia 
inimii nu-i sortit deșertăciunii".

Desigur, ar fi încă multe de spus 
despre 
dar ne 
tinerii

cartea
oprim aici, cu 
ce abia bat la

profesorului Roșală, 
convingerea Că 
oorțile acestei

L ÎN JOACĂ
structorilor de schi cu 
preșcolarii și școlarii 
mici.

Lucrat cu pasiune, fil
mul prilejuiește îneîntă- 
toare apariții de copilași 
pe schiuri, care pot deve
ni, cîndva, veribabili 
campioni. Pelicula, chiar 
dacă are unele stingăcii

datorită inexperinței 
schimb, e foarte intere
santă prin lumea ce tn- 
fățișeazâ și obiectivele ce 
își propune.

Filmul a fost realizat 
■Je prof. Cecilia Nichita, 
de la Liceul din Mineciu- 
Ungureni, cu voioasa 
participare a tuturor co
piilor din localitate.

Horio ALEXANDRESCU

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca- 
tren pentru fetele noastre de la hand
bal:
Cîștigînd acest turneu 
Și-al Carpaților Trofeu. 
Handbalul acum, prin voi, 
A urcat pe... piscuri noi!

musețea. Altfel, reținut și el
această fază excepțională.

S.G., BECLEAN. Poezia este una. și-., 
părerile exprimate în versuri înseamnă 
altâeva. De ce trebuie, neapărat, să um- 
blațî după rime? bacă, într-adevăr, aveți 
ceva de spus, puteți faefe acest lucru, 
în ciroză. E măi... sănătos!

PETRU DfcbIMAN. COMUNA DEZNA. 
Vreți să știți, în ce an C.C.A. și-a schim
bat numele în Steaua. în 1962. Sper că1 
nu vă interesează luna, ziua și ora!

• VASILE GEAMĂNU. TG. JIU. „Am o 
propunere, si anume să se confecționeze 
și la noi plase, care să He montate la 
o distanță de 3—4 metri de linia porții. 
Nu credeți că, în felul acesta, golurile 
ar fi mai spectaculoase, mai „gustate" 
de public? N-avem pretenții atît de 
mari. Am fi mulțumiți dacă șuturile, 
înaintașilor noștri ar nimeri poarta. 
Dacă echipele proprietare de terenuri 
ă.r fi sigure cl-e asta, n-ar ezita, proba
bil. să facă o cheltuială iri plus. Așa.- 
însă, păcat

AUREL
BRATCA : 1) Ați pierdut. 2)
răspuns ca și la prima ihtrebr.7 
egi n-ăți pus-o și'pe a treia!

MIRCEA BOCA, ARAD. Am 
să țin și o asemenea evidență, 
lungul anilor: dacă golurile au 
înscrise cu capul saU cu piciorul, prin 
stingă portarului sau prin dreapta lui. 
Este o lipsă a mea.

AUREL MOCANU. BUCUÎIEȘTI ,.O ln- 
xdtUră de la 11 tnetti se repetă, din cău- 
ză că portarul s-a mișcat-, 
executarea loviturii, iar mingea _ 
în aut (Dacă intra în poartă, potrivit

DOREL PONORAN, DUDEȘTII NOI. 
„Ce fie intîmplă cu fostul portar al echi
pei C.F.R. Cluj, Mărculeseu, care in 
prezent,este legitimat la Petrolul, dar nu 
apare tn prima echipă și, după cite știu, 
nici in echipa de tineret, unde apără 
Căunei ? Și pe mine m-a frămîntat 
această întrebare. Și i-am pus-o lui... 
Ion Poștașu. Lucrurile stau așa: Pe
trolul s-a gindit c.?l Mărculeseu, un por
tar talentat, 1-a.r putea înlocui pe Mihai 
Ionescu, într-o zi mai depărtată sau mai 
apropiată. Dar, după cum vedeți, Mihai 
Ionescu nu vrea să îmbătrânească. To- . 
tul este să nu îmbătrânească Mărcules- 
cu. așteptînd!

GHIZELLA LAZIN. SATU MARE. 
Fiul dv., Vasile. termină anul acesta 
Facultatea de educație fizică (3 arii) 
si. dorind să devină un antrenor buh, 
vrea să urmeze LE.F.S.-Ul. E prea tîrzîu 
pentru anul acesta și prea devreme 
pentru anul viitor. Cu o lună-două îna
inte de începerea noului an universi
tar. adresați-v^ secretariatului I.E.F.s. 
(curs fără frecvență) București, strada 
Maior Ene nr. 12.

VIOREL LIXANDROAIE, SATUL CRA- 
CIUNEI. Nu Cavâi ci, am impresia, 
prietenul dv. își încheia șireturile în 
clipa cînd Dumitru a deschis scorul,

*) Virgil Roșală — Din însemnările 
unui profesor. Editura Stadion 1972, 
106 pag., 4.25 let

ALBIN MORARIU 
maestru emerit al sportului

în meciul Steaua — Dinamo, în urma 
unei acțiuni și a unui șut de toată fru-

• ■ <

.-‘i :• c i
3 ' / •

profesiuni, vor găsi cîteva „însem
nări* scrise din inimă către inimă. 
Vom încheia remarcînd străduința 
lui Petre Dungaciu care a alcătuit o 
listă bibliografică, aflată la sfîrșitul 
volumului. ce cuprinde lista celor 112 
articole publicate de profesor în pes
te o jumătate de veac.

100
MECI DE

serbat împlini-

La ce-ful ringului lui Andrei Demeter, în meciul pe care acesta l-a sus
ținut cu Titi Dumitrescu, cu ani in urmă. Demeter și Axioti aveau să 

stringă mina învingătorului: Titi Dumitrescu

țării 
de 

vrea 
din

Dacă în 1963 s-a 
rea a 100 de ani de la înființarea 
primei federații de fotbal din lume, 
cea engleză, ne aducem aminte și 
de acel meci de pe „ Wembley", în 
care Anglia a întrecut o selecțio
nată a lumii, cu 2—1. zilele tre
cute. mai precis la 30 noiembrie, s-a 
împlinit un nou centenar. Este vor
ba de cei 100 de ani care au trecut 
de la disputarea primului meci 
inter-țări din lume: Scoția — An
glia 0—0, la Glasgow. Cel măj in- 
teresant lucru, legat de acest meci,

e'orul Marcel 
la categoria

viu* și fenta extraordinar. Era greu 
să-l prinzi, cu toate că avea „garda 
deschisă*. Nici r.u știu cîr.d s-a ter
minat această partidă. Am pierdut 
— firesc — la puncte

— Ai boxat și cu i 
Thil, campion mondia 
mijlocie...

— Vrei să spui .gigantul Thil*... 
surise Axioti» Trebuia să dai dovadă 
de curaj ca să rămii singur cu el 
între corzile ringului. Thil era un 
tanc ce mergea mereu înainte, fără 
să-i pese de lovituri. Și totuși, vreme 
de opt reprize, am reușit să-i parez 
atacurile si să-l contrez eficace. In 
rundul opt. însă, mi-a spart arcada 
cu capul. Pir.ă atunci, fusese un per
fect meci nul—

— Tinerii noștri pugiliști. cred că 
pot învăța multe din experiența du- 
mitale—

— Am fost multă vreme antrenor 
și mă mi adrese că am pus și eu umă
rul la dezvoltarea boxului din țara 
noastră. Am fost, alături de Ion Popa,

și antrenor al reprezentativei 
noastre. Și acum stau de vorbă 
multe ori cu tinerii pugiliști. Aș 
să le dăruiesc cit mai multe 
experiența acumulată...

— Crezi că, actualmente, avem ele
mente de nădejde ?

— Desigur. E drept, nu mai există 
„echipa de aur" a anilor 1950—1958, 
cu Dobrescu, Șchiopii, Toma Con
stantin, Mărgărit, Linca, Tiță, Ne
grea. Ciobotaru și ceilalți... Avem 
totuși pugiliști puternici ca frații 
Cuțov, Pometcu, Năstac, Paul Do
brescu, care duc și vor duce mai 
departe tradiția și succesele acestei 
discipline. Trebuie însă făcut totul 
pentru ca tinerii să cunoască adevă
rata frumusețe a acestui sport, să fie 
atrași în număr cit mai mare în „ca
reul fermecat"... Noi, boxerii bătrîni, 
le stăm întotdeauna la dispoziție, cu 
toată dragostea pe care o păstrăm 
mereu vie în inimile noastre, încă 
tinere și entuziaste, cînd e vorba de 
box...

George MIHALACHE

de bani și de iluzii!
DREGHINAS. COMUNA

... - - - Aceiași
și la prima întrebare. Bine

neg1 ii at 
de-a 
fost

înainte de 
a ieșit 

le-

caeră gol). Este permis 
âecît cel care a execu- 
lovitura, să încerce, la

gil avantajului, 
un alt jucător 
tat prima oară 
repetare, executarea loviturii de la 11 
metri?" De ce nu? Prima lovitură a 
fost... ștearsă cu ■ bdrfetele.

I. P„ COMUNA HOREA. 1) Da. 2) Pri
ma pasiune sportivă a lui Ilie Năstase? 
Ca a tuturor: fotbalul. A fost legitimat, 
ca junior, la Steaua 3) „Credeți că ar 
accepta invitația de a vizita, în 1973, 
unele localități din munții Apuseni?". 
Poate că da. Eu unul, aș veni. Dar nu 
mă invită nimeni!

I. LAPOS, BISTRIȚA. Stadionul „23 
August" din Capitală are aproximativ 
65 000 de locuri, dar dacă I.E.A.B.S. are 
norocul să-i vină numai spectatori ca... 
Virgil Ogclșahu, se umple de bani. In 
schimb, nu 
telile, dacă 
banul 1

știu cum mai iese . cu soco- 
toți spectatorii arată ca Bi-

Ilustrații : N, CLAUDIU

AM DE LA PRIMUL
FOTBAL INTER-ȚARI

este acela că buna lui desfășurare 
a fost asigurată de cei doi căpitani 
de echipă, întrucît pe atunci 
păruseră încă arbitrii. Parcă 
zim pe unii malițioși spunînd 
bine !“

nu a- 
îi au- 
: „Mai

startul mai devreme: în anul 1871— 
1872. în Scoția, primele jocuri de 
campionat au avut loc în sezonul 
1890—1891, iar cele de cupă, în se
zonul 1873—1874.

