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LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO DIN CAP

multă 
primele 
oficiale

adversari. Totuși, ei au 
păstreze un avans minim, 
asigurat calificarea. Pă-

Run
Cluj), Hajnal

I sno- 
calea 

Marile

baschet
ii. sala

Anvers cu

a putut 
organizeze, 

mai

76—70 <40—28) și, totalizînd 
rajui de 152—150 (in tur a 
cu 76—80), s-a calificat în 
r.ie de finală ale Cupei

Citiți în pagina a IV-a relatările trimișilor 
noștri.

Radu Nunweiller (care mb se vede în fotografie) a șutat cu boltă în colțul lung, făcînd inutil plonjonul lui 
Pilcă. Așa s-a înscris golul doi. . Foto : N. DjRAGOȘ
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• TREI TITLURI DE CAMPIONI Al LUMII LA HANDBAL IN 7

• DOUA TITLURI MONDIALE LA HANDBAL FEMININ IN 11

• UN TITLU MONDIAL LA HANDBAL FEMININ IN 7, CUCE

RIT LA BUCUREȘTI • DUBLA VICTORIE LA PRIMA EDIȚIE A 

CAMPIONATULUI MONDIAL DE TINERET • PATRU CUPE 

ALE CAMPIONILOR EUROPENI • 47 DE MAEȘTRI EMERIȚI
Al SPORTULUI Șl 96 DE MAESTRI Al

TRENORI EMERITI Șl 12 ARBITRI
SPORTULUI • 6 AN

INTERNAȚIONALI

r <>i de mase organizate în 
»» IX* și 1SB. care au răscolit 

r de tineri de la orașe și sate, 
.'•* i»ri.nd»-le pașii spre terenul de 

. »o purtat frumusețea liandba- 
piuă in cele mai îndepărtate 

rî ale țârii. Cu acest prilej s-au 

r echipe de handbal, 
feminine, 

râminind

1949 Î9**

EdM» 149 4)0
Jvcs*o--< 1 939 57 003
AjtW*caOfi
co' rco*i 1 640
Ecbipe
driiz»-ict u 156
Arb>r> 89 2:90

Moment de mare satisfacție ir. 
Căpitanul echipei noastre re — 
nel Oțelea răspunde ovațiilor 

cerită de

i au luat parte la competiții 
* mascu-

mii și mii de ti- 
cuccriți de acest 
explică de ce. în 

următoare. cîr.d 
prijinul moral și 
i populare, hand
balul 
să-și 
cu 
trăinicie, 
competiții 
numărul de echi
pe participante 
a crescut vertigi
nos. aria de prac
ticare a acestui 
sport lărgindu-se 
considerabil. Este 

otat. in acest 
că la pri- 

licane alături 
? cu o mai 

apărut echipe noi, 
handbalul abia 

pași Bacău. Cluj,
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;i 
ucățori. antrenori, arbitri, spectatorii și... 
cronicari și-au luat rămas bun de la. FOT
BAL, intrind' împreună cu el in vacanță, 
cu disputarea, ieri, a ultimei etape a tu- 
diviziei A. La mijloc de decembrie, parti-

lănsr primii _ _ _____ __
rra-ova. Constanța. Tg. Mureș, Iași, 
Galați.

IN IMI'll'IVWI \
MĂREȚULUI JUBILEU

București: „CUPA A 25-a
ANIVERSARE

A REPUBLICII" LA TENIS
Săptârnir.a viitoare, In sa.a 

se va desfășura. în organ: 
rației de specialitate,.o 
tenis dotat cu „Ci > a 
sare a Republicii-, 
vor inaugura sezon 
pe teren acoperit, 
fruntașii tenisului 
fete și băieți. Conc 
de categoria I. mai 
precum și juniori.

Meciurile vor fi ei 
se vor disputa după fc 
mai bun din trei seturi1 
sistemului .Tie break- (

Sinaia: SCHIORII 
ÎNTREC în bucegi

PAȘI ÎNAINTE

cadă s*au organizat 
instructori. iar £>u- 

- cadrul Institutului 
că si Sport din 

introdus specializarea 
ceea ce a contribuit ca, 
ene. formațiile divizia, 

■■ne să beneficieze de antrenori cu 
■aperioară. De-a lungul 

area acestui fond de 
dintre prinei- 
federației de 

ai astfel s-a 
prezent. ABSOLUT 

TOATE echipele de divizia A să 
arbâ antrenori cu o calificare supe
rioară. ca sâ nu mai vorbim de 
iaMwi că majoritatea formațiilor din 
«■•'■niinl republican al școlarilor 

partici- 
asemenea, 

profesori

Si juniorilor (9$ de echipe 
pante !> să beneficieze, de ; 
dc antrenori care sint și 
de educație fizică.

itivitatea
-a consolidat, alte 
in fața federației 
are. cu sprijinul 

anelor superioare 
tiv obștesc, a reu- 

loc 
na- 

acesto

La Mizil ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
Apropiata sărbător.re 

a celei de a ” 
aniversări a 
cii, constituie 
tru sportivii 
Mizil un 
pentru 
activității 
Consiliu] 
pentru educație r.zjca 
și sport a orjamiat, 
in această perroadâ. 
un bogat program cor-- 
petitions] in care 
angrenate numeroase 
asociații sportive c 
Mizil, cit și din corn 
nele învecinate.

Astfel, elevii «cc 
lor generale 1 și -- Pre' 
cum și cei de la Lie**-- 
de cultură genera.a 
din Mizil au luat pa: te 
la un reușit concurs 
atletic, în care s-au în
trecut în probe de vi-

toare < 
întrece 
nis ce

Relaxa.

acestui sport un 
ierarhia sportivă 
date succint 

următoarele •
CREȘTERE X CAPACITĂȚII 

ORC. AMZ4TORICE Șl A PRESTI- 
GIVI.fl COMISIILOR TERITORIA
LE DE HXXDBAI„ In acest sens au 

«Drijinite toate ini- 
prin grija federației 
primind sarcini le

zarea diferitelor în

ST. ROȘU
C.S.M, REȘIȚA
U.T.A.
C.F.R. CLUJ 
JIUL 
PETROLUL 
RAPID 
DINAMO

— STEAUA
— F.C. ARGEȘ
— „U" CLUJ
— UNIV. CRAIOVA
— SPORTUL STUD.
— A.S. ARMATA
— S.C. BACAU
— FARUL

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
9 GOLURI : ROZNAI (Jiul).
8 GOLURI : Năstase (Steaua).
7 GOLURI : Iordânescu (Steaua). Du- 

mitrache (Dinamo), Pescaru (Steagul 
roșu) — I din 11 ni.

« GOLURI : Trol (F.C. Argeș), Marcu 
(Univ. Craiova). Dumitru (Steaua). M. 
Sandu (Sportul studențesc), Obleinenco 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, Lucescu 
(Dinamo) — 1 din 11 m, Naghl (A.S.A.)
— 2 din 11 m.

5 GOLURI : Mureșan (A.S.A.). I. Con
stantin (Petrolul), Țegean (C.F.R. Cluj). 
Dembrovschi (S.C. Bacău) — 1 din 11 m, 
Mulțescu (Jiul) — 1 din 11 m, Adam 
(C.F.R. Clui) — 2 din 11 m.

4 GOLURI : Radu (F.C. Argeș), 
(U.T.A.), Munteanu <.,U“ . Cî-jt, — 
(A.S.A.), D. Popescu (Dinamo), Dunutriu 
III (Rapid). Tarălungă (Univ. Craiova)
— 1 din 11 m, Beldeanu (C.S.M. Reși
ța) — 2 din 11 m.

3 GOLURI : Roșu (F.C. Argeș). Asente 
și Btoșovschi - (U.T.A.). Varodi (A.S.A.). 
Rugivbei și Pană (S.C. Bacău), Vomea 
(Steaua). Tufan (Farul). Pușcaș (C.S.M. 
Reșița), Boc (Rapid) — 1 din 11 ni,

ÎNCĂ O EChiPĂ ROMÂNEASCĂ ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPELOR EUROPENE DE BASCHET:

STEAUA-RACING FORD ANVERS 76-70

PARTIDE ECHILIBRATE IN PRIMA ZI
Piscina acoperită de la Fioreașca 

a găzduit aseară primele partide 
din cadrul unui turneu internațio
nal amical de polo. Meciul de des
chidere a adus în fața spectatori
lor două formații ale clubului gaz
dă, Dinamo București. De loc inti
midați de faima adversarilor, se
cunzii clubului din Ștefan ce! Mare 
au ținut în șah timp de 3 reprize 
„7“-le condus de Ștefan Kroner. 
Prima garnitură a dinamoviștilor a 
condus cu 2—0, 3—2 și 4—3, dar 
înaintea ultimului „sfert” s-a tre
zit egalată pe tabela de marcaj 
(4—4). în final, recenții finaliști ai 
C.C.E. au înscris trei goluri fără ca 
să primească vreunul, obținînd o 
victorie sigură. Așadar, Dinamo I 
— Dinamo II 7—4 (2—1, 2—2. 0—1, 
3—0). Au înscris : Lazăr 2. D. Po
pescu, V. Rus, Zamfirescu, Nastasin 
și Novac de la învingători, Frîncu 
2, Szerzo și Mihăilescu de la 
vinși. 4 condus J. Kluge (R. 
Germană).

In meciul vedetă s-au întîlnit 
namo Moscova, clasată pe locul

redutabila formație Dynamo Mac- 
deburg (practic reprezentativa R. D. 
Germane). Jocul nu s-a ridicat la 
un nivel deosebit, ambele echipe 
felosind deseori mijloace neregula
mentare de deposedare a adversa
rului. sancționate prompt de arbi
trul bucureștean Paul Niculescu. 
Au ciș’igat ia limită poloiștii din 
Moscova, cu scorul de 3—2 (0—0, 
1—1, 2—1, 0—0). Au jucat :

DINAMO MOSCOVA : Bovin — 
Cîkvanaja. Sanadze. Kozlov, Jitni- 
kov. Pivovarov. Rodionov. Kurta- 
nidze X Baranov 1, Rahimov ; DY
NAMO MAGDEBURG : Arndt — 
Wagener. Hermans 2. Barth Her- 
wegen. Mundel, Rude!, Hessbacher. 
Zein, Lange. Eggert.

Astăzi, de la ora 18. sint progra
mate intilnirile Dinamo Moscova — 
Dinamo București II și Dinamo 
București — Dynamo Magdeburg, 
(a. v.).

coșave- 
pierdut 
sfertu- 

cupelor. 
Performanta este remarcabilă (pen
tru prima dată o formație româ- 
r.ească se califică în această etapă 
a competiției și tot pentru prima 
dată o echipă din țara noastră e- 
. m ~.l- d;n:r-o cupă europeană un 
team belgian) și completează rezul
tatul dinamoviștilor, care au pro
movat și ei in eșalonul elitei bas
chetului european (în sferturile de 
finală ale C.C.E).

Desfâși
sebit de interesantă și a avut 
final c arnație. Este adevărat 
prima repriză a fost dominată 
de bucureșteni 
36—20 în min. 
toarea. oaspeții 
mai energic și 
din handicap.
mitru (min. 22) și a lui Pîrșu (min. 
33) a scăzut potențialul bucurește- 
nilor care, în ultima parte a înfîl- 
nirii. au și ratat deseori, spre deo-

sebire de 
izbutit să 
care le-a 
cat că frumoasa luptă sportivă a 
fost umbrită de gestul nesportiv co
mis de D’Hondt și Dimancea, care 
s-au lovit reciproc, cu numai trei 
secunde înaintea fluierului 
motiv pentru care 
ționați cu greșeală 
săritura de unu la 
și Oczelak) balonul

in- 
D.

Di-
se-

>rea meciului a fost deo- 
un 
că 

net 
16,(34—18 în min.

17). dar în urmă- 
s-au apărat mult 

au refăcut treptat 
Eliminarea lui Du-

tinai, 
au fost sanc- 
tehnică. După 
unu (Gillespie 
a revenit oas

peților, dar cele trei secunde 
le-au fost suficiente pentru a 
scrie.

Au marcat : Savu 20, Oczelak 
Tarău 18, Pîrșu 8, Dimancea 
Baciu 2, Dumitru 4. V. Gheorghe 2- 
pentru Steaua, respectiv Gillespie 
22, Bell 18. Geerts 14, Hoevweghen 
10, D’Hondt 2, De Koster 4. Arbi
trii S. Kalitsis (Grecia) și M. Jaho- 
da (Cehoslovacia) 
în finalul jocului.

D.
în campionatul 

lin, I.E.F.S. — 
(25—20) !

nu 
în-

19.
3.

au fost depășiți

STANCULESCU
național mascu-
I.C.H.F. 62—45

rI■J
■

AZI SE ÎNCHEIE ANCHETA NOASTRĂ

„PRIMII 10 SPOHTIVI ROMÂNI ăl ANULUI 1072“ î
an,

se 
pe

care mai puteți trimiteAzi e ultima ii in care mai puteți trimite 
„PRIMII 10 SPORTIVI ROMANI Al ANULUI

Cei care vor reuși să indice, în ordine, pe , 
bucură ei in rîndurile iubitorilor de sport din țara noastră, vor primi un abonament la ziarul SPORTUL 
1973.

Rețineți, azi 15 decembrie se încheie ancheta inițiată de redacția noastră I

răspunsurile dv. la tradiționala noastră anchetă de sfirsit de 
1972".

primii 10 sportivi români, ținînd seama de popularitatea de care

Tarău și Gillespie în 
luptă pentru minge.

Foto i T. MACARSCHI

FRAGA, 14 (Agerpres). — Sus- 
ținînd al doilea meci din turul se
cund al Cupei cupelor, echipa fe
minină de baschet I.E.F.S. a cedat 
în fața formației Slavia cu scorul 
de 56—70' (25—42). Deoarece cîști- 

, gaseră și partida de la București
(62—43), praghezele au totalizat coș-

J
odată 
rului ___ . ..._ ______ ___ _________
dele s-au desfășurat intr-un decor neob/ișnuit de 
luminos, pe care l-ai fi putut, confumâa cu cel 
al unei zile de aprilie, dacă soarele n-ar fi avut 
o prezență mai mult simbolică pe tonte stadioa
nele, neîndulcind aproape deloc frigul iernii.

Turul s-a încheiat, fără să se mai fi produs 
așteptata modificare de lider, cleși existau toate 
condițiile pentru un nou schimb de ștafetă. Dar. 
„Brașovul" n-a mai fost fatal Stelei, ca în ul
timele campionate, echipa bucureșteană reușind, 
printr-un joc bun să infringe atit adversarul, cit 
și tradiția, ceea ce i-a asigurat o vacanță plă
cută, reconfortantă, avînd. deocamdată, în buzu
nar, titlul de campioană de toamnă. La jumă
tatea drumului, este bun și acesta. La primăvară, 
se va vedea...

Dacă prezența, pe Iodul al doilea, a lui Dina
mo, nu surprinde pe nimeni, în schimb, pozițiile 
atit de avansate în clasament ale echipelor Jiul 
și Petrolul merită a fi subliniate, eld onorînd 
aceste două formații fără nume sonore. Bine si
tuate în clasament se află și Universitatea Cra
iova, C F.Il. Cluj (codașa de anul trecut '.) șt Sport 
Club Bacău, în timp ce Rapid, după un start 
greșit, a prins, totuși, plutonul.

Turul a lăsat returului o moștenire încurcată, 
la periferia clasamentului, unde numai Sportul 
studențesc pare să fie una din cele două echipe 

. care vor retrograda Pentru celălalt loc, sint 
neașteptat de multe candidate, una dintre ele 
fiind chiar., campioana țării, F.C. Argeș, care 
nu are decit un singur punct mai mult decîf 
C S.M Reșița ! Dar. un campionat este cu atit 
mai interesant, cu cit are mai-multe semne de 
întrebare și, mai ales, cu cit acestea capătă răs
punsuri cit mai tirziu... (J. BERARIU).

