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A ROMÂNIEI A PLECAT

clubul performerilor Capitala plecînd

CONDIȚII TOT MAI BUNE Șl PREOCUPĂRI
STUDENȚEASCĂ DE HANDBAL
SELECȚIONATA MASCULINA

de azi și de mîine 
timp, posibilitățile tot mai largi ofe-

IN ANII
I REPUBLICII

SUSȚINUTE PENTRU RĂSPINDIREA LARGĂ
7

„CUTEZĂTORII11
Una din numeroasele exprimări ale grijii deo

sebite pe care partidul și guvernul țării o poar
tă copiilor Republicii noastre dragi o constituie 
crearea tuturor condițiilor pentru ca tînâra ge
nerație să se bucure din plin și de binefacerile 
practicării exercițiilor fizice, să-și cultive talen
tul în activitatea sportivă de performanță. în fie
care an, sute de mii de pionieri participă la 
competiții devenite tradiționale — „Săniuța de 
argint", „Căluțul de fildeș", „Grație și armo- 

* nie" ș.c. La întrecerile organizate in cadrul șco
lilor, la marea majoritate a ramurilor sportive, 
sînt înregistrate adevărate participări — record, 
care atestă larga audiență a exercițiilor fizice și 
sportului în rîndul copiilor și care

în același
rite acestora pentru ca, după ceasurile de în
vățătură sâ-și petreacă pe stadioane și in săli, 
în mod plăcut și util, o parte a timpului 
liber.

Neîndoielnic, sportul pionieresc a înregistrat 
în acești ani un avint remarcabil in toate jude
țele țării. Și tot in acești ani au început să-și 
afle împlinirea și ambițiile sportive ale copiilor, 
unii dintre ei urcînd cele mai înalte trepte ale 
măiestriei.

Așa cum se întîmplă, de exemplu, la clubul 
sportiv „CUTEZĂTORII" de la Palatul 
lor din Capitală.

Pionieri-
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Pentru început, cîteva puncte 
de referință...

* Clubul sportiv „CUTEZĂ
TORII" a fost înființat în 1968 și 
de atunci, în fiecare an. PESTE 
1500 DE PIONIERI încep aici fru
mosul drum al oerformanțelor. O 
fac SUB ÎNDRUMAREA A 21 DE 
CADRE DE SPECIALITATE. ÎN 
CELE 13 SECȚII ALE CLUBULUI 
Șl BENEFICIIND DE O REMAR
CABILA BAZA MATERIALA 
CARE CUPRINDE PRINTRE AL
TELE. 4 săli de sport, 6 terenuri 
de tenis, două de baschet și două 

nlei o pistă de alergări, două 
bazine de înot descoperite, două 
b:. de canotaj, poligonul de tir ș.a.

Sînt numai o parte din condi
țiile de afirmare asigurate micilor 
performeri Si acum, cîteva sec
vențe de bilanț. .

Clubul care a dat la iveală cî
teva valori autentice în mișcarea 
noastră sportivă, printre care, la 
loc de frunte se află maestrul eme
rit al sportului la tir, Marcel 
Roșea, medaliat olimpic, și maestra 
internațională la șah, Alexandra 
Nicolau. dovedește că știe să con
tinue tradiția frumoaselor rezultate. 
Cele trei titluri de campioni re
publicani de juniori 
cîmp (autori. Lucia 
simplu, Eduard Pană 
nescu la dublu), locurile I ocupate 
în campionatele și concursurile de 
copii și juniori organizate la ni
velul municipiului București — în 
total 38 — completarea, anul aces
ta. pînă la 100 a sportivilor pro
movați în secțiile de performantă 
ale unor cluburi din Capitală (Di
namo, Steaua, Rapid, C.A.U., Pro
gresul și Constructorul), toate aces-

la tenis 
Romanov, la 
și Doina

A

de

Io-

meci (de 
Ion Păun, 

Mandea, Victor Dclipsehi

F.chipa clubului Dinamo București la cîteva minute după ultimul 
Cuc (antrenori). Ion Gibu, Victor Rădulescu, Cornel ionescu, 

Vlad, Vasile Fodorpataki, Nicolae

evidențiază,

Șah la Palatul pionierilor sub egida clubului sportiv al „Cutezătorilor" 
înseamnă sute de participanți, mai ales in vacanțe. Iată un instantaneu 

surprins, astă-vară, în micul rai terestru din șoseaua Cotrocenilor.
tea vorbesc de la sine despre serio
zitatea cu care „Cutezătorii11 se 
pregătesc, împletind noțiunea de 
recreare, de divertisment, proprie

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN INTIMPINAREA 
MĂREȚULUI JUBILEU

A

LA TG. MUREȘ

„Cupa 30 Decembrie" la handbal și șah
Clubul sportiv „Pedagogic* din Tg. 

Mureș a organizat în sala I.M.F. din 
localitate, un reușit turneu de hand
bal închinat aniversării Republicii șl 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". La 
-itrecere au participat cele mal bune 

i echipe din Tg. Mureș: A.S.A., școa
la sportivă, Liceul Bolyai șl Institutul 

-rtajogle.
Meciurile s-au ridicat la un bun 

nivel tehnic șl au fost dtrz disputate. 
REZULTATE: A.S.A. - Șc. sp. 35—19 
(11—5): 1 Pedagogie — Liceul Bolyal 
13—9 (6—5); șc sp. _ Liceul Bolyal 
!7-n (io-5) În finală s-au întîlnit 
A.S.A — Institutul Pedagogic Scorul 
a fost egal pin» în mln. 40 (14—14). 
Spre sfîrșit jucătorii militari au ata
cat mal susținut și prin victoria rea
lizată au intrat tn posesia trofeului 
oferit de organizatori.

tn sala Casei de cultură a sindica

telor s-a desfășurat un interesant 
concurs de șah In cadrul etapei mu
nicipale a „Cupei 30 Decembrie" 
Echipele au fost formate din 3 jucă
tori și o jucătoare, iată cîteva rezul
tate : Lemnarul — Sănătatea )—1, 
Sănătatea - Poligrafia 3</i—*/sl Ban
ca — înfrățire» 2—2: finala s-a dispu
tat între formațiile Banca și Lemna
rul, elștlgat de prim» echipă eu 5—1. 
CLASAMENT: I. Banca. 1. Lemnarul. 
9. Ilefor, 4. înfrățirea, 5. Sănătate». 
9. Poligrafia.

Ion PAUȘ-coresp. Județean

MUNCITORI Șl ELEVI 
IN ÎNTRECERE

ÎNTRECERI DE CROS

In intim plnarea unui sfert de veaa 
de la proclamarea Republicii, secția 
de atletism a liceului nr. 2 din Deva 
a organizat crosul „30 Decembrie", 
cu participarea a peste 150 de elevi, 
întrecerea a avut un pronur.țat ca
racter de masă, la start fiind admiși 
numai elevi fără vreo categorie de 
clasificare. Cel mai buni s-au dovedit 
a ti următorii participanți: (fete) 
Elena Nedelcu. Maria Lăzărescu. vi
orica Lupu și Lucia Letan; (băieți) 
L Alexandru, V. Martin și A. Bojocbi. 

Ion JURA-coresp.

școala 
mișoara 
sfert de 
publlcii, ________ ____
lupte greco-romane. Au fost prezenți 
S3 de concurenți, cîștigători fiind (in 
ordinea categoriilor): L Olaru, L Mi- 
loș. Gh. Brădățan. Gh. Cazac, V. Fi
lip, I. Brădățan și L Circu.

In înttmpinarea aceluiași eveniment. 
Casa pionierilor din localitate a 'nl- 
țiat o întrecere de judo, iar asocia
ția sportivă „Tehnolemn* un concurs 
de tenis de masă la care au fost pre- 
zențl 44 de tineri.

Au mai avut loc, de asemenea, în
treceri de atletism (în organizarea 
Comitetului municipal U.T.C. Timi
șoara), baschet și șah.

C. CREȚU-coresp.

sportivă „Viitorul* din Tl- 
a organizat, în cinstea unui 
veac de la proclamarea Re- 
o atractivă competiție de

INTERESANTE CONCURSURI LA GURA HUMORULUI Șl SUCEAVA
ORIENTARE TURISTICA

în împrejurările orașului Gura Hu
morului, cercul de turism al Casei 
pionierilor din localitate (sub condu
cerea instructorului Ignat Dorin) în 
colaborare cu Consiliul orășenesc 
oentru educație fizică șl sport, a or
ganizat „Cupa a XXV-a aniversare a 
tepublicil" la orientare turistică. La 
icest concurs s-au întrecut, pe o dis
tantă de 5 km (cu 5 puncte de con
trol) patru echipaje

Fiecare echipaj s-a străduit să atin
gă cele 5 puncte de control, să gă
sească pilcurile cu întrebări (con
strucții din tara noastră. în acest ul
tim sfert de veac), să dea răspunsuri 
•orecte și totodată să realizeze un 
’imp cit mai bun

Locul 1 în acest concurs a fost 
>cupat de echipajul „șoimii Carpați- 
lor“ condus de pionierul Aurel Ne- 
tea.

TENIS DE MASA
Tot la Gura Humorului, in sălile 

cluburilor I.G.O si U M.T.F.. s-a dis
putat întrecerea la tenis de masă 
dotată cu „Cupa Aniversării Repu
blicii". concurs organizat pentru ti
neretul din oraș.

Concursul a fost urmărit de un nu-

meros public. La sfîrșitul competiției, 
primii clasați, pe categorii de virstă 
au primit diploma: „A xxv-a aniver
sare a Republicii*. Iată învingătorii: 
categoria copii: băieți: Cătălin Nere- 
uță, fete: Dorina Cuclureanu, cate
goria juniori: Corneliu Cristea, și Au
ra Ștefaroi, categoria seniori: Vasile 
Trută și Argentina Trola.

Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport a organizat „Cupa a 
XXV-a aniversare a Republicii*. Ia 
fotbal. In care au fost antrenate cele 
7 echipe divizionare de fotbal, din ca
tegoria „c* și cîștlgătoarea campio
natului județean, de toamnă. „Avln- 
tul Rădăuți".

Sistemul de desfășurare : lntîlnlr) 
preliminare șl un turneu final, lq 
Suceava. între echipele cîștigătoare 
Acestea au fost: Mlnobradul Vatra 
Dornel. Avîntul Frasin, Foresta Făl
ticeni șl Avîntul Rădăuți. In urma 
tragerii Ia sorți s-au disputat meciu
rile Mlnobradul Vatra Dornel — Fores
ta Fălticeni și Avîntul Rădăuți — Avin- 
tul Frasin. In finala competiție! s-au 
întîlnit echipele Avîntul Rădăuți — 
Mlnobradul Vatra Dornel, tntîlnlre 
care a dat cîștlg de cauză primei 
echipe cu scorul de 3—1.

C. FILIPOVICI. coresp.

Ieri, a părăsit 
spre Paris, selecționata masculină 
studențească de handbal a țării 
noastre. Handbaliștii români, care 
urmează să participe între 27 de
cembrie și 6 ianuarie la Campio
natul mondial universitar, ce va 
avea loc în orașul Lund (Suedia), 
vor efectua înainte un scurt stagiu 
de pregătire în Franța. Cu acest 
prilej ei vor susține cîteva jocuri 
amicale întorcînd în acest fel vizi
ta reprezentativei studențești a 
Franței, care a evoluat în țară în 
toamna acestui an.

La acest turneu, ca și la partl ■' 
dele din cadrul Campionatului mor.-' 
dial universitar de handbal, echi
pa României va fi alcătuită din 
următorii jucători: Penu. Ban ci u 
(portari), Cosma, Roșu, Licit, Chir
cii, Voina, Tudosie, Stet Cirlatt. 
Dan Marin, Schobel, Birtalan. Sto
pării și Anton. Lotul este pregătit' 
de antrenorii Eugen Trofin și Ro
meo Sotiriu, care vor fi asistați la 
C.M. și de antrenorul federal Ni
colae Nedef. Totodată a făcut de
plasarea și arbitrul internațional 
Constantin Căpățînă, care va con
duce o serie de meciuri în cadrul 
campionatului mondial universitar.

Reamintim că primul joc 
handbaliștiîor români va avea 
în orașul Lund, în ziua de 27 
cembrie, în compania echipei 
loniei.

și DumitruCernea
Ion Enache. Marcel

Nicolae Martinescu.

la stingă): Ion 
Cornel Vîrtosu.

A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL FINAL DE LUPTE GRECO-ROMANE

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT AL 22-LEA
TITLU

Turneul final de lupte greco-ro
mane a luat sfîrșit ieri, la prînz, 
în sala Progresul din Capitală, cu 
un succes demn de stimă, lăudabil, 
al formației bucureștene Dinamo. 
Echipa clubului din șos. Ștefan cel 
Mare a cucerit pentru a 22-a oară 
titlul de campioană a țării. Pentru 
această performanță, cu care nu se 
pot mîndri multe echipe, se cuvin, 
de bună seamă, felicitări tuturor 
luptătorilor dinamoviști, care au 
onorat culorile clubului, și, deopo
trivă, celor doi antrenori ai aces
tora — Ion Cernea și Dumitru 
Cuc. Dar, iată cîteva amănunte de 
la confruntările ultimei reuniuni.

DINAMO — METALUL : 25.5 
—14,5. Metalurgiștii bucureșteni, 
după cele două înfrîngeri din gala 
de sîmbâtă seara, știau că mai puteau 
spera să refacă terenul pierdut nu
mai dacă obțineau cit mai multe 
puncte în această partidă. Spre 
meritul lor ei au luptat cu curaj, 
dind replici viguroase dinamoviști- 
lor și „smulgînd11 acestora 14,5 
puncte. Nu este mai puțin adevă
rat, însă, că cei doi-antrenori di-

CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ!
namoviști își făcuseră cu grijă cal
culele la fiecare categorie, pentru 
a avea asigurată victoria finală.

fiîngerea netă din derby-ul cu 
namo, luptătorii 
fost necruțători 
care i-au țntilnit,

Di- 
au 
Pe

de la Steaua, 
cu adversarii 
în cea de a doua

CLASAMENTUL

1. DINAMO BUC.
2. Steaua
3. Metalul Buc.
4. Aluminiu Slatina
5. Progresul Buc.
6. Vulturii Tex. 

Lugoj

5 5 
5 4
5
5
5
5

FINAL

0 0 141 —30 
0 1
0 32

2 0 3
5 0 3

0 0 5

Costîn CHIRIAC

113,5—53.5
78,5—39,5 
79 —92 
74 —99
36 —137

15
13

9
9
9
5

DINAMO — PROGRESUL : 23 
—5. Ultima partidă a dinamoviști- 
lor s-a încheiat într-un timp a- 
prcape record: 37 de minute. Doar 
meciul de la categoria 
Ion Gibu (Dinamo) 
Gheorghe a luat sfîrșit 
celor trei reprize, cu 
puncte a primului. în celelalte par
tide dinamoviștii au învins înainte 
de limită. De notat că mijlociul 
Vasile Fodorpataki, nu s-a putut 
prezenta fiind accidentat.