Iată, acum, cîteva date despre 
fotbalul acestor două țări, pioniere 
ale soccerului mondial:

• Primul campionat divizionar 
s-a disputat în Anglia, în sezonul 
1888—1889, cu participarea a 12 
echipe. Meciurile de cupă au luat

• Doi jucători englezi dețin pri
mele locuri pe lista fotbaliștilor cu 
cele mai multe prezențe în echipa 
națională (în Europa, cel puțin): 
Robert (Bobby) Charlton, cu 106 
selecționări (între anii 1958—1970) 
și William A. Wright, cu 105 jocuri 
în reprezentativa Angliei (între anii 
1946—1959).

• Recordul longevității îl deține 
Stanley Mathews. El a jucat în di
vizia A a Angliei, timp de 33 de 
ani, pînă la vîrsta de 50 de ani!

• Palmaresul întîlnirilor dintre 
Anglia și Scoția este favorabil... 
scoțienilor. într-adevăr, din cele 89 
de partide jucate pînă acum, sco
țienii au cîștigat 35, englezii 32, iar 
22 de meciuri s-au terminat la ega
litate.

• Victorii engleze senzaționale: 
pe teren propriu, 9—3 în 1961 și 
7—2 în 1955. Infringed dureroase: 
1—6 în 1881 și 1—5 în 1928, la 
Londra și 2—7 în 1878, la Glasgow.

Frederic MOISES
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Am ajuns — într-o duminică în duminica aceea un program 
de noiembrie — la Sf. Gheor- 
ghe, nici prea devreme, nici 

prea tîrziu. Tocmai la ora cînd 
numeroși oameni de toate vîrstele 
ieșiseră la plimbare. Fără să 
stăm pe gînduri, am pornit 
sălile și terenurile de sport, 
tru a le lua... pulsul în această zi 
de odihnă de la sfîrșitul săptămînii.
HANDBALUL — CAP DE AFIȘ

De cîteva minute ne aflăm în 
fața unui avizier. Instalat la intra
rea în sediul C.J.E.F.S. — Covas- 
na, acesta informa publicul tre
cător asupra orei și locului de des
fășurare a diferitelor competiții. 
Handbalul deținea capul de afiș. 
El a fost prezent pe terenurile 
Școlii sportive („Cupa Aniversării 
Republicii", cu participarea unor 
formații din Bacău, Ploiești si 
București) și pe cele ale bazei 
sportive C.J.E.F.S., unde în mo
mentul sosirii noastre, • se desfă
șurau meciuri din campionatul ju
dețean feminin și masculin. Am 
pornit mai departe. Pe stadionul 
„23 August" am asistat, împreună 
cu numeroși amatori de fotbal, la 
o repriză din interesantul cuplaj 
fotbalistic de categoria C. în sala 
Liceului nr. 1, iubitorii baschetu
lui au urmărit o competiție femi
nină. Mai tîrziu aveam să consta
tăm că prietenii credincioși ai jo
cului de popice erau, în pofida 
condițiilor improprii de vizionare, 
prezenți pe arena cu patru piste, 
unde își disputau întîietatea echi
pele Oltul Sf. Gheorghe și Voința* 
Tg. Secuiesc. Prin urmare, specta
torii și sportivii legitimați au avut

destul 
r

de atractiv.

LINIȘTE DEPLINĂ

HANDBAL

mai 
spre 
pen-

au făcut în această ziCe 
toamnă tîrzie cei mai tineri

de 
spor

tivi ? După cum am fost informați, 
o parte dintre elevii sportivi ple
caseră pe ogoare, pentru a ajuta 
la strîngerea recoltelor de proumb

tuar
Fetele
prin
— pur și simplu — să-și omoare 
timpul, neavînd altceva mai bun 
de făcut Iar, 
le de baschet
Liceului
terenurile
CJ.E F5-, pista de atletism a sta
dionului

și se întorceau pe celălalt, 
și băieții care au trecut 

fața noastră păreau că vor

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎMĂ, LA

și cartofi. Cei mai mulți au ră
mas, însă, pe lingă casele lor. Cir.d 
am văzut terenurile de sport ale 
Liceului nr. 2 și cele ale școlilor 
generale nr. 3 și 4 pe care dom
nea o... liniște deplină, nu am în
țeles de ce aceste baze sportive r.u 
erau populate de cei pentru care 
au fost amenajate?

PISTA... PLICTISELII

Spuneam la început, că ner.umă- 
rați tineri se plimbau pe bulevard. 
Reîntorși în centrul orașului, i-am 
privit din nou. La un moment dat 
figurile unora ne-au devenit cu
noscute; mergeau agale peuntro-

nr. 
de

in acest timp, săli- 
și gimnastică ale 

1 deveniseră libere, 
tenis din incinta

„23 August* și alte baze

SF. GHEORGHE

care doresc să practice sporturile 
preferate, ne-a explicat Interlocu
torul. -Echipamentul există. Tere
nurile de asemenea. Lipsește în 
schimb inițiativa. Conducerile unor 
asociații puternice, ca de exemplu 
Oltul. Unirea. Carpați sau Con
strucția au posibilități să organi
zeze concursuri recreative pentru 
salariații unităților industriale pe 
linei care funcționează. An uitat, 
se pare, de sarcinile ee le revin in 
acțiunea de a atrage cit mai multi 
tineri și virstnici pe terenul de 
sport. Nu-mi amintesc ca cineva 
să fi zăvorit ușile sălilnr «au por
țile stadionului, atunci cind aces
tea au (ost solicitate de către 
ciații rare nu au amenajări 
tire corespunzătoare. Dar. diz 
cate, sint instructori voluntari »i

care așteaptă să tie trasă de 
că. pentru a-si mdrpitni ah 
le. iacă ceva: maS prwăeaori de 
educație fizicâ mai cnaauui ișâ rea
lizează doar sarcinile de 
iacerrind să jostifice că 
timp peatru a m 
desfășurare a uaui 
sportiv recreativ ia 
scoală*.

AZP22UP d. măcar 
ari: CJ-E.F-S- cit ! 
tori care răspemd de desr 
sporta-zi fa 
ria de a S 
petițicrală. 
ere va hs 
anor coecxz

I

IERI, IN 16-IMILE „CUPEI ROMÂNIEII

g După primul turneu al campionatului masculin

UN ECHILIBRU NU
O neobișnuită încărcare a progra

mului competițional, mai ales pe plan 
calitativ — recent încheiata și atît de 
agitata ediției a „Trofeului Carpați" 
este, credem, un exemplu pe deplin 
edificator — a făcut ca unele con
cluzii legate de desfășurarea primului 
turneu de sală al campionatului mas
culin de handbal să parvină cititori
lor puțin mai tîrziu. Ținind, însă, 
seama de problemele ridicate de cele 
15 partide consumate, nu de mult, in 
Sala sporturilor din Pitești și avînd 
în vedere, în special, felul în. care 
s-au comportat cu acest prilej cele 10 
formații divizionare, considerăm că 
și în cazul nostru este potrivit acel 
proverb care spune că: „mai bine mai 
tîrziu, decît niciodată..."

Deci, încercînd o retrospectivă la 
cele trei zile de handbal de la Pi
tești vom începe prin constatarea (îm
bucurătoare numai în parte!) că a- 
ceastă primă întrecere a calendarului 
intern a atins un echilibru valoric, 
care face ca fiecare joc să fie des
chis oricărui rezultat, echipele frun
tașe concretizîndu-și superioritatea cu 
greu, prin luptă acerbă și. nu de pu
ține ori, la limită, victoria lor stind 
sub semnul îndoielii pină în ultimele 
clipe ale întilnirii. Este suficient să 
amintim în acest sens că lidera ac
tuală a clasamentului, Steaua Bucu
rești, a cîștigat două din cele trei 
meciuri de la Pitești cu multe emoții, 
fără claritate, la un gol diferență : 
15—14, și 13—12. Și în fața cui ? A 
echipelor Independența Sibiu și, res
pectiv Politehnica Timișoara, care nu 
au strălucit — cel puțin pînă acum 
— în campionatul diviziei A. Ocu
panta locului secund, Universitatea 
București a cedat șefia plutonului în 
turneul de la Pitești tocmai din cau
za comportării modeste din cele trei 
partide disputate acolo. O victorie 
conturată ceva mai net abia în re
priza secundă la Universitatea Cluj, 
un meci nul (15—15) cu Minaur Baia 
Mare și, în ultima etapă, rezultat fa
vorabil numai la un gol diferență în 
fața ultimei clasate. Voința București 
(17—16). Punctul cedat handbaliștilor 
din Baia Mate a fost, însă, suficient 
de... mare, pentru ca studenții bucu- 
reșteni să coboare de pe prima treap
tă a clasamentului pe cea de a doua. 
Dar, dintre pretendentele la primele 
locuri, cea care a ieșit din „viitoarea" 
de la Pitești cu palmaresul cel mai 
„șifonat" a fost, fără discuție, Dinamo 
București țin tâ în șah (11—11) de 
Dinamo Brașov și învinsă la capătul 
unuia dintre cele mai frumoase jocuri 
văzute în ultima vreme, de Universi-

di oa- 
kx-ul

VALORIC CARE 
tatea Cluj (21—23). în acest fel, 
moviștii bucureșteni au pierdut 
trei din clasament, poziție pe care *-
pare acum, surprinzător, dar pe dephn 
meritat, formația Minaur Baia Mare.