PENTRU MECIUL DE LA TEL AVIV
SE REUNEȘTE ASTĂZI IN CAPITALĂ•<

Așa cum se știe, lotul nostru re
prezentativ va evolua (sub denumi
rea de selecționata cluburilor divi
zionare A) miercuri 20' decembrie, 
la Tel Aviv, unde va întîlni o se
lecționată similară a Israelului.

în vederea acestei partide, antre
norul Angelo Niculescu a convocat, 
pentru astăzi, la București, urmă
torul lot de 16 jucători : Adamache, 
Stan — portari ; Sătmăreanu, Boc, 
Antonescu. Velea, Dobrău. Vigu — 
fundași ; Dumitru, Dinu, Radu Nun-

weiller, Hajnal — mijlocași ; Luces
cu. Dumițrache, Dembrovschi, S. 
Mircea — înaintași.

Dobrin, care a jucat aseară la 
Madrid, la meciul de adio al lui 
Gento, va pleca direct in Israel.

înaintea plecării, lotul mai sus- 
amintit va susține o partidă de ve
rificare în compania echipei de ti
neret a clubului Dinamo. Meciul se 
desfășoară, mîine, de la ora 14. pe 
stadionul din șos. Ștefan cel Mare.

averajul 132—99 și s-au calificat 
în, sferturile de finală ale compe
tiției.

în întîlnirea de Ia Praga, cele 
mai multe puncte au fost, înscrise 
de Jindrova 14, Grbkova 14, Ruji- 
kovâ 10 pentru Slavia, respectiv 
Tita 22 și Szabo 9.

La închiderea ediției, ne-a par
venit rezultatul meciului Vozdovac 
Belgrad — Rapid
C.C.E.
83—66
scorul
68—58

București , în 
Belgrădencele au cîștigat cu 
(37—30) șî s-au calificat cu 
general de 141—134 (în tur, 
pentru Rapid).
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CINE PREGĂTEȘTE LOTUL NAȚIONAL
DE JUNIORI PENTRU CUPA NAȚIUNILOR F.I.R.A. ?

de salutat

(Urmare din it>ag. 1}

RUGBY

ca să ex-
eventuale

ÎMPLINIRI ÎN ANII REPUBLICII

treceri interne și internaționale. In 
prezent, există comisii locale cu un 
larg activ, a căror experiență și au
toritate determină organizarea în 
cele mai bune condițăunl a activi
tății în diferite regiuni ale țării.----- --------------- anuala a 

JUNIORI ȘI 
ani în urmă, 
fel de „școa- 
cei mai ti- 

. ----------- -- acestui sport.
Prin aceste tabere, azi organizate pe 
baza unor principii de selecție mo
derne, au trecut aproape toți marii 
performeri de ieri și de azi ai hand
balului nostru. Un fapt important i 
tot aci și-att făcut ucenicia unii 
dintre aprecinții antrenori de azi. Ia 
vremea respectivă fiind doar tineri 
absolvenți ai I.E.F.S., cu specializa
rea handbal.

— ORGANIZAREA, IN FIECARE 
AN, A UNEI CONSFĂTUIRI A AN
TRENORILOR. Transformată într-o 
tribună a valorificării experienței 
celor mai buni antrenori, această 
consfătuire are utn larg ecou pe plan 
extern, mulți specialiști de peste ho-

— ORGANIZAREA 
TABERELOR PENTRU 
JUNIOARE. Initiate cu 
taberele au devenit un 
Qă“ de handbal pentru 
nerl practicant! ai

Moment din finala CM. de la Paris 1970. Formația R.D. Germane atacă 
tare mânifestîndu-și dorința de a se 
număra printre participant!.

— REGULARITATEA ȘI SERIO
ZITATEA CU CARE SINT ORGANI
ZATE PRINCIPALELE COMPETI
ȚII INTERNE. An de an, pe măsură 
ce interesul pentru handbal a cres- 

. cut, principalele întreceri ale calen
darului intern au devenit mai am
ple, atît prin numărul echipelor 
participante, cît ' și prin interesul 
stîrnit. Din acest motiv, s-a urmărit 
cu perseverență ca ele să reflecte 
corect stadiul de dezvoltare atins 
de handbal, ajungîndu-se la un sis
tem competițional stabil și eliminin- 
du-se orice exagerare ce ar fi pu
tut apare în urma entuziasmului ge
nerat de bunele rezultate obținute 
pe plan internațional.

PUTERNICĂ AFIRMARE PE PLAN INTERNAȚIONAL

lâ dar valoarea ei s-a impus si în 
aceste condiții.

La toate aceste victorii mai tre
buie adăugat, ca un corolar, faptul 
că in 1962 țara noastră a fost gazda 
celei de a IlI-a ediții a campiona
tului mondial feminin de handbal 
in 7, victoria finală revenind selec
ționatei României. In plus, trebuie 
precizat faptul că echipele masculine 
și feminine de club și-au onorat cu 
regularitate participarea în „Cupa 
Campionilor Europeni", cucerind de 
patru ori acest trofeu : Știința Bucu
rești (feminin, 1960/1961), Rapid 
București (feminin, 1963/1964), Dina
mo București (masculin, 1964/1965), 
Steaua (masculin, 1967/1968), fiind de 
două ori și finaliste ale acestei 
dispute (Dinamo București și Steaua).

★

După cum se știe la Jocurile 
Olimpice, selecționata masculină

prin Senger, dar Gunesch blochează 
țării noastre a ratat accesul în fi
nala întrecerii (care i-ar fi putut 
aduce medalia de aur) din cauza ln- 
frîngerii suferite în semifinale, la 
un singur gol diferență, în fața 
echipei Iugoslaviei, cea care avea 
să ocupe primul loc. Medaliile de 
bronz cucerite de handbaliștii ro
mâni cu acest prilej nu pot reflec
ta integral valoarea handbalului 
românesc, cu toate că, ținlnd seama 
de dificultatea disputei, în clasamen
tul final acest loc poate fi conside
rat satisfăcător. Tocmai din acest 
motiv, conștienți că pot mai mult, 
antrenorii, jucătorii, întregul activ 
salariat si obștesc al handbalului 
nostru s-au angajat in această peri
oadă mai hotărît pe drumul reali
zării integrale, a valorificării depline 
a condițiilor de care mișcarea spor
tivă dispune în prezent,, țintind vii
toarele campionate mondiale și titlul 
olimpic la J.O. de la Montreal.

Opiniile noastre după ședința Biroului federal convocat pe această: temă
Cu aproximativ patru luni înaintea 

disputării turneului pentru „Cupa na
țiunilor F.I.R.A." deschis formațiilor 
de juniori, în fapt un campionat eu
ropean, Biroul Federației române de 
rugby a luat în discuție stadiul pre
gătirilor. Atenția care se acordă aces
tei probleme este temeinic motivată.

După cum se știe, ediția 1972 a 
competiției a revenit reprezentativei 
României, iar în 1973 cea mai mare 
întrecere rugbystică de juniori va fi 
găzduită de țara noastră. Cu alte cu
vinte, o dublă obligație : aceea de a 
ne prezenta la nivelul succesului re
purtat anul acesta și, totodată, de a 
valorifica șansa evoluției XV-lui 
nostru pe terenurile din țară.

Biroul federal a audiat, mal întîi, 
un raport privind activitatea desfă
șurată pînă acum de către colectivul 
de antrenori care a primit însărcina
rea să coordoneze pregătirile. Ope
rația, începută încă din primăvară, se 
află în plină desfășurare. A fost re
considerat lotul și restrîns de la 35 
la 27 de jucători. Printr-o selecție 
mai atentă decît în anii precedenți, 
s-au avut în vedere nu numai valo
rile existente In Capitală, ci și în

diferite centre din țară (Constanța, 
Suceava, Iași etc). Lecțiile de pregă
tire au alternat cu jo-curi-școală, me
ciuri de verificare și ședințe de pre
gătire moral-volitlvă. In general, a- 
preciază ân tren orii, atmosfera în. lot 
este bună, propice unui spor de ca
litate. în timpul care a mal rămas 
pînă la turneu pot fi realizate toate 
retușurile necesare, astfel 
cludem posibilitatea unor 
surprize neplăcute.

De bună seamă că este
modul in care tinerii noștri jucători 
înțeleg să se pregătească, să răspundă 
importantei obligații ce le stă in 
față, aceea dc a repeta, în aprilie, 
la București, succesul din anul acesta 
de la Roma. Trebuie să acordăm ti
nerilor noștri rugbyști în continuare 
toată încrederea, să le inspirăm o nes
tinsă pasiune pentru muncă, pentru 
autodepășire.

Cine ar trebui să facă, în principal, 
aceasta ? Firește, colectivul de antre
nori, alcătuit din Nicolae Pădureanu, 
Nicolae Vizitiu și Sergiu Weisselberg, 
toți profesori de educație fizică, spe
cializați în activitatea cu juniorii. Co
laborarea lor rodnică a facilitat, de

s POPICE ULTIMA ETAPA

A CAMPIONATULUI NATIONAL

Pe ©ceste baze temeinice șî bene- 
fidiind permanent de ajutorul și în- 
drv marea organelor <fe resort, hand
balul a pășit cu curaj în. arena in
ternațională, afirmînaiu-se cu tărie 
încă de la prima sa participare la o 
mare competiție. Astfel, în iunie 
1956, ia Frankfurt pe Main, în.R.F. 
a Germaniei, selecționata feminină 
de handbal în 11 a țării noastre a 
cucerit titlul de campioană a lumii, 
întreaga comportare a handbaliste- 
fler românce, vigoarea cu care ele 
și-au apărat șansa, valoarea jocului 
prestat, au stîrnit atunci admirația 
tuturor. Acest excelent rcuultat a 
fost repetat în 1960, în Olanda, unde 
ech'ipa României și-a apăr-at cu suc
ces titlul, devenind, deci, a doua 
oară campi.oană mondială. Nu poate 
fi uitat faptul că, probabil, stimulați 
de comportarea excelentă a handba
listelor, component» echipei repre
zentative masculine de handbal în 11 
nu s-au lăsat nici ei mai prejos și, 
într-o companie dintre cele mai 
redutabile, au ocupat locul secund, 
cucerind medaliile de argint la cam
pionatul mondial din 195® (Austria).

Aceste prime succese au constituit 
un puternic imbold pentru toți cei 
cc activau In handbal și, se poate 
spune fără exagerare, că în perioada 
care a urmat s-a realizat deplina

afirmare a handbalului românesc pe 
plan internațional. începînd din anul 
1961, cînd la Dortmund, în finala 
celei de a IV-a ediții a campionatu
lui mondial masculin de handbal în 
7. victorioasă a ieșit selecționata 
țării noastre, handbalul românesc, 
cu precădere cel masculin, s-a in
stalat în fruntea ierarhiei mondiale, 
oferind iubitorilor acestui sport, în
tregii mișcări sportive numeroase 
satisfacții. In 10 ani, pe care unii 
specialiști de peste hotare îi numesc 
..decada de aur“ a handbalului ro
mânesc, reprezentativa României a 
cucerit trei titluri de campioană a 
lumii (1961, Dortmund, finala : 
România — Cehoslovacia 9—8, după 
două prelungiri ; 1964. Praga, finala : 
România — Suedia 25—22; 1970, Pa
ris, finala : România — R.D. Ger
mană 13—12, după două prelungiri) 
și s-a clasat o dată pe locul III 
(1967. Văsteras în meciul pentru me
daliile de bronz ; România — 
U.R.S.S., 21—19, după o prelungire). 
Este, după cum se vede, un palma
res impresionant, edificat prin lup
tă prin dirzenie, prin calități teh
nice și tactice ireproșabile. Semni
ficativ în acest sens este faptul că, 
de două ori, echipa română a tre
buit să lupte și în duble prelungiri 
pentru a deveni campioană mondia-

altfel, reușita din acest an în turneul 
pentru „Cupa națiunilor — F.I.R.A.".

Era, deci, de așteptat ca această 
colaborare să continue și pe viitor, 
valorificînd experiența acumulată. 
Dar realitățile sînt cu totul altele. 
Ședința Biroului federal a reliefat în
tr-o bună măsură unele disensiuni e- 
xistente, care pot avea repercusiuni 
profunde în viața lotului. însăși auto
ritatea antrenorilor față de foarte ti
nerii lor elevi tinde să fie știrbită. 
Munca, se înțelege, nu mai poate avea 
eficiența dorită. Și timpul nu iartă...

Membrii Biroului federal, în unani
mitate, consideră că principalul aport 
în munca de pregătire a cadeților 
trebuie să-1 aducă prof. Nicolae Pă
dureanu. Toate argumentele pledează 
pentru menținerea sa în fruntea co
lectivului de antrenori coordonatori: 
este o personalitate marcantă în rug- 
byul nostru, fost sportiv de perfor
manță și un tehnician cu excelente 
rezultate pe plan competițional, to
todată un pedagog cu recunoscute me
rite.

împărtășim integral aceste aprecieri. 
De numele lui Nicolae Pădureanu se 
leagă nu numai bunele rezultate ale 
juniorilor obținute, anul acesta, în 
capitala Italiei, ci altele și mai con
vingătoare, în „contul" lotului de se
niori al țării, la turneele întreprinse 
în anii 1955 și 1956 în Anglia, în par
tidele cu Franța. Cu experiența sa, cu 
capacitatea sa de organizare și în ge
neral cu calitățile ce le-a dovedit în 
domeniul instruirii sportive, Nicolae 
Pădureanu reprezintă o garanție că 
lotul de juniori al României va pu
tea să reediteze în „Cupa națiunilor- 
F.I.R.A." succesul din 1972.

Dar Jîngă el ? Cine ar fi în măsu
ră să lucreze, să facă parte din co
lectiv ?

Slgiur, în cazul în care forul de 
resort nu putea realiza o conciliere 
a pozițiilor antrenorilor N. Vizitiu / 
(care și-a înaintat și demisia) și TĂ/ 
Weisselberg. atunci opinăm pentra 
numirea altora, poate cu virtuți la 
fel de mari ca și aceștia, tehnicieni 
care au lucrat sau lucrează cu ele
mentele de perspectivă. Și încă cu 
bune rezultate : Mircea Leonte, Traian 
Doiciu, Mariana Lucescu, Nicolae 
Ștefu (ultimul a format la Suceava un 
sportiv de reală perspectivă, I. Co- 
jocaru, elev la Liceul economic). In 

defini- 
de an- 
pregă- 
create, 
ca ju- 
nou in 
aprilie

La sfîrșitul acestei săptămîni, cele 40 
de echipe participante la divizia A se 
vor alinia pentru a IX-a etapă a com
petiției. ultima din tur. Această confrun
tare finală din prima jumătate a cam
pionatului este așteptată cu deosebit in
teres, întrucit în trei din cele patru 
serii se vor decide „campioanele" de 
toamnă. Doar în seria Sud a campio
natului masculin se cunoaște de pe 
acum lidera : Constructorul Galați care, 
jucind acasă cu Rapid București (locul 
II), are prima șansă de a obține cele 
două puncte.

în celelalte serii, fruntașele au de ju
cat, în deplasare, meciuri foarte grele, 
în care favorite sînt gazdele. Așa, de 
pildă, Laromet București (femei — seria 
Sud) evoluează pe arena Voința în com
pania formației campioane, Voința 
București, care va încerca tot posibilul 
să cîștige, să mai urce în clasament, 
unde după etapa a opta ocupă un loc 
modest (6). Ocupantele locurilor 1 și 2 
din seria Nord, Voința Cluj și Hidrome
canica Brașov, ambele cu cîte 12 puncte, 
au de susținut partide dificile in depla
sare. Prima joacă la Mediaș, iar cea de 
a doua la Arad. Calculul hîrtlei indică 
victorii ale formațiilor locale, astfel că 
Voința are șanse să-și păstreze locul 
I, deoarece are un număr mal mare de

Stadionul Republicii din București. Vicepreședintele F.J H. Charles Petit- 
Montgobert inmînează lui Josefina Ștefănescu, cupa de campioană a 
lumii, pe care selecționata țării noastre a cucerit-o, invingind in finală 

reprezentativa Danemarcei.