STEAUA — VULTURII TEXTI
LA : 28—4. Vizibil afectați de în-

semimuscă,
— Florea 
la capătul 

victoria la

(Continuare tn pag. a 4-a)

DUPĂ UN MECI DE CALITATE.

al 
Ioc 
de- 
Po*

DERBY UL LA BASCHET A REVENIT
ECHIPEI DINAMO: 65 55 CU STEAUA

Dumitru DIACONESCU

Dimancea nu l-a

de la sfîrșitul acestui set sex- 
secund, cu care a continuat

practicînd un joc static, nu 
pune în dificultate pe Pe- 
— mai experimentată și 
să înregistreze o victorie

IN CUPA CUPELOR LA VOLEI

ECHIPA
A ELIMINAT PE HAPOEL

IAȘI, 17 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). în Sala spor
turilor din localitate s-a desfășu
rat partida retur din cadrul „Cu
pei cupelor*1, dintre echipele femi
nine de volei Penicilina Iași și Ha- 
poel Hamifratz (Israel). Cum era 
de așteptat victoria a revenit vo
leibalistelor ieșence cu 3—0 (4, 13, 
4) Problema învingătoarei nu se 
punea, mai ales avînd în vedere 
faptul că Penicilina cîștigase și în- 
tîlnirea tur, iar în sextetul său re
intra jucătoarea Aurelia Ichim.

Penicilina reușește să cîștige pri
mul set numai în 18 minute, iar 
antrenorul N. Roibescu a introdus

încă 
tetul , . ___ _ ____
și setul următor. în această parte a 
întîlnirii, însă, jocul s-a echilibrat 
și a plăcut mai mult spectatorilor, 
iar scorul a evoluat strîns pînă la 
13—11 pentru Penicilina. A fost 
nevoie de 14 schimbări de serviciu 
pentru ca cele două echipe să mai 
realizeze cite două puncte. Bine
înțeles, Penicilina a ieșit și de da
ta aceasta învingătoare.

în setul al treilea, antrenorul ie
șean reintroduce în teren formația 
de bază, care realizează același scor 
din primul set, după ce avusese 
conducerea cu 14—0. Echipa oaspe-

te, dispunînd de jucătoare 
scunde în comparație cu cea a gaz
delor și 
a putut 
nicilina 
dornică 
clară.

S-au evidențiat Florentina Itu (in 
special în atac) și Adriana Albiș 
(prin plasament și joc în apărare) 
de la Penicilina, Ioseph și Rahaw 
de la Hapoel. Au arbitrat bine bul
garii Iordan Taușanov și Gheorghi 
Nikolov. Astfel, Penicilina se ca
lifică în turul următor.

ÎN GALA DE LA CIRCUL DE STAT

MECIURI ATRACTIVE, SPECTATORI ENTUZIAȘTI
urmele fratelui său ® DINU CONDURAT învingător in fața

TONI • GABRIEL POMETCU, 
pentru PHILIPPE MONGO

• SIMION CUȚOV pe

campionului MIRCEA un obstacol prea greu

mai putut împiedica pe Novac să arunce la coș. Fază 
din meciul Dinamo — Steaua.

Fotoi JAQUELINE ZVONEVSCHI

ieri 
iu-

Așa cum era de așteptat, 
dimineață peste 2 000 de 
bitori ai boxului din Capitală au 
luat loc în fotoliile Circului de 
Stat, pentru a asista la confrunta
rea dintre pugiliștii loturilor na
ționale A și B. Speranțele lor de 
a viziona o gală interesantă au 
fost în general satisfăcute, cîteva

dintre meciuri ridicîndu-șe Ia o va
loare tehnică și spectaculară deo
sebită.

în „deschidere11, 
ne-au oferit cîteva 
care au evoluat tinere speranțe de 
Ia Metalul, I.C.M.-l, Clubul spor
tiv școlar și Semănătoarea. Aceste 
meciuri, în care adversarii au avut

organizatorii 
partide în

o valoare destul de modestă, au 
făcut ca în arenă să crească ne
răbdarea pentru partidele vedetă. 
Nimic deosebit în stilul de luntă 
din disputele Gabriel Manta (Me
talul) — Nicolae Dinu (C.S.S.), Ion 
Vasile (C.S.S.) — Dumitru Tiron 
(I.C.M.-l) în care cei dinții au ob
ținut victoria. Surprinzătoare este, 
însă, înfrîngerea rutinatului Pas
cale Iuga (Metalul) în fața tînăru- 
lui Vasile Mălinaș, de la Semănă
toarea. Iuga a început lupta hotărît 
să cîștige înainte de limită. El a 
reușit chiar să-și expedieze adversa
rul la podea în primul rund. Dar. 
superior din punct de vedere teh
nic, Mălinaș și-a impus tactica de 
luptă și cu numeroase directe a 
răsturnat spectaculos situația 
favoarea sa. In final, spectatorii 
aplaudat victoria lui Mălinaș. 
puncte.

Seria meciurilor așteptate 
nerăbdare a fost inaugurată de

Etapa a 10-a 
celui feminin au 
tre care și derby-urile Dinamo — 
zultatele i

a campionatului de baschet masculin și etapa a 6-a 3. 
programat unele meciuri

Steaua
deosebit de interesante, prin
și I.E.F.S. — Rapid. Iată re-

MASCULIN mai clare, iar în folosirea apă- 
om la om au fost foarte ho-

în 
au 
la

cu
gă-

Petre KENT 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

DINAMO — STEAUA 65—55 
(32—21). Cele două > fruntașe ale 
baschetului nostru și-au onorat 
„cărțile de vizită11 pe care și-au în- 
scrjs, săptămîna trecută, perfor
manța calificării în sferturile de 
finală ale cupelor europene. între
cerea a fost de bun nivel tehnic, 
disputată cu multă dîrzenie și a 
avut o evoluție a scorului destul 
de interesantă. în prima repriză, 
steliștii au aplicat bine „zonei” și 
au atacat cu eficacitate apărarea 
om la om a dinamoviștilor, izbu
tind ca, în minutul 17, să ia un 
avans de .5 puncte (25—20). Dar, 
cîteva greșeli, speculate prompt de 
dinamoviști prin intercepții urma
te de contraatacuri, și tabela de 
scor indica în min. 20 tot un avans 
de 5 puncte, dar în favoarea echi
pei Dinamo : 32—27. Partea a doua 
a întrecerii a fost dominată des
tul de net de campionii țării, care 
au recuperat mai des, au fost mai 
preciși în aruncările la coș de la 
semidistanță. au avut acțiuni de

atac 
rării 
tărîți. Formația Steaua a beneficiat 
de un Tarău în zi mare (a înscris 
29 de puncte), dar ceilalți echi
pieri, în special conducătorii de 
joc, nu au fost tocmai inspirați. În 
plus, surprinzător de „moale* a- 
părarea om la om în puținele mi
nute în care a fost utilizată. În 
aceste condiții, victoria dinamo
viștilor, chiar la diferența de 10 
puncte, a apărut normală, ea con- 
turîndu-se chiar de la începutul re
prizei secunde. Au înscris : Geor
gescu 14, Diaconescu 14, Popa 11,

(Continuare în pag. a 2-a)

STEAUA, ÎNVINGĂTOARE
Gabriel Pcmetcu a expediat încă un croșeu care și-a atins tinfa Congo- 

lezului Philippe Mongo nu-i rămine decit să bată în retragere 
Foto: Paul ROMOȘAN

BRAȘOV,
A DEVENIT CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ LA RUGBY
Citiți în pag, a 2-a relatările de la ultima etapă a turului campionatului.

Junioara Argentina Pavel 
a sărit 167 m ia înălțime!

Duminică, în sala de atletism a C.S. 
Brăila s-a desfășurat un reușit concurs 
de atletism dotat cu „Cupa 30 Decem
brie*, la care au participat șase repre
zentative de juniori ale unor cluburi și 
asociații din Constanța, Galați, Brăila 
și comuna Movila Miresei (jud. Brăila).

Excelent s-a comportat la această În
trecere junioara Argentina Pavel (C.S. 
Brăila) — 16 ani — care la proba de să
ritura în înălțime a obținut 1,67 m. de
pășind cu 3 cm recordul național deținut 
de Mariana Constantin (L.E.A. Cimpu- 
lung Muscel).

Alte rezultate demne de remarcat: v. 
Dumitrescu (Șc. sp. Constanța) 5.8 la 
50 m (record național de juniori II ega
lat), D. Oprea (C.S. Brăila) 2.03 m la 
înălțime (la 1 cm de record).

N. COSTIN-coresp. județean
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CONTRIBUȚII TOT MAI BUNE Șl PREOCUPĂRI
SUSȚINUTE PENTRU RĂSPÎNOIREA LARGĂ

Ă SPORTULUI IN RINDUL PIONIERILOR
(Urmare din pag. 1}

vîrstei lor, cu preocuparea față 
ds o continuă autodepășire. Clubul 
sportiv de la Palatul pionierilor se 
arată a fi o adevărată școală a 
disciplinei, care formează copii vi- 
guroși, sănătoși și la minte și la 
trup.

★
Făcînd cele cîteva referiri la ac

tivitatea de performanță, nu vom 
ocoli, evident, acele reușite — nu 
puține — înregistrate de „CUTE
ZĂTORII", bucureșteni in sportul 
de masă. Statisticile clubului, ținute 
într-o ordine desăvirșită, atestă 
prezența pionierilor de la Palat a 
peste 1 500 de acțiuni, multe dintre 
ele devenite tradiționale : Festi
valul național de minibaschet, or
ganizat în colaborare cu federația 
de specialitate (la start 40 de echi
pe din 18 județe), cupele inițiate 
Ia natație, volei, tenis de cimp și 
șah, mai recent, concursul dotat cu 
„PALETA DE AUR". Ultima între
cere sportivă pionierească a fost 
onorată de'peste 500 de concurenți 
din întreaga •» Capitală.

Ea a relevat pasiunea pentru te
nis de masă a școlarilor și cra
vatelor roșii de la Școala generală 
nr. 188 (directoare, prof. Elena 
Mistodinis), clasați pe locul I, pre
cum și marea popularitate a aces
tei discipline sportive in rindul 
unităților de pionieri din școlile 
Sectorului 6.

La același capitol al activității 
sportive se cuvine să amintim de 
reușita iui „Delfin ’72“, acțiune care 
a „rotunjit" ia 5 000 numărul co
piilor- Inițiați în natație la bazinul 
de la Palatul pionierilor.

Așadar, atîtea argumente care dau 
viată devizei aflată pe frontispiciul 
clubului — „SĂNĂTATE, EDUCA
ȚIE, PERFORMANTA”.

*
Fiindcă cea mai mare parte din

tre copii și-au respectat angaja
mentele luate, conducerea Palatu
lui pionierilor și, se înțelege, cea 
a clubului i-au răsplătit, acum, la 
sfîrșit de an, nu numai cu frumoase 
premii — cărți, materiale sportive, 
diplome și medalii, locuri în apro
piata tabără de vacanță (100 de re-

(Urinare din pap W

Chivulescu 10, Novac 8. Haneș 6, 
Dragomirescu 2 (au mai jucat Ni- 
culescu și Visner) pentru Dinamo, 
respectiv Tarău 29, Oczelak 10, Savu 
8. Dumitru 4, Pirșu 2, Dimancea 2 
(au mai jucat Baciu, Grădișteanu). 
Un sancționat cu fault tehnic : Dia- 
conescu (Dinamo), în min. 29. Fiind 
al cincilea. a fost eliminat din 
joc. Au arbitrat foarte bine I. Pe- 
trutiu și G. Chiraleu. (D. STĂN- 
CULESCU). ■ .

FARUL CONSTANTA — UNI
VERSITATEA CLUJ 85—76 (51—39). 
Peste 2.000 de spectatori au aplau
dat un meci disputat într-un ritm 
a’ert, cu aruncări precise (mai ales 
din partea constănțenilor) și într-o 
deplină atmosferă sportivă. Cele 
mai multe puncte : Purcăreanu 28, 
Spînu 26, Pașca 17 pentru Farul, 
respectiv Zdrenghea 28. Ruhring 12. 
Au arbitrat foarte bine I. Dinescu 
și N. Iliescu. (L. BRUCKNER-co- 
resp.).

POLITEHNICX.CLUJ — I.C.H.F. 
65—80 (30—33). Oaspeții au luptat 
cu dăruire pentru fiecare balon, 
s-au apărat organizat și, după pau
ză, au dovedit o remarcabilă pre
cizie în aruncările la coș. Au în
scris : Roman 21, Barna 16, Moisin 
10. Banu 10. Moldovan 6, Horvath 
2 pentru gazde, respectiv Bulat 22, 
Mălușel 17, Cîmpeanu 16. Chiciu
15. Antonescu 8. Dikay 2. Au ar
bitrat bine G. Dufka și G. Berek- 
meri. (P. RADVANYI-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— RAPID 81—58 (30—22). S-a ju
cat deschis, plăcut, cu acțiuni ra
pide și aruncări precise. Au în
scris : Czmor 17, Cîmpeanu 20. Mă- 
năilă 16. Minius 18, Roxin 2, Gal 
2. Ionescu 4, lancea 2 pentru gaz
de, respectiv Stănescu 24. Petruc 
2. Tursugian 2. Cr. Popescu 24, 
Vlădescu 2, Simulescu 4. Au ar
bitrat bine Fr. Took și E. Sarossyi. 
(P. ARCAN-coresp. județean).

ACADEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
6?—60 (meci disputat sîmbătă). 
Credem că prima victorie obținută 
de echipa Academiei în divizia A 
se datorește, în cea mai mare 
parte, lui Antoniu. care a fost de
osebit de util sub ambele panouri 
și a înscris aproape toate mingile 
aruncate spre coșul adversarilor. 
Lunta pentru victorie a fost foarte 
fndîrjită, dar numai atît, deoarece 
din punct de vedere tehnic evolu
țiile celor două teamuri s-au situat 
Ia un nivel mult prea scăzut. Punc
tele au fost marcate de Antoniu 
32, Papo 2, Teodorescu 6, Marines
cu 8, Mărgineanu 2, Neagu 12 
pentru Academia, respectiv Cap- 
sali 12, Teqdoru 19. Chiș 16, Giur
giu 2, Dumitru 1, Duță 2, Bradu 8. 
Au arbitrat bine M. Rizea și E. 
Niculescu. (R. TIMOFTE).

I.E.F.S. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 96—72 (meci disputat sîm
bătă). Pe toate planurile, diferența 
dintre cele două formații s-a mani
festat de-a lungul întregii partide. 
Au arbitrat bine M. Rizea și A. 
Atanasescu. Au marcat : Szep 12, 
Braboveanu 28, Molnar 25, Bercea- 
nu 6, Naghi -3, Cernat 22 pentru 
învingători respectiv Czell 11, Posa 
18, Dudescu 4, Anastasiu 12, Molin 
21. Rusu 6. (RD. T.).

FEMININ
I.E.F.S. — RAPID 56—54 (30—22). 

în primele minute ambele team-uri 
joacă crispat, ratând cîteva ocazii 
din poziții favorabile. Pînă în min. 
12, scorul se menține echilibrat. 
Studentele reușesc, totuși. în fi
nalul primei reprize să aibă iniția
tiva și să se distanțeze la 8 puncte, 
deoarece rapîdistele dădeau semne 
de oboseală, lăsînd impresia că 
vor fi o pradă ușoară în continuare. 
Repriza secundă avea, însă, să ne 
arate o echipă — Rapid — mult 
schimbată în bine. Excelent con
duse de Dorina Suliman și Anca 
Racoviță, care au făcut o mare ri-_

Secția de tenis de la clubul „Cutezătorii" participă în cadrul Campiona
tului municipal pentru echipe de juniori și copii. în imagine tenismenii 
clubului flancați de cei doi antrenori, Tudorel Bădin (stingă) și prof 

Enrico Modiano (dreapta) Foto : M. THEO
prezentanți ai „Cutezătorilor" vor 
sta, de la 2—9 ianuarie, la cabana 
Babele din Bucegi), ci și prin unele 
completări aduse bazei materiale. 
Acestea vrînd să însemne un al 
treilea teren pentru tenis, noi sec
toare la dispoziția atleților, un 
nou spațiu pentru mese de tenis.

Sînt completări binevenite, care 
îi bucură nespus pe micii sportivi 
de la Palatul Pionierilor și care 
poartă „semnătura" profesorilor și 
antrenorilor clubului, o familie 
harnică de cadre didactice care 
și-a făcut din creșterea tinerei ge
nerații, din educarea ei multilate
rală, în spiritul dragostei față de 
muncă, al respectului față de se
meni și al atașamentului fierbinte 
față de partid, un adevărat crez de 
viață. Sigur, ne-ar fi dificil să-i 
evidențiem, cum s-ar cuveni, pe 
toți cei 20 de tehnicieni de elită 
care muncesc aici, fără a mai ține 
seama de numărul orelor. Dar, 
considerăm util să reamintim că 
clubul beneficiază de aportul unor 

DERBY-UL CAMPIONATULUI A REVENIT ECHIPEI DINAMO
sipă de energie, elevele antrenoru
lui S. Ferencz au o excepțională 
revenire și, în min. 31, ele egalează: 
38—38. De remarcat aportul Do
rinei Suliman care a înscris șapte 
coșuri consecutive. Ultimele minute 
sînt extrem de disputate, iar sco
rul se menține echilibrat. Rapidis- 
tele joacă foarte bine în atac, dar 
în apărare evoluează reținut de
oarece toate cele cinci jucătoare 
de bază au cite patru greșeli per
sonale. în atari condiții, ele ce
dează in final cu 54—56. in fața 
unei echipe care, cu toate că are 
în componența sa zece jucătoare 
de valoare apropiată, nu a evoluat

CLASAMENTE
MASCULIN

I. DINAMO 10 10 0 881-657 202. I.C.H.F. 11 7 4 732-731 183. Steaua 9 8 1 759-598 17
4. Univ. Tim. 10 6 4 734-620 165. I.E.F.S. 11 5 6 781-781 16
6. Farul 10 5 5 631-675 15
7. „U“ Cluj 8 6 2 617-532 14
8. Rapid 10 3 7 624-668 13
9. Polit. Buc. 10 3 7 6S5-821 13

10. Polit. Cluj 10 2 8 615-716 12
11. Voința Buc. 9 3 6 498-575 12
12. Acad, militară 10 1 9 593-786 11

FEMININ
1. POLITEHNICA 6 5 1 439-316 11
2. I.E.F.S. 5 5 0 377-226 10
3. Rapid 6 4 2 366-336 10
4. Voința Buc. 6 3 3 432-367 9
5. Univ. Tim. 6 3 3 361-366 9
6. Crișul 5 3 2 310-294 8
7. „U“ Cluj 6 2 4 324-396 8
8. Sănătatea 6 2 4 330-421 8
9. Constructorul 6 1 5 291-369 7

10. Voința Tg. M. 6 1 5 367-496 7

la nivelul posibilităților acestora.
Au marcat : Pantea 2, Salcu 2,
Szabo 4, Deak 4, Petric 15, Popov
13, Mânu 2, Tita 14 pentru I.E.F.S.,
respectiv Suliman 24, Basarabia 4,
Ion — Nicolae 11, Tall 4, Bohm 9 •-»
Racoviță 9. Au arbitrat bine dr. D
Chiriac și M. Rizea. (A. VASI-
LESCU).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 76—48 
(36—20). în primele 10 minute 
ambele echipe au jucat de la egal 
la egal. Apoi, bucureștencele evo
luează din ce în ce mai bine și, 
avînd în față o formație care nu-i 
mai pune probleme obțin o vic-

H O C H E 11«
Mărturisim cu toată sinceritatea 

că ideea organizării la hochei, în 
condițiile numărului limitai de ju
cători susceptibili de a lua parte la 
o astfel de acțiune, a unor jocuri 
de trial ni se părea cel puțin cu
rioasă. Iată, însă, că la sfîrșitul 
săptămînii trecute, prin forța îm
prejurărilor, antrenorii lotului re
prezentativ au fost obligați, în ab
sența selecționatei poloneze, să or
ganizeze, în pripă, două confrun
tări la care au fost convocați, în 
afară de hocheiștii selecționați, și 
o serie de jucători bucureșteni. 
Spre surprinderea tuturor, aceste 
două partide, care nu se anunțau 
deloc îndirjite, au oferit celor pre- 
zenți o luptă sportivă de toată fru
musețea, încărcată nu de puține 
ori cu momente de mare tensiune 
sau cu frecvente perioade de ho
chei rapid și combinativ. După 
cum se știe, „sacul" cu surprize nu 
a oferit numai acest aspect ine
dit și plăcut. în primul meci, se
cunzii, luptând cu o ambiție de care 
nu-i credeam capabili, au învins 
lotul reprezentativ, conferind astfel 
chiar din start acestei întreceri un 
caracter de deplină seriozitate, ceea 
ce a făcut ca verificarea să-și a- 
tingă aproape Integral scopul.

A doua partidă, disputată dumi
nică dimineața, s-a încheiat cu vic
toria primei garnituri, nu înainte 
însă ca această echipă să treacă 
prin emoții mari șl să fie obligată să 
facă eforturi în final pentru a scăpa 
din „cleștele" ambiției formației 

foști sportivi de performanță — 
floretista Maria Vicol, atleta Olga 
Borangic-Mironescu, jucătorul de 
tenis de masă Nic-u Naumescu, te- 
nismanul Tudor Bădin, șahistul 
Petre Seimeanu, caiacistul Mihai 
Țurcaș și de al unor dascăli de 
sport care printr-o îndelungată și 
pasionată activitate se bucură de 
larga prețuire a copiilor, profesorii 
Dumitru Matei, Daniel Tănăsescu, 
Virginia Meicescu, Enrico Modiano, 
Stelian Negoi ță sau Eugen Voicu- 
lescu. Ultimul — de reținut — a în
vățat tirul la Palatul Pionierilor, 
iar la terminarea studiilor supe
rioare, a revenit la poligonul pe 
care s-a inițiat; firește, într-o 
nouă postură... De bună scamă, cu 
asemenea oameni pasionați și des
toinici, prof. Constantin Turca?, 
di rectorul „CUTEZĂTORILOR”, 
poate aspira, în anii care vin, la 
noi și noi împliniri, poate ținti că
tre culmi și mai semețe în per
formanță.

torie clară. Au marcat : Capotă 5, 
Szabados 17, Demetrescu 1, Predes- 
cu 2, Savu 12, Ciocan 27, Boca 8. 
Pruncu 4 pentru Politehnica, res
pectiv Neța 16, Pop 4, Anca 10, 
Călinescu 2, Voștinaru 8, Farcaș 4, 
Lazăr 4. Au condus bine S. Filoti 
și P. Pasăre.

CRIȘUL ORADEA — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 52—51 
(31—29). Partidă deosebit de inte
resantă. cu final dramatic. Au 
înscris : Bodor 2, Horvath 12. Czcge
15, Topor J.,Gbiîă 14. Balogh 2 
pentru Crișul, respectiv ivanovici
16, Gugu 3. Godeanu 9. Petreanu 2, 
Seifert 1, Barabaș 7, Guranda 11, 
Popescu 2. Au arbitrat bine D. Cră
ciun și Șt. Grecu (I. GKIȘA-coresp. 
județean).

sÂnATATEA SATU MARE — 
VOINȚA TG. MUREȘ 69—62 (55— 
32). Rezultatul avînd importanță 
pentru zona inferioară a clasamen

în dribling, spre coș. Dorina Suliman, marcată de Clara Szabo. Fază din 
meciul I.E.FS — Rapid

ÎN AL DOILEA MECI DE VERIFICARE SELECȚIONATA ȘI-A LUAT
secunde. Scor : 6—3 (1—1, 2—2,
3— 0). în legătură cu acest meci
și cu felul în care Iotul reprezen
tativ a obținut victoria sînt de 
precizat cîteva lucruri. Primul 
dintre ele ar fi acela că formația 
alcătuită din cei mai buni jucă
tori a evoluat de această dată cu 
mai multă vigoare și atenție, și-a 
construit mai bine acțiunile ofen
sive, a insistat in momentele de 
ofensivă, obligînd echipa adversă 
la lungi perioade de apărare, care 
i-au măcinat, treptat, forțele. In 
afară de aceasta, nu poate fi ne
glijat nici faptul că, de această 
dată, lotul a beneficiat de aportul 
primei linii de atac în componența 
ei de bază, Pană luînd parte la joc 
(deși nu pe deplin restabilit), asi- 
gurînd, prin maturitatea sa, multă 
omogenitate acțiunilor. Este, de a- 
semenea, de subliniat că în poarta 
echipei secunde a jucat excelent 
pînă în min. 28 (cînd scorul îi era 
favorabil : 2—1 !) Netedu, care
fiind ușor accidentat a fost înlocuit 
cu Iordan. Deși acesta din urmă 
s-a comportat în ambele partide 
nesperat de bine, totuși intrînd 
pe gheață neîncălzit, el a primit 
în 3 minute două goluri, rezultatul 
devenind 3—2 pentru lotul repre
zentativ. în sfîrșit, ar mai fi de 
precizat că în ultimele minute, 
cînd prima garnitură conducea cu
4— 3 și cînd formația secundă exer
cita o neașteptată presiune cu scopul 
obținerii egalării, după o bară a lui 
Boldeseu, Kemenssi a înscris, după

STEAUA (învingătoare la Brașov) A DEVENIT CAMPIOANA DE TOAMNĂ!

REZULTATE TEHNICE (e- 
tapa a 13-a) : Grivița roșie — 
C.S.M. Suceava 46—3 (25—0) ; 
Sportul studențesc — Univer
sitatea Timișoara 3—12 (0—9) ; 
Farul Constanța — Știința Pe
troșani 10—9 (10—6) ; Poli
tehnica Iași — Vulcan Bucu
rești 14—4 (0—0) ; C.S.M. Si
biu — Dinamo 0—4 (0—4) ; 
Precizia Săcele — Steaua 8—17 
(0—7) ; Gloria — Rulmentul 
Birlad 10—0 (meci disputat 
anticipat, la 25 noiembrie).

Iată, așadar, cortina căzînd și a- 
supra activității oficiale la rugby. 
Piesa s-a „consumat" și laurii au 
revenit, așa cum era de așteptat, 
XV-lui STELEI, care a dominat a- 
cest tar de campionat, mai ales 
printr-un start extrem de rapid, e- 
chipa fiind excelent pregătită și 
omogenizată. Un singur pas greșit, 
la Timișoara, izolat, de altfel, care 
nu a împiedicat valoroasa formație 
militară să se detașeze destul de 
net în clasament, ceea ce-i permite 
să privească cu un optimism robust 
sezonul de primăvară, cînd, de fapt, 
se numără bobocii... Victoria de 
ieri, de la Săcele, nu vine decît să 
confirme impresia de ansamblu 
bună, pe care o avem anul acesta 
asupra echipei din cartierul Ghen- 
cea. Pe locul doi, campioana „en 
titre" Universitatea, care și ea ne-a 
confirmat pronosticul, venind să cîș- 
tige în fața Sportului la un scor net. 
Timișorenii se mențin astfel în pla
sa liderului, fiind gata să profite 
de orice pas greșit al campionilor 
de toamnă. în rest o victorie me
rituoasă a XV-lui dinamovist la Si
biu, unde se vede că dragostea față 
de sport și de culorile clubului poa
te Infringe cîteodată inerția și lip
sa de solicitudine a conducerii clu
bului, mult prea indiferentă la 
nevoile acestei secții, care nu cu 
mulți ani în urmă a făcut cinste 
sportului românesc. Dar să ne o- 
prim aici cu aceste considerațiuni 
de ansamblu, pentru a face Ioc unor 
succinte relatări privind desfășura
rea întâlnirilor de ieri.