Această succintă rememorare a ce
lor mai importante .evenimente* - 
petiționale din turneul de la Pitești 
demonstrează clar apariția acei-i e- 
chilibru valoric despre care an a- 
mintit chiar la începutul comen’-arv;- 
lui nostru. Spuneam mai Înainte ci 
acest fenomen poate fi considerat 
îmbucurător doar în parte. Mai pre
cis acea parte care se referă la atrac- 
tivitatea unei competiții, la creșterea 
interesului pentru disputa celor mai 
bune echipe masculine de handbal 
din țara noastră. Sub acest a-oert, 
nimic de zis, încleștarea din canipio- 
r.at reprezintă un progres. Din pă
cate, insă, numai sub acest aspect : 
Pentru că, în realitate, nu este vorba 
de un real progres, ci de o stagnare 
in evoluția formațiilor fruntașe, care 
nu-și onorează decit parțial poziția 
ce o dețin în handbalul nostru mas
culin. Dacă în cazul Universității 
București ar putea fi prezentată, ca • 
scuză, atingerea limitelor de rezis
tență fizică In cazul celor 6 jucători 
care duc greul (ți 
schimb la Steaua si 
rești orice „argument" 
meinic susținut

Cu alte cuvinte, tn 
țiile din mijlocul ți partea de jos a 
clasamentului să 1 "
reviriment așteptat 
foarte multă - vreme 
că să... tremure > echipele frun
tașe prin valoarea lor, am asistat, de 
fapt, la fenomenul invers. Cele mai 
bune tcam-uri' au coborît pe scara 
valorică, slăbiciunile lor fiind prompt 
speculate de acele echipe aflate in
tr-un oarecare progres sau de cele 
„Înfometate" de puncte și ambiționate 
să scape din zona retrogradării.

Specificarea că există totuși for
mații care se află „într-un oarecare 
progres" se referă la Universitatea 
Cluj, în primul rînd, și apoi la Mi
naur Baia Mare, ambele puțind fi 
socotite, pe drept cuvînt, revelațiile 
turneului de la Pitești. Studenții clu
jeni, despre care se știa că se spri
jină îndeosebi pe Schobel și Tudosie, 
alcătuiesc, din nou, o echipă sudată, 
bine pregătită sub raport tehnic și 
tactic, capabilă să treacă cu bine 
chiar și cele mai dificile examene 
competiționale. Alături de cei doi 
„olimpici" amintiți mai înainte, acum 
Universitatea Cluj contează și pe a- 
portul foarte util al lui Sajgo, al pi-

ce greu.-). în 
Dinamo Bjcu- 
nu poate fi te-
loc ea forma-

realizeze acel 
de multă. 

■ și să fa

vagilae Pupo Ses iștea 
portarului KeiL Vjc-j
ctui a Dira-nc Bacsresri a repee- 

na meriMtt la ta
că: eneleat. stadențB
punedad decas.r la c.urseie
rfnd era j ia iafericri^se ccczixă • 
Avăszri ce Universitatea CT:;, o buaâ 
i apret ie ia acest prim turneu de sală 
al campăoautuhai a lăsat Minaur Eo:a 
Mare. Becef-c ->d oe ccod:vi re sre- 
glrire si parti-rirsare la cceipefcță oe- 
osetete. din acest oraș
intrat in ierarhia superioară a hanri- 
bulahai rostra au mari posdKiități să 
desmostreze tă poziția loc fr--.tasi 
au este efemeri. Echipa bâiaaăreanâ 
are aa portar foarte bun (NegcvarK 
au pivot aflat ia valoare 1 celor mai 
buni jucători dia țară de pe acest 
post tPanțirut. doi interi cu forță de 
sat (Palko si Alboaica). an conducător 
de joc. remarcabil mai ales in apă
rare Kiss' ți o extremă activ ă. pe- 
riculoasă (Răzor). Antrenorul Lascăr 
Pani a mai dovedit ți In alte ocă
ri:. pe alte meleaguri, că este ca
pabil să .topească* inteligent aceste 
valori Intr-un tot bine Închegat, In- 
tr-o formație ce poate aspira cu șan
se serioase la primele locuri ale cla
samentului.

După cum se vede, in campionatul 
masculin de handbal s-au produs 
unele mutații. Ele n-au apărut, din 
păcate și fără a provoca cîteva— 
„seisme", concretizate in abateri des
tul de grave nu numai de la regula
ment, ci și de la normele generale 

— de comportare pe un teren, de sport. 
La timpul potrivit am semnalat citi
torilor eele iiUimpiate, -!» curînd vor 
fi cu^^TrV;U -SâfWțTOhi’.e. Impor
tant este, însă, ca „scene" de genul 
ceior văzute la Pitești să dispară de
finitiv din handbal, pentru că pro
gresul chiar și într-un clasament nu 
se poete obține, niciodată și niciunde, 
cu... pumnii!

Colin ANTONESCU

răreteau bol

NE BUCURA

INIȚIATIVA?

a
' C-.—ie Jră o intervenție salutară (Fază din meciul Chimia

Fotoi I. MIHAiCA

CHIMIA FAGARAȘ - DINAMO BUCUREȘTI 0-7 (0-4)
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Cel mat bun 
care a înscris
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Deoarece

Luni 4 decembrie 1972, orele 12,30, în sala Dalles

ATLETISMUL LA JOCURILE OLIMPICE"rr
Centrul de cercetări științifice 

și documentare tehnică al 
C.N..E.F.S., Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță lec
ția din cursul de reciclare, cu

titlul : „Atletismul la Jocurile O- 
limpice".

Expunerea va fi făcută de prof. 
P. Zîmbreșteanu, în sala Dalles 
(B-dul N. Bălcescu nr. 18), luni 
4 decembrie 1972, la orele 12,30. 
Va urma un film artistic.

• Sala sporturilor din B:war„ a 
gâzdrit. timp ce trei tie. ca«nș>etț-* 
femlninâ dotată cu Chpa Țaâehiîui 
Botoșani, la care au lnat parte e- 
chipele Universitatea Las:. Cnofecția 
Dorohoi. Confecția Focșani $; Viito
rul Dorohoi. Iată rezultatele înre- 
glstrate : Universitatea Iași : 89—32 
cu Confecția Focșani. 84—20 cu 
Confecția Dorohoi și 98—51 cu 
Viitorul: Viitorul Dorohoi : 67—57 
cu Confecția Dorohoi și 62—50 cu 
Confecția Focșani : Confecția Do
rohoi : 33—27 cu Confecția Focșani. 
Clasament final : 1. Universitatea
Iași, 2. Viitorul Dorohoi, 3. Confec
ția Dorohoi. 4. Confecția Focșani. 
(SIMION LAMFIT — coresp.).

„CUPA 13 DECEMBRIE4* LA CICLOCROS
Tradiționala competiție de ci- 

clocros „CUPA 13 DECEMBRIE", 
aflată la cea de a 13-a ediție, va 
avea loc astăzi, în Capitală, pe tra
seul din jurul cartierelor Floreasca 
și Herăstrău. Vor participa cicliști 
fruntași, juniori I și II.

„CUPA CARPAȚI- LA POPICE
(Urmare din sag l)

In dorința de a extinde competi
ția, forul de resort a prevăzut din 
acest an și întreceri rezervate ju
niorilor. La actuala ediție și-au 
disputat întîietatea numai sportivii 
români, tineri popicari vizați a face 
parte din loturile republicane, care 
vor intra in pregătire pentru cam
pionatele europene de anul viitor.

Cum s-au comportat speranțele 
noastre ? Cei mai mulți dintre se- 
lecționabili au fost la înălțimea 
concursului, apropiindu-se și chiar 
reușind să întreacă o serie de se
niori din țară și de peste hotare. 
Sufragiile publicului le-au întrunit 
bucureșteanca Eva Litași și clujea
nul Anton Molnar, care au un stil 
eficace și, în același timp, elegant 
de lansare a bilei. Ei au tras cu 
multă siguranță, doborînd 410 și,

respectiv, 910 popice, rezultate de 
nivelul marilor confruntări interna
ționale. Se cuvine să mai subliniem 
comportarea unor tineri popicari ca 
Ion Paraschiv, Constantin Apostol. 
Elena Gonciar. Ștefan Horvath. Va- 
leriu Pîscoî și Elisabeta Sxilaghi, 
care, supuși în continuare unui a- 
tent program de instruire, pot ob
ține cifre superioare.

CLASAMENTELE FINALE : fe
minin — 1 Eva Litași (Voința Buc.) 
410 p.d. ; 2. Elena Gonciar (Rapid 
Buc.), 403 p.d. : 3. Elisabeta Szilaghi 
(Voința Tg. Mureș) 403 p.d. ; mas
culin — 1. A. Molnar (Record Cluj) 
910 p.d.; 2. I. Paraschiv (Construc
torul Buc.) 887 p.d. ; 3. V. Pișcoi 
(Rapid Buc.) 872 p.d.

ora 11 :

>

ora 8 : 
„Cupa

mergem

»
» ♦ *

BASCHET. Sala Giuleștî, de la 
ora 10 : Academia Militară — 
Politehnica București (m. A), Ra
pid — Politehnica (f. A) ; sala 
Constructorul, ora 9,30 : Con
structorul — Voința București 
(f. A).

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — U.T.A., te
ren Metalul, ora 11 : Metalul — 
Universitatea Craiova; teren 
Progresul, ora 11 : Progresul — 
Petrolul (meciuri din cadrul „Cu- 
iei României").

POPICE. Arena Voința, 
competiția internațională 
Carpați".

RUGBY. Teren Vulcan,
Vulcan — C.S.M. Suceava ; teren 
Parcul Copilului, ora 10 : Grivița 
Roșie — Precizia Săcele ; teren 
Olimpia, ora 9,30 : Sportul stu
dențesc — Gloria (meciuri din 
cadrul campionatului, Divizia A)

SCRIMA. — Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : Campionatul divi
nei B.