Dezbaterea privind amplitudinea și eficienta rezervorului de performeri ai atletismului românesc

MAI SINT MULTE DE FĂCUT PENTRU CA UNITĂȚILE ȘCOLARE
SĂ DEVINĂ NUCLEE DE BAZA ALE PERFORMANȚEI

BOX

părere prof.
noastre sînt :

...este de
întrebările anchetei
1. Producția din acest an a Școlii 

Sportive de Atletism — 26 de at- 
leți solicitați Iar marile cluburi — este 
suficientă ?

2. Care trebuie să fie aria de 
lecție ?

3. Reprezintă
normare a activității 
domeniul performanței 
ol muncii lor î

EVELINE GHIMPU, directoarea

se

de 
in

actualul sistem 
profesorilor 
un etalon real

privind ampli-In cadrul dezbaterii . 
tudinea si eficiența rezervorului de 
performeri al atletismului românesc 
prezentăm astăzi ^opiniile profesoarei 
Eveline Ghimpu, directoarea Școlii 
Sportive de Atletism din București. 
1'.‘ Referindu-mă doar la număr, a- 
ceastă recoltă anuală nu poate fi ca
lificată drept satisfăcătoare. Trebuie 
spus însă că majoritatea atleților 
transferați în cluburile de performan
ță au categorii superioare de clasi
ficare, unii dintre ei reprezentînd spe
ranțe autentice ale atletismului nos
tru (Marin Iordan, Constantin Bădoi, 
Mariana Constantin etc.).

Avînd la început menirea de a dez
volta baza de masă a sportului de per
formanță, școlile sportive și liceele 
cu program de educație fizică au de
venit treptat adevărate unități de 
performanță. O bună parte a compo- 
nenților loturilor republicane de se
niori și juniori nu numai că au tre
cut prin aceste forme de pregătire,

dar au atins chiar In cadrul lor un 
înalt nivel de măiestrie sporUvă.

Este necesar, cred, ca In aprecierea 
rezultatelor unităților școlare sâ ți
nem seama de anumiți factori obiec
tivi. Să .nu uităm nici o clipă că lu
crăm cii tineri în formare, care se 
pregătesc nu numai pentru atletismul 
de performanță ci și pentru a fi inte
grați în societatea noastră socialistă. 
Or, cerințele cresc pe zi oe trece în 
toate domeniile. Trebuie create con
diții care să corespundă dezvoltării ti- 
nărului în formare intelectuală și fi
zică. Este necesar să avem îri vede
re timpul material afectat pregătirii 
intelectuale, pregătirii fizice, odihnei, 
recuperării, pentru ca tineretul să 

‘ ‘ ’ maturi- 
noastre, 

cadrul

dea randamentul scontat la 
zare. Ca rezultatele muncii 
ale celor care activăm în 
Școlii Sportive de Atletism sau în 
celelalte unități atletice școlare să fie 
mal bune, este imperios necesar să 
îmbunătățim unele aspecte și con
diții de pregătire : lecțiile de antre
nament să se desfășoare pe baze știin
țifice, iar activitatea fizică a tineri
lor să fie mai atent urmărită de ca
dre medicale specializate;
crescută exigența în selecția pentru 
atletismul de performanță ; este ab
solut necesară o specializare cît mai 
strictă a profesorilor care se ocupă 
de pregătirea performerilor precum 
și micșorarea -numărului de elevi pre
gătiți în același timp, astfel încit în
drumarea să fie cit mai atentă și mai 
competentă ; este necesară, de ase
menea, mărirea numărului de ore 
afectate pregătirii, prin corelarea tu
turor factorilor care pot contribui la

trebuie

_X.

oo- 
dupâ

■NBt

cu e< 
organ:

le spuse mai sus, 
are și baza ma- 

Central Ex- 
in Cîmpulung 
late punctele 
Liale.

ă de Atlet!

Școlii Sportive de Atletism
trebuie create condiți 
adihnă si de refacere 
o mențiune specială in
e alimentarea acestor tineri 
in tfirșit, trebuie mărită 
ea In urmărirea și îndru

marea pregătirii celor transferați la 
cluburile de performanță, pentru ca 
investițiile făcuta să dea randamentul 
scontat

în legătură 
cred că forma di
terială create Liceului 
perimentul de atletism di 
Muscel corespund din ta 
de vedere cerințelor acta

2. Școala Sportivă de Atletism an
grenează anual în practicarea siste
matică a atletismului peste 1200 de 
elevi din școlile bucureștene. Aceștia

sînt triați din aproximativ 12—15 000 
de elevi văzuți într-un an, prin asis
tența la orele de educație fizică din 
școlile de bază sau veniți pe stadioa
ne cu profesorii lor. Sperăm ca prin 
posibilitatea de a putea folosi și alte 
baze sportive — în afara stadioane
lor „Tineretului" și „Viitorul" — să 
ne lărgim, practic, aria de selecție la 
întreg perimetrul Capitalei, iar numă
rul celor triați să crească considerabil.

3. Actualul sistem de normare a ac
tivității este bun pentru grupele de 
inițiere. Pentru grupele de perfor
manță el trebuie modificat (am amin
tit Ia început printre condițiile nece
sare sporirii randamentului necesita
tea lucrului cu mai puțini sportivi la 
acest nivel). Atunci eficiența școlii va 
crește și se va putea vorbi de rezul
tate planificate și realizate.

Nu cu prea mulți ani în urmă, 
boxul craiovean reprezenta o for
ță în sportul cu mănuși din țara 
noastră. Selecționata Craiovei lup
ta, în cadrul campionatului națio
nal pe echipe, de la egal cu for
mațiile celor mai puternice clu
buri din țară, Dinamo și Steaua. 
Dar, anii de glorie ai boxului de 
pe plaiurile oltenești se pare că au 
trecut. în cea mai mare competiție 
pe echipe a țării — Cupa F. R. 
Box — pugiliștii din Craiova au 
avut o prezență mai mult simbo
lică.

Rezultatele nesatisfăcătoare ale 
boxerilor craioveni în această com
petiție ne-au sugerat ideea unei vi
zite la sediul celei mai puternice 
secții din localitate, aceea a clu
bului Electroputere. în căutarea u- 
nej explicații.

Pe pugiliștii acestei secții î-am 
găsit în sala clubului, pregătindu-se 
sub supravegherea antrenorului 
Gheorghe Duduleanu în vederea 
meciului din cadrul ultimei etape 
din Cupa F. R. Box. Momentul a 
fost foarte potrivit, deoarece în- 
tr-o asemenea împrejurare era pre
zent la antrenament întregul efec
tiv al secției de seniori. Dar tristă 
constatare... în rîndul elevilor ma
estrului care a călăuzit primii pași 
in activitatea pugilistică unor bo
xeri ca Nicolae Giju, Constantin 
Iordache, Petre Deca, Ermil Con* 
stantinescu, Ion Vornicescu și mulți 
alții, n-am găsit nici măcar un tî- 
năr de la care să se poată aștepta 
viitoare performanțe. Cu o garni
tură încropită, in care activează bo
xeri lipsiți de perspectivă, mulți 
dintre ei trecuți de vîrsta la care 
se practică în mod obișnuit sportul 
(Gh. Constantinescu, M. Panait, E. 
Constantinescu) echipa antrenată de

0 SPORTIVĂ DE FRUNTE PĂRĂSEȘTE ARENA
PE 0 USA DOSNICA. DE CE ?•>

Confesiunea maestrei emerite a sportului MARIA VICOL

ate-

,Cupa Bacăului11

JUNIOARA GEORGIANA OPRIȘAN (Unirea Focșani)

A REALIZAT UN NOU RECORD LA ARMĂ STANDARD
La Bacău s-a disputat ultima Com

petiție de tir în aer liber din acest 
an, tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Bacăului". La cele două pro
be de pușcă — standard și aer 
comprimat — au fost prezenți țin- 
tași din Iași, Brașov, Focșani și 
Bacău. întrecerile au fost domina
te de țintașele de la Unirea Foc
șani (antrenor prof. Ion Oprișan) 
care au terminat învingătoare chiar 
și in unele probe ale seniorilor. 
Cu toate acestea Unirea Focșani nu 
figurează în clasamentul general 
deoarece — din motive obiective — 
trăgătoarele respective au întîrziat 
la concurs, rezultatele lor contînd 
numai în probele individuale.

Revelația competiției a fost ju
nioara Georgiana Oprișan (Unirea 
Focsani), care a avut o comportare 
excelentă la proba de armă stan
dard 60 focuri culcat, obținînd 595 
de puncte, întrecînd astfel vechiul 
record 
de 592 
ba de 
toioasă

lată .... _ . .
standard 60 f culcat juniori 
Tcader (Constructorul Focșani) 577 
p ; junioare : Georgiana Oprișan 
595 p (nou record națioftal) ; se
niori : Vasilica Manea (Unirea Foc-

al țării (junioarei care era 
p Ea a mai cîștigat și pro- 
trei poziții cil o cifră va-

cîștigătorii probelor : armă 
- - - - ‘ ' * *' ’ Olia

șani) 591 p ; senioare: Tatiana Ilo- 
vici (Activul Brașov) 575 p. Armă 
standard 3X20 f juniori: Gh. Iri- 
mia (Letea Bacău) 498 p ; junioa
re : Georgiana Oprișan 553 p ; se
nioare : Aura Podaru (Unirea Foc
sani) 550 p ; seniori: Vasilica Ma
nea 541 p. Pușcă cu aer compri
mat 40 f juniori: S. Grosaru (Me
dicina Iași) 364 P ; junioare : Eva 
Olah (Activul Brașov) 349 p; se
niori : Tr. Cogut (Voința Iași) 364 
p; senioare; Aura Podaru 345 p.

Clasament general: 1. Brașov 17 
p, 2. Bacău 24 p, 3. Iași 25 p.

P. GORETI — antrenor

SIMBATA Șl DUMINICA, LA 
PLOIEȘTI, „CUPA PETROLUL"

Sala de scrimă de la stadionul 
Petrolul din Ploiești va găzdui, 
sîmbătă și duminică, o interesantă 
competiție la arme cu aer com
primat, „Cupa Petrolul", Vor par
ticipa toți fruntașii tirului nostru 
Concursul contează ca o primă se
lecție in vederea alcătuirii loturi
lor pentru C.E. de sală din fe
bruarie 1973, Pe lista concurenților 
figurează și Dan luga, vicecam- 
pion olimpic la pistol liber și cam
pion european la pistol cu aer 
comprimat,

9 iulie. Avionul de Varșovia 
rizează la Otopeni. Printre pasa
gerii care coboară, se află și un 
lot de scrimeri și scrimere care 
participase la un concurs interna
țional la Katowice. Pentru unii 
dintre ei, acesta fusese puntea ce 
ducea la Olimpiada de la Mun- 
chen, pentru alții—

Maria Vicol, floretista din echi
pa de aur a României, una din scri- 
merele care au dominat planșele 
mondiale mai bine de un deceniu, 
pășea abătută pe pista de beton 
a aeroportului. Abia tîrziu, cînd 
privirea îi întîlni două siluete fa
miliare — soțul și copilul — un 
licăr de zîmbet îi lumină ochii mai 
întunecați ca orieînd. Un demaraj 
brusc și „Dacia" se angajă pe 
șoseaua ce ducea spre Capitală. De 
atunci, maestra emerită Maria Vi
col, deținătoare a 5 titluri de cam
pioană națională la individuale, 
medaliată cu aur și argint la C.M., 
cu bronz la J.O., n-a mai fost vă
zută în sala de antrenament..

„De atunci, din ziua reîntoarce
rii de la Katowice, nimeni nu mai 
m-a căutat, nici un telefon n-a în
trerupt scurgerea uitării. Și 
mai greu, infinit mai greu 
anii, te apasă uitarea celor 
pînă mai ieri, te înconjurau 
tenție. Cînd nu mai ești o 
în angrenajul ce aduce marca per
formanță, nu mai contezi nimic ? 
N-am fost niciodată o alintată și 
nici nu mi-a plăcut să mă imbăt 
cu apă de trandafiri. Adolescența 
mea a însemnat sportul, tinerețea 
a fost dedicată, în ~xe!usivitate 
scrimei. De ce trebuie ca frumoa
sele amintiri ale acestor vîrste de 
aur să pălească sub povara regre
telor ?

Nu vreau să discut criteriul se
lecției pentru Olimpiada de Ia

mult 
decit 
care, 

cu a- 
rotiță

Miinchen, deși cu mai puțin de o 
lună înaintea trialului considerat 
decisiv, de la Katowice, mă clasa
sem pe locul III Ia campionatele 
naționale, înaintea Olgăi Szabo, E- 
caterinei Iencic și Suzanei Arde- 
leanu, deși la patrulaterul Franța 
— Italia — România — Ungaria 
am obținut cel mai bun procentaj 
la victorii. Ceea ce mi se pare in
admisibil este procedeul cu care 
un om este plasat, brusc, inapela- 
bil. intr-un con de umbră și lăsat 
de parcă acolo i-ar fi fost locul 
de cînd lumea ! Am trecut de 35 
de ani sînt profesoară Ia Palatul 
Pionierilor, unde îndrum zeci și 
zeci de copii îndrăgostiți de scrimă 
și înțeleg — poate, chiar mai bine 
decit alții — procesul firesc de îm
prospătare a loturilor reprezenta
tive. Dar intrării tineretului pe 
poarta mare trebuie să-i coincidă 
ieșirea celor vîrstnici — care și-au 
făcut cu pasiune datoria — pe o 
ușă dosnică ?
Retragerea din sport, pe care eu 

mi-am închipuit-o întotdeauna ca 
strălucirea medaliei unui învingă
tor, nu trebuie 
pus cu lipsă de 
firesc de dur. 
meni din cadrul 
bit cu mine. Și sînt destui tovarăși 
acolo: secretar general, antrenor co
ordonator și antrenori de lot,, me
todist. .. Cei de la clubul unde ac
tivez de aproape 20 de ani, Progre
sul, mi-au dat telefon mult după 
Olimpiadă, ca și cum nimic nu s-ar 
fi intimplat, pentru a mă întreba 
dacă nu trag in campionatul pe 
echipe.,. Antrenorul Angelo Pelle
grini îmi impută tăcerea. De ce 
aș forța lucrurile ? Floreta nu tre
buie să țină loc de șperaclu... Și, 
la urma urmei, dragoste cu sila 
nu se face, cjeși exemplul Liei

Manoliu s-ar părea că mă contra
zice. Aceste luni mi-au luat, efec
tiv, puterea de a reveni pe plan
șă altfel decit in postura de sfă
tuitoare a celor mici. Dar și aceas
ta cu inima îndoită..

Această destăinuire, Maria Vicol 
mi-a făcut-o la Palatul Pionierilor, 
într-o sală unde tumultul a peste 
300 de copii îi acoperea glasul su
grumat de emoție, dîndu-i iluzia, 
poate, că-și vorbește sieși. Un so- 
liloc dureros, la care reporterul nu 
și-a permis să adauge altceva de- 
cît nedumerirea în fața 
unui adevăr care-1 credea 
mîntenit pretutindeni în 
sportului: onoarea și sensibilitatea, 
personalitatea, performerului tre
buie respectate, cel puțin cu ace
eași scrupulozitate cu care i 
cere acestuia să respecte planul 
pregătire a performanței !