★
• Partida principală a etapei. 

Sportul studențesc — Universitatea 
Timișoara, s-a disputat pe terenul 
Olimpia, (un teren atît de îndepăr
tat, incit cu greu se poate admite 
că programarea unei întâlniri aici 
poate constitui o... propagandă pen
tru balonul oval), Ia— concurență 
cu jocul Grivița roșie — C.S.M. Su- 

tului, meciul a oferit o dispută a- 
prigă. Au înscris : Pop 16, Mihalic 
15, Horvath 18, Fulldp 8, Biro 4, 
Benedek 3, Pataki 5 pentru gazde, 
respectiv Opriciu 23, Lorincz 13, 
Lucaci 7. Brassay 12, Novac 6, 
Papp 1. (ȘT. VIDA-coresp.1.

UNIVERSITATE-^ TIMISOARA 
VOINȚA BUCUREȘTI 56—55 (26— 
24). Deși au fost lipsite de aportul 
a două jucătoare (Diaconescu și 
Kova’csik. absente de la pregătiri 
și de la joc I), timișorencele au ob
ținut o victorie la limită, dar-meri
tată. A fost o partidă de mare 
luptă. Au înscris : Schnebli 13, Vil- 
lanyi 9, Balogh 4, Grosskopf 8, 
Goian 14, Dobosi 6, Moldovan 2 
pentru gazde, respectiv L. Radules
cu 10, Ionaș 8. Fierlinger 3, Ma- 
teescu 2, T. Rădulescu 12. Bujdu- 
veanu 8, Andreescu 12. Au arbi
trat bine V Radar și G. Ionescu. 
(P. ARCAN).

opinia noastră, un gol perfect vala
bil (scorul ar fi devenit 4—4) anu
lat in mod curios de arbitri. Apoi, 
în min. 57 și în min. 58 lotul re
prezentativ a înscris două goluri, 
pecetluind un rezultat final mai 
avantajos pentru această echipă de- 
cit a arătat-o raportul de forțe de 
pe teren. Iată. în ordine, autorii go
lurilor : Ștefanov (A), Moroșan (B). 
Tureanu (B). Gheorghiu (A), Ioniță 
(A), Costea (B). Pană (A), Pană 
(A), Bandaș (A). Au condus : O. 
Barbu și C. Ștefănescu.

Cum spuneam, organizate ad-hoc. 
aceste două jocuri de trial și-au 
atins integral scopul, scoțînd în 
evidență lipsurile de ansamblu ale 
echipei reprezentative, precum și 
forma actuală a unora dintre com- 
ponenții lotului. în ceea ce pri
vește prima problemă s-a putut 
constata și cu acest prilej că prin
cipalele carențe ale formației națio
nale sînt tot în organizarea jocului 
defensiv. Ușurința cu care acțio
nează fundașii, lipsa lor de aten
ție și mobilitate, tendința de a con
trola în mod exagerat pucul în 
zona propriei porți și, mai grav, 
folosirea doar rar și atunci destul 
de neregulamentar, a forței corpo
rale sînt lucruri, care însumate, 
determină o mare fragilitate în 
propria treime, soldată și în cazul 
partidelor cu echipa secundă, cu 
goluri.

Cit privește modul în care s-au 
comportat jucătorii iruntași lucru
rile sînt diferite. Interesant este

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (locul doi) A ÎNTRECUT 
LA BUCUREȘTI SPORTUL STUDENȚESC

ceava. Dar asta este o altă chestiu
ne, asupra căreia ne propunem să 
revenim cît de curînd. Ce s-a pe
trecut pe Olimpia ? Lesne de ghi
cit o echipă (și nu aflată într-o 
formă dintre cele mai bune) a în
tâlnit cîteva „individualități", care, 
firește, nu au putut compensa a- 
cest handicap, pierzind doar dintr-o 
evidentă lipsă de sincronizare, de
oarece baloanele au fost împărțite 
în mod egal, ba am spune cu avan
taj de partea bucureștenilor. Nu 
este suficient însă să domini, nu 
este îndeajuns să culegi baloane din 
momentele fixe ale meciului. Tre
buie mai ales să știi ce să faci cu 
ele. Și atâta timp cît acest XV, va
loros de altfel, nu va cunoaște la 
perfecție această lecție, el nu se va 
ridica peste nivelul mediocrității.

Timișorenii au luat repede con
ducerea „ostilităților", chiar în mi
nutul 3, Duță transformînd o lovi
tură de pedeapsă : 0—3. Asistăm, în 
continuare, la un adevărat pressing 
al „sportiștilor", dar așa cum ară
tam, total ineficace, fiindcă nu ne-a 
scos în evidență cel mult decît ca
litățile unui Atanasiu, Drăgulescu 
sau Fugigi, nu și ale echipei. Și 

Atac al rugbyștilor timișoreni prin Popovici. Universitatea a jucat mai curat și a ciștigat (Sportul studențesc 
— Universitatea 3—12). Foto i Theo MĂCARSCH1
așa, în plină dominare bucureștea- 
nă, Ceauș urmărește un balon scă
pat de adversar, îl pasează pe filie
ra Vollman — Ghețu — Chiciu și 
ultimul înscrie o încercare Ia cen
tru : 0—7. Ghețu transformă și : 
0—9. în repriza secundă aspectul 
jocului nu se schimbă, mai lucizi 
sînt oaspeții, care prin același Duță 
urcă scorul la 12—9 (Iov. de ped.). 
Desigur că și gazdele au avut cîteva 
bune ocazii de a marca, arbitrul 
P. Declezis fiind deosebit de gene
ros în a sancționa infracțiunile cam
pionilor, dar ele nu au fructificat 
decît o singură dată înspre final 
(min. 67), adică cînd soarta parti
dei era jucată. A marcat Iordănes- 
cu din lovitură de pedeapsă. Au e- 
voluat formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC : Iordă- 
nescu — I. Hulă (min. 60 Ianusie- 
vici). Harițon1_JJja~Piștalu — Că- 
lărașu, Câtană — Fugigi, Atanasiu, 
Mihalache — Galanda, Iancu — 
Drăgulescu, Iorguleseu, M. Hulă.

S-A ÎNCHEIAT PRIMA JUMĂTATE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
Campioane de toamnă: GLORIA BUCUREȘTI, VOINȚA TG. MUREȘ (F), CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl VOINȚA CLUJ (M)

Ieri, o dată cu disputarea etapei a IX-a a campionatului diviziei A, 
s-a încheiat turul competiției. A fost o etapă relativ calmă, în care favo
ritele au cîștigat aproape peste tot. Campioane de toamnă sînt: Gloria 
București (seria Sud) și Voința Tg. Mureș (seria Nord) la femei, Construc
torul Galați (seria Sud) și Voința Cluj (seria Nord) Ia bărbați.

Iată desfășurarea meciurilor acestei etape :

FEMININ

Voința București — Laromet Bucu
rești 2558—2478 p d. Sîmbătă seara 
am urmărit o întâlnire între o echi
pă (Voința) care beneficiază de o 
arenă ce facilitează înregistrarea u- 
nor rezultate superioare și o formație 
(Laromet) considerată de specialiști 
că se pregătește și joacă acasă pe 
piste apropiate de cerințele regula
mentare. In acest context, era greu 
de crezut că victoria va scăpa gazde
lor. insă am fost interesați să ve
dem cum se descurcă oaspetele pe 
o sală cu particularități de natură 
să le supună unui serios examen. 
Cunoscutul antrenor Alexandru Go- 
moiu (Laromet) a trimis pe piste 
garnitura de bază, sperînd, firește, 
într-o comportare cît mai onorabilă. 
Dar, formația Laromet a avut încă 
din start o cădere pe cît de neaș
teptată, pe atît de fatală : primul 
schimb, Elisabeta Gali a. . . spart 
exasperant și a obtinut un rezultat 
de începătoare — 380 p.d Cu toate 
eforturile depuse de coechipierele 
sale, handicapul nu a mai putut fi 
refăcut, mai ales că gazdele au ac
ționat cu siguranță, toate reușind 
să depășească granița celor 400 pd.

REVANȘA: 6-3 CU LOTUL B
faptul că o parte din „senatorii de 
drept" ai echipei reprezentative nu 
prea se arată a fi în cea mai 
bună formă acum. Un exemplu îl 
constituie Gh. Huțanu, care de o 
bună bucată de timp manifestă 
foarte multă nesiguranță și o sur
prinzătoare, pentru el, modestie în 
joc. Aproape la fel se petrec lucru
rile și cu principala pereche de 
fundași a naționalei, Varga — Io
niță, care se comportă foarte ine
gal în ultimul tmip. Dintre fundași, 
nici Făgăraș nu mai manifestă acea 
siguranță și promptitudine în in
tervenții ca în sezonul trecut. El 
trebuie să muncească serios în a- 
ceastă perioadă pentru a redeveni 
jucătorul de bază pe care l-am 
apreciat. Capitolul lp care lotul 
reprezentativ stă cel mai bine este 
cei al portarilor. Dumitraș, deși 
nici el nu mai este cel de altădată, 
s-a comportat, totuși, mulțumitor. 
Foarte bun a fost, în schimb. Ne
tedu. Cel de al treilea gol-keeper 
al formației, remarcat cu prilejul 
turului de la Galați, Vasile Morar 
a abandonat, brusc, pregătirile din 
cadrul lotului. Se pare că laudele 
de atunci au avut un efect invers 
asupra lui. Dintre cei din afara 
lotului o impresie deosebită a lăsat 
Catamar, al cărui .,come-back" tre
buie să dea de gîndit antrenorilor...

Următoarele evoluții ale echipei 
reprezentative : miercuri șî joi, Ia 
București, în compania formației 
Sparta Praga

Călin ANTONESCU

UNIVERSITATEA : Duță — Zam- 
firescu, Ghețu, Popa (min. 55 Cîn- 
dea), Peter — Chiciu, Ceauș — Răș- 

CLASAMENT

1. STEAUA 13 12 0 1l 200—58 37
2. Univ. Tim. 13 9 0 4 183— 52 31
3. Dinamo 13 8 2 3 143— 76 31
4. Știința Ptș. 13 7 2 4 133— 61 29
5. Poiiteh. Iș. 13 6 3 4 77— 85 28
6. Vulcan 13 7 0 6 84— 128 27
7. Farul C-ța 13 6 2 5 136— 95 27
8. C.S.M. Sibiu 13 6 1 6 64— 59 26
9. Rulm. Birlad 13 6 0 7 66—116 23

10. Sport, stud. 13 5 2 6 98—123 25
11. Griv. roșie 13 4 3 6 135— 95 24
12. Gloria 13 1 5 7 67—116 20
13. Precizia Săcele

13 1 3 9 44—192 18
14. C.S.M. Suceava

13 1 1 11 60—236 16

canu, Vollman. Tătucu — Priess, 
Celea — Ene, Popovici, Ioniță.

Dimitrie CALLiMACHI

• Partida disputată pe Parcul Co
pilului, între echipele Grivița Ro
șie și C.S.M. Suceava, poate fi ca
racterizată ca o partidă a tinere
ții. Numărul mare de jucători ti

neri în cadrul fiecărei echipe și-a 
pus amprenta asupra jocului. Spec
tatorii prezenți nu au regretat ur
mărirea acestui meci în locul „der- 
byului", disputat pe alt teren.

începutul primei reprize aparține 
oaspeților care, speculînd cîteva gre
șeli ale apărării grivițene, reușesc 
să se apropie periculos de buturile 
adverse. Dar pripeala din fazele de 
finalizare — caracteristica înaintă
rii Sucevene — nu va permite des
chiderea scorului. Grivițenii, bine 
conduși de pe margine de Radu De- 
mian, insistă, la mijlocul terenului, 
la recuperarea baloanelor și apoi 
prin M. Ionescu și V. Rusu, lansea
ză atacuri tot mai periculoase. Cu 
o linie de treisferturi activă, cu un 
joc în viteză, cu schimbări dese de 
direcție, bucureștenii înscriu puncte 
după puncte. Partea a doua a me
ciului este mai echilibrată, șucc.-. 
venii reușind să-i pună în dificul
tate pe grivițeni. Cu toate acestea 
ei nu vor reuși să înscrie decît spre

Pentru a vă face o imagine completă 
asupra evoluției scorultii. iată rezul
tatele individuale în ordinea intrării 
jucătoarelor pe piste: Constanța Ma- 
rincea (V) — Elisabeta Gall (L) 475— 
360, Eva Litași — Maria Szabo 
403—407, Cornela Grecescu — Elena 
Trandafir 458—455, Elena Cernat — 
Silvia Maxim 453—420, Valeria Du
mitrescu — Bălașa Mirică 438—434, 
Cornelia Petruțcă — Stela Andrei 
431—402. (TR. I.).

Record Cluj — Voința Oradea 
2231—2279 p d. Ultima clasată din 
seria Nord n-a reușit nici în acest 
final de tur să obțină victoria, care 
a revenit, după un joc frumos, oră- 
dencelor. Foarte bine s-au compor
tat totuși de la Record Ghizela 
Kovacs (410) și Magda Kilin (410), 
în schimb, restul jucătoarelor au... 
mers sub orice critică. De la oră- 
dence s-au remarcat Gyongyi Szocs 
(398) și Maria Mălan (393). E. FE- 
ÎIERVARI — coresp.

Gloria București — Cetatea Giur
giu 2447—2197 p d. Bucureștencele, 
net superioare, au cîștigat la o di
ferență apreciabilă. Cele mai pre
cise concurente de la gazde au fost 
Florica Neguțoiu și Ana Petrescu 
— ambele fiind marcate cu cite 453 
p d. De la giurgiuvence s-a remar
cat doar Ioana Buradel — 413 p d.

Voința Mediaș — Voința Cluj 
2429—2353 p d. Avînd o medie de 
404,8 p d. medieșencele au tranșat 
în favoarea lor rezultatul meciului 
cu lidera seriei Nord. Cinei dintre 
componentele formației locale au 
doborlt. fiecare, peste 400 p d. Pri
mele fiind Rodica Florescu — 425 
șl Finica Sima — 422 p d. Performe
ra reuniunii a fost însă o jucătoare 
clujeancă — Elisabeta Racz — 430 
p d. R- ZAMFIR — coresp.