VOLEI. Sala Institutului pe- 
lagogic, de la ora 8,30 : Flacăra 
•oșie București — Universitatea 
Iași (f. B) ; Universitatea Bucu- 
ești — C.S.M. Sibiu (f. A) ; 
Ipartac București — Dacia Pi- 
‘ești (f. B) ; A.S.E. București — 
C. P. București (f. B) ; sala Giu- 
lești. de la ora 8.30 : Aurora Buc. 
— Unirea Tricolor Brăila (m. B) ■; 
Locomotiva București — Medi
cina București (m. B).

jgai

I
I
I
I
I

r»- Chjej* a 
i o carried of.» 
e* ăe t ccnal f *- 
-* ta
~ dte tea $se- 
sra âuoxvsd, 
l un. joc de an- 
h ra a pccc: re- 
tecrire ri ."hilar.

f:

r.u=_I Dar, fâgărâșenli s-au
rraeta: cu mult sub posibilitățile 
sritzte în teme;; natul Diviziei B. 
r^— » a abordat jocul fără nici o 
nre'-e-tie si. firesc, n-a Încercat să 
dea o replică mai v ig-uroasă vaioro- 
stete sâa adversar răci în momentele 
cted ec= arătam mai înainte, a 
znx rirăt-va. Oa-oețu puteau să 
Înscrie ri ei, dar înaintașii au ratat 
cz waarisț* mal multe ocazii, prin
tre tare țî na penalty min. 66) prin

Cete șapte grieri ale diaarnoviștilor

au fost marcate de : Doru Popescu 
(min. 20 și 40), Dinu (min. 23 și 38), 
Radu Nunweiller (min. 53), Sălceânu 
(min. 55) și Eucescu (min. 70).

Arbitrul P. Sotir (Mediaș) a con* 
dus foarte bine următoarele

CHIMIA I BODNARESCU 
meanu, Filip, Hodrea, Stoica 
CIVTAC — FEHER, Boantă 
fconcear), Ioniță, 
Gh. Nicoiae).

formații!
— Ar-
— MAC,
(min. 46,

Drăgoi (min. 75,

METALUL ORADEA „U" CLUJ 1-4 (1-2)
ORADEA, 2 (pnn teefo-i ce k> 

trimisul nostru). Această meri
tuoasă echipă crădeană din cam- 
pionatului MUNICIPAL a adus o 
formație de Divizia A pe terenul ei 
mititel de zgură și în fața a 4 000 
de suporteri, dornici să savureze o 
nouă „bombă" în Cupa României. 
Și, după numai 3 minute de la în- 

Iceputul partidei. Metalul era califi
cată în optimi (marcase Fagyes, cu 
un șwt -puternic de la 2D m '.). Stu- 

| denții clujeni s-au încovoiat o clipâ 
I cu gîndul. desigur, și la soarta Ier 

vitregă din campionat. Incomodată 
vădit de dimensiunile mici a’.e spa
țiului de joc. „U* Cluj combină 
sporadic și replică greoi acestei 
partenere plină de elan. Oaspeții se 
decid abia în min. 17 să expedieze 
primul șut pe poartă (Cîmpeanu) și 
acest mic succes a fost ca un fel de

I
I

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

mub„.z*toare. Cîteva in* 
penetrante ale tui Uiiâies- 

tearâ moral ii și, dușă

trîmbitâ 
curși uni 
nu Ie renx 
un șut VTOler.t al iui Iocescu pe 
lingă coarta lui Ștefan, superiorita
tea celor de la .1* se concretizea
ză prin golurile marcate de Uifâ- 
leanu (min. 24), Porasch- (min. 29) 
și Munteanu (min. 78 și B9).

Arbitrul ZI. Szecsei'.ffg. jîJureș) a 
condus bine următoarele formații • 

METALUL: Gantner — Frei.GUN- 
DER Gall Abraham — Ratz. VE
RES — Fagyes, IONESCU. TOTH. 
Lovaș.

UNIVERSITATEA : Ștefan — PO- 
RASCHI. MihăJă. Solomon. ClM- 
PEANV — ANCA. Far.ea Lazăr — 
vifAleanv. MUNTEANU, Mu- 
reșan (min. T0 Coca), Lîcâ.

km CUPEN

DINAMO î Rămureanu — Cheran,
SătnAreanu II, FI. DUMI

TRESCU (min. 46, P. Nicoiae) — 
DINU, RADU NUNWEIEEER - Săi* 
ceanu, MOtDOVAN (min. 46, FI. Du- 
m:trena). Dom Popescu, EUCESCU.'

P. VINTILA |

CITE SURPRIZE
VOR FI ÎN CELE

13 PARTIDE?
(Urmare din ■pag. I)

CONSTRUCTORUL GALAȚI - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)
GALAȚI, 2 (prin telefon, de Io tri

misul nostru]. O plăcută surpriză 
(pentru noi. care o vedem prima 
oară) această divizionară C, Construc
torul, alcătuită, de altfel, dlntr-o 
serie de jucători cu state mat vechi 
de serviciu pe la diferite formații 
din eșalonul secund al fotbalului 
nostru. Conștientă de «tc-urile ei (o 
bună organizare de ansamblu, elan_
îndoit, în condițiile terenului pro
priu), echipa gălățeanâ a abordat 
fără complexe jocul eu Jiul, pe care 
îndeosebi în prima repriză, a silit-o 
să se apere cu înverșunare peatru a 
scăpa fără gel.

Abia după pauză Jiul oferă o re-

PREDEALUL IN PRAGUL UNUI NOU SEZON ALB
(Urmare din pag. I)

instalațiilor și, ca întotdeauna La 
Predeal, nu cred că vor exista pro
bleme. Pentru pîrtii, deși nu sînt 
în măsură să cunosc amănunțit si
tuația, s-au făcut — totuși, cu oare
care întîrzieri — amenajări de ni
velare, pentru protecția schiorilor.

In ceea ce ne privește, am reali
zat, de pildă, chiar în aceste zi’.e 
un centru de închiriat materiale și 
echipament sportiv (schiuri, săniuțe, 
schi-boburi, bocanci) intr-un sorti
ment variat adaptat pentru copii 
și adulți. El funcționează chiar lingă 
pîrtie, în vechea cabană Clăbucet- 
sosire.

Teleschiuri portabile vor fi in
stalate pe piftiile de la Trei Brazi 
în apropierea noului complex a;;- 
mentar-hote’ier; în centrul orașu
lui Predeal vom deschide o sală de 
agrement cu jocuri mecanice, cu 
bowling ; va funcționa atît pentru 
turiștii străin: cit și români o școală 
de schi folosind instructori formați 
de F. R. Schi și Ministerul Turis
mului ; iar in ceea ce privește spa
țiile de cazare am rezervat cîteva 
surprize plăcute. Cabana Poiana Se
cuilor, renovată și modernizată dis
pune acum de instalații pentru în
călzire centrală și alimentare cu apă 
potabilă. La foarte multe vi'.e se fac 
lucrări de reamenajare și moderni
zare, altele vor fi regăsite de turiști 
într-o structură nouă (Arieșul din 
Predeal. Vîrful cu Dor de la Pîriuî 
Rece, cabana Timiș etc.). Toate lu
crările vor fi gata la 5 decembrie, 
astfel că sezonul poate debuta cu 
toate capacitățile noastre pregătite.

— Fiindcă ați amintit de capaci
tăți. cum poate veni la Predeal un 
turist ocazional, izolat, in tranzit • 
Unde și cum poate închiria • ca
meră ?

— Pentru perioada 20 decembrie 
— 15 ianuarie toate capacitățile rir.t 
acoperite. Pentru alte perioade, de 
la caz la caz, și în măsura unor 
eventuale renunțări. Locurile au fost

pitei ma: aoroape de pes^>uitâțiie *L 
Mijlocașii bi Iac ecum mai mult 
datoria, rlrf-riie «lai mai icrisîve ți 
mai inspirate, dar Roznai țt Szaba- 
cos țm-ri. se zr.ț-esr. ringuri cu 
ponarul. Af»t jocul s-a echilibrat și, 
tind tretă .M aștepta prelungirile, 
te mte. M. fzedașul Petrea a execu
tat o ioritari liberi^ lateral stingă, 
teolt înspre cotletul de la 11 m ; 1. 
Gabriel a ieșit la minge, dar dnd 
să boxeze 1 i:st vădit oostrucționat 
ce ic; adversari (înaintașii central;) 
si aria a putut sâ atingă balonul. 
.-.rt.tr— C Petrea n-a sancționat ire- 
g.iar.-ate».--- gea a ajuns în pi-
c.tarele iul Manriache care a expe- 
d-at-o în clasă. Gol neregulameniar, 
ducă părerea noastră, care elimină 
din Cupă pe Jiul, finalista de anul trecut.

Arbitrul C. Petrea (București) a fă
ră* • singuri greșeală, dar decisivă 
In stebiiirea rezultatului final.

CONS 1 kULTORUb : Șerbănotu — 
VUbPRANU. PODEȚ, OtTEANU, 
Petrea — Ploieșteanu. CERNEGA — 
Ghtra (teta. 54 Mar.ojebe), Vochin, 
Crsstesrtu MAST A.