Este, în fond, o problemă 
etică.

eludării 
împă- 
lumea

se 
de

de

Paul SLAVESCU
să fie un act im- 
tact, în mod ne- 

Nici pînă azi ni- 
federației n-a vor- LUPTE

Ultimul act — decisiv — al campio
natelor diviziei A de lupte greco-romane 
și libere, turneul final, va avea loc sîm- 
bătă, duminică și luni, în sala clubului 
Progresul din Capitală. La acest turneu 
vor participa, cum este șl firesc, echi
pele fruntașe, primele trei clasate in 
cele patru serii, tnaintea întrecerilor a 
fost așteptată cu mult interes, atît de 
antrenorii cît și de luptătorii echipelor 
finaliste, tragerea la sorți a partidelor.

Iată ce au decis sorții i greco-romane
— turul I i Dinamo București — Vultu
rii Textila Lugoj. Progresul București
— Steaua și Metalul București — Alu
miniu Slatina; turul II : Dinamo — 
Steăua, Vulturii Textila — Aluminiu și 
Progresul — Metalul; turul in s Dinamo

popice doborîte în partidele din depla
sare.

In fine, un alt final pasionant, in se
ria Nord, la bărbați. Aici, după etapa 
a VlII-a se află la egalitate de puncte 
Voința Tg. Mureș și Jiul Petrila, noua 
promovată în divizie: Ambele echipe 
joacă în deplasare, unde, teoretic, nu 
pot cîștiga. Voința va evolua la Reșița, 
iar Jiul la Tg. Mureș cu C.F.R. Mai 
mult ca • sigur că în aceste partide _vor 
învinge gazdele și deci departajarea 
celor două fruntașe se va face după 
numărul popicelor doborîte în deplasare, 
acum net favorabil Voinței : 14941—14(180. 
In această serie, șansa cea mai mare la 
locul întîi o are însă Voința Cluj care 
joacă acasă cu Electrica Sibiu și, în caz 
de victorie, va totaliza același număr 
de puncte (12) cu Voința Tg. Mureș șl 
Jiul, dar după popicele doborîte va avea 
dreptul Ia primul loc (253T5 pd).

Actuala campioană la băieți, Petrolul 
Ploiești, care ocupă locul 8 în clasament, 
are de susținut un joc relativ ușor, cu 
Constructorul București, dar nu poate 
urca mai sus de locul 6 în ierarhia for
mațiilor din seria Sud a campionatului.

Jocuri interesante vor avea loc și la 
Bălcoi (Petrolul — Metrom Brașov în 
seria Sud — femei) și Brașov (Rulmen
tul — Flacăra Cimpin.a în seria Sud — 
masculin).

orice caz, opinăm pentru a se 
tiva cit mai repede colectivul 
trenori, așa incit procesul de 
tire să nu sufere. Trebuie 
fără întîrziere, toate condițiile 
niorii noștri să se afirme din 
marele examen rugbystic din 
1973, de la București.

Tiberiu STAMA

LA ELECTROPUTERE, IN CAUTAREA UNEI EXPLICAȚII
Gh. Duduleanu nu putea spera la 
rezultate mai 
sus-amintită.

Surprinderea 
atît mai mare 
în fiecare an, 
natelor individuale de juniori, ti
neri pugiliști din Craiova au cu
cerit titluri de campioni naționali, 
ori s-au clasat în rîndul primilor 
trei la categoriile lor. Paul Iancu, 
Ion Ruicu, Dumitru Livezeanu, Ion 
Popescu, Paul Dragu, Constantin 
Ștefanovici sînt numai cîțiva dintre 
boxerii proveniți din Craiova re
marcați cu ocazia competițiilor in
terne și chiar internaționale la care 
au participat. Cu toate acestea, clu
bul sportiv craiovean n-a reușit să 
încadreze în secția sa pe nici unul 
dintre acești tineri talentați. Cei 
mai mulți dintre pugiliștii sus-a- 
mintiți au părăsit locurile natale, 
îndreptîndu-se spre alte secții. Ul
timul exemplu de acest gen îl con
stituie campionul de juniori din 
acest an și component al lotului 
național de tineret, Constantin Ște
fanovici pe care l-am întîlnit la 
unul dintre ultimele sale antrena
mente la Craiova. O săptămînă mai 
tirziu l-am revăzut la Constanța, 
spectator la Cupa U.C.S.R., prilej 
cu care ne-a mărturisit că s-a 
transferat la Mangalia. Motivul: 
dorința de a se califica într-o pro
fesie, de a avea condiții să prac
tice sportul îndrăgit. La Craiova, a- 
cest lucru n-a fost posibil, deși pro
misiuni i s-au făcut. Timp de un 
an a lucrat ca muncitor necalifi
cat, sperînd într-o calificare la lo
cul de muncă... La sfîrșitul anului 
i s-a comunicat că nu este po
sibilă calificarea sa in profesia de 
electrician pe care dorea să o prac
tice. în asemenea condiții, Ștefano
vici a fost nevoit să plece de la 
Electroputere Craiova.

Nici ceilalți boxeri craioveni care 
activează în secția respectivă nu se

bune în competiția

noastră a fost cu 
cu cit știam că, mai 
la finalele campio-

bucură de prea multă atenție din 
partea conducerii clubului. Din cele 
relatate de antrenori (la juniori 
activează și Mihai Goanță), în ca
drul clubului craiovean boxul nu 
este un sport îndrăgit. Nici condu
cerea C.J.E.F.S. Dolj nu se strădu
iește să pxoducă o cotitură în viața , 
boxului craiovean. în asemenea 
condiții, nu trebuie să ne mai mire 
faptul că sportul cu mănuși din 
Craiova — oraș cu frumoase tra
diții — se găsește într-un evident 
regres.

Situația pare cu atît mai de ne
înțeles cu cît în rîndul locuitorilor 
orașului există numeroși oameni 
pasionați, care-și sacrifică o mare 
parte din timpul lor liber pentru 
mișcarea pugilistică din Cetatea 
Băniei, iar în rîndul tineretului se 
găsesc foarte mulți adolescenți care 
îndrăgesc acest sport al curajului 
și bărbăției. Chiar și acum, în gru
pa de juniori a clubului, antrenată 
de Mihai Goanță, se găsesc cîțiva 
tineri talentați ce s-au evidențiat 
la finalele juniorilor din acest an. 
Doi elevi ai antrenorului Goanță 
au devenit campioni naționali (C. 
Ștefanovici, despre care a fost vor
ba în aceste rînduri și P. Dragu), 
iar alți doi (P. Căpriccanu și FI. 
Ghiță) au fost finaliști la catego
riile lor. Patru finaliști dintr-o 
singură s.ecție — trebuie sâ re
cunoaștem 4— nu este o performan
ță la îndemîna oricui. Și totuși, în 4 
secția de seniori a clubului Elec- 
troputere 
loare...

Sperăm ca rîndurile de față să-i 
determine 
nele boxului din 
schimbe optica față de unul din
tre cele mai vechi sporturi olim
pice, care are o bogată și frumoa
să tradiție pe meleagurile olte
nești.

nii există boxeri de va-

pe cei ce conduc desti- 
Craiova să-si

Mihai TRANCA

DIN PARTEA BIROULUI F.R.B.
In ultima sa ședință de lucru, Biroul federal, lutnd In discuție abaterile dis

ciplinare de care s-au făcut vinovațl unii boxeri, a hotărît să aplice următoarele 
sancțiuni :

— boxerul Victor Zilberman, de Ia Clubul „Steaua“-București : scoaterea din 
lotul reprezentativ, suspendarea de Ia orice activitate pe timp de 6 luni și interzice
rea de a mai susține tntilniri Internationale pe termen de 1 an ;

— boxerul Horst Stump, de la clubul „Metalul’-București s suspendarea pe 
timp de 1 an de zile de la orice activitate ;

— boxerul Marian Culineac, de la clubul „Steaua**-București : interzicerea pe 
timp de 1 an de a mal face parte din Ioturi reprezentative și suspendarea de la orice 
activitate pe timp de 6 luni.

CUPA SPERANȚELOR44

UN ÎMBUCURĂTOR AFLUX LA FLOREASCA II
Avînd drept scop formarea echi

pelor ce vor reprezenta Bucureștiul 
în apropiata finală pe țară a ,.Cu- 
pei speranțelor", întrecerile din 
Capitală au reunit, sîmbătă și du
minică, în sala Floreasca II un im
presionant număr de tineri trăgă
tori I 86 la sabie și 40 Ia floretă- 
băieți. Acest îmbucurător aflux de 
tinerețe pe planșele de concurs do
vedește preocuparea antrenorilor 
bucureșteni pentru formarea de noi 
și valoroase cadre pentru scrima

MECIUL STEAUA — DINAMO 
SE DISPUTA SIMBATA!

— Aluminiu. Steaua — Metalul și Vul
turii Textila — Progresul; turui IV : Di
namo — Metalul, Aluminiu — Progresul 
șl Steaua — Vulturii Textila; turul V : 
Dinamo — Progresul. Metalul — Vulturii 
Textila șl Aluminiu — Steaua. LIBERE, 
turul I: Dinamo Brașov — C. S. Satu 
Mare, Dunărea Galati — Progresul Bucu
rești și Steagul roșu Brașov — Steaua; 
turul II : Dlnamo — Progresul, C.S. Satu 
Mare — Steaua și Dunărea — Steagul 
roșu; turul ni : Dinamo — Steaua, Pro
gresul — Steagul roșu șl C.S. Satu Mare
— Dunărea: turul IV : Dinamo — Stea
gul roșu. Steaua — Dunărea și Progre
sul — C.S. Satu Mare: turul V: Dinamo
— Dunărea, Steagul roșu — C.S. Satu 
Marș Și Steaua — Progresul.

noastră — așa cum au dovedit cam
pionatele balcanice din acest an.

Disputa pentru primele locuri în 
clasamentele finale a prilejuit asal
turi frumoase, de un bun nivel, la 
ambele probe. Atît la sabie, cît și la 
floretă, întrecerile au stat sub sem
nul echilibrului, fapt ce reiese 
și din barajele ce au fost necesare 
pentru departajarea primilor cla
sați. La floretă, a trebuit să se re
curgă și la calcularea coeficienților 
primilor trei clasați, aceștia rămî- 
nînd și după baraj tot la egalitate 
de puncte.

Clasamente.
1. P. Buricea 
d.b. (31—20) ;
nr. 1) 4 v d.b. (32—22) ; 3. B Con
stantinescu (I.E.F.S.) 4 v d.b.
(30—23); 4. L. Russu (Progresul) 2v;
5. A. Fălticeanu (Universitatea) lv;
6. A. Marcvart (CI. sportiv școlar)
0 v. SABIE : 1. C. Marin (Viitorul) 
6v d.b. ; 2. E. Oancea (Viitorul) 
d.b. ; I ..
nr. 1) 5v: 4 I. Dinu (Univers, 
4v ; 5. M. Mustață (Viitorul) 3 
Șt. Dobre (Viitorul) 2v ; 7. D. Ma
rin (Șc. sp. nr. 1) 2v: 8 D Ale
xandru (Șc. sp nr. 1) 0 v.

FLORETA BĂIEȚI :
(Șc. sp. nr. 1) 4 v 

2. M. Alexe (Șc. sp.

; 2. E. Oancea (Viitorul) 6v
3. I. Pantelimonescu (Șc. sp.

-i)
3.

Aurel ȘTEFAN — curesp.
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ȘAHIȘTII ROMANI

IN CONCURSURI
INTERNATIONALE9

GIMNASTELE DE VICTORIE LA LIMITA
POLITEHNICA BUCUREȘTI»

AU EVOLUAT LA FRAGA
Continuînd tradiția unor întîl- 

niri bilaterale cu echipe cehoslova
ce, o formație de gimnastică mo
dernă a clubului Politehnica Bucu
rești a efectuat zilele trecute un 
turneu la Praga, întîlnind echipa 
Slovan, echipă care are în compo
nența sa gimnaste talentate, între 
care și Jana Svobodova, din repre
zentativa țării. întîlnirea dintre 
Slovan și Politehnica a, oferit spec
tatorilor o întrecere plăcută, de 
bun nivel tehnic, ambele echipe 
prezentînd exerciții valoroase.

O frumoasă comportare a avut 
bucureșteanca Doina Constantines- 
cu care, la toate cele trei probe 
incluse în programul concursului, 
a evolut bine, ocupînd primul loc 
(cu 28,45 p), la egalitate cu spor
tiva pragheză Ingrid Sostarich. Bol
navă, Marilena Pegulescu, credi
tată cu prima șansă, nu a putut 
concura la valoarea ei, clasîndu-se 
pe locul 4 (cu 28,3^ p), după Jana 
Svobodova (28,30 p). Pe echipe, a 
cîștigat Politehnica București cu 
139,85 p, Slovan Praga situîndu-se 
pe locul 2 cu 136,90 p.

VOLEIBALIȘTII DE LA Ț.S.K.A.
AU SOSIT LA BUCUREȘTI

volei Ț.S.K.A.
sosit

Echipa masculină de __
Moscova, campioana U.R.S.S., a 
ieri în Capitală în vederea partidei re
tur (programată duminică), cu Dinamo 
București, din cadrul turului II al „Cu
pei campionilor europeni". A făcut de
plasarea întregul lot pe care antrenorul 
Iuri Cesnokov ÎI are la dispoziție.

A TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMÂNI
Trei sportivi dinamoviști iau startul la Gottwaldov

La Sofia, 
Slavia (25 m) 
internațională 
pele de copii 
ani și categoria B 
ale României și Bulgariei. Repre
zentanții noștri au cîștigat întrece
rea cu scorul general de 112—110. 
Iată și scorurile parțiale: Categoria 
A : România — Bulgaria 36—20
(m) și 38—18 (f) ; categoria B : 
Bulgaria — România 42—14 (m) și 
30—24 (f). Cîteva din rezultatele 
tehnice :

Categ. A : 200 m liber (b): A. 
Popov (B) 2:14,5; 200 m liber (f) : 
Eugenia Cristescu (R) 2:26,7; 200 m 
bras (b) : D. Aldea (R) 2:42,4 — 
rec, personal ; 200 m bras (f): Ca
melia Hoțescu (R) : 3:01,9 — rec. 
personal; 200 m delfin (f) : Minola 
Vasiliade (R): 2:58,4 ; 100 m spate 
(b): D. Gropșan (R) 68,1; 100 m
spate (f): Karin Parutsch (R) 1:14.2 
— rec. personal ; 100 m liber (f): 
E. Cristescu 67,6 ; 100 m liber (b): 
A. Popov 60,3, A. Popovici (R) 
60,5 ; 100 m bras (f): C. Hoțescu
1:24,1 — rec. personal; 100 m bras 
(b): D. Aldea 1:14,3 — rec. perso
nal ; 100 m delfin (b): A. Ursu (R) 
69,2 ; 100 m delfin (f): M. Vasi
liade 1:20,0 ; 200 m spate (f): K. 
Parutsch 2:43,3 ; 400 m liber (f):

în bazinul acoperit 
a avut loc întîlnirea 
de înot dintre echi- 

(categoria A — 13-14 
11-12 ani)

★

La sfirșitul aceste: săptămini. 
este programat în baz nnl de 25 m 
din Gottwaldov tradiționalul con
curs intemațioaal de înot pe care 
gazdele F. organizează la finele fie
cărui an. Țara noastră va fi repre
zentată ce trei sportivi de la Di
namo București. Anca Groza, Anca 
Georgescu și Ion Miclăuș. care 
au părăsit ieri Capitala însoțiți de 
antrenoarea Cristina Balaban-Șop- 
tereanu.
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CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI
JUCĂTORI DE TENIS ALCĂTUIT
DE AGENȚIA „FRANCE PRESSE"

14 'Agerpres.:. — Redacția 
a agenfiet toteraaționa’.e 

• Press» a alcătuit clasamentele 
xu'' buni Jucători și jucătoare 
is din bae pe anul 1572. Ca și 
trecut, la masculin. pe primul 

toc a fast riasat americanul Stan 
Smith. iar pe tocul doi românul Ilie 
Năstase. care face ■■ salt important 
ia ierarhia așilor rachetei. Comenta- 
tarel agenției franceze arată că alege
rea totre Smith și Năstase a fost des- 
tal de dificilă, primai toc fiind atri
buit ia cele ăia armă americanului 
datorită victoriei obținute de acesta 
to taraeal de la Wimbledon și con
tribuția pe care a adus-o la succesul 
echipei S.U-A. ia finala .Cupei Davis", 
disputată la București cu selecționata 
României. Totodată, sînt evidențiate 
performanțele lui Ilie Năstase, cam
pion la Forest Hills, finalist al „Cu
pei Davis" și rfștigâtor al „Marelui

FABIS 
soocuvâ 
Frar. 
retor 
de :«

Premiu FJ.L.T.". în clasamentul mas- 
mito stat incluși și jucătorii profesio
niști din gruparea „ivCT", astfel că 
ktul ocupat de Ilie Năstase înaintea 
unor jucători ca Newcombe, RosewaB 
și Laver îi onorează cartea de vizită 
și demonstrează marile sale progrese 
făcute in ultimul timp. Iată clasa
mentul celor mai buni 10 jucători din 
lume :

I. Staa Smith (S.U.A.) ; 2. Ilie Năs
tase (România) ; 3. Ken Rosewall
(Australia); 4. John Newcombe (Aus
tralia) ; 5. Manuel Orantes (Spania); 
6. Arthur Ashe (S.U.A.): 7. Andres 
Gimeno (Spania); 8. Tom Okker
(Olanda) ; 9. Rod Laver (Australia) ; 
10. Jan Kodeș (Cehoslovacia).