Petrolul Băicoi — Metrom Bra
șov 2658—2325 p d. Petrolistele au 
probat forma bună în care s-au aflat 
tot timpul turului și în această ulti
mă întâlnire, toate cele șase sportive 
realizînd cifre de peste 400 p d. 
Cele mai precise au fost Eufrosina 
Popa cu 469 p d. — nou record per
sonal și Magda Tănăsescu (junioară) 
cu 463 p d. De la învinse, cele mai 
multe puncte le-a realizat Margareta 
Nagy — 419. I. BRINZEA — coresp.

Voința Timișoara — Voința Tg. 
Mureș 2177—2243 p d. Principalele 
realizatoare au fost Archimon (391) 
și Mărcuș (365) de la gazde, respec
tiv, Bodea (406) și Szilagyi (387) 
I. ENE — coresp.

Rapid București — Instalatorul 
București 2485—2283 p d. Giuleșten- 
cele au cîștigat fără emoții o partidă 
în care au fost tot timpul superioa
re. Primele jucătoare au fost Florica 
Filip — 455 p d, Vasili ca Pintea — 
436 p d de la Rapid, respectiv Elena 
Predeanu — 414 p d. D. VATAU — 
coresp.

Voința Constanta — Frigul Bucu
rești 2302—2042 p d. Bucureștencele 
avînd în formație o jucătoare care 
doborîse doar 294 de popice din 100 
de lovituri (Nedelcu), nu puteau emi
te pretenții nici un moment la vic
torie. De la Voința cele mai eficace 
jucătoare au fost Bratosin (408) Do- 
bre (398) și Antonovici (392). P. E- 
NACHE — coresp. 

finalul întâlnirii punctele de onoa
re. Au marcat: Marinescu, Barbu, 
Miclescu (cîte o încercare), Negoes- 
cu (încerc, pen.), D. Alexandru 
(două încerc.), Simian (5 — tr. ; 
3 — Iov. ped.), Stoica (1. p. c.), res
pectiv Munteanu (1. p. c.).

Al. Lemneanu a condus competent 
formațiile :

GRIVIȚA ROȘIE : Marinescu — 
Leșan, Negoescu, Simion, PauloVici
— Alexandru D., Barbu — Pop, 
Stoica, Miclescu — Rusu, Ionescu
— Toma, Mesaroș, Scarlat.

C.S.M. SUCEAVA : Zamfir — To- 
beseu, Solcanu, N. Senic, Ștefu — 
Munteanu, S. Senic — Brumă. Do
rin, FI. Chihaia — Gaspar, Tliloti
— Maxim, Diaconescu, Ionescu.

George ROSNER
• IAȘI. în orașul de pe Bahlui, 

s-a disputat un joc atractiv. Poli
tehnica joacă mai bine, pe înainta
re reușind să fructifice o parte din 
numeroasele ocazii. Au marcat : Mi- 
halașcu (două încercări), Manase 
(încercare), Vărzaru (transformare), 
pentru gazde, respectiv, Bulgaru 
(încercare), pentru Vulcan. A ar
bitrat bine șt. Cristea — Bucureștii 
(D. DIACONESCU — coresp.)

• CONSTANTA. La Constanța 
spectatorii au urmărit un joc dis
putat, în care înaintarea Farului 
a evoluat foarte bine, cîștigînd nu

meroase baloane, dar pierzîndu-le 
în fazele de finalizare. Au înscris : 
Bucos (Iov. ped.), Cristea (Iov. p. 
căz. și o încercare), de la Farul, și, 
Truță (două Iov. p. căz.), Martin 
(Iov. ped.) pentru oaspeți. S. Drago
mirescu a arbitrat foarte bine. (C. 
POPA — coresp. jud.).

• SIBIU. în întâlnirea de la Si
biu, jucătorii ambelor formații 
(C.S.M. și Dinamo) și-au împărțit 
perioadele de dominare. Cu toate 
că terenul de joc a fost înghețat și 
denivelat, rugbyștii au reușit să o- 
fere spectatorilor un meci frumos, 
în care s-a jucat la mînă, în vite
ză. Prima repriză a aparținut gaz
delor, care au atacat mai mult și 
mai periculos. Cei care înscriu însă 
sînt dinamoviștii, prin Iftimie (min. 
35 — încercare). Deși au controlat 
în întregime repriza secundă oas
peții nu mai reușesc modificarea 
scorului. A condus satisfăcător FI. 
Tudorache — București (I. BOȚO- 
CAN — coresp.).

U. T. Arad — Hidromecanica Bra
șov 2222—2102 p d

Voința Craiova — C.S.M. Reșița 
2425—2433 p d.

MASCULIN

Voința București — Gloria Buc. 
rești 5376—5112 p d. Elevii antreno
rului Roger Cernat n-au pierdut 1. 
nici un schimb, conducînd detașa, 
de ia început și pînă Ia sfîrșit Ju
cătorii Voinței au început cu o cifră 
mai modestă (N. Moldoveanu, 868; 
și au încheiat partida cu un valoros 
940 p d, realizat de Gh. Leculescu. 
EI a punctat la „pline" 628 p d, iar 
la „izolate" 312 p d. De la Gloria 
ne-a plăcut evoluția lui Dinu — 
876 p d (577 la „pline" și 299 la „izo
late") și a juniorului Marcu — 858 
p d. Tn ambele formații au evoluat 
doi tineri care cu ocazia acestei reu
niuni au trecut în rînduriie senio
rilor. Este vorba de Constantin 
Voicu (V) și Alexandru Cătineanu 
(G). Ei au doberît în ace-t meci 892, 
respectiv, 825 p d. Numărul bilelor 
goale : Voința 27, Gloria 31. (T. R.).

Voința Cluj — Electrica Sibiu 
5020—4729 p d. Clujenii, mai preciși 
în lansarea bilei, au cișticat la scor. 
Ei au avut în Bice (881) și Rozsa 
(862) cei mai în formă concurenți. 
De la oaspeți s-a remarcat doar 
Felszegi — 840 p d. F. ERNEST — 
coresp.

Spartac Satu Mare —I. C. Oradea 
5410—4959 p d. Jucînd tot pe arena 
veche, cu două piste. localnicii au 
realizat din nou o cifră mare, cîști
gînd la o diferență de 421 p d. Ei 
au avut în Pop (926) principalul 
realizator. Orădenii au obținut cel 
mai mare punctai prin Lang — 889 
Z. KOVACS — coresp.

Constructorul Galați — Rapid 
București 5234—5026 p d. Gălățenii, 
cîștigînd acest joc, și-au menținut 
primul loc în serie. Soarta meciului 
a fost decisă la „izolate", unde lo
calnicii au fost net superiori (Le
bădă) — 305, Băiaș — 321). S-au re
marcat Băiaș cu 957 p d la totalul 
celor 200 lovituri de la Constructo
rul și Petru — 879 de la învinși. 
T. SIRIOPOL — coresp.

Laromet București — Victoria Bod 
4968—4608 p d. Gazdele au condus 
începtnd de Ia schimbul II, după ce 
Ștefan pierduse la Nagy cu 795- 804 
p d. Restul popicarilor de la Victoria 
au doborît fiecare sub 800 de popice. 
Cel mai bun om al învingătorilor 
a fost Antonescu, notat pe foile de 
arbitraj cu 862 p d. P. POPA — coresp,

Petrolul Ploiești — Constructorul 
București 5249—4954 p d. Ploieștenii 
au dominat cu autoritate și au avut 
în Nicolescu (914 p ti) jucătorul nr. 
1. De la bucureșteni s-a remarcat 
doar Dumitru — 891. Branchi, de la 
Constructorul, care acasă doboară, 
de obicei, peste 1 000 de popice, a 
reușit aici doar 860 p d 1 V. ALBU 
— coresp.

Olimpia Reșița — Voința Tg. Mu
reș 4934—4921 p d. Joc extrem de 
disputat, care a revenit pînă la ur
mă resițenilor la o diferență de cî
teva „bețe". Principalii realizatori : 
Cșdar — 871, Huber — 843 de la O- 
limpia, respectiv, Eordogh — 924 și 
Martina — 893. D. DINU — coresp.

C.F.R. Tg. Mureș — Jiul Petriia 
5244-4877 p d

Rulmentul Brașov — Flacăra Cîm- 
pina 4846—4855 p d.
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LEITMOTIV

ZILE DE VACANȚACURIER DIVIZIONAR A

sintem înclinați să credem că in
se cere controlarea lui Valentin 
Marian de către Cosmoc sau Dră- 

vot de blam la adresa unor antre- 
poate scăpa importanța victorilor

DESPRE UN

DAR SI PROIECTE
9

PENTRU PREGĂTIREA RETURULUI
stadioanele țării. Fotbalul a Intrai 
După atita zbucium, ducă atitea

_____ r____r____ , după atita consum de energie, a căzut cortina ți perie 
prima scenă a fotbalului autohton. Acum. în clipele de liniște și odihnă, 
fiecare jucător încearcă să se refacă fizic și nervos după maratocc. de 
toamnă. Vacanța aceasta a început după ultimul Cmer care a răsunat ?o. 
Vacanța a început sub mai multe ipostaze. Odihnă, tratamente, re^agerea 
in mijlocul familiilor sau în tonifianta frumusețe vie a naturii. La se
diile cluburilor, însă, nu-i vacanță. Se și fac planurile pentru reînceperea 
pregătirilor din ianuarie, se pun la 
cite alte planuri și iluzii— Pentru 
nimeni nu poate uita de fotbal...
VACANȚĂ ÎNSORITĂ PENTRU

STEAUA

...E liniște pe 
vacanță de iarnă, 
speranțe împlinite.

In bmeeaer.tata ta 
iluzii pierdute sau

punct turnee, partide amicale... Și 
că, să recunoaștem, nici in vacanță.

Liderul a Intrat în vacanță vineri, 
cu satisfacția realizărilor din această 
toamnă. Pînă la 5 ianuarie, cînd va 
avea loc vizita medicală, vacanța va 

«fi petrecută de jucătorii Stelei după 
preferințe, cei din selecționata divi
zionară urmînd să înceapă perioada 
de odihnă duoă reîntoarcerea din Is
rael. La ora actuală, toți jucătorii 
campioanei de toamnă știu că după 
vacanță, vor urma. Ia începutul a- 
nului, două zile de pregătiri în Bucu
rești, după care Steaua își va muta

mul viitor al echipei a hat fermă 
definitivă : vacanță pină la ♦ ianua
rie, control medical in zilele de 4—7 
ianuarie, o scurtă perioadă de aco
modare ia Ploiești Intre (—19 ianua- 
rie, apoi pregătire la munte pină ia 
25 ianuarie. Analiza turului es:e sta
bilită tn principiu la 8 tentante. în 
intenția clubului este organizarea 
unui turneu în Tanzania, pe baza 
unui acord mai vechi. Dintre jocătixl, 
trei (L Constantia, Angelesca șt C. 
lonescu) vor urma tratamente utedi- 
cale.

la aceiași timp, atesta dnbajai 
Petrolul este indreptacă și asupra te
renului. El va fi acoperit cu un strai

cureponarea si rezultatul din partida 
t. B^t Jocâtorii noștri nu știu 
să cwofirote* — ne spunea antrenorul 
P BMok iict Aceasta nu >-a împie
deca: îndrepte atenția șpr» acti-
w*aaea de «Mor. Programul prevede 
vacanță ta perioada la aecembrie—8 
ten-—arte șt de anai.zâ a evo-
istici i-c. uuamcă la 12 ianuarie. Pre-
trofci aeriral întee 5 ți ÎS februarie 
este prevăzxa rc torneu în Liban, iar 
ta 4 amrtie ne -ac amica! mternațio- 
nal r= SC htori Marx-Sudt :R D. 
GerctenAi. ta codrul unui teme-u de 
tres parade. de Făcători s-a re
da peta .-S-yă-area și plecare (îrc 
dxn tsu: a Îs: Ctaăc si prin scoaterea 
te Sot-js Avrca penti-u vtatf nespee-

mai mare pentru refacere. Astfei ei 
au intrat In tncanțâ sinxăti 16 de
cembrie. urmtnd să se retailtees- :ă 
la 3 ianuarie, dată la care a fost 
fixată vizita medicală. îmbucurător 
este faptul că nu se semnalează axe: 
un caz de acckfer.tare. în această pe
rioadă, majoritatea jucătorilor wor râ- 
mine ta localitate, cu excepția unora 
care vor pleca -a părinți. Liră ta 
București, M-onceanu la Bacă-o, Mare- 
șan și Anca la Turda.

CU GiNDUL, TOTUȘI, LA
MAREA „BĂTĂLIE 

PRIMĂVARA*
DE

Ap citit, poale, părerile exprimate in microancheto 
organizată de „Sportul* pe tema echipei naționale. 
Sinteza ocecstor păreri va face obiectul unui articol 
special ol ziarului. Pină atunci, o scurtă referire la 
un leitmotiv semnificativ. In majoritatea răspunsurilor 
se vorbește cu insistență — la întrebarea „măsuri spe
ciale pentru echipa națională" — despre importanța 
hotăritoare a controlului exercitat de o serie de 
antrenori federali asupra muncii antrenorilor de club, 
in perioada de iarnă.

Acest leitmotiv 'ace obiectul rîndurilor de față.
La prima vedere, s-ar părea că nu e nimic de

osebit in faptul că oameni îmbătrîniți în fotbal cer 
mperios ccest control. Dacă stăm să ne gîndim însă 
cine, insistența cu care se cere acest control aruncă 
o umbro de tristete în arene fotbalului. Cu alte 
cuvmte. Valentin Stănescu, Bozii Marian, Nelu Nun- 
weiller si. într-o măsură mai mică, Costică (și Petrică) 
Săcuiescu. 3one, Halagian și aiți cițiva ar fi niște 
ontrenori pe care nu se prea poate conta cind e 
vorba de un efort în plus în direcția echipei națio- 
cle. Insistența cu care se cere acest control poate 
, „scncționată” doar prin replica hotărîtă a celor 

in cauză.
Echipa națională de fotbal se află în pragul unui 

sezon decisiv. O eventuală necalificare in turneul fi
nal al Campionatului mondial va face din Guado- 
lajara o simplă excepție. De acest lucru sînt con- 
vnsi, sintem siguri, in primul rînd antrenorii. Tn fot
balul nostru, condiția antrenorilor de club continuă 
să depindă de echipa națională. După Helsinki, an- 
trenorii de club au fost convocați într-o ședință nu 
crea plăcută, încheiată cu o frumoasă replică de or-

goliu. lată de ce 
-istența cu care 
Stănescu sau Bazil 
gușin e un lei de 
nori cărora nu le . 
echipei naționale, asupra muncii lor profesionale, asu
pra viitorului lor.