JîUb I L GABRIEh — GEORGES
CU, Tonca.----------
AE. NAGHL EIBARDI — 
fmia. 7-‘> Naîdir.). Roznai, 
(min. 3t Dods), S2abados

Vt’.rea ș- P atra Neamț cu divizio* 
narele B. C.F.R.. Chimia și Ceah-, 
iă-l. chiar dacă gazdele se află 
oria zonele cenușii ale seriei în- 

din divizia secundă. E foarte 
.-.soant în „domeniul Cupei" să e- 
m ti pronosticuri. Cele 35 de ediții 
anterioare au răsturnat doar atîtea 
calcule meticuloase. Astăzi, marea 
șansă va intra și ea în scenă și, 
probabil, vom asista la cîteva sur
prize demne de renumele popu
larei competiții. Care vor fi aces
tea ? Rămîne să vedem în după 

meciuri
< 

arbitrii

A.S.A.

amiața aceasta, în cele 
care se vor

Meciurile 
lor i

• Știința
Tg. Mureș ; ____
• F.C. Galați — C.S.M, 

VLAICULESCU

disputa. 
de astăzi

13

Si

tarea

STOCKER, Onuțan — 
Urmeș 
Stoian

G. NICOLAESCU

Petroșani
I. CHILIBAR (Pitești) 

T ~.7 I, Reșița: 
EM. VLAICULESCU (Ploiești)
• Xagonul Arad — Sport Club 
Bacău : V. TOP AN (Cluj) • Au
tobuzul București — U.T.A.: z. 
DRĂGHICI (Constanța) • Metalul 
București — Univ. Craiova ; tR. 
MOARCAȘ (Brașov) o Carpați Si
naia — Rapid București : V. LIGA 
(Galați) • F.C, Bihor — Sportul 
studențesc: I. RUS (Tg. Mureș)
• Chimia Rm. Vîlcea — Steagul 
roșu : C. DINULESCU (București)
• C.S.M. Sibiu — Farul : o. AN- 
DERCO (Satu Mare) • Ceahlăul P. 
Neamț — C.F.R. Cluj: T. LECA 
(Brăila) • C.F.R. Pașcani — F.C. 
Argeș: C. MCULESCU (București)
• Minerul Lupeni — Steaua: G.
BLAU (Timișoara) • Progresul 
București — Petrolul Ploiești: C. 
GHIȚA (Brașov). jj

ORIENTĂRI Șl TENDINȚE ÎN FOTBAL
Sub acest titlu, Centrul de cer

cetare științifică și documenta
re tehnică al C.N.E.F.S. a pus 
la dispoziția Federației de fotbal 
și aceasta la rîndul ei, antreno
rilor de toate categoriile, trei 
broșuri cu un begat conținut me
todic și informațional, de un 
deosebit folos pentru orientarea 
și documentarea tehnicienilor 
care activează în domeniul spor
tului cu balonul rotund.

Grație acestor broșuri, care 
cuprind nenumărate articole și 
îndrumări ale unor reputați an
trenori de peste hotare (Sepp 
Herberger, Matt Busby, Tommy 
Docherty, L. Psenicikov, M. Bu- 
kovi etc.), tehnicienii noștri au 
posibilitatea să cunoască noutăți 
intervenite in metodica și con
ținutul antrenamentului. în teh
nica și tactica jocului de fotbal, 
modul de rezolvare a diferitelor 
probleme de instruire și medi
co-sportive, experiența persona
lă a unor colegi din alte țâri. 
Cităm. spre exemplificare, titlu
rile citorra din aceste interesan- 
’e . Plan de antrena
ment’ (săptăminal și lunar), 
.Lecții pentru pregătirea fizică

generală a fotbaliștilor", „An
trenament și instruire planifica
tă", „Antrenament de pregătire 
fizică în circuit (în sală),” „A- 
lergări diferite cu conducerea 
mingii", „Incăîzirea-alergări și 
jocuri de adaptare", „Pasarea 
mingii din alergare", „Pregătirea 
înainte de joc", „Angajamentul 
fizic decide", „Metode moderne 
in antrenamentul fotbalistului", 
„Granița n-a fost încă atinsă”, 
„Sistemele de joc 4—2—4 și 4— 
3—3", „Unele probleme tactice 
în jocul modern", „Observații 
biotelemetrice ale frecvenței 
pulsului fotbaliștilor în antrena
ment și competiții", „Sfaturi 
pentru instructorii echipelor de 
categoria a Il-a" etc. etc.

Adăugind faptul că multe din
tre aceste articole și, în primul 
rînd, cele care descriu diferite 
exerciții de antrenament, sînt în
soțite de schițe și desene, reiese 
mai bine valoarea documentară 
a acestor broșuri, precum și ne
cesitatea ca antrenorii noștri să 
le studieze cu atenția cuvenită. 
Pentru ei și în folosul lor au 
fost editate.



PERFORMANȚE EXCELENTE
ÎN „CUPA C ARPAȚI" LA POPICE
• ANA PETRESCU (ROMANIA) — 463, P. D. ți KLAUS BEYER (R.D.G.) — 1 007 P. D. ÎNVINGĂ
TORI MERITUOȘI • AZI ARE LOC PROBA MIXTĂ • JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CÎȘTIGĂTORII

Sîfnbătă au început jocurile de
cisive din cadrul competiției inter
naționale dotate cu „Cupa Car- 
pați“, rezervată seniorilor. Ieri, du- 
pă-amiază, au intrat în concurs 
toți marii campioni prezenți la 
București. Sarcina lor n-« fost u- 
soară și pentru faptul că ei aveau 
în față cîteva performanțe de nivel 
mondial, obținute de tinerii popi
cari români în reuniunea inaugu
rală. Astfel, rapidista Vasilica Pin- 
(ea (antrenor Tudor Buzea), aflată 
încă la vîrsta junioratului, reușise 
vineri seara să doboare, din 100 
bile mixte, 447 de popice, fără nici 
o lovitură în... gol. De asemenea, 
colegul ei de promoție, dar și de 
club, Marin Grigore (antrenor Ion 
Petru). îneîntase privirile soectato- 
rilor' prin precizia loviturilor sale, 
reușind în final un total de 969 
p.d.

în aceste condiții, misiunea cam
pionilor lumii, românca Elena 
Trandafir și iugoslavul Nicolas 
Dragas, precum și a celorlalți spor
tivi consacrați pe plan internatio
nal ă fost extrem de grea, ei fiind 
obligați să facă uz de întregul lor 
b8?ai de cunoștințe.

Confirmînd 
candidați la 
apropiat sau 
merii primei

rezultatele excelente au căzut rlnd 
pe rînd. în final au învins pe merit 
românca Anca Petrescu (antrenor — 
C. Neguțoiu) și Klaus Beyer (R.D.G.).

CLASAMENTELE TURNEULUI IN
DIVIDUAL t feminin — 1 An# Pe
trescu (România) 463 p.d.,' 2. Ildieo 
Grozăvescu (R) 459 p d., 3. Vasilica 
Pințea (R) 447 p.d.. 4 Heindrum Rie
mer (R.D.G.) 442 p.d., 5. Mariana

Antuș (R) 441 p.d., 6. Gertrude Apro 
(R) 428 p.d. Masculin — 1 K. Beyer 
(R.D.G.) 1007 p.d., 2. I. Băiaș (R) 997 
p.d., 3. I. Feltein (Ungaria) 983 p.d., 
4. M. Grigore (R) 969 p.d., 5. I. Tis- 
mănaru (R) 957 p.d., 6. N. Dragts 
(Iugoslavia) 948 p.d.

Astăzi are loc, de la ora 8, proba 
mixtă.

Azi, încep la Paris

Troian IOANIȚESCU

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE
9

DE MASA ALE FRANȚEI
TENIS

așteptările, principalii 
locurile laureate s-au 
au depășit pe perfor- 
reuniiini, într-o între

cere mult gustată de public. în care

PARIS. 2 (prin telefon). După 
cum am mai anuniau în sa’a Cou
bertin din Paris încep duminică 3 
decembrie. Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Frar 
competiție de mare amploare, 
care participă 111 jucători din
țări, printre ei aflindu-se și repre
zentantele României Maria .Alexan
dru și Carmen Crișan.

In urma tragerilor la sorț

19

țării noastre nu 
tur. urmînd să 

ul II cu echipa Suediei. Dacă 
obțin victoria 
vor juca apoi, 
reprezentativa 

partea cealaltă

va evolua în 
joace direct

l*- fo

Pentru a doua oară

jucătoarele
in 
în 
R.
a 
ftoală U.R.SS. — Cehoslovacia.

De luni vor începe probele indi- 
vid'uale. in care Maria Alexandru 
va in i’.nt. in primul joc. pe fran
ceza Bertraud, în turul I. Carmen 
Crișan are. însă, o sarcină mai di- 

id. in turul II. pe 
itoare maghiară

această inti 
semifinale. 

P. Chineze 
tabloului se

cu 
Pe 

conturează o semi

t.-e.lă. ea îutilms 
redutabila juc 
Kishazi

în marea finală
(Urmare din pag 1)

cioare", a trimis-o de fiecare dată 
în plasă, prin aceeași execuție. 
Este vorba de o lipsă de anticipa- 
'' :» sau de un stereotip format 

anevoie de modificat ?
că și una și alta, 
asemene- condiții, a fost 
ca Năstase să-și continue 
— ce se dovedea extrem de 

iar pe de altă parte,

a 
Cre-

tic .. 
deci, 
dem

In 
mal 
tica 
eficientă 
ne așteptam ca jucătorul american 
să încerce să mizeze pe o mai va
riată gamă de procedee tehnice. 
Totuși, Connors a ales calea... iner
ției și, indiferent de așezarea în 
tfefen sau de răspunsul adversaru
lui. a insistat pe loviturile hotărî- 
toare. chiar dacă momentul solicita 
si o altă rezolvare, poate cu mai 
mulți sorți de izbîndă. Și în acest 
fel. eficacitatea americanului a fost 
practic anulată împotriva unui ju
cător cu fantezia lui Năstase.

Pentru aceste, motive, supercam- 
plonuj nostru s-a impus pe toate 
planurile, jocul lui constituind o 
adevărată demonstrație de măies
trie. de execuții tehnice, care de 
care mai inedite. Smeciurile lui din 
rever, atunci cînd situația a impu
s-o, au atins perfecțiunea.

Comentînd semifinalele ..Turneu
lui campionilor" de la Barcelona, 
corespondentul agenției „France 
Presse" subliniază comportarea ex
celentă a românului IUe Ntatase. 
care a entuziasmat pe cei 4 580 de 
spectatori prezenți vineri noaptea 
în sala „Blau Grana". La capătul 
unei partide magnifice, transmite 
corespondentul francez, Ilie Năstase 
l-a eliminat cu destulă ușurință 
(6—2 6—2, 6—2) pe americanul 
Jimmy Connors, demonstrind că 
el posedă în acest sfirșit de sezon 
o formă remarcabilă Datorită abi
lității sale tehnice, jocul său s-a 
menținui tot timpul la o cotă 
înaltă, in care a putut fi admirată 
« gamă variată de lovituri. una 
mai eficace decît cealaltă. Astfel. 
Năstase se califică în finală, fără 
a fî pierdut un singur set in acest 
turneu".