Clasamentul feminin : 1. Billie Jean 
King (S.U.A.) ; 2. Evonne Goolagong 
(Australia) ; 3. Chris Evert (S.U.A.) ; 
4. Nancy Richey-Gunther (S.U.A.) ; 5. 
Virginia Wade (Anglia); 6. Margaret 
Court (Australia) ; 7. Rosemary Ca
sals (S.U.A.): 8. Kerry Melville (Aus
tralia) ; 9. Francoise Durr (Franța ; 
10. Olga Morozova (U.R.S.S.).

GEORGE FOREMAN: voi învinge pe Joe Frazier!"
NEW YORK 14 (Agerpres). — Campio

nul mondial de box la categoria „grea", 
Joe Frazier, și șalangerul său oficial, 
George Foreman, se pregătesc intens în 
vederea meciului pe care-I vor susține 
la 22 ianuarie pe ringul unei arene des
coperite din orașul Kingston (Jamaica). 
Frazier, a declarat ziariștilor că partida 
se anunță foarte dificilă, mai ales că 
Foreman posedă o lovitură directă pe 
care o expediază cu multă adresă. La 
rindul său. Foreman, fost campion olim
pic, nu a suferit nici o înfrîngere în 
cariera sa. Șalangerul a arătat câ va

trebui să se prezinte în ring cu o greu
tate sub 100 kg și că are certitudinea 
că și cel de-al 35-lea meci al carierei 
sale fl va încheia printr-o frumoasă vic
torie. Tehnicienii boxului mondial arată 
în comentariile lor că partida va putea 
lua sfîrșit chiar în primele trei reprize, 
deoarece ambii boxeri lovesc extrem de 
puternic.

în cadrul unei conferințe de presă, 
rugat de ziariști să facă un pronostic, 
George Foreman a spus : „îl voi învinge 
pe Frazier, așa cum am făcut-o cu alți 
adversari".

PIEILE ROȘII" CAUTA PRIN SPORT

VIACESLAV CEVADUHIN
CAMPION AL U.R.S.S

LA CICLOCROS
Campionatul unional de ciclo- 

cros, disputat anul acesta la Baku, 
a revenit lui Viaceslav Cdvaduhin, 
cronometrat pe distanța de 20 km 
cu timpul de 1 h 08:29. Pe locul 
doi s-a clasat Pranas Kneje lh 09:03, 
iar pe locul trei Atanas Verankis 
1 h 09:08. La startul campionatului 
s-au aliniat 60 de concurenți.

TELEX
în cadrul Ligii europene la tenis de 
masă, selecționata Ungariei a întîlnit 
reprezentativa cehoslovaciei. Jucătorii 
maghiari au terminat învingători cu sco
rul de 4—3. în cel mai spectaculos meci, 
maghiarul Jonyer a dispus cu 21—15, 
16—21. 21—14 de cehoslovacul Orlowski.

A Început turneul internațional mascu
lin de handbal de la Schwerin. în pri
mul joc, selecționata ungariei a între
cut cu scorul de 15—14 (10—8) *“ “*
U.R.S.S. în partida următoare, 
selecționată a R.D. Germane * 
cu 22—13 echipa de tineret a 
mane.

echipa 
prima 

a Învins 
R.D. Ger-

Selecționata de rugby a NoiiSelecționata de rugby a Noii Zeelande 
a susținut la Glasgow un meci în com
pania unei combinate a cluburilor din 
Giasgow șl Edinburgh. Oaspeții, care 
au jucat foarte bine, au repurtat victo
ria cu scorul de 16—10 (4—0).

In cadrul tradiționalului concurs de schi 
desfășurat la Kirov, proba de ștafetă 
4x10 km rezervată seniorilor a revenit 
echipei orașului Kirov cu timpul de 
2 h 02:10. In cursul disputării acestei șta
fete. campionul olimpic de la Sapporo, 
Iurl Skobov, a realizat timpul de 30:13. 
pe distanța de 10 km.

de volei Matsuhita 
____ v. ______ turneul în Cehoslova
cia jucînd la Praga în compania for; 
mațlel „A.E.K.O.". voleibaliștii japonezi 
au terminat învingători cu scorul de 
3—0 (15—8, 16—14, 15—9).
■>
La Berlin, s-a desfășurat revanșa me; 
ciului dintre reprezentativa de hochei 
pe gheață a R.D. Germane și o combi
nată a cluburilor sovietice Traktor Ce- 
liabinsk și Torpedo Gorki. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingători cu sco
rul de 5—3 (1—0, 2—2, 2—1) prin punc
tele marcate de Dobrohotov (2), Mlșln, 
Kulikov și Fedorov. Pentru gazde au 
înscris Pacinski (2) și Vilas. Primul 
meci, disputat în urmă cu două zile, la 
Halle — Neustadt, a 
același scor (5—3) de 
Germane.

Echipa masculină 
Tokio și-a început

fost cîștigat 
selecționata

cu 
R.D.

" t
Turneul internațional
Adelaida (Australia de ___
mat alte întîlniri. Australianul Diblev 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe francezul
Bernascont. Metreveli (U.R.S.S.) a cîști
gat cu fi—4. 6—1 în fața lui Durham
(Australia). Alte rezultate : Meller (H.F. 
a Germaniei) — Gebert (R.F. a Germa
niei) 3—6, 6—4, 6—3;

iade tenis de 
Sud) a progca-

IORDAN BÎKOV- SPORTIVUL Nr. 1 AL BULGARIEI

olimpic BILLY
0 inițiativă a campionului

MILLS
CAILE AFIRMĂRII SOFIA 14 (Agerpres). — Ziariștii 

sportivi, comentatorii sportivi de 
radio și televiziune din Bulgaria . 
l-au desemnat drept cel mai bun 
sportiv bulgar al anului 1972 pe 
halterofilul Iordan Bikov, medaliat 
cu aur la Jocurile Olimpice de la 
Munchen. Au urmat în clasament 
Gheorghi Markov — campion olim-

pic, mondial european la lupte cla
sice, Noraian Nurikian — campion 
olimpic și mondial la haltere, și 
Petar Kirov — campion olimpic 
la lupte greco-romane. De remarcat 
că pe primele șase locuri au fost 
clasați numai halterofili și luptă
tori. Locul șapte a fost ocupat de 
cunoscuta atletă Diana Iorgova.

lui Mills vor da roade, aducînd pe 
stadioane noi Thorpe, noi Beli, noi 
Tewanima, poate chiar noi... Mills !

Victor BANCIULESCU

acel moment, campio- 
se străduiește să dea 

indieni pofta de joacă

creație. Din 
nul olimpic 
copiilor de 
și gustul pentru victoriile sportive. 
Dar cum altfel, dacă nu stîrnin- 
du-le admirația față de cei cîțiva 
înaintași care au

populație a 
din Statele

Recent, străvechea 
indienilor -piei roșii' 
Unite a reintrat în atenția opiniei 
publice prin pelerinajul — înche
iat nu fără incidente — întreprins 
de 500 dintre ei spre Washington, 
unde au fost tratați aproape după 
vechile canoane. Nu degeaba co
menta „Washington Star" : „A lip
sit doar cavaleria", cea care ata
case cu vreo 80 de ani în urmă, 
pentru ultima oară, triburile indie
nilor— Trăind în rezervații sau în 
slumsurile marilor orașe (asemenea 
unor ghetouri), indienii nord-ame- 
ricani caută posibilități pentru ie
șirea din condiția lor de „discrimi
nați", din situația de asupriți.

Un sportiv — și încă unul mare 
— membru al tribului Siux, și-a 
propus să contribuie la scoaterea 
din izolare a populației indiene, ' 
dincolo de (pînă acum) amăgitoa
rele și ineficacele măsuri ale or
ganismului (adesea de tristă faimă) 
„Biroul pentru problemele indiene". 
Numele celui ce luptă pentru eman
ciparea celor aproape un milion de 
indieni „piei roșii" din S.U.A. nu 
este altul decît William (Billy) 
Mills, neașteptatul campion olimpic 
al probei de 10.000 m la Tokyo, în 
1964.

Astăzi, Mills are 34 de ani. A 
fost crescut într-un orfelinat pen
tru indieni, în rezervația de la 
Pine-Ridge (Dakota de Nord). Un 
antrenor i-a stimulat ambiția. A 
început să alerge pe distanțe lungi. 
Apoi, la armată, a promovat pînă 
la gradul de locotenent de marină. 
Cu un an înaintea Jocurilor Olim
pice din 1964, el declara : „în sfir- 
șit. am un țel in viață S-a ca
lificat (al doilea) în echipa S.U.A. 
și, fără să fi cîștigat vreodată vreo 
cursă importantă, a biruit în lunga 
cursă olimpică, stabilind o perfor
manță cj 46 de secunde mai bună 
decît oricare dintre rezultatele sale 
precedente. Acest s-jcces i-a dat 
aripi.

"Intrat în cadrele .Biroului pen
tru probiesre indiene". Mills, a 
preluat, la Albuquerque (statul New 
Mexico), seepa pentru spori ți re-
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Echipa feminină de schi alpin a Austriei a atacat ferm sezonul de iarnă, 
odată cu concursul inaugural de la Val d’Isere, părind foarte solidară 
în intenfia de a domina piftiile. Nu lipsește din formație vedeta schiu

lui austriac: Anne-Marie Proll (la mijloc cu numărul de start 1).
Telefotoi AP. AGERPRES

In turneul de tenis de la Sofia

MUREȘAN Șl SOTIRIU
IN SFERTURILE DE FINALA

dacă nu stîrnin-

(prin ■. telefon). Ttrziu,SOFIA, 14
> miercuri seara, cei patru concurenți ro

mâni prezenți la Turneul internațional 
de tenis în sală din capitala Bulgariei, 
au susținut partidele din runda a n-a. 
O frumoasă victorie a obținut Mure- 
șan. care a dispus de M. Parspulov, de
ținătorul locului n pe lista celor mal 
buni tenlsmenl bulgari in 1972. Deș4 a 
pierdut primul set cu 4—6, Mureșan a 
avut o puternică revenire ce la mijlo
cul setului următor, cînd de la scorul 
de 3—4 a egalat, a preluat conducerea 
și a cîștigat cu 6—4. Disputat a fost 
și ultimul set. La început a condus Pam-

X 
*er-

pulov, dar Mureșan egalează la 
păstrînd inițiativa pînă la sfîrșit si 
mlnînd învingător cu 6—».

O sarcină dificilă a avut Santel
l-a întîlnit pe T. Kristiansen (Danemar
ca). cap de afiș al turneului, și. Mne-

c*re

TOMA HI 1ST CV

înaintași care au izbîndit în sport ? 
Intr-adevâr, încă înainte de 1900, 

indianul Reuben Sanders a figurat 
printre idolii sportivi americani. 
Maratonist întîi, Lewis Tewanima, 
din tribul Hapi, n-a fost învins la 
Jocurile Olimpice din 1912, în cursa 
pe 10.000 m, decît de marele atlet 
finlandez Hannes Kolehmainen. Se 
spune că în Arizona lui natală, 
Tewanima ar fi alergat odată a- 
proape 200 km, pentru a vedea 
prima cale ferată. La aceeași ediție 
a J.O. de la Stockholm, eroul pro
belor atletice a fost un alt tînăr 
indian, Jim Thorpe (pe numele său 
adevărat Wa Thon Chuk), din tri
bul Siux, care a cîștigat detașat 
probele de pentatlon și decatlon. 
Acest atlet desăvîrșit a avut o 
soartă tristă, fiind descalificat ulte
rior pentru că juca în vacanțele 
școlare fotbal american în echipe 
profesioniste. A murit în mizerie, 
iar Burt Lancaster i-a întruchipat 
figura într-un film dedicat vieții e- 
roului sportiv. Printre ceilalți cam
pioni olimpici proveniți din triburi 
indiene trebuie să-l pomenim și pe 
stomatologul Gregory Bell (săritura 
în lungime. 1956).

Asemenea eroi și-a propus Mills 
să prezinte tineretului indian în- 
tr-o sală memorială recent inaugu
rată în localitatea Lawrence (statul 
Kansas). în care figurează de pe 
acum 15 vedete cu faimă din fot
balul american, baseball și atletism. 
Inițiativa aceasta vrea să compen
seze la indienii „piei roșii" lipsa 
unor figuri istorice sau a unor mo
numente pilduitoare. în plus, Mills 
a pregătit pentru școlarii indieni un 
program de educație fizică, un ca
lendar de turnee de baschet și fot
bal american, precum și un per
manent trial pentru descoperirea 
talentelor la alergările de fond (do
meniu în care, după cum s-a vă
zut, „pieile roșii" dovedesc multă 
aplicație).

Rămine de văzut dacă strădaniile

'T

REFLECTOR ASUPRA „OPTIMILOR" CUPEI U.E.F.A

Intr-un meci cu goluri multe in

februarie, tragerea la 
sferturilor de finaiă 

roșie și Internazionale nu 
să înscrie și al doilea 

Ararat Erevan eliminată

poărta sa. portarul echipei F.C. Koln reușește de această dată 
oprească un atac al Borussiei Monchengladbach

■ii**

• La 14 
sorți a
• Steaua 
au izbutit 
gol... •
de un penalty ratat I • O.F.K. Beo
grad și Dynamo Dresda atacă

după pauză...

LOTO-PRONOSPORT
Biletele fractionate au stabilit un veri

tabil record de premii la Loto și Pio- 
noexpres.

Numărul celor care — de la începutul 
anului — au obținut cîte un premiu de 
100 000 tel, se ridică la 102 ciștigăton: la 
ambele sisteme, cifră care vorbește de 
la sine despre marile avantaje oferite 
participanților.