In fotbalul nostru, vrînd nevrind, echipa națională 
este farul. Ajax nu este la remorca echipei naționale 
Bayern Miinchen — de asemenea. La noi, in schimb, 
posibilitatea reală de afirmare este echipa națio
nală și mai puțin echipa de club. Asta în primul 
rînd pentru că, prin forța împrejurărilor, echipa na
țională are de susținut un duel mai simplu cu alte 
echipe naționale, care, iarăși, prin forța împrejură
rilor, sînt le remorca supercluburilor de tipul 
Bayern Munchen, Arsenal, Internazionale etc.

Ne e greu să credem că antrenorii noștri omit 
acest calcul foarte simplu. Iotă de ce avem 
vingerea că operațiunea control va fi doar un act 
de rutină, care va intîlni replica mîndră a antrenori
lor în cauză.

Ne e greu să credem că Petrică Rădulescu trebuie 
îndrumat pentru a-l aduce pe Dembrovschi la forma 
maximă atit de necesară lunii mai.

Ne e greu să credem că Nelu Nunweiller, care 
a pus de atitea ori capul său bandajat în caiea 
ghetelor șuierinde de pe stadionul Vasil Levski, cu ani 
în urmă, va omite faptul că în mai 1973 echipa lui 
este in primul rînd Echipa națională.

Âjax,

con-

loan CHIRILA

PROIECTELE RAPIDULUI De
tabăra 

înceta: ia
Vacanță ca steri gn<i Ia 
.rexlijcr hac-totștehti car— 
■ iert, toțj fiacă: 
sd practic aetiritate*. Ac-om. gir.- 
tre preoctșAri dinte? cei? mai dj- 
ree. O porte, cel care au avut ce 
ferrt pe uraa mmt accidente 
ti radu sa» mai receste (Lucaci, 
lonrsru. Krrss. G. Itcescu. J'tecâ 

tratament 
fee tipuri — 
— se vor 
la Sinaia 

de a treia
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DINAMO —DIN NOU CU 
LOT INCOMPLET
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la C3Z de viecj
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trofee din 
general al
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Schimbare de profil in programul zilnic extrafotbaiistie, ie «ac 
internaționalului Dumitru. Un timp suplimenta? la capelezi re ta: 
acordat, de „copilul 
înfocată spectatoare, 
prețioase
„cartierul 
lor“, între 
șov, acolo 
nii trecute . 
der de toamnă.

Mundialului’, i 
pe care ne-o 
palmares.

___ antrenamente
le și 31 ianuarie, la Bra- 
unde, la mijlocul săptămî- 
își consolida poziția de li-

îmemar ta capizoisd t 
drăgălașei sale fetițe, Dalina.
prezintă ca pe unu.’ dintre cele — 

Foto : Paul ROMOȘAN
de îngrășăminte pe timpul iernii. 1 
asemenea, se află în lucru o CoBe 
polieUlenă cu care la prâBăwă «i 
fie protejat tere 
ploioasă.

CIND „SESIUNEA DE 
TOAMNA” ESTE iNCHElATA 

CU BINE...
Rămas cu efectivul descompletat 

prin plecarea celor cinci jucători cu 
selecționata divizionară. Dinamo își 
va ține ședința de analiză a turului 
după data de 5 ianuarie, cînd ia sflr
șit vacanța acordată celorlalți fotba
liști ai săi și cînd se vor fi înapoia: 
și cei cinci internaționali. Tot atunci 
vor fi reluate pregătirile în vederea 
returului, în cadrul cărora dinamo- 
viștii speră să perfecteze cîteva jocuri 

* amicale peste hotare (după 20 fe- 
bruarie). Dintre jucători, Deleanti se 
află în tratament. în schimb. Mircea 
Constantinescu este restal 
urma accidentării saî 
Guarani Campinas și, 
alăture colegilor la 
din ianuarie.
GRIJĂ PENTRU ECHIPĂ, DAR 

Șl PENTRU TEREN
Pe agenda antrenorilor ploîesteni 

Ilie Gană și Mircea Dridea pregra-

:e o

pe oe aău

<-

De vorbă cu Gheorghe Staicu, antrenorul echipei Olimpia Satu Mare

n

A

£
âj>:
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PENTRU O DEPUNĂ REFACERE
UN CONCEDIU... PLIN DE 

SPERANȚE

LA -ir CLUJ. ODIHNA DUPĂ 
UN SEZON ÎNCĂRCAT

CAMPIONATUL ECHIPELOR
VACANȚA CEA MAI LIPSITA 

DE GRUI DIN ULTIMII ANI

DE TiNERET REZERVE
După cum se șiie, o dată cu În

cheierea primei părți a campionatu
lui diviziei A, a luat sflrșit și turul 
întrecerii echipelor de tineret-rezer- 
ve. Interesant este că după 15 etaoe. 
nici una dintre competitoare n-a 
reușit să se distanțeze, primele doua 
locuri, și deci titlul de „campioana 
de toamnă" a întrecerii cade;::->r, 
fiind împărțit de DINAMO PE
TROLUL, aflate la o perfectă ega
litate (puncte, golaveraj, număr de 
victorii și meci direct : 0—0).

Dar. iată clasamentul la jumăta-
tea întrecerii :
1—2. PETROLUL 15 7 5 3 24-M 10
1—2. DINAMO 15 7 5 1 24-16 1»

3. „U" Cluj 15 8 * 5 30-17 18
4. Univ. C-va 15 8 2 5 24-19 1?
5. Steaua 15 7 3 5 38-16 17
6. U.T.A. 15 7 3 5 14-11 17
7. Sport, stud. 15 6 4 1 23-20 M
8. Farul 15 7 2 6 22-21 16
9. C.S.M. Reșița 15 6 4 5 19-21 16

10. Jiul 15 6 2 7 18-27 14
11. F. C. Argeș 15 5 3 7 17-18 13
12. Steagul roșu 15 5 3 7 14-17 n
13. Rapid 15 5 1 9 19-30 ii
14. C.F.R. Cluj 15 4 3 8 18-32 ii
15. A.S. Armata 15 3 5 7 14-29 ii
16. Sport club 15 4 1 R 26-39 9
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mă carte a ca.-r.- 
la o oertoedă 

de odihnă, ni se 
a crkdnd. Ce vor 

C.FR.-U- 
pe trece 

anal tn 
7 ianuarie 1973, 
donarea pentru 

Pregătiri 
ce vine nu vor fi

ciad 
reînceperea pregătirilor.
care și tn anul
mai puțin aspre ca cele din iernile 
pi -e de griji ale anilor precedenți.

MECIURI INTERNAȚIONALE 
PENTRU SPORT CLUB

In tabăra băcăuanilor sîm’oătă dom
nea i .:ă nemulțumirea provocată de

SELECȚIONATA CLUBURILOR DIVIZIONARE
A PLECAT, IERI, LA TEL AVIV

De joi după-amiază, „socotelile" 
în campionatul primei divizii de 
fotbal s-au încheiat. Așadar, după 
divizionarele B, C și... A, fotbaliștii 
au intrat în vacanță.

Totuși, pentru unii dintre ei, ac
tivitatea competițională de toamnă 
s-a prelungit pînă miercuri, 20 de
cembrie, ziua în care, la lumina 
reflectoarelor, Selecționata cluburi
lor divizionare din România va în- 
țîlni formația similară din Israel.

în vederea acestui meci, după 
cum se știe, antrenorul emerit An
gelo Niculescu a selecționat urmă
torul lot: Adamache și Stan — por
tari : Sătmăreanu, Boc. Antonescu, 
Dobrău, Velea, Vigu — fundași: 
Dinu, Dumitru, R. Nunweiller și

Hajnal — mijlocași; Luceseu, Du- 
mitrache, M. Sandu, Dembrovschi 
și Dobrin — înaintași.

Pentru acest ultim joc din anul 
1972, pe care fotbaliștii români îl 
susțin în compania unul adversar 
de peste hotare, reprezentanții noș
tri au plecat ieri la prînz, spre Tel 
Aviv, pe calea aerului (mai puțin 
Dobrin, care va sosi în Israel di
rect de la Madrid, unde a partici
pat la meciul jubiliar al iul Gento).

La plecare, antrenorul Angelo 
Niculescu ne-a făcut cunoscută 
echipa cu care va începe partida 
de miercuri seara: Adamache —• 
Sătmăreanu, Boc. Antonescu, Ve- 
lea — Dumitru. Dinu, R. Nunweil- 
let — Lucescu. Dobrin, Dumilrache.

Se aftem la puțin timp 
CXAl. — F.C. 
hă de gazde 
se multă voie 
șeilor din cra

pe malurile 
S-jrri ocăMrd erau bine dispuși. 
Spec:____ _ de aseuteuea. Un singur
— J*— tfador: antrenorul Ion 
Rit'imba: i’. b e-a $• confirmat acest 
tacra: Jtedgnr. ne mărturisea el, 
■arat s-a lerm^xat așa de rău 
pracre • eefc M debutantă in Divizia 
A- Sancoa dner la an punct de Stea- 
gad rapa. de VS_V. Farul și „U“ 
Cla» de «ăapa eaaapioană. Ne des- 

davă paacte de V.T.A. clasată 
cai ». Tatasi. returul va Ft 
de grea*.
S c* tați face pentru a-1

Gheorghe Staicu se află 
ducerea tehnică a echipei 
Satu Mare de aproape doi ani. El 
a făcut parte și din corpul de an
trenori care a pregătit selecționata 
seriei a Il-a a Diviziei B. întrucît 
echipa Olimpia Satu Mare a avut 
o comportare mulțumitoare în pri
ma jumătate a campionatului, a- 

la sfîrșitul turului, am con- 
Gh. Staicu are 
despre nivelul 
jocurilor, dIu- 
manifestate de

cum, 
siderat că antrenorul 
suficiente cunoștințe 
competiției, valoarea 
șurile sau minusurile
cele 16 formații cuprinse în seria 
a Il-a.

ex-

ab-

gSndesc dia
a. S'-sn. insă, un singur 
ob pregăti intens. Nici 

pf-ă ieșea loPecamentele n-au fost 
asosre la noi. rtar ia iarnă, vom lu
cra st sau tare. Mă voi giedi de pe 
g-re- U ce vom Nu treb-ie sâ

în iarnă ?
Văltag. A-

I

te 10 iv-uarte. Vrea O 
ii si fie la txrmărară ta 

fizsre- Xe aj- 
ret-r greu, oer pim Ge

MARIN OLTEANU PRIVEȘTE
înainte cu speranța...

TnaiîițiNi meciului cu 
tabăra Steagului roșu, A- 

Pescaru. Gydrfi și ceilalți 
,_____ brașoveni ies la încălzire,

sun tribună. Și, marea surpriză... A- 
are Marin Oitear.u ! Fără ghips fără 

besmn— Malti H credeau încă Ia 
București, snb supravegherea docto
rilor, după blestematul acela de ac
cident de la 8 octombrie. Marin Oi
tear.u merge normal de parcă picio
rul său drept n-ar fl suportat una 
din „cele mai grele operații" cum 
spunea, la o oră după intervenția 
chirurgicală, doctorul Dumitru To. 
mescu, acolo, între oamenii în alb 
de U. „Urgența" bucureșteană. în
seamnă că mîna pricepută a docto
rului echipei naționale a făcu: încă 
o dată minuni.

— Am început să fac gimnastică 
medicală... După ce-am stat două 
săptămâni în spital am mers acasă la 
părinți, știți doar, eu sînt bucureș- 
tean... De trei săptămini am venit 
ta Brașov, timpul trece mai ușor 
printre băieți, păcat că nu prea a 
mers echipa...

— Și gimnastica asta medicală de 
cînd al început-o

— Cam de două săptămini. Pentru 
început, mișcări ușoare sub îngriji
rea doctorului Laurian Taus.

— înseamnă că lucrurile merg mai 
bine decît credeau cei mai mulți 1...

— Spre marea mea bucurie, se pa
re că așa e! Doctorul Tomescu m-a 
asigurat, de altfel, că voi putea rea
pare în lumea fotbalului, dar eu, 
care nu mai credeam c-am să mai 
văd în viața mea o minge de fot- 

că-s simple...
Pe cuvînt, da- 
terminat-o cu

C!

Marin Olteanu a 
scăpat de ghips 
fi a revenit pe 
stadion. Deocam
dată. ca specta
tor. pe banca i 
servelor, cum 
fost surprins 
la meciul de ;

cu Steaua...
Foto: S.

re-

fi 
joi

BAKCSY

la con- 
Olimpia

— Cum caracterizați jocurile din 
turul campionatului ?