Deși cealaltă semifinală 
hiicura inițial de 
tate în rîndurile 
disputîndu-se „în 
americanii Stan 
Gorman (primul 
mares evident superior celui de a'.

nor- 
tac-

nu se 
aceeași receptivi- 
spectatorilor. 

familie", i 
Smith și 

avînd și un pal-

ea 
între 
Tom

doilea), evoluția și mai ales dezno- 
dămintul ei au produs o adevăra
tă stupoare. Acțiocind in for a si 
cu o precizie rar intîlnită, Gorman 
a depășit orice așteptări. E! și-a 
adjudecat primul set cu 7—6 (Tie 
break), I-a pierdut in aceleași con
diții pe cel de al doilea t6—7). 
pentru ca să învingă in setul trei 
cu 7—5 (în ghemul doisprezece, el 
a făcut un break după ce Smith, 
în prelungiri, pe avantajul lui Gor
man. a făcut o dublă greșeală de 
serviciu). Cu toate că Smith a reu
șit un break în primul ghem din 
setul IV, Corman s-a distanțat 
apoi (4—2). Egalat, el a luat avan
taj (5—4) și, cu Smith la serviciu, 
scorul a ajuns 30—30 cînd Gorman 
a trimis un rever în cros formida
bil și imparabil (forță și plasa
ment). Deci 40—30 și mecibol pen
tru Gorman. Dar, a urmat un mo
ment de senzație la „Blau Grana”: 
după două ore și 43 de minute de 
luptă acerbă și în poziție extrem 
de favorabilă de ciștigător. Gor
man anunță arbitrii că abando
nează !?! Fără a da alte amănunte 
în plus, comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă precizează eă 
..a doua semifinală, care a opus 
pe americanii Stan Smith si Tmn 
Gorman, a avut un deznodămint 
cu total neașteptat La seanl de 
7—«. *—L 7—5. 5—( «♦—Ml ta

rei de a! terHea rtom te tzxaa- 
rea Ini Ga»man. rare piaâ atnri 
dominase partida printr-un jar mai 
sigur, acesta a abandonat, acuzând 
dureri lombare, sechele ale unei 
accidentări mai vechi”.

Acest epilog cu totul neașteptat, 
o adevărată lovitură ce teatre, a 
favorizat indiscutabil calificarea 
lui Stan Smith în finală Nîm»-; 
nu contestă marile calități ale ce
lebru iui fenisman californian. Dar. 
I» fel de indubitabil este și faptul 
că el s-a aflat în dificultate ex
tremă in această semifinală. Smith 
a vădit, de altfel, semne de exte
nuare. Dacă din acest motiv sau 
dintr-altul Smith nu a acționat la 
nivelul său obișnuit. râmîne de 
văzut. Cert este că Gorman a ma
nifestat o excelentă dispoziție de 
joc și evoluția lui pînă în r.o~ea- 
tul abandonului nu lăsa sâ se to
ft evada cu nimic finalul Ia care 
s-a ajuns. Amănuntele intime ale 
acestei situații ieșite din comun, 
vor fi. poate, greu ce depistat vreo
dată.

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID
AU DEBUTAT CU 0 VICTORIE 

IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
3-0 CU HAPOEL HAMAPIL

cunoș-

Cu meciul susținut, aseară, în 
sala Giulești, de voleibalistele de la 
Rapid, formațiile noastre de volei 
și-au făcut debutul în „Cupa cam
pionilor europeni”.

Calificată direct în turul al doi
lea, echipa giuleșteană a avut ca 
adversară team-ul Hapoel Hamapil 
din Israel. Așa cum era de prevă
zut, sportivele rapidiste au reușit 
să-și adjudece victoria, la un scor 
care ne scutește, in general, de co
mentarii.

Deși a cedat la un scor sever, 
formația Hapoel a impresionat, to
tuși, prin putere de luptă, prin dă
ruire. Din păcate, bagajul de
tințe tehnico-tactice nu le-a permis 
voleibalistelor din Israel să 
nă c rezistență mai 
mult mai experimentatelor 
adversare. De menționat, 
din sextetul de bază au făcut parte 
și patru jucătoare care au evoluat 
ia Campionatele europene din Ita
lia, de anul trecut Punctul forte al 
sportivelor oaspete a fost blocajul, 
în special in seturile 1 și 3, cu aju
torul căruia au reușit să anihileze o 
parte din atacurile rapidistelor. 
asemenea, să 
plasament în 
cu deosebire 
Chmoel. ceea 
rea unor acțiuni frumos finalizate.

Cu toate că diferența de puncte 
este net favorabilă echipei noastre, 
trebuie să se aibă în vedere că

opri
mare, - 

lor 
că

De 
remarcăm și bunul 

teren al jucătoarelor, 
al jucătoarei Sara 

ce a permis construi -

ECHIPA ROMÂNIEI SE AFIRMA
IN TURNEUL STUDENȚESC DE HANDBAL

LSI. 2 <A 
îl

Câ

a

tentativa

ÎN PRIMA ZI A „TROFEULUI CAMPIONII^4

LA LUPTE GRECO-ROMANE

Juniorul român Mihai Boțiiă l-a învins
pe fostul campion olimpic Janos Varga

jocul ce-1 va avea de susținut în 
deplasare nu pare să fie tot atît de 
ușor. Deconectarea care a pus stă- 
pînire în anumite momente pe jo
cul formației Rapid, firească dacă 
avem în vedere evoluția scorului, 
va trebui să fie înlocuită în partida 
retur de o concentrare superioară, 
pentru că posibilitățile adversarelor 
nu trebuie deloc ignorate, mai ales 
pe teren propriu.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 
3—0 (1, 0, 3) în favoarea echipei 
Rapid. Au evoluat următoarele sex
tete :

RAPID : Mariana Baga, Constan
ța Bălășoiu, Eugenia Rebac, (Petra 
Stoica), Marta Szekely, Florica Tu- 
dora (Iuliana Paul), Ruxandra Vra- 
niță (Cristina

HAPOEL: 
Milnik, Atalia 
Talman, Leah 
ver.

A condus foarte bine cuplul Gyu- 
la Pecs — Kiss Kalman, din Un
garia.

Băltărețul.
Sara Climoel, 
Bar Nezer,

Danieli, Ester

Lula 
Nava 

Ustro-

Emanuel FANTANEANU

LEIPZIG, 2 (prin telex). — Impor
tantul turneu internațional de volei 
masculin de Ia Erfurt a continuat cu 
cîteva partide deosebit de interesan
te. Este vorba în special de meciul 
dintre campioanele României și Uniu
nii Sovietice care se vor întîlni din 
r.ou, peste cîteva zile, în cadrul pri
mului tur al „Cupei campionilor eu
ropeni", la Moscova. „Repetiția gene

BELGRAD, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

In imensa sală a sporturilor din 
Novi Beograd a început sîmbătă 
după-amiază competiția internaționa
lă de lupte greeo-romane „Trofeul 
campionilor”, la care participă spor
tivi din Bulgaria, România, Ungaria 
și Iugoslavia (eu 3—4 concurent! la 
fiecare categorie, In majoritate cam
pioni ai țării gazdă).

întrecerea din capitala Iugoslaviei 
s-ar putea numi o premieră mondia
lă. deoarece este primul concurs in
ternațional Ia care se aplică _ noile 
reguli ce se preconizează să fie in
troduse în curînd. Pe lingă unele 
modificări în acordarea punctelor teh
nice a fost adoptat și un alt timp 
de desfășurare a reprizelor — de 
două minute în loc de trei. în plus, 
la indicația noului președinte al Fe
derației internaționale de lupte, Mi
lan Ercegan, și a comisiei tehnice a 
forului internațional. organizatorii 
folosesc și alte noutăți Ia acest con
curs ca, de pildă, o saltea cu spațiul 
de concurs circular iar alta pătrat.

în reuniunea de sîmbătă, cei trei 
reprezentanți ai țării noastre. Mihaj 
Boțiiă (cat. cocoș), Eugen Hubcă 
(cat. ușoară) și Ion Gabor (cat. _sc- 
mîmijlocie). au susținut cite două si 
trei meciuri, destul de dificile, avînd

adversari redutabili, unii dintre aceș
tia medallați ia cele mal mari com
petiții internaționale. Foarte bine a 
concurat pînă acum Ion Gabor care 
a întrecut după o luptă epuizantă 
doi concurenți iugoslavi la puncte : 
Milan Zarici și Iosip Maior. în am
bele partide — eete drept — Gabor 
a fost nevoit să se întrebuințeze in
tens pentru a cuceri victoria. în pri
mul, Gabor a obținut victoria cu 
5—3, iar în cel de-al doilea cu 6—5. 
Ultimul rezultat nu reflectă nici pe 
departe diferența apreciabilă a evo
luției sportivului nostru în compania 
luptătorului Maior.

Mezinul micii noastre delegații, 
Mihai Botilă, dublu campion euro
pean de juniori, a obținut un rezul
tat excepțional înyingîndu-1, la ca
pătul unui meci dramatic, pe repu
tatul luptător maghiar Janos Varga, 
campion olimpic la Ciudad de Mexi
co și de două ori campion al lumii. 
Boțiiă a atacat decis din primul mi
nut și cu toate că a fost contrat pu
ternic de fiecare dată, în final el a 
obținut victoria la puncte. într-un 
alt meci Boțiiă a întîlnit pe campio
nul de juniori al Iugoslaviei, Ivice 
Frijic. (Se întîlnesc pentru a 14-a 
oară). Cunoscîndu-se foarte bine atit 
luptătorul nostru, cit și cel iugoslav 
nu au inițiat procedee tehnice, dar 
în ultima renriză sportivul iugoslav 
a reușit să finalizeze un tur de cap 
Ide pe urma căruia și-a asigurat vic
toria .la puncte. Semiusorui Eugen 
Hubcă a concurat la o categorie su
perioară (ușoară), dezavantajîndu-1 
chiar din start și, pe deasupra, în 
numai trei ore el a 
partide, toate foarte

de la Erfurt 
formației 

a dispus de

s-a încheiat cu vic- 
T.S.K.A. Moscova. 
Dinamo București,

rală“
toria
care _ —,—
cu 3—1 (9, —10, 11, 11), după un joc 
interesant. Echipa sovietică se men
ține, astfel, neînvinsă, in acest tur
neu.