Dintre aceștia marea majoritate o de
țin cîștigătorii care au realizat pre-

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO DIN 5 DECEMBRIE IStî :

CATEGORIA 1 : 4,40 autoturisme „Dac-_a 13W ; CATEG. î : l.X sutouirisme 
■.Dacia 1100“ ; CATEG. 3 : 2,10 variante a 25 SOS lei : CATEG. 4 : 1135 a 14 CM lei 7 
CATEG. 5 : 43,75 a 14 824 lei ; CATEG. « : 73.45 1 im lei : CATEG. 7 : 70.50 a 1000 
lei ; CATEG. 8 : 66,85 a 500 lei ; CATEG. 9 : 55736 a 200 leL

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
cu sediul în București, str. Ing. George Constontinescu nr. 2, Sectorul 2. 

platforma industrială Pipera

RECRUTEAZĂ URGENT
Tineri și 
comunele

tinere intre, 15—18 ani, cu domiciliul stobil in București și 
subordonate pentru calificare la locul de muncă, cu durata 

de 2 ani pentru meseria de

ELECTRONIST
pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi salarizați cu :

— 600 lei/lunâ
— 700 lei/lună
— 800 lei/lună 

înscrierea candidaților se
de 20 decembrie 1972, pe

— certificat de
— certilicat de
— fișa copilului pină Io 15 ani eliberată de școala ge- 

nerolă, sau certificat medical eliberai de circumscripția 
medico-sanitară la care candidatul este in evidență ;

— buletin de analiza sîngelui și examen radiclogic-pulmo- 
nar.

Informații suplimentare Io telefon 33.67 60, interior 120 Mijloace de 
transport :

— autobuzele 101 și 106
— tramvaiul 16, la capăt.

în anul 1
in semestrul I, anul II 
in semestrul II, anul II 
face zilnic, între orele 8—14, pînă la data 
bazo următoarelor acte :
naștere in copie și original ; 
absolvire o școlii generale ;

*

BARIERA
o producție a studioului cinematografic București

ROMÂNIAFILM PREZINTĂ
PE ECRANE

Scenariul : TEODOR MAZILII regia ; MIRCEA MUREȘ AN
Cu : Octavian Cotescu, Mibaela Mihai, Ion Besoiu, Ioma Caragiu, 
Mircea Albulescu, Draga Olteanu, Gheorghe Dinică. Gina Patrichi, 

Dan Nuțu, Nueu Păunescu, Florin Scărlătescu, Olga Bucătarn 
imag. : George Cornea muzica : Radu Șerban dec.: Liviu Popa 

costume : Lidia Luludis

S-a încheiat și acest al III-lea tur 
tn cadrul Cupei U.E.F.A Din cele 
64 de formații pornite în vară Ia 
drum au rămas doar 8, cele care vor 
ataca la primăvară meciurile din ca
drul sferturilor de finală.

Foarte ușor s-a calificat echipa 
Borussia Mbnchengladbach, într-un 
meci în care Netzer și colegii săi au 
surclasat o echipă ce a avut, doar o 
valoare certă, pe Wolfgang Overath. 
Campioană a „Bundeslign" tn 1970 și 
1971, Borussia este una din formațiile 
cele mai îndreptățite să spere la cuce
rirea celei de a treia cupe europene. 
Alături de ea, o altă echipă vest-ger- 
mană, F.C. Katserslaateru se califică 
în -sferturi* elimini nd pe Ararat 
Erevan (locul II în campionatul so
vietic recent încheiat), dar cu foarte 
mari emoții, abia d jpâ executarea a 
cite 5 lovituri de la 11 m de către 
fiecare echipă (și să nu uităm ci gs 
lai al doilea al gazdelor, dm timpul 
celor 90 de minute, a fost înscris 
ioar cu un sfert de oră Inaicte de 
sfîrșit. dintr-ua penalty D

Două echipe engleze sint de ase
menea nrerente to sferturi. Liverpool 

rebnit să așteote aprospe o oră 
joc pînă ce Toshack, dintr-o lo- 

i liberă de la 17 m. a adus go- 
sre i-a usiștit pe susțină terii 
Am bder al campiopacălul en-

îrtreg oresnmea er.htpel Steaua 
Belgrad, nereușînâ să contraa

tace ceri: toarte rar. Cmd Lazarovici 
a Înscria, imediat după ppezâ. fruc- 
tîfirfud o excelentă pasă primită de 
ia Gealei, tei .o 000 de spectatcr: de 
pe staCccKj Steaua roșie au început 
să spere, dar echipe loodaoeză a gă
sit resurse să termine meciul cu o 
înfrtntrrre la Bmrtă.

Ceatoltă echipă iugoslavă, O.F.K. 
Beograd, a reușit insă o calificare 
puțin scontată, mai ales prin prisma 
meatului nul smuls ia Belgrad de 
Beroe. Zec. Turuăia și ceilalți și-au

ută

STENOGRAMA MECIURILOR
INTERNAZIONALE — VITORIA SETUBAL 1—0 (l—0)

Foarte frig și ceață — numai 3 000 de spectatori pe San Siro ! A Înscris 
Boninsegna (min. 39), din penalty. Arbitrul austriac Linemayer a conclus for
mațiile : INTER : Vieri — Benetti, Fachetti — Bertini, Giubertoni, Burgnich 
— Skoglund (Massa), Mazzola, Boninsegna, Moro, Daldi; VITORIA : Juaquim 
Torres — Rebelo, Mendez, Octavio. Cardoso — Carrico, Duda — Jose Maria, 
Conceicao, Jose Torres (Amancio), Guerrelro.

STEAUA ROȘIE — TOTTENHAM I—0 (0—0)
Disputat în nocturnă, în fața a peste 75 000 de spectatori, care au putut 

asista, în ciuda frigului pătrunzător, la un joc bun. A înscris Lazarovici. in 
min. 48. Arbitrul Gonella (Italia) a condus formațiile : STEAUA ROȘIE : 
O. Petrovicl — Krivokucea, Bogicevlcl — Pavlovici, Dojcinovski, Novkovici 
(Nlkolicl) — V. Petrovici, Karasi, Lazarovici, Acimovici, Geaici; TOTTENHAM: 
Jennings — Evans. Knowles — Pratt, England, Kenny — Coates, Perryman, 
Chivers, Peters, Pearce.

LIVERPOOL — DYNAMO BERLIN 3—1 (2—1)
Gazdele au deschis scorul, chiar In primul minut, prin Boersma, iar 

~ - ' * Heighway (min. 25) și ToshackDynamo Berlin a egalat, în tnin. 7, prin Netz. 
(min. 56) aduc victoria echipei engleze.

1 F. C. KAISERSLAUTERN — ARARAT
25 000 de spectatori. Au marcat : Bitz

EREVAN 2—0 (1—0, 2—0)
(min. 7) șl Huber (min. 75 — 

din penalty). întrucît în primul joc Ararat ciștigase la un scor identic, au 
avut loc prelungiri, care Insă nici eie nu au putut departaja echipele. S-a 
trecut la executarea loviturilor de la 11 m Au cîștigat pînă la urmă fotbaliștii 
vest-sermanl — califieîndu-se astfel In „sferturi" — deoarece ei au transformat 
toate cele cinci penaltyuri. In vreme ce oaspeții au ratat unul.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH — 1 F. C. KOLN 5—0 (2—0)
Victorie c.ară a echipei gazdă. In fața a 15 000 de spectatori. Au marcat: 

Kuliks (min. 5). Vogts (min. 35). Jensen (min. 64 și 79) și Rupp (min. 67).
BEROE STARA ZAGORA — O.F.K. BEOGRAD 1—3 (1—0)

Echipa bulgară a luat conducerea în prima repriză, cînd Kirov a In
serts din penalty (min. 39). O.F.K. a atacat insă tn trombă după pauză și a 
răsturnat scorul. înscriind prin Zec (min. 68 și 78) și Turudia (min. 85).

LAS PALMAS — TWENTE ENSCHEDE 2—1 (1—0)
Pe o vreme primăvăratecă, 25 000 de spectatori au urmărit asaltul con

tinuu al gazdelor, care au condus la un moment dat cu 2—0, prin golurile 
marcate de Noly (min. 44) și German (min. 67 — din 11 m). Olandezul Huve 
a redus Insă scorul, în min. 85.

DYNAMO DRESDA — F. C. PORTO 1—0 (0—0)
La Dresda. cei 32 000 de spectatori au aplaudat echipa locală abia în 

repriza a doua, cînd ea a jucat mai ofensiv, înscriind punctul victoriei prin 
Ricbter (min. 72).

adus Insă aminte — atunci cînd pro
babil și-au dat seama că nu mai au 
nimic de pierdut — câ au „scos" un 
2—2 la Praga, cu Dukla, și o înfrîn- 
gere la limită, 3—4 cu Feyenoord, 
la Rotterdam.

Pe San Siro, în fața uneia dintre 
cele mai mici asistențe din ultimii 
ani. Inter a atacat majoritatea timpu
lui Vitoria Setubal s-a apărat lăsă 
cu Strășnicie (fundașii săi depășind 
uneori chiar litera regulamentului, 
fapt pentru care au fost avertizați 
de conducătorul jocului), ereînd la 
mijlocul terenului o zonă foarte în

REZULTATELE CELOR DOUĂ MANȘE 
ALE „OPTIMILOR" CUPEI U.E.F.A.

Liverpool — Dynamo Berlin
F.C. Kaiserslautern — Ararat Erevan

Tottenham — Steaua roșie
Dynamo Dresda — F.C. Porto
OFK Beograd — Beroe Stara Zagora 
Twente Enschede — Las Falmas 
Borussia Mcnchenglaâbach — F.C Koln 
Vitoria Setubal — Internazionale

0—0; 3—1
0—2 ; 2—0 (5—4 după executa

rea penalty-urilor)
2—0; 0—1
2—1; 1—0
0—0 ;3—1 
C—0 ;1—2 
0—0; 5—0 
2—0 :0—1

Primele echipe s-au calificat în turul IV (sferturi de finală). Tra
gerea la sorți ya avea loc la 14 februarie, la Frankfurt am Main;

tărită, la care participau 4—5 jucă
tori. în prima repriză, după ce Maz
zola și Boninsegna au ratat două o- 
cazii, Jose Mendez, „păzitorul" Iui 
Boninsegna, îl scapă pentru singura 
dată de sub supraveghere pe acesta, 
și este apoi nevoit să-l faulteze în 
careu. Penaltyul este transformat tot 
de Boninsegna, dar cîteva minute 
mai tîrziu (min. 42), portughezii au, 
pe un contraatac, cea mai mare ocazie 
a meciului, cînd însă fundașul dreapta 
Kabelo trage afară de la numai cîțiva 
metri !

Un meci curios la Dresda. Dynamo 
din localitate, deși echipă recunoscută 
ca avînd ca principală forță linia de 
atac, renunță la veleități ofensive în 
favoarea unei tactici de păstrare a 
avantajului luat la Porto. Portughezii 
au jucat mult mai bine decît în pri
mul joc, șl au periclitat de cîteva ori 
poarta gazdelor. In a doua repriză, 
jucătorii din R.D. Germană atacă mai 
susținut, drept care izbutesc să 
mine învingători și ‘ 
manșă.

Singurul meci... 
Palmas, In Insulele 
25 000 de spectatori 
dar olandezii de la _ ____ ___
In clasamentul țării), deși nu au ju
cat strălucit, au Izbutit să-și păstreze 
avantajul din primul meci.

„ Dumitru GRAUR j

în această a
ter- 

doua

Lascălduros, la ___
Canare. Cei peste 
au sperat mereu, 
Twente (locul III



DJNAMO 2(1)

FARUL li VICTORIE
Deși evolua pe propriul teren — 

ecolo unde cunoaște gazonul, metru 
cu metru — și cu efectivul complet, 
Dinamo a Început destul de stîngace 
meciul ei cu Farul, o formație că
reia nu-i mai merge nimic în ulti
ma vreme. Se trecuse de primul 
„sfert" și, în afara unei situații 
bune de exploatat (in min. 5, Lu- 
cescu a întirziat șutul o fracțiune de 
secundă), .jocul ex-liderilor nu se 
lega, atît din cauza mijlocașilor, ne
inspirați In startul partidei, cit și 
din pricina celor din linia întîi. dor
nici să epateze prin excese de dri
bling.

Un fotbal ceva mai bun, oricum

Stadionul Dinamo; timp însorit, dar :::• «peru»- —
circa 15 000.

Au marcat : DUMITRACHE (min. SJ) șt B. vi xw sttt iw r—— ;î .
Raport de cornere : 6—5. Raportul suturilor la poarta - •tlul porții : 5—1).
DINAMO : BAMVBEAXV — Chera». DOBBA' ■

— Moldovă» (min. 71 Fi. Dumitrescu), DINU. R. x—'.vit-ta» — sDe- 
mitrache, D. Popescu.

farul ; Fiică — Ghirca (mln. H Mareo. SMea, MMar — ■
TONESCU. RADULESCU — Caraman. Tufa». Stoteen. Tsna oml ■ <*■*.

A arbitrat M. ROTARU *♦, ta ' Ce L Cxiu s T Os^a ■
din Iași).

Cartona? roșu : Dumitrache.
Cartonașe galbene : Moldovan. Ft- D— -~eau
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Dinamo — Farul a—I

PETROLUL 2(2)
A. S. A. 1(1)1

PLOIEȘTI, 14 (prin telefon, ce o 
trimisul nostru).

Ca să dovedească îr.CăcăratCor 
lor suporteri că eșecul de duminica 
trecută a fost întîmplător, petro
liștii. au imprimat un ritm vioi jo
cului, din primele minute ale par
tidei. Aproape 30 de minate. plo- 
iestenii au făcut apel la c -
noștințele lor tehnice și Ia resnrseSe 
fizice ca să-și depășească W.-z*4- 
nil. Eforturile lor n-au fost Mdar- 
nice. Acțiunile rapide, partale pe 
zone largi, au creat deseori paaiel 
în careu] advers, astfel că asârar-t 
formației A.S.A. a cedat de dacă 
ori. După ce I. Constantin (mia. T: 
si Crîngașu (min. 15) au irosit oc2zL 
favorabile. în min. 16 Nagel a sees 
pentru prima oară mingea dm 
poartă. în acel mm::*, fundașol K. 
lonescu a acționat ca o veMaMB 
extremă ți. de la aproximativ 98 
de metri, a centrat in careu, uri» 
î. Constantin, atent, a deviat ba - - - 
în poartă. în perioada u—i::-= ‘ 
presiunea petroliștilor s-a atee— 
tuat și, după 10 minute, tabe’a ce 
marcaj a suferit o nouă modificare, 
în min. 26, în urma unei îortț~ 
libere, Hajnal și Czako. care. 
•Petrolului s-au jenat reciproc. ri- 
tînd posibilitatea egaîârii. Apoi, ba
lonul a ajuns Ia N. lonescu. care 

mai coerent, ne arăta formația oas
pete, care dirija mai organiza:. c-:z. 
Antonescu (^considerat half) și Ra
dulescu, bun tehnician ți clarvăză
tor. mai in largul lui In această zo
nă dezaglomerată. Dar ți Farul are. 
In această perioadă, o singură— 
scînteie in careul advers O votezi, 
din min. 2 a! Iui Răduleseul si. fără 
faze de poartă, jocul r.-j incăizes’.e 
tribunele. Un murmur sucntax pre
lungit, se aude, totuși. imens 
ova! de beton, pritt minutul S’ a 
jocului, dar el este provocat de ® 
fază petrecută Ia_ Brasov, 
unde marea rivală. Steaua, reuse? 
deschiderea scoru'ut. GoL.il îns—» 
pe stadionul de la poalele Ttope:

SUCCES LA LIMITĂ. DAR CLAR
s-a lamas fa atac su de la 38 ai de 
poarta aorprlDor. a vocal
IrtervenLa lai Sapei v-a dovedit 
rBct'Iă f* . î—• peaeza Petro! jl 
fz^rd zoes-, aresta*. păaăesset-: 
șy—x- i 5 —, —'iți -e
-t* i___eșec. ; sp srcCtgt ce setua-
. e. ta mat- îl. Fazecas. a redus 
dă toaedaea* W KXă la pTi, am
bele ertepe aa pirat mrftaaaite de

Sadtaaal Petec — ana bc»; uap frumos, dar friguros: 
«aecsaart — apeaesace U «l Aa «urat : L const.antin 

r:m X> R ' «ONISCV - -- Zfl. respecur FAZECAS <rr.:n. 
~ Baser: de eerMTt : »—î- Bigami șutorUer la poartă : 
O—< fpe ipt por? : S-a.rtiaoui. : M. laaese- — N. ÎONESCU. TUDORIE. C1U- 
rac. OrBbBr — CRfStOC. " U — Dioevțâ (min. 0

E Pai* L CONSTANTIN. COZABEC. Oprisan.
AA A- : ' ape; — Sz0e* UNCM1AS. ISPIB. Czako — Va- 

-x. aOCONl - Fac-caj t.cnz. u Sc tlr.c:c). .naghi. Mure- 
țar?. Sarrsa.'-

< C- BI-AV fT. ♦♦♦♦♦. a mat la linie
flr T. Gmcwt-Mi <Crrxr» v Biriewi (Timișoara).