— Am remarcat că majoritatea 
echipelor se află pe un drum bun. 
Și cînd spun aceasta mă refer la 
faptul că in activiutea antrenori
lor se observă preocuparea de-a 
pune un deosebi: accent pe latu
ra calitativă a jocurilor și mai pu
țin pe acea goană după puncte, 
obținerea victoriei cu orice preț, așa 
cum se întimpia In edițiile trecu
te ale campionatului. Datorită a- 
ceste: preocupări, valoarea de an
samblu a competiției este in reală 
creștere- Mai untie formații de 
forțe aproximativ egale au dat un 
plus de axnSătjriaîe^ întâlnirilor, 
ridiclnd campionatul ia un nivel

tă întotdeauna, chiar cu strictețe, 
posibilitățile reale ale jucătorilor u- 
nei formații. Sînt cunoscute cazu
rile cînd echipe cu posibilități mo
deste de exprimare au infirmat cal
culul hîrtiei, învingînd — și datori
tă șansei — echipe bine cotate. 
După opinia mea, o bună impresie 
au lăsat : Politehnica Timișoara, 
Minerul Baia Mare, F. C. Bihor, 
Metrom Brașov și, bineînțeles, „.O- 
limpia Satu Mare, în pofida handi
capului de 4 puncte cu care a fost 
penalizată din startul campionatu
lui. Toate aceste formații practică 
un joc cursiv, cu evidente tente o- 
fensive. Sînt preocupate pentru o 
bună organizare a jocului, totul 
brodat pe o gamă destul de varia
tă de cunoștințe tehnico-tactice. E 
firesc să fie așa datorită infuziei 
de elemente tinere din ultima vre
me, dornice de afirmare și carea- 
duc un plus de vigoare jocurilor. 
Nu trebuie uitat că acum, tocmai 
datorită numărului mai mare de e- 
chipe de valori sensibil egale, cota 
generală a campionatului a cres
cut In ediția trecută a existat 
singură formație, C.S.M. Reșița, 
care a condus detașat în clasament 
și. din această cauză, celelalte e- 
cr.ipe au evoluat ceva mai reținut, 
chiar blazat, in afara celor ame- 
rtințate de retrogradare. Deci și 
jocurile au fost de un nivel mai scă
zut

— Ce ne puteți spune 
tara disciplinară ?

despre Ia

donată, astfel că asistăm la apari
ția unui număr însemnat de jucă
tori tineri care se remarcă meci 
de meci. Ei sînt : S. Bathori (Olim
pia Satu Mare), Baumgartner (F. C. 
Bihor) — portari ; Maier; Mehedin- 
țu și Hergane (Politehnica Timișoa
ra), Păltinișan (Metrom Brașov), 
Necula (Minerul Baia Mare) — 
fundași ; Radu (Minerul Baia Ma
re), Cotec (C.F.R. Timișoara), Ga* 
bel (C.S.M. Sibiu) — mijlocași ; Bo- 
jin și Dașcu (Politehnica Timișoa
ra), Paraschivcscu (Metrom Brașov), 
Libra (Olimpia Satu Mare), Giur
giu și Munteanu (Corvinul Hune
doara) — atacanți. Nu vreau să fiu 
înțeles greșit. Am fost întotdeauna 
adeptul menținerii în formație a 
unui nucleu de jucători vîrstnlci, 
experimentați, care servesc intere
sele echipei. Să luăm, ca exemplu, 
pe Sasu (Minerul Baia Mare) care, 
sprijinit de ceilalți jucători, se re
marcă în toate meciurile, fiind și 
golgeterul seriei. Și ca el sînt des
tui și în a-lte formații.

— Ce probleme aveți la Olimpia 
Satu Mare ?

— Care sînt forma-tile 
detașa: ?

care s-an

de scara

meu pină la rea-

— Ceva pași înainte
și în această direcție. în______
privește, de cînd sînt antrenor la 
O'.imnia Satu Mare nu am avut nlc 
un caz de indisciplină. Dar loc de 
mai ' ’ ‘ “
pele

s-au făcut 
ceea ce ne

bine există pentru toate echi- 
și, îndeosebi, pe la... Făgăraș.

v-au Enumerați cițiva jucători care 
plăcut în mod deosebit...

Dacă în anii trecuți în echi- 
din seria a Il-a existau des-pele ___ _____ ____

tui jucători plafonați care ocupau 
locurile celor tineri, acum această 
mentalitate retrogradă a fost aban-

— La noi treaba merge foarte 
bine. Sîntem sprijiniți cum se cu
vine, atît din partea secției cît și 
de organele locale. Avem o forma
ție tînără, în plină ascensiune, ca
pabilă să ocupe un loc mai bun în 
clasament. In campionatul viitor, 
echipa Olimpia Satu Mare, va ținti 
titlul. Pînă atunci, am o singură 
dorință și anume aceea de a-i ruga 
pe iubitorii fotbalului din Satu 
Mare să vină în număr cît mai 
mare la stadion pentru a-și încu
raja jucătorii.

Gheorghe NERTEA

PE TEMELE JOCULUI

ÎNAINTAȘII DIN LINIA A DOUA

bal, ziceam, atunci, 
încurajări pedagogice, 
că nu credeam că am 
fotbalul.

Marin Olteanu și-a 
ralul. Nu mai e scepticul din luna 
octombrie E un optimist. Și, în pri
mul rînd, un bărbat tare care are 
forța să privească Înapoi fără mînie 
Sigur, regretă că după trei ani de 
vise si eforturi, 
la ținta numită 
căzut, 
înainte 
bîndă, 
rathon. 
cestui 
VIITORUL.

— Am scăpat de ghips, am scăpat 
de alte complicații 1 Dar asta au în-

fortificat mo-

exact elnd ajunsese 
echipa națională, a 

accident, a căzut 
putea bucura de iz- 
soldatul de la Ma-

dintr-un
de a se
precum...
Dar, gîndul cel mare al a- 

f.dmirabil băiat este acum

seamnă 
pariția 
cum ar___ . . _  __ _____
după ce mi-ani scos ghipsul, mușchiul 
de la piciorul drept era mai scurt 
cu... patru centimetri, câ ligamente
le au fost atrofiate... Totul trebuie 
făcut, acum, cu răbdare și atentic. 
pentru a nu da peste cap atita timp 
pierdut, atâtea luni de speranță.

...Apare doctorul echipei Steagul 
roșu, Laurian Taus. Vorbim despre 
programul de refacere al iui Marin 
Olțeanu. „Săptămina viitoare vom 
trece la bicicletă! Marin e un băial 
tare cuminte și lucrul acesta îl va 
ajuta foarte mult".

— Un răspuns realist la o întreba
re care, probabil, frămîntă pe foarte 
mulți dintre iubito-ii fotbalului : cînd 
va reapare Marin Olteanu în teren.

că drumul
în arenă este atît de ușor 
crede unii. Să nu uitati că.

într-un meci de fotbal ? Asta intere
sează, acum cel mai mult poate !...

— Probabil peste șase luni! Lucrul 
acesta va depinde, insă, foarte mult, 
de el.

Fundașul 
tervenit cu 
tă : „Acum 
mine ! Un jucător 
■Jetarat fotbalul 
cest lucru !"._

...Marin Olteanu. talent distins,

Pare puțin cam ciudată o asemenea 
exprimare, ca aceea din titlul acestor 
rînduri, în care noțiunea de „înaintaș", 
compatibilă, normal, ca dispunere în 
spațiu, numai cu o poziție situată în fa
ța unui dispozitiv, este totuși asociată 
eu aceea a unei așezări înapoia unul 
alt eșalon de acțiune. De aici poate șl 
impresia unui joc de cuvinte sau a unul 
mod de formulare aparent forțată.

In realitatea jocului de astăzi, însă o 
astfel de impresie se estompează, atunci 
cind ne propunem să privim lucrurile 
șl în conținut, nu exclusiv în formă. 
Pentru că în fotbalul contemporan se 
poate vorbi — chiar cu riscul de a în
frunta paradoxul — de jucători plasați 
ca activitate în zona mediană a terenu
lui. dar cu responsabilități și randament 
ce ii pot încadra firesc în categoria 
.Înaintașilor din linia a doua".

Ca proveniență, aceștia sînt fie mij
locași de tip complex, fie apărători cu 
pronunțate valențe ofensive, fie atacanți 
obișnuiți să acționeze mai retras, cu 
toții angajați, in prezent. într-un spec
taculos proces de metamorfoză, destinat 
să le definească un alt profil, adaptat 
cerințelor fotbalului modern. Ei sînt 
de fapt, purtătorii noului, în disputa con
tinuă pentru îmbunătățirea concepției de 
joc, așa cum au fost, de pildă, cu ani 
in urmă, stoperul In W.M. sau cel de 
ai patrulea fundaș în sistemul ce-și trage 
denumirea dintr-o asemenea dispunere de forțe.

Referindu-ne la jucătorii noștri divizio
nari capabili să rezolve cu succes trece
rea Ia un nou mod de acțiune, ce vi
zează, in principal, o mai mare suplețe 
In dinamica de ansamblu și o reconside
rare de fond a spiritului ofensiv, nu In- 
timpiător acești jucători, component! si

liniei a doua de înaintare, se numără de 
regula printre vîrfurile valorice ale fie
cărei echipe: Dinu Nunweiller, Dumi- 
tru, Pescaru, Naghi (ASA), Hajnal, Mul- 
țescu, Beldeanu, Anca, Domide, Ivan, 
Broșovschi, O. Ionescu, Cojocaru (CFR), 
Angelescu (Petrolul), M. Popescu, Tu- fan.

Supradimensionarea rolului acestora 
(în special în atac) a apărut ca o necesi
tate stringentă de a găsi soluții practice 
de optimizare a eficacității, în condițiile 
apărătorilor aglomerate și betonate. Șl 
se pare că lansarea de pe poziții din 
spate, nesupravegheate, folosirea cu in
geniozitate a breșelor realizate de înain
tașii din prima linie prin demarcări con
tinue, ca și forța șutului de la distanță 
au reușit să asigure multor acțiuni ofen
sive elementul surpriză și plusul de fi
nalitate dorit. Așa se și explică prezen
ța numeroasă a unor înaintași din linia 
a doua în primele rînduri ale candida
ți1.01, la titlul de golgeter. Pescaru, Du
mitru, M. Naghi, Hajnal, tMulțescu, Bel* 
cleanu și Dincuță sînt doar cîteva dintre 
numele care susțin, cu argumentul efi
cacității lor, ideea unei orientări noi în 
concepția de joc și a integrării noului 
sistem în arsenalul de dezvoltare a fot
balului modern.

îmbucurător și demn de reținut este si 
faptul că un asemenea suflu înnoitor se 
simte și în economia tactică de perspec
tivă a primei noastre reprezentative, 
acolo unde a doua linie de înaintași, Du- 
mitru-Dinu-Nunweiller, constituie ortcîncl. 
la potențialul ei normal de joc, o ga
ranție a calității și a împlinirilor colec
tive depline.

Mihai IONESCU

echlpe: brașovene a în» 
vorbă......................
totul

calmă, dar hotărî- 
depinde numai 
care iubește cu 
știe prea bine

de 
a-
a-

__ ___ _____ _ . . e 
unul dintre jucătorii care iubesc fot
balul pînă la sacrificiu. Si înalta so
cietate a fotbalului nostru așteaptă 
cu emoție și încredere acea zi cînd 
Marin Olteanu își va relua locul în 
defensiva echipei de sub Timpa.. Și, 
poate, din echipa națională...

Mircea M. IONESCU

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CL’ 
13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 51, 
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— Atalanta

Lanerossi 
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Palermo 
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X. Como — Vaiese

XI. Foggia — Barin ,
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XIII. Mantova — Reggiana
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în 
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in-

X
X
X

X
1
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X

Plata premiilor se va , face 
Capitală începind din 22.XII. 
pină Ia 31.1.1973 inclusiv, iar 
țară începînd 
26.XII.1972 
clusiv.

Rezultatul 
ternazionale 
de mîine,

aproximativ
pină la 31.1.1973

meciului Roma 
va fi publicat în ziarul

In-
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DINAMO
BUCUREȘTI,» 7

DIN NOU ÎNVINSĂ
DE Ț.S.K.A

MOSCOVA
în 

sala 
tida 
pionilor europeni 
lin dintre formațiile Dinamo Bucu
rești și Ț.S.K A. Moscova. Volei
baliștii moscoviți au obținut, din 
nou. victoria și cu același scor 
(3—0) ca în primul joc. Fără ame
liorări esențiale în privința stării 
fizice a jucătorilor săi accidentați, 
Dinamo nu a putut ține piept, nici 
pe teren propriu, campioanei 
U.R.S.S. Trebuie să recunoaștem 
însă că jucătorii de la Ț.S.K.A. 
au făcut ieri un ioc mult mai va
loros decît la Moscova. Ei au în
ceput partida cu o concentrare 
maximă, reușind faze deosebit de 
eficace. Au servit mereu pericu
los. îngreuind preluarea dinamo- 
viștilor și — astfel — construirea 
de către aceștia a acțiunilor ofen
sive ; au atacat puternic și aproa
pe întotdeauna, din pase derutan
te, distribuite cu multă abilitate 
de luri Starunski, care a pus în 
mare încurcătură blocajul dina- 
movist, și așa lent și nedecis în 
intervenții; dar ceea ce a sporit 
superioritatea oaspeților a fost 
apărarea, mobilă, greu penetrabi- 
lă la fileu și foarte organizată în 
linia a doua. în schimb, Dinamo 
a evoluat mult sub valoarea sa 
reală, în primul rînd datorită 
faptului că aproape toți titularii 
(Schreiber, Oros, Dumănoiu. Udiș- 
teanu) nu s-au aflat nici acum in 
plenitudinea forțelor.

în aceste condiții, Ț.S K.A. s-a 
distanțat cu ușurință în primul

fața unui public numeros, în 
Dinamo s-a disputat ieri par- 
retur din cadrul ,,Cupei cam- 

“ la volei m.ascu-

Kovalev (Ț.S.K-A. Mo-
h

la fileu cu blocajul dinamoviștilor 
-odoi fi Schreiber.

Foto : Paul ROMOȘAN
set, izbutind să obți 
în numai 13 minute 
aceasta, echipa lui Iu 
și-a îndeplinit scopul 
calificarea în turul u 
cel de al doilea, ȚS.KA 
ușor ritmul, dar dinamo 
maibeneficiind de aporti 
dintre jucătorii cu care 
seră: Oros și Du 
profitat de aceast 
versarilor. Jocul 
braț, lucru reflec 
mai strîns. Totuși. în acesi 
lea set, Dinamo s-a trezit cu un 
avantaj de 5 puncte (prin an: 
punctelor obținute de echipa ! 
tică, deoarece antrenorul a int 
în teren la începutul setulc 
jucător care nu fusese trecui 
formație!), avantaj pe care 
mărit (6—0, 8—2), însă n-a putut 
să-l ducă pînă la capăt, datorită 
lipsei de organizare în joc și mai 
ales în coordonarea acțiunilor de 
către ridicători. Atacul, care se bi- 
zuise mai mult pe Udișteanu. și-a 
pierdut treptat eficacitatea, dato-

scorul 
al doi-

•jLarea 
sovie- 
trodus 
ii un 
it în 

l-a

ritâ oboselii acumulate de acesta, 
în urma solicitărilor îndelunga
te de pînă atunci. Finalul setului 
parține deci echipei Ț.S.K.A., mai 
acidă, mai omogenă, mai bine pre- 
ătita la toate capitolele. în setul 

treilea aspectul jocului nu se 
himbâ: Ț.S.K.A. conduce deta- 
t 6—2, 10—5, 12—8. Dar Dinamo, 
i Codoi deseori necruțător în 

atac, reduce distanța și apoi ega
lează la 14. 
nu ratează însă 
victoria cu 3—0 
bitrat bine: D. 
Kamel (Israel).