Următoarele meciuri vor avea Ioc 
la Leipzig.

susținut trei 
,_______, ____  _____ dificile. El a
pierdut la puncte, la limită (2—3) 
meciul cu Momir Kecman (Iugosla
via), vicecampion mondial în 1971. 
după care a cedat, tot la puncte, în 
fața maghiarului Mikloș Hegedijs. a- 
sistat de fratele său campion olimpie 
si mondial Csaba. în continuare a 
fost întrecut la puncte de Todor 
Dankov (Bulgaria). Competiția se în
cheie duminică seara.

Toma RĂBȘAN

A - J 1 • ' • t

rea

IN DANEMARCA

■

J*kaay Y< 
bresn bJ

transformate (cele mai multe le-a reușit 
Miebalec, de la Hradec Kralove — 5 
din 5).

„MEȘTERUL FACE — TOT* 
PROTESTEAZĂ

„TROFEUL CAMPIOANELOR' LA ȘAH

Cane («efrafieâ sau realitate 7— Dacă prima ipoteză este valabilă, 
ua d»n ii vedem fața atacantului de Ia Crystal Palace, John Craven 
DCPA acest duel — prin intermediul balonului — ca portarul Iul 

Am prefera ca rezultatul „coliziunii* aă semen» cu 
■-caanbaz ăl acestui meci din prima Ugă engleză : 0—4 t

DATELE 
TURNEULUI 

REPREZENTATIVEI 
BRAZILIEI

Confederația braziliană a sporturi
lor a confirmat turneul pe care 
echipa reprezentativă de fotbal, cam
pioană mondială, urmează să-l în
treprindă anul viitor.

Fotbaliștii brazilieni vor întîlni în 
primul meci, la 3 Iunie, selecționata 
Marocului, urmînd ca la 6 iunie să 
joace cu formația Tunisiei.

tn continuare, reprezentativa brazi
liană va susține în Europa mal multe 
partide, după următorul program : 

■' ” la 12 Iunie cu 
cu R.F. a Ger- 
cu U.R.S.S.; la 
la 30 iunie cu 
Elveția și la 11

Ia 9 iunie cu Italia ; 
Austria ; la 16 iunie 
maniei ; la 21 iunie 
24 iunie cu Suedia ț 
Scoția; la 8 iulie cu 
iulie cu Franța (meci în curs de per
fectare) .

REVENIREA LUI 
HUMBERTO MASCHIO

REPREZENTATIVA SECUNDA DE BOX A ROMÂNIEI Ml Ni -STATISTICA ÎN 
CAMPIONATUL CEHOSLOVAC 
DUPĂ ÎNCHEIEREA TURULUI

r

ocalitstea Aalborg.

CAMPIONATUL NAȚIONAL MASCULIN DE SAH
MORGENS JACOBSEN

JBerlmgske Tidende" -Copenhaga

RIPOSTA PUTERNICA A NEFAVORIJILOR! REMUS COZMA Șl ȘTEFAN BOBOC ÎNVINGĂTORI
IN TURNEUL DE BOX „MĂNUȘĂ DE AUR

Sînt mai multe oauze care fae ca 
această a 36-a ediție a finalei cam
pionatului național de șah să fie ur.a 
dintre cele mai interesante din care 
he-a fost dat să urmărim. Prezența
— cu excepția lui Florin Gheorghiu
— a celor mal bune valori ale eși- 
cherului românesc, pregătirea minu
țioasă șl forma excelentă pe care o 
manifestă jucătorii consacrațl și — 
fo sfîrșit — rezistența dîrză pe care 
o opun „outsiderii”, concurenții so
cotiți fără șansă ia primele locuri, 
maeștri tineri sau debutanți Intr-o 
competiție de asemenea anvergură.

Gneorghe Kotariti. de pildă. care 
în ciuda stagiului său lung Ir. ac' - 
vitatea țahistă, joacă în finală pen
tru prima oară, l-a stopat pe maes
trul internațional Theodor Ghițescu ; 
tînărul Valentin Stoica a constituit 
un obstacol greu pentru jucători cu 
o -asemenea forță cum sînt Victor 
Ciocâltea, Dumitru Ghizdavu sau 
Șerban Neamțu, ultimul fiind chiar 
învins de fostul campion de juniori. 
Campionul nostru universitar, Mihai 
Șubă, debutant în finală, are drept 
la activ victorii în fața Iui Gheorghe 
Mititelu și a Iui Mihai Ghinda, jar 
Mihai Griinberg a ciștigat Ia rutinatul 
campion al lașului, Volodea Vaisman.

Ambiția cu care toți își apără 
șansa, tendința jucătorilor teoretic 
mai slabi decît alții de a se autode- 
păși, dau naștere 
vehementei soldate 
cum s-a petrecut, 
nirea dintre Ervin 
Ghizdavu, în care
țional a putut constata direct că in- 
tr-o finală de campionat național nu 
te poți juca cu nimeni.

maestru austriac Karl Roba^ch, cu 
ideea de a putea juca e5 1B condiții 
mai bune, cu nebunul dezvoltat ia 
g7, «I de a evita clasicele variante 
deschise, foerie mult analizate). Id4 
Ngî, Lc3 <15, 4-Cd2, e5. 5.d:e5 d:e4. 
C.C:e4 D:dl + 7R:dl Cc< (Nelulnd 
pionul din eo, negrul recurge Ia un 
gambit foarte periculos. Faptul că al
bul este derocat, nu 
compensație suficientă, 
ge’e are posibilități 
gtu) S.f» (Mozeș se 
principiul sănătos că 
oricum— un pion”) 
fr—8—«+, 10.Nd; NeC,
Cf3 «, lle:f« C:«. 14-Tel C<4. 15.Rc2 
a6, K.Nfl ThfS (Albul ți-a terminat 
cu b:r.e dezvoltarea și a rămas cu un 
pion. Nu merge 16...Ntf3, 17^i3 Cthg,

reprezt: 
fiindcă 
nle de 

conduce 
„un pion

LAB. 
ll.NbS NdS, IX

fac
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dupft
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ut si 
. 38.
negrul
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Voleriu CHIOSE

Cursa înintasiîor continuă

la ciocniri adesea 
cu mari 

de pildă, 
Mozeș și 
maestrul

surprize, 
în întîl- 
Dumitru 
interna-

APĂRAREA ROBATSCH

Alb i Mozeș
Negru i Ghizdavu

t.e4 g6 (Sistem introdus de marele

Pasionanta cursă din fruntea cla
samentului finalei campionatului de 
șah a continuat in runda a 14-a. 
Dintre cei trei principali candidați 
la titlu (Partos, Ciocâltea și Ghi- 
(escu) misiunea cea mai ușoară a 
avut-o Ciocâltea, căruia Dăneț nu 
i-a putut opune o rezistență serioa
să, pierzînd în 24 de mutări. Vic
toria aceasta rapidă i-a obligat pe 
ceilalți doi să se mobilizeze la ma
ximum. Ghițescu a trecut cu brio 
peste apărarea tenacelui Nacht, a- 
ducindu-i acestuia prima înfringere 
în turneu. Partos l-a dominat pozi
țional pe Stoica și la 
deține avantaj. Astăzi 
în cadrul întreruptelor, el va căuta 
să-l realizeze, ca și în partida ne-

întrerupere 
dimineață,

terminată cu Cngureanu, din run
da a 13-a. în care are o calitate 
pentru doi pioni. Probabil că plo
ieșteanul iși va menține poziția de 
lider. O bună partidă de atac — 
și fără să i 
a ciștigat i 
rapidă în 
Ghizdavu.

Partidele 
Bondoc — 
Vaisman, 
Wolf — Neamțu s-au întrerupt.

ÎN CLASAMENT : Ghițescu, Cio
câltea 10, Partos 9 (2), Neamțu (1), 
Mititelu, Stanciu 8’/z, . Ghizdavu, 
Nacht, 8 etc. Astăzi dimineață — 
partide întrerupte, după-amiază — 
runda a 15-a.

intre în criză de timp — 
Stanciu Ia Șubă. Remiză 
întîlnirea Mititelu —

Grunberg — Follert, 
TJngureanu, Mozeș — 
Rotariu — Ghinda și

La Belgrad a avut loc, zilele trecute, 
t-ad:;-.craiul turneu internațional de 
boz detat cu „Mănușa de aur”. La 
’.-.trecere au fost prezenți sportivi 

—ai multe țâri printre care 
UJLS.S., Polonia, Cuba, Bulgaria Un
garia, Italia, Franța etc. România a 
fet: reprezentată de un grup de pu- 
gi. șt: format din Remus Cozma. Ște
fan Boboc, Eugen Gorea și Dumitru 
Mibalcea. La înapoierea în țară, am 
solicitat antrenorului Titi Dumitrescu 
cîteva amănunte despre evoluțiile 
boxerilor români :

„Turneul este foarte greu. De fie
care dată sint prezenți pugiliști de 
renume mondial. Așa a fost și la a- 
ceastă ediție. V.R.S.S. Cuba și cele
lalte țări au prezentat în concurs 
boxeri excelent pregătiți. Trebuie să 
mărturisesc că am plecat la Belgrad 
eu mari rezerve în privința rezulta-

telor pe care Ie vor obține băieții 
mei. Dar. spre bucuria și satisfacția 
mea deplină, sper și a altora. Cozma. 
Boboc, D Mibalcea și chiar Gorea 
s-au comportat peste așteptări. Coz
ma s-a clasat primul la categoria sa. 
intr-o companie foarte valoroasă. El 
i-a invins la puncte pe iugoslavii 
Rajtovski și Petrorici. precum și pe 
cubanezul Luis. urcind pe cea mai 
inaltă treaptă a podiumului de pre
miere. Ștefan Boboc, trecut la cate
goria muscă, a invins pe Asanovici 
(Iugoslavia) la puncte, iar io Goală a 
ciștigat prin abandon in repriza a 2-a 
in fața lui Kovaci. Gorea a pierdut 
in semifinale la cubanezul Sancbez. 
iar Mibalcea a fost fost învins in fi
nală de sportivul sovietic Tolkov 
(decizie 3—2), după o partidă electri
zantă în care românul a manifestat 
o superioritate evidentă, dar judecă
torii au hotărit altfel”.