Cagfaiaw zaiie-r* : Fa-recajv IX^reșaz.
Traftwaf Fe*-: 9_
La «■rrrs-eertrrr : Perc^sJ — A_SA- 1—1 (1—0.

pr-K iar. Sri sâ se depăsesscă K- 
sc.'eie totr"-rinătă. S: fn aaeas'ă 
parte a îcfT's.'rtc petrei sed k »-

are-. ecoul dorit pe terenul din țos 
Stefan cel Mare si, ca de obicei în 
aceste situații, Dinu dă semnalul a- 
saltuluu în min. 38. Lucesc» pro- 
cuoe emoții lui Fiică care, după pu
ține secunde, Ța scoate si balonul 
e - plasă: il trimisese acolo, cu sete. 
Dumitrache (șut ce la 8—9 metri 
«tb bară, ia o minge expediată, ini
țial, de Moldovan, si respinsă de 
arâritorli Famhri). aflat, ca intot- 
•eauoa. pe (ară. Dar omul de gol rJ 
hă Ke!p NunweîUer n-apucase vă—I 
-ascfeste bine, fn stilul lui. moili- 
rtsc. exuberant, buctzria. cizd jn pi

!x * Ui-- Kă2—
Reativ rerece (U 11 ntinu.e de la 

reiaare) a venit. Insă, golul «toi — 
cei iescTA de Rada Xaaweiller. la 
m sat-Whă. expedia: d:.a careu, la- 
teral-ssîaga. ia colțal opus — cu

Porto—ui echipei din 
Tg. Murej. culege o 
rainge înaltă sub privi
rile ^vulpoiul ui~ Ion 
Constantin, ajlat pe 
fazi pentru orice ever.- 

tualitete
Fotoi V. BAGEAC 

v-jt inițiativa. însă e: au rămas da
tori In ceea ce privește finalizarea, 
greșind ținta chiar din poziții ex- 
trem ce favorabile. Replica murețe- 

•ne oe tot cupriMBl nar- 
tzdri. a -oet dîrză: ei s-au menți

OAMENI.
efecte miraculoase, liniștind spiritele 
destul de încinse, plnă atunci. în ta
băra gazdelor. Deconectată, scăpată, 
din timp, de griji. Dinamo Iți face 
arum mai ușor jocul ei t Dinu rede
vine lucid, pasele Iui („a la Ajax“. 
remarcă cineva) cîstigă în adresă, iar 
Radu Ntmweiller se infiltrează insi
dios (stiplinlnd'j-l pe Dumitrache) pe 
cuibarele libere. Numai că. Ia o nașă 
nrimită. fn tdinctme (min. 58). Stoica

_ri-c a:t: crea de gol la marginea ca
reului mare; Dinu a executat impre
cis lovitura liberă, apoi tot el U va sur
prinde. cu un sut expediat de la 
tîrca 25 de metri, pe Pilcâ. care a- 
oLa mai poate respinge în corner.

Deși situații de gol se vor mai 
ivi. ip ambele porți- tabela va ră- 
mine nemodificată. A contribuit Ia 
a-easta și arbitrul Rotam care, de 
pildă, ir. min. 88. Ia un fault comis 
-- careu de Mares asupra lui R. 
' — veta m ’-at infracțiunea la...

7 —.e:ri ’ Re altfel. M. Rotaru (vi
novat. repetăm, de a nu-1 fi elimi- 

ș: '? G'- -.- a comis și alte 
greșeli (în min. 80. de pildă, el r.-a 
lăsat un avantaj. In favoarea dina- 
--Ar. clar oer.tru țoală lumea), 
motiv pentru care nu-i putem acor
da derit două stele !

G. NICOLAESCU

nu*. însă, prea mult în defensivă, au 
contraatacat sporadic șj fără forța 
necesară de a depăși apărarea Pe
trolului.

Pompiliu V1NTILA

DUMINICA, ETAPA A 16-o?l
STEAUA, CAMPIOANĂ DE TOAMNA 1 Felicită

rile de rigoare, mai ales pentru rezultatul 
de ieri, care recomandă, în sfirșit, o cate

gorie valorică. Avem convingerea că Steaua va ști 
să judece cum se cuvine modulațiile survenite în 
acest tur și să accepte ideea că potențialul său 
este mult superior celui demonstrat. Să nu uităm 
că Steaua a jucat cu o...jumătate de Dumitru și 
că nenumăratele formule de Gtcc încercate au avut 
doar compensația finalului crescendo al lui Aelf- 
nei, care, mai oles în jocul de la Brașov, a dove
dit că poate juca și pentru echipă. Un cuvînt de 
laudă pentru Haidu, unul din jucătorii serioși ai 
campionatului nostru, care a cîștigat net, în acest 
final de toamnă, meciul cu foarte propulsatul lor- 
dache.

In numărul de ieri, în rîndurile consacrate „impe
rativului etapei", emitecm ideea că rolul ei orin- 
cipal este acela de a fi un test de potențial. Fi

nisul Stelei confirmă resursele neexploatate ale echi
pelor noastre. La sfirșitul meciului de la Brașov am 
avut impresia că Steaua încheie cu părere de rău 
această primă parte a campionatului, in care abia 
s-a rodat, regretind că duminică nu se joacă etapa 
□ 16-a. Dinamo face parte din aceeași categorie. 
„Recidiva Dumitrache" nu probează nici pe depar
te o epuizare fizică, ci mai curînd o stare de iras- 
cibilitate orovenită din răsfăț. Dar, , exemplul cel 
mai sugestiv în iavoarea tezei privind resursele ne
exploatate ole echipelor noastre este ce! al Rapi
dului. La Jumătatea turului, adică după opt etape, 
Rapid toteliza cinci puncte, cu o singură victorie 
si cu numai trei coluri înscrise. Dacă privim cla
samentul de astăzi, ne dăm seama că in șapte

RAPID 5(2)
S.C. BACÂU 1(0)

u'- ■ ' ' -

Istoria din ultimele două cam
pionate nu s-a mai repetat și Ra
pid a reușit, în sfirșit, să întreacă 
la București pe Sport Club Bacău. 
Giuleștenii au realizat o victorie 
clară și pe deplin meritată, ca ur
mare a jocului lor foarte bun din 
anumite perioade ale meciului, dar 
și a replicii cam palide — în an
samblu — oferite de echipa oaspe.

Ieri, băcăuanii — handicapați și 
de absența lui Hrițcu — s-au pre
zentat evident sub nivelul evolu
ției din partida de duminică, cu 
Dinamo, atît din punctul de vedere 
al forței de atac, cit și — sau poa
te mai ales — al capacității* de
fensive, diminuate foarte mult din 
cauza greșelilor săvirșite de apă
rători în efectuarea marcajelor și 
a dublajelor.

Rapidiștii s-au văzut, de aseme
nea, puși în situația de a găsi înlo
cuitor pentru un titular de bază al 
atacului lor, Neagu — care, din 
cauza unor nemulțumiri personale, 
a găsit de cuviință să n-u se pre
zinte în ultimele zile la echipă —, 
dar au, trecut cu bine peste această 
dificultate, soluția adoptată (Dumi-

După pauză, jocul scade o vre
me în intensitate, devine mai anost.

etape Rapid a obținut patru victorii,, a înscris 12 
goluri și a totalizat 10 puncte ! Disproporția este 
frapantă. Ea demonstrează că Rapid a luat un 
start șovăielnic, in urma unei pregătiri sumare, com
plicată și de efectuarea Alnui turneu nepotrivit. Ul
timele șapte etape ne-ou oferit un Rapid viqurcs 
și (mai ales) deloc< obosit in urma efortului su
plimentar necesar calificării în turul trei al „Cupei 
cupelor". între echipa feroviară din septembrie- 
octombrie și. cea de astăzi este o diferență ca de 
la cer la pomînt, care nu poate fi explicată door 
prin reintrarea lui Niki Durnitriu în linia de atac, 
in jocul de ieri cu Sport club Bacău. Rapid și-a 
permis chiar luxul unei formule inedite, in urma 
„absenței nemotivate" a lui Neagu. $l, după cum 
se știe, formulele inedite dau randament numai pe 
fondul unei capacități generale superioare.

Admițînd teza resurselor neexploatate, e mo
mentul să spunem cîteva cuvinte și despre
rolul unei apărări ermetice. ,,A doua față 

a Rapidului" se datorează și faptului că feroviarii 
au reușit să refacă „triunghiul de la Lausanne", in 
care Grigoraș, una din revelațiile acestui tur, îi 
înlocuiește cu brio pe Dan Vorbind despre rolul 
apărării în economia unei echipe, trebuie să amin
tim că Steaua și Dinamo arată mai puțin decit pot 
tocmai pentru că nu au rezolvai incâ problema 
compartimentului defensiv. Iar după cum se știe, 
randamentul genera! și chiar forța ofensivă a unei 
echipe se sprijină pe forțe apărării. Gîndiți-vă ce 
ar fi fost Ajox fără Blcnkenburq și Hulsoff I

...Duminică, etapa a 16-a ? Ce fîine ar fi fost !..

loan CHIRILÂ

ISTORIA NU S-A MAI REPETAT
pentru un henț în careu comis de 
Velicu.

Stadionul Republicii ; teren pu
țin moale; timp, frumos; specta
tori — aproximativ 10 000.

Au marcat: DUMITRTU II (min. 
2) și DUMITRIU III (min. 23 șl 
72) pentru Rapid, respectiv VE
LICU (min. 58).

Raportul șuturilor la poartă • 
14—8 (pe spațiul porții : 8—4)
Raport de cornere : 11—7.

RAPID : Răducanu — Pop, BOC, 
GRIGORAȘ. Codrea — M. Stelian. 
ANGELESCU — NASTURESCU, 
Durnitriu H (min. 68 Savu), DU- 
MITRIU III. Petreanti.

SPORT CLUB : Ghiță — Mioc. 
CATARGIU, Velicu. Margasoiu - 
Vâtafu (min. 75 Băluță). Duțan 
(min. 46 Rugiubei), Sinăuceanu — 
Pană. Dembrovschi. Florea.

A arbitrat NICOLAE HAINEA 
(Birlad) •**•***, ajutat la linie 
de Em. Păunescu (Vaslui) si T- 
Leca (Brăila).

Cartonașe galbene : Dum>triu 
III și Savu. kTrofeul Petschovsclii : 8.

La tineret-rezerve : Rapid —
Sport Club 2—0 (1—0).

în mim 58, la un corner acordat 
cu mare ușurință de Boc, dintr-o 
joacă inutilă a sa, Velicu înscrie cu 
un șut plasat, care I-a lăsat spec
tator pe Răducanu. La 2—1, Rapi
dul își pierdu busola, joacă confuz, 
dezlînat. în schimb, băcăuanii, în
curajați de gol, leagă mai bine jo
cul în cimp, se apropie mai mult 
de poarta lui Răducanu, dar atacu
rile lor nu devin totuși suficient 
de periculoase, una din cauze fiind 
și evoluția cam reținută a lui Dem
brovschi.

Minutul 72 aduce, însă, un nou 
gol pentru Rapid, înscris' printr-o 
splendidă lovitură de cap a lui Du- 
mitriu III, la o centrare a lui Năs- 
turescu. La 3—1, urmează o perioa
dă de joc excelent al bucureșteni- 
lor, care au cîteva ocazii succesi
ve de a-și mări avantajul, rămase, 
totuși, nefructificate.

Constantin FIRANESCU

ST. ROȘU 0(0)
STEAUAk____________ 2(fl UN LIDER IN ȚINUTĂ DE GALA

BRAȘOV, 14 (prin le>e::- d« «s 
trimisul nostru).

Steaua știa prea bine -â aa -r- 
zultat egal era suficien*. pez'z-- : - 
coronarea sa la sfirșit de -5
Scorul acesta părea Inai grea de 
realizat din moment ce Ia wTtîșneiie 
trei campionate militarii na ariha- 
cuseră gustul victoriei I* Cz î 
gulu! roșu, iar echipa 1 F-c*a 
mai învinsese în Capitală si »-*- »- 
costa, înaintea începerii msbbrML 
atunci cînd a cucerit „Orna 
piului București". Steaua mai gOa 
că brașovenii reprezintă a-asâ Ia •: 
un team solid, de temut, in :■ 
ultimelor două rezultate ș- 
clin aceste foarte multe motiv» 1 - 
■lentin Stănescu — cel care cu'cs 
în detaliu echipa brașovean!, ea 
fost antrenor a! ei — și-a „docsx- 
znentat" elevii la toate ca=;to »> 
obligîndu-i să-și domine adve-ss-. 
de la bun început, atunci cînd 
poate cîștiga moralmente o pa-.:zi

Acum, după „Inventarul" acest-.: 
derby trăit de majoritatea dzr.-.-s 
dumneavoastră prin Intermediul mi
cului ecran, problema priatfoai

UN GOL DE AUR
C.S.M. REȘIȚA 1(0) 

i F. C. ARGEȘ 0(0)
REȘIȚA, 14 (prin telefon, de la tri

misul nostruf.
Așadar, reșițenii, spre satisfacția 

unui stadion plin, au reușit.să cîști- 
ge. După 5 remize consecutive (3 aea- 
să, 2 în deplasare), elevii Iui Rein
hardt cam uitaseră gustul victoriei. 
Aveau să învingă însă în această e- 
tapă pe campioana țării, obținînd o 
victorie nu numai de prestigiu, dar 
deosebit de prețioasă, care dă atîtea 
speranțe pentru returul campionatului.

Dar pînă la primăvară mai e. Să 
redăm în aceste rînduri ce s-a în- 
tîmplat aici, la Reșița, în această 
ciupă-amiază. Meciul a avut un solist: 
C.S.M. Dar victoria s-a conturat greu. 
Echipa locală a avut inițiativa aproape 
permanent, a dominat cu autoritate 
perioade lungi, a avut jocul în re
priza secundă Ia discreție, datorită 
risipei de energie pe care a fâcut-o.

Meciul a fost plăcut. Un fotbal cu
rat, cu faze clare, cu un ritm alert 
(a fost și un timp excelent pentru 
fotbal). Chiar în min. 1 gazdele pu
teau înscrie, cînd Szilaghi a liftat cu 
dibăcie o minge centrată de Florea, 
dar Stan, inspirat, a scos în corner. 
A mai avut apoi ocazii Neagu, dar 
el n-a fost în apele sale și a ratat 
(min. 10, 27, 28). în min. 32 Szilaghi

Stadionul Valea Domanulul ; timp foarte bun pentru fetba: : teren pu*;n 
cam moale; spectatori — aproximativ 16 000. A marcat PUȘCAȘ (min. 86). 
Raport de cornere : 14—1. Raportul șuturilor ta poartă : 18—3 (pe spațiul 
porții : 7—1).

C.S.M. : Gornea — REDXIC, GEORGEVICI Kiss, Kafka — NESTtîRO- 
VICI, Beldeanil — Atodiresel. Neagu (min. 70 Pușcaș). SZILAGHI. FLOREA.

F.C. ARGEȘ : Stan — Ciolan, BARBU, VLAD, Ivan — PIGULEA, M. 
Popescu, Mustățea — Troi. Cassai, Radu.