Campionatul mondial de box amator
(Urmare din pag 1)

ponia. Dar cum își va alege Europa 
cei doi reprezentanți ? Vor fi selec
ționați finaliștii campionatului eu
ropean ? Dar în anii fără campio
nat european ? Iată probleme asu
pra cărora va trebui să hotărască 
E.A.B.A., întrucît fiecare 
tinental al A.I.B.A. are 
a selecționa echipele, 
managerii. Japonia s-a 
suporte cheltuielile de 
și transport intern pentru sportivi 
și oficiali, ba chiar și costul unui 
voiaj (dus sau întors). Țara boxe
rului selecționat în echipa conti
nentală va trebui să suporte cea
laltă jumătate de drum.

Col. Huli consideră că prin or
ganizarea campionatului mondial a-

birou con- 
sarcina de 
antrenorii, 

angajat să 
întreținere

nual, boxul amator își va extinde 
aria de interes în lume, obținînd 
o strălucire pe care Jocurile Olim
pice nu i-o puteau da decît o dată 
la patru ani, căreia ii urmau trei 
ani de pauză... „Iată acum — de
clară oficialul american — o com
petiție mondială în cel mai hărbâ- 
țesc dintre sporturile de bază, care
— datorită sateliților și televiziunii
— va putea satisface pc toți iubito
rii pugilismului din luniea întrea
gă".

în încheierea noutăților transmise 
nouă, col. Huli își exprimă spe
ranța că va putea veni cu o e- 
chîpă de box a Statelor Unite (pro
babil de tineret) Ia București, in 
cursul lunii august 1973, pentru a 
continua tradiția meciurilor bila
terale începută în ultimii trei ani.

Una din cele mai discutate figuri ale 
fotbalului britanic este Brian Clough, 
antrenorul neașteptatei campioane a se
zonului trecut, Derby County. Intre 1955 
și 1963 a fost unul dintre atacanții cei 
mai productivi, jucînd sub egida echi
pelor Middlesborough și Sunderland. De 
cînd s-a angajat la Derby, ca antrenor, 
a dat dovadă de o frenetică activitate. 
Se ocupă de tunsul gazonului, de vopsi
tul barelor, ba chiar și-a scos și permis 
de conducere a autobuzelor, 
lăsa echipa pe mină străină 
deplasărilor...

Acest personaj original. în 
40 de ani. a făcut recent o . 
interesantă, aceea de a se aplica amenzi 
antrenorilor ai căror jucători au tost 
eliminați de pe teren sau au avut com
portări necorespunzătoare. Deși la ac
tuala sa echipă are o situație de invi
diat pentru mulți antrenori englezi, 
Clough a refuzat să semneze un nou 
contract. Motivul: conducerea Iul Derby 
H interzice, prin clauză specială, să facă 
declarații presei. „înțeleg să răspund 
pentru toate, dar doresc deplină liber
tate de acțiune. De aceea nu-mi place 
să mi se ia dreptul de a vorbi*, a expli
cat Clough.

spre a nu 
în timpul

vîrstâ de 
propunere

O mare surpriză în America Centrală. 
Echipa națională a Mexicului a fost în
vinsă de Costa Rîca ! Pentru prima dată 
după 15 ani. Succesul costa-ricanilor, 
obținut la San Jos6, capitala țării, este 
— se spune — în mare parte datorat 
muncii foarte bune a noului antrenor al 
selecționatei. Acesta nu este însă altul 
decît Humberto Maschio. fostul atacant 
al 'echipei Argentinei și al luî Inter. 
Multă vreme partener al lui Sivori (Se
ven it. după cum se știe, antrenor al e- 
chipei naționale a Argentinei) și Angel- 
lilo, Maschio a fost, după ce a revenit 
din Italia, antrenorul lui Racing din 
Buenos Aires. Nu cu mult timp în urmă 
(mai precis în luna ianuarie), Maschio 
a devenit antrenorul „naționalei" din 
Costa Rica, unde, în scurtă vreme, a 
devenit unul din idolii cei mai iubiți.

PE PROPRIA PIELE
O lecție aspră asupra condițiilor în 

care evoluează jucătorii pe terenurile 
muiate de apă a primit arbitrul britanic 
Allan Dyanadard, conducătorul iocului 
Leeds — Manchester City. Pe un timp 
ploios și un teren foarte greu, arbitrul 
a alunecat și și-a fracturat piciorul. A 
fost imediat înlocuit de unul din arbi
trii de margine și jocul a continuat. Mai 
interesante sînt declarațiile făcute de ar
bitrul accidentat Imediat după c» 
revenit în fire i ^Trebuie să mă 
fața de cei doi jucători pe care i-am 
avertizat pentru simulări repetate in 
intervalul de timp pină Ia accidentarea 
Mea. După cele ce am pățit chiar cu, 
mi-am schimbat cu totul părerea asupra 
durerilor lor, pe care acum Ie socotesc 
reale, iar pe mine mă condamn pentru 
trufie și subiectivitate”.

Este oare nevoie — se întreabă comen
tatorii britanici — ca un arbitru englez 
să ajungă tn ghips pentru a 1 se declan
șa spiritul autocritic T

si-a 
scuz

ultimele știrii ultimele rezultate v ultimele știri
DINAMO A ÎNVINS VOINȚA LA BASCHET

Ieri s-a desfășurat, fa sala din șos. 
Stefan cel Mare, partida din cadrul cam
pionatului masculin de baschet dintre 
Dinamo șl Voința București. Conform 
așteptărilor, victoria a revenit echipei 
noastre campioane, cu scorul de 84—57 

44—22). Baschetbaliștii de la Voința au 
intrat, din păcate, timorați pe teren șl- 
din această cauză, replica lor a fost 
mult sub valoarea obișnuită. Nici dina- 
tnoviștii n-au strălucit. Antrenorul Dan

Nlculescu a rulat întregul lot pe care-1 
are la dispoziție, mal puțin Diacones-u, 
care acuză o ușoară întindere. Au arbi
trat bine Ion Petruțiu și Corneliu Ne- 
gulescu. Au marcat : Cernea 8, Haneș 
10. Chivulescu 14, Rotaru 9, Niculescu 11, 
Georgescu 2, Novac 7, Dragomirescu 14. 
Popa 5, pentru Dinamo, respectiv 
zum 15, Dumitru 15, 
10, Duță 2, Teodoru

Hu-
Grigorescu 5, Bradu 
8, Giurgiu 2.

TRIUNGHIULAR ECHILIBRAT ÎN DIVIZIA A LA LUPTE 
GRECO-ROMANE

tn sala Giulești din Capitală • avut 
Ioc triunghiularul ultimei etape a divi
ziei A de lupte greeo-romane : Rapid 
București — IPROFII. Rădăuți — Dună
rea - - - - - -....................
tru

Galați. confruntările, decisive pen- 
desemnarea echipei ce avea să re-

trogradeze, au fost — firește — deosebit 
de disputate șl s-au încheiat tu rezul
tatele t Rapid eu 
Dunărea 16—16;
24—12.

SURPRIZA LA VOLEI: RAPID—STEAUA
Meci de o încrtncenare deosebită, ieri 

seară, in sala Giulești, Intre voleibaliștii 
de la Rapid și de la Steaua. Victoria a 
revenit Rapidului după cinci seturi ce 
au durat 2 ore șl 40 de minute ! Seturi- 
maraton, care au trecut, însă, foarte re
pede pentru public, atit de captivant a 
fost spectacolul.

Prima surpriză a meciului a constituit-o 
prezența lui Drăgan în sextetul feroviari
lor. A doua — comportarea lui excelentă, 
care a ridicat standingul obișnuit al e- 
chipei gluleștene (să nu uităm că ea a 
pierdut anterioarele două partide sus
ținute în Capitală...), punînd în valoare 
forța ei de joc. A pasionat, din acest 
punct de vedere, disputa lui indirectă 
cu Stamate. tn timp ce stelistul are 
.ceva din stilul de joc al lui Cherebețiu, 
bazat pe combinații surprinzătoare, Dră
gan a etalat arta plonjoanelor, la mare 
faimă cu ani în urmă, și o regularitate 
neașteptată, mai ales la vîrsta sa șl după 
o întrerupere atit de lungă.

r

IPROFH» 19—17 și cu
IPROFIL, <* Dunărea

(M) 3—21
ayînd, deci, cîte unFlecare echipă _____ . ___ , ___ __

ridicător de excepție, victoria a fost de 
partea celei ce și-a pus maî bine în 
valoare trăgătorii. Și aceasta a fost Ra
pid, datorită lui Drăgan, Penciulescu. 
Slocuța, dar în special Chițigoi au evo
luat bine, străpungînd apărarea milita
rilor. Să adăugăm, ca o explicație in 
plus a victoriei și blocajul aproape im
penetrabil al Rapidului. Deci; 3—2 (15—7. 
13—15, 15—11, 8—15, 15—12).

Arbitrul N. Găleșanu, ajutat de 
Ionescu, a fost uneori depășit de 
Iată formațiile :

RAPID s DRĂGAN, Penciulescu, CHI- 
TIGOI, Tigăeru. Cătălin, MOCUTA — 
Androne, Marian.

STEAUA : D. Ionescu, R. Eneaeu, STA
MATE, BARTHA, Paraschivescu, Dudu- 
ciue — CREȚU, Rauch, Juhasz.

Medicina — Dinamo (f) 2—3 (—li; 14,'
12, —6, 6).

Gh, 
ioc.
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