A arbitrat P. SOTIR (Mediaș) ♦****, ajutat la linie de T. Andrei 
(Sibiu) și V. Cioc (Mediaș).

Cartonașe galbene : Radu. .
Trofeul Petsehovscbi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. Reșița — F.C. Argeș 4—2 (3—0).

r

l-a Oesckis p- ravtdal Ftorea acesta 
a ceatrat. .Neaga a relaat di» viteză, 
de la 4 m. ia bara traesversaK. Ato- 
direcei a szzm s: el. dar î-tr-z-: ad
versar și_  corner. U&al die cele 14
cornere eămas» fără rerzitat. Cks- 
pionii S—au auarat cz.— si szgur. ca— 
în a*_a: "-I-’ cc-tr: !?-;:• d»îee. 
pentra că Troi si Cana: Ra±z a 
fost simplu fițrurapn -a au țrztzz !e- 
vince o azărare excelrtt cncdusă de 
Georțevici.

Dmoă saură. s-a jurat fctr-c jumă
tate de terez. Oasoefc rz s. verzi* 
In atac derit de 4—5 ori *: au reali
zat un s:rr_r sut oe poartă Trri — 
min. 86). Tn rest, atacori. aurar: re
petate la poarta lui Stan. Dar gr si 
nu venea. Pe jacăt-rU reMțer: :-’ 
privat, noate. forma ma! sL’-i a ' 
Neagu și Beldeanu, lipsind pasa de 
gol. Da.-a iată, mal sl-.t dzar 4 - - 
nute si reduta areeseană mai siab 
jocul lui Ivan) cedează. Cedează din 
cauza hărțuielii la care e supusă, dar 
si datorită unei neinsptrate tnterveatH 
a lui Stan. Dezi. m:_. 8- > Rednic a 
mai trimis una din multele centrări 
înalte în careo : Stan a ieșit inopor
tun. a respins balonul ca palmele în 
buchetul de jucători ce sărise la min
ge, aceasta a ajuns la Pușcaș, care, 
de la 10 m. a trimis-o cn latul în 
poarta goală. Cz
gazdele fericite. Grt_’ de aur venise 
pentru C.SAL. care i-a ades o vic
torie meritată și plină de speranțe.

Constantin ALEXE

sa se a.r r.

*.iriodă*ă de victorie In deplasare
Pîaă la urmă. însă. Adamache a 
mai crimi*. -jn eol (Tordănescu m’n. 
SSK. dnoă ce F! faoltase pe Aelenei 
(arbătrul a aplicat foarte bine legea 
avantaj-Zu X si sub povara acestui 
2—■? Pesrarj n-a mai palat obține 
vie gclzl de oegoUn. din lovitura de 
ia 11 metri mm 87). lovitură res- 
P<asă în corner de Haidu. Pentru că 
am amt-tit de acest penalty, să pre- 
--zăm că. îp mix 64. opinia noastră

t
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SPSTIDENȚESCOfO)
PE IROSANI, 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
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în divizie, ne care se presupune că 
această echipă o va angaja In par
tea a doua a campionatului. $i. In
tr-adevăr. pînă la primirea pri
mului gol. Sportul studențesc s-a 
mișcat îejer, a îndrăznit să atace 
cu tot cvartetul ofensiv, s-a hazar
dat să aplice un marcaj doar a- 
proximativ la cele două „guri de 
foc" ale gazdelor i Roznai și Mul- 
țescu.

Dar, în min. 35, I. Vasile a res
pins în corner cu o paradă excep
țională șutul Iui Stocker (din lovi
tură liberă de la 20 m) Szabados a 
executat, mingea s-a înscris Pe o 
traiectorie bizară și a intrat în

Stadionul Tineretului : teren 
reu: timp friguros; spectatori — 
;r-.-3 7 oec. Au înscris : P.AXTEA 
mm. 31> ș: IORDANESCU (min. 
5). Raport de cornere : 9—6. Ra

portul șuturilor la poartă : 14—16 
(pe spațiul porții: 9—8).

STEAGUL ROȘU : AdamacF.e
— Ivăncescu. JENEI, Naghi. (min. 
12 Cadar). Anghelini — Ghergheli 
(min. 66 Alecu). Ballnt, Pescaru
— Zotincă. Ficrcscu. GYOBFY.

STEAUA : HAIDU — Sătmâ.-ea- 
n- CIUGARIN, Negrea Hăimă- 
rea-u — DUMITRU, VIGU — 
PANTEA, Tătaru (min. 68 Nâs- 
tase). Iordănescu (min. 85 llei- 
vei) Ae'.enei.

A arbitrat IOAN RUS (Tg. Mu
rn ■***«■» aiutnt la linie de 

Zoitan Szecsei (Tg. Mureș) și Șl. 
Marian (Sigbișoara).

- Cartonașe galbene : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : ".
La tineret-rezerve : Steagul 

roșu — Steaua 0—0.

esze că nu a fost lovitură de pedeap
să. cum au pretins mai mulți specta
tori. CiJgarin intervenind la minge.

Mircea M. IONESCU

NICI O SURPRIZĂ!
poarta oaspeților, ajutată de Ton- 
ca cu o secundă înainte ca ca să 
treacă singură linia porții. A fost 
un gol fără îndoială norocos. Stu
denții au avut un omenesc senti 
mer.t al injustiției și rezistențe lor 
= cedat în primul rînd moral ■ M. 
Sandu, ma: iritat decît toți, a rc- 
clamat ofsaid f!) și picioarele sale 
au început să caute furibund tibia- 
adversari’or. Antrenorul Oia I-a în
locui*. cu Cuperman. încereînd să in
troducă în teren o sămîntă de nw- 
. :r tate în locul germenulu’ de 
scandal aruncat dincolo de tușă. 
Dar Sport'll studențesc este o echi
pă fără forță mare (singurul ju- 
.ăior puternic din toate punctele 
ce vedere. Leșeanu. a fost jucst cu

Pcz*

ARAD, 14 (prin telefon, de la tri
misul nosiru)

Uit-mul med susținut de textiliștii 
arădeni fn acest sezon a lăsat un 
gust amar propriilor suporteri. Spu
nem aceasta fntrutft jucătorii ară
deni nu s-au regăsit deloc, evolu- 
înd necorespunzător fn toate com
partimentele. Linia ofensivă, din 
componenta căreia n-au lipsit A- 
xente. I}omide și Kun — altădată, 
cu toții' avizi de golur: — r.-a reu
șit să închege mai mult de două- 
trei acțiuni clare. în rest, mingi a- 
runcate la întimplare. pridă ușoară 
pentru apărătorii clujeni, excelent 
susținuți de mijlocași, d’n rfndul 
cărora s-a detașat neobositul Anca 
Nici' apărătorii U T A.-ei n-au ma: 
fost atît de siguri în intervenții. 
Hărtuiți fn permanență, ej au fost 
deseori depășiți de Uifăleanu. Mun- 
teanu, Șoo, toii trei într-o excelen
tă dispoziție de joc.

în prima parte a meciului, rapor- 

triu III vîrf de alac) dînd deplină 
satisfacție.

Faptul că bucureștenii au deschis 
scorul, după numai două minute de 
joc (centrare scurtă a lui Petrea- 
nu — Ia care apărătorii băcăuani 
au avut un moment de bîlbîială —, 
intercepție și șut din apropiere al 
Iui Durnitriu II), le-a dat încă din 
start încrederea necesară în victo
rie. Victorie care s-a conturat și 
mai clar în min. 23, cînd fratele lui 
Niki a finalizat o frumoasă acțiune 
personală, in cursul căreia nici Si
năuceanu și nici Velicu nu i-au pu
tut opune o rezistentă serioasă, 
pierzînd. — pe rînd — duelurile di
recte cu penetrantul înaintaș giu- 
leștean.

N-a lipsit mult ca scorul să ia 
proporții, însă Boc (în min. 33) a 
trimis mingea în bară la un pe
nalty acordat de arbitrul Rainea 

inexplicabilă zgîrcenie) și golul pri
mit a deschis ușa unei înfrîngeri 
severe. Jiul a manevrat în con
tinuare. din ce în ce mai bine, la 
mijlocul terenului — l-a utilizat 
cu insistență pe Szabados (în cen
tru. Roznai se încăpâțîna să șu- 
teze din orice poziție, pentru a-și 
feri de surprize poziția în clasa
mentul golgețerilor) și golul doi a 
venit din centrarea „numărului Il“. 
duPă care, Cojocaru, vrînd să de
gajeze... l-a bătut iremediabil pp I. 
Vasile. Iar Naghi. cu un șut la vin- 
clu de Ia 18 ni, a pecetluit scorul. 
Ș: astfel, un meci care se anunța 
strâns Ia debutul Iui, s-a terminat la 
un scor de forfait.

Ion CUPEN

OASPEȚII SE POT DECLARA NEMULȚUMIȚI DE REZULTAI
tul de forțe se menține echilibrat, 
acțiunile alternînd la ambele porți. 
După ce Șoo (min. 7) trimite din a- 
propiere. cu capul, în brațele lui 
Vîdac. în secundele imediat urmă 
toare Ștefan respinge mingea cu 
piciorul din fața Iui Kun. aflat sin
gur în careul lui „U‘‘. în min. 19 a- 
sistâm la o fază dramatică fa poar
ta studenților t Broșovschi șuteazâ 
fulgerător, Mihăilă respinge de pe 
linia porții pînă la Petescu. mij!,'ica- 
șul arădenilor reia cu capul. Ște
fan pare bătut, dar, cu un reflex 
uimitor, pe spate, evită golul. Oas
peții se remarcă printr-o foarte 
bună organizare a jocului la mij
locul terenului, zonă în care ac
ționează jucători capabili să stă
vilească incursiunile arădenilor și, 
la rîndul lor. să inițieze contra
atacuri foarte periculoase. în min. 
39. după un spectaculos „un-doi" 
între Munteanu și Șoo. ultimul șu- 
tează puternic, mingea ÎI lovește 
în cap pe Vidac șj ricoșează apoi

TOATĂ LUMEA MULȚUMITĂ...
C. I . R. CLUJ 1M

Univ. CRAIOVA 1(1)
____ •____

CLUJ, 14 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

„Dacă Marcu scapă măcar o dată
— spunea înainte de ioc Deselnicu
— astăzi luăm cel puțin un punct 
de Ia C.F.R.". Lucrurile s-au petre
cut întocmai. Marcu a scăpat o dată 
cu folos și studenții craioveni s-au 
întors acasă cu o remiză prețioasă, 
cere le păstrează intactă aureola de 
formație neînvinsă timp de opt e- 
tape.

în primul sfert de oră. Universi
tatea — într-o formulă de echipă 
mai echilibrată (cu Deselnicu li
bero) — are inițiativa, joacă des
tul de relaxat, încereînd să impună 
un ritm moderat, convenabil for
mațiilor în deplasare. Clujenii, în 
schjmb, nu se prea găsesc (lipsa 
lui M. Bretan se resimte evident), 
acționează crispat, greșesc inexpli
cabil de ușor în situații simple. Din 
min. 15, însă, jocul gazdelor se în
viorează. Adam e ceva mai activ, 
coechipierii săi devin mai agresivi 
și, încet-încet. întrecerea capătă as
pectul unei dispute mai angajante. 
mai spectaculoase. în min. 18. cra- 
iovenij sînt totuși cei care tree ne 
lîngă deschiderea scorului. Marcu 
își creazâ o excelentă situație de 
gol. dună o frumoasă suită de exe
cuții tehnice, la capătul căreia șutul 
său este cu greu blocat de Gadia.

Urmează imediat o replică a lui 
Adam (min. 21). dar balonul tras 
de el ocolește de puțin poarta. în 
continuare, C.F.R. se menține în 
atac, domină insistent și reușește să 
înscrie. în min. 35. Tegean — a- 
fiat în ofsaid — primește o pasă 
care pe traiectoria ei este deviată de 

în corner. Arădenii deschid scorul 
în ultimul minut a] primei reprize 
printr-un sut de intensitate medie 
tras de Ia distantă de Broșovschi, Ia 
care Ștefao a Plonjat cu întîrziere.

După pauză, inițiativa trece a- 
proape în totalitate de partea clu
jenilor, mereu primii la minge și 
în permanentă mișcare în teren. 
Introducerea lui Barbu dă un plus 
de vitalitate atacului și, după cîteva

Stadionul U.T.A. ; (eren bun ; timp friguros ; spectatori — 5 009 Au mar
cat : BROȘOVSCHI (min. 44) șl ȘOO (min. 57). Raport de cornere : 9—7 Rapor
tul șuturilor la poartă : 16—17 (pe spațiul porții : 8—7).

U;T.A. : Vidac — PURTMA, PTRVU, Pojoni. Popovici (min. 78 BirSu) — 
Petescu. BROȘOVSCHI — Axente, Condruc (min. 64 Sima). Domide, Kun.

„U“ CLUJ : ștefan — Cretu, MihSilă. Solomon. PORASCHI — ANCA. 
MUREȘAN - Uifăleanu. MUNTEANU, SOO, Cică (min. 46 BARBU).

A arbitrat VASILE LIGA (Galați) ***♦ ajutat la linie de R. Stlncan și Gh. Popovici (ambii din București).
Cartonașe galbene : Broșovschi.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. — „U“ Cluj 2—0 (1—0).

un apărător craiovean. Tușierul V. 
Murgășan semnalează infracțiunea, 
dar arbitrul AI. Pîrvu validează go
lul înscris de Țcgean. Și astfel 
C.F.R a luat conducerea cu 1—0- 
Dar. numai pentru 3 minute, pentru 
că la o acțiune inițiată de Marcu, 
centrarea acestuia 4&te reluată pla
sat. în poarta iui Gadja, cu capul, 
de către Bădin, restabilind astfel e- 
galitatea, echitabilă după raportul 
de forțe de pe teren.

_ Stadionul Municipal; teren bun; 
timp î-nehls. rece; spectatori — 
circa 5 000. Au marcat: ȚEGEAN 
(min. 33) și BADIN (min. 36). Ra
port de cornere : 4—4. Raportul 
șuturilor la poartă: 11—9 (pe spa
țiul porții: 6—3).

C.F.R. : Gadja — Lupu, DRA- 
GOîhir, Penzeș, Roman — VI- 
ȘAN, Cojocaru (min. 55, Pripici)
— Bucur. Tegean (min. 76 Mani, 
Adam, PETRESCU.

UNIVERSITATEA î Manta — 
Niculescu, BADIN, Sameș, Valea
— Strîmbeanu. IVAN — Tară- 
Iungă, Bălan, DESELNICU, MAR
CU.

A arbitrat. AL. PlRVU **★, 
ajutat bine la tușă de C. Nieu- 
lescu și V. Murgășan (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Țegean și 
Pripici, Manta șl Niculescu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. — 

Universitatea 1—2 (1—0).

Repriza a doua este mai dispu
tată. dar calitativ sub prima. De 
ambele părți se acționează pe con
traatac, se crează multe ocazii de 
gol, dar apărările nu se lasă de
pășite Și nici atacantii nu sînt prea 
inspirați. C.F.R. luptă dezlănțuit 
pentru victorie, este de cîteva ori 
foarte aproape de ea (Adam min. 
82. Pripici bară min. 85. din nou 
Adam min. 90), dar rezultatul de e- 
galitate rămîne neschimbat, mul
țumind în final pe toată lumea.

Mihoi IONESCU

acțiuni periculoase, firesc, egalita
tea este restabilită i Barbu cen
trează puternic, pe jos, Petescu in
terceptează mingea pe care o trimi
te încet „acasă"; Șoo țișnește și 
înscrie. ,

Oaspeții beneficieazâ și de alte 
cîteva ocazii pe care ie ratează, 
însă, trecînd pe lingă o victorie pe 
care ar fi meritat-o.

Gheorghe NERIEA
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