T.S.K.A.: Ciulak. Zaiko, 
tov. Borș. STARUNSKI. 
LEV (Patkin, Domani, 
Durohov).

DINAMO : Codoi, Schreiber, Vra- 
r.iță, Udișteanu, Țîrlici, Stoian 
(Oros, Dumănoiu, Păușescu, Ma
rinescu).

ȚBK.A. s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției.

Campionii sovietici 
finalul și, astfel, 

(2, 13. 14). 
Goldstein

Au ar
și H.

Putia- 
KOVA 

Polisciuk,

Aurelian BRESEANU

MECIURI ATRACTIVE, SPECTATORI ENTUZIAȘTI
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cu 
reușit 
$i să 

atit 
urma 

ex-

față, 
doi 
a- 

dat 
lui 
uri

îățeanul Sandu Tirîlă și Constan
tin Ghiță de la Steaua. încă din 
pr pul minut cei doi s-au avîn- 
tat într-un schimb de lovituri fără 
menajamente, urmărind fiecare 
scoaterea din luptă a adversaru
lui. Surprinzător de mobil și 
o tactică adecvată, Tirîlă a 
să evite lateralele lui Ghiță 
puncteze spectaculos și dur, 
la față cît și la corp. în 
unei serii de croșee precise,
pediate de pugilistul gălățean. 
G'rită a fost în situabe de gr""'’1' 
nesesizată. însă, de arbitrul din 
ring Flori,an Piroiu, care a lăsat 
lupta să continue, firesc în deza
vantajul sportivului de la Steaua. 
Partida a fost, totuși, destul de pa
sionantă mai ales prin faptul că 
Ghiță a rămas tot timpul pericu
los. în aceste condiții,, victoria la 
puncte obținută de Sandu Tîrîlă 
este pe deolin meritată.

„Semimijlociul" Alexandru Popa 
fC.S.M. Cluj) ne-a demonstrat și 
de data aceasta forma bună pe 
care o deține în ultimul timp. El 
a știut, ca de obicei, să-și impună 
tactica, făcîndu-1 inofensiv pe 
puncheurul Ion Hodoșan (Metalul).

Cu luciditatea ce îi este carac
teristică Popa a contrat cu pre
cizie chiar din primele minute 
exDediindu-1 de două ori la podea 
pe Hodoșan. în general, 
celor doi experimentați 
a fost frumoasă și s-a 
cu victoria Ia

Un meci de 
..semlmuștele"

la ca- 
Gruies- 
revanșă 
Traian 

cam-

lupta 
pugiliști 
încheiat 

puncte a lui Popa, 
zile mari au oferit 
Alexandru Turci

(Dinamo Brașov) și Petre Ganea 
(Constructorul Galați), care încă 
de la primul gong s-au angajat 
într-un spectaculos schimb de lo
vituri. Seriile la corp și la 
plasate cu măiestrie de cei 
sportivi, au fost răsplătite cu 
plauze. Avertismentul just
de arbitrul Constantin Chiriac 
Turei (pentru repetate lovi 
cu mănușa deschisă) a cîntărit ne
îndoios în balanța victoriei care 
a înclinat de puțin în favoarea lu’ 
Petre Ganea.

Fostul nostru campion 
tegoria muscă. Constantin 
cu (Steaua), și-a luat o 
convingătoare asupra lui 
Cerchia (Portul Constanța),
pionul ,.en titre". Cu o mai mare 
experiență și cu un evident plus 
de tehnicitate. Gruiescu a dominat 
în toate cele trei runduri, cîști- 
gînd destul de convingător.

Campionul categoriei cocoș, Mir- 
cea Toni (Constructor’-i] Galati) a 
fost surprins de tactica deosebit 
de agresivă a stelistului Dinu Con
durat. Bine condus 
aflîndu-se într-o deplină formă fi
zică. Condurat nu a evitat contac
tul cu puncheurul gălățean, ci, 
dimpotrivă, a acceptat lupta du
ră, dovedindu-se în final mai ra
pid si mai precis decît Mircea 
Toni. Deși a fost numărat în run
dul doi, Condurat a punctat mai 
mult, depășind în ultima parte a 
meciului un adversar adesea de
rutat de numeroasele direct» de 
dreapta pe care le-a recepționat 
învingător Ia puncte Dinu Con
durat.

din colț și

Un mare spectacol pugilistic au 
oferit „semiușorii". Simion Cuțov 
(Dinamo 
Ciochină (Steaua). Puțini 
snectator 
Cuțov să-i dea o replică 
viguroasă lui Ciochină, boxer ro
dat în atitea meciuri grele. Sur
prins pentru puțin timp de 
țiunile ofensive bine concepute 
Ciochină. Cuțov cel mic nu 
lăsat intimidat și a trecut 
contra-ofensivă cu o vigoare și o 
hotărîre care ni l-au amintit pe... 
Calistrat Cuțov. Cei doi adversari 
au luptat din greu pentru victo
rie, partida fiind extrem de echi
librată. Un plus de claritate în lo
vituri în ultima parte a meciului 
a hotărît pe învingător: Simion Cu
țov..

Așteptat cu un interes deo
sebit, pugilistul congolez Philippe 
Mongo nu a satisfăcut exigentul 
public bucureștean. Mongo a fost 
de la început derutat de năprazni- 
cele lovituri plasate de campionul 
„penelor", Gabriel Pometcu, fiind 
"n permanent': la nn ” 'D
El a luptat însă cu o mare ambi
ție și, deși a fost numărat în re
priza a doua, a găsit resurse pen
tru ultimele două minute cînd 
a răspuns mai bine atacurilor lui 
Pometcu.

Spectacolul pugilistic agreabil la 
care am asistat Ieri dimineață nu 
a fost onorat și de un crainic 
competent. Gabriel Danciu a 
mis inexactități supărătoare, 
cîndu-ne să regretăm absența 
celentului crainic I. Argăseală.

București) si Gheorghe 
dintre

atît de
se așteptau ca

ac- 
dc 

s-a
la

co- 
fă- 
ex-

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL
I

FINAL DE LUPTE GRECO-ROMANE y-:

(Urmare din pag l)

zi a competiției. La cat. cocoș 
Gheorghe Stoiciu a obținut victo
ria prin tuș în primul minut al 
meciului Său cu lugojanul Iosif Ba- 
lint și tot într-un minut au pus 
capăt partidelor Nicolae Neguț cu 
Alexandru Chiran (cat. mijlocie), 
Zoltan Szilak cu Constantin Rap- 
cea (cat. semigrea) și Roman Co- 
dreanu cu Marius Moșneag (cat. 
grea).

STEAUA — ALUMINIU! 15—9. 
Tn ciuda faptului că steliștii au 
luptat cu deosebită ardoare, ei nu 
au reușit, totuși, să se detașeze la 
uri scor categoric, așa cum o făcu
seră în partida anterioară. Nereu
șita lor, însă, trebuie pusă, îndeo
sebi, pe seama adversarilor din a- 
ceastă confruntare, deciși să-și 
„vîndă" cît mai scump „pielea".

PROGRESUL — ALUMINIU*
22—17. Cine s-ar fi așteptat că du 
pă excelentul rezultat pe care for 
mafia slătineană t-a obținut sîmbă
tă seara în fața redutabilei echipe 
bucureștene. Metalul va ceda, ieri 
în meciul cu Progresul ! Totuși, a- 
cesta a fost epilogul. înfrângerea 
formației din Slatina a fost decîsă 
la categoria pană unde Marin Min- 
cu. cu toate că 
repriză cu tin 
(5—0) în meciul 
limon Arcadie, 
mul minut prin . .
acumulate de Arcadie aveau să fie 
decisive nentru 
Progresul.

IWFTUT.ȚJL — 
TH A • 24.5—7.5. 
cheiat turneul de lupt» greco-ro-

a condus în prima 
scor confortabil 
cu juniorul Pante 
a pierdut în ulti- 
tuș. Cele 4 puncte

victoria echipe’

VULTURII TEX- 
Acest meci a în

mane și totodată a desemnat echi 
pa clasată pe mult disputatul loc 
trei. Rezultatul cu care a luat 
sfîrșit partida a înlesnit formației 
hucureștene să se claseze pentru a 
6-a oară consecutiv pe locui trei.

★
în gala de sîmbătă seara cîteva 

partide s-au încheiat mai tîrziu. 
fapt ce ne-a permis să consemnăm 
doar rezultatele finale. Unele con
fruntări au fost însă extrem de a- 
prige și la capătul lor s-au înregis
trat victorii spectaculoase. Iată de 
ce revenim acum cu amănunte.

Metalul, după ce pierduse sur
prinzător meciul cu formația din 
Slatina, micșorîndu-și considerabil 
șansele de a mai urca pe podium 
— așa cum o făcuse la ultimele 
cinci ediții — a reușit să întreacă 
pe Progresul (20—16) atunci cînd 
nimeni nu se mai aștepta. înaintea 
meciurilor de la ultimele două ca
tegorii metalurgițtii erau conduși 
cu 16—12. Semigreul AI. Brînzaru 
și greul I. Farcău au obținut însă 
maximum de puncte, întrecîndu-și 
prin tuș adversarii. Ad. Teodoroiu 
și, respectiv. M. Iordache.

A fost apoi rindul luptătorilor 
de la Progresul să se reabiliteze în 
fața unui numeros public, dispu- 
nînd de echipa lugojană la un scor 
net (23—9) ce ne scutește de alte 
comentarii.

în sfîrșit, trecînd peste victoriile 
categorice ale echipelor Dinamo si 
Steaua în meciurile cu Aluminiu 
și, respectiv. Metalul, o altă con
fruntare a fost adesea aplaudată la 
scenă deschisă : Aluminiu — Vul
turii Textila, în finalul căreia for
mația slătineană a repurtat cea de 
a doua victorie. în urma acestu’

8 ■11!
ii:

£

Arbitrul Șt. Stanciu cere
Ion Baciu (Steaua) in

SOFIA, 17 (prin telefon). Dumi
nică după amiază a luat sfîrșit tur- 
nejl internațional de tenis de ma
să, disputat timp de trei zile în 
sala Slivnița din localitate. Echipa 

nină a României, calificată în 
â, a realizat un frumos suc- 
depășind cu 3—1 echipa Bul

gariei (Ilie — Neigova 2—0, Lupu 
— Ranghelova 0—2, Ilie, Lupu — 
Neigova, Ranghelova 2—1, Ilie — 
Ranghelova 2—0), clasîndu-se, ast
fel, t>e nrimul loc al turneului. La 
masculin, victoria în finală a re
venit. surprinzător, echioei secunde 
a Bulgariei, care a depășit cu 3—1 
prima garnitură a țării gazdă.

în întrecerile feminine de sim
plu, Lidia Ilie a învins în turul II 
pe maghiara Brilla, dar a pierdut, 
apoi, în semifinale, cu 0—3, în fața 
cehoslovacei Pauknerova. De altfel, 
adversara jucătoarei românce avea 
să ocupe primul loc în turneu, în- 
vingînd cu 3—1 în finală pe Ran
ghelova (Bulgaria).

La simplu masculin Ovanez a 
fost eliminat și el, în sferturile de 
finală, pierzînd cu 2—3 întîlnirea 
cu cehoslovacul Benda. Tot cu Ben
da a jucat, dar în semifinale și 
Doboși, acest meci fiind unul din
tre cele mai disputate. Primul set

a revenit jucătorului român la 16, 
dar tenismenul cehoslovac și-a ad
judecat setul secund la 15. A ve
nit din nou riadul lui Doboși să 
se impună (21—18) și să conducă 
în setul patru, ajungînd pînă la 
16—9, dar din acest moment, poate 
prea sigur pe victorie, românul s-a 
deconectat prematur permițînd* ad
versarului său să refacă și să cîști- 
ge setul, pentru ca în setul deci
siv victoria să revină, neașteptat de 
ușor, jucătorului cehoslovac, cu 
21—10. Acesta va cîștiga apoi și fi
nala, întrecîndu-1 cu 3—1 pe Raue 
(R.D. Germană).

Doboși s-a reabilitat, însă, în fața 
spectatorilor, cucerind împreună cu 
Ovanez titlul în proba de dublu 
masculin. în întîlnirea cu cuplul 
Ghencev (Bulgaria) — T. Gheorghe 
(România) învingătorii au cîștigat 
cu scorul de 3—0.

Dublul feminin al României, Ilie 
— Lupu a fost eliminat cu 3—2 în 
semifinale de perechea cehoslovacă 
Pauknerova — Dubinova, care a 
cîștigat și finala în fața echipei 
Bulgariei.

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
Competiția feminină de șah „Tro
feul Campioanelor" s-a încheiat la 
Vrejacka Banja cu victoria cam
pioanei mondiale Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.), care a totalizat 9 
puncte din 11 posibile. Pe locurile 
2—4 s-au clasat,
Veroczi (Ungaria), 
(U.R.S.S.) și Ivanka (Ungaria) _ cu 
cîte 8 puncte fiecare. Pe locul cinci 
s-a situat maestra româncă Elisa
beta Polihroniadc cu 6,5 puncte, 
urmată de Pihailici (Iugoslavia) și 
Eretova (Cehoslovacia) — 5,5 punc-

te. Konarkowska-Sokolov (Iugosla
via), Merlini (Franța) — 4 puncte, 
Timmer (Olanda), Erenska (Polo
nia) — 3,5 puncte, Wetstein (Elve
ția) — 0,5 puncte.

In ultima rundă, Elisabeta Poli- 
hroniade (cu piesele negre) a re
mizat în 15 mutări cu Gaprindaș- 
vili, rezultat consemnat și în par
tidele Veroczi—Aleksandria și E- 
retova—Pihailici. Erenska a învis-o 
pe Timmer, Ivanka pe Konarkow
ska-Sokolov, iar Merlini a cîștigat 
la Wetstein.

IAR FLORIN
PE LOCUL 5-7 LA PALMA DE MALLORCA

MADRID, 17 (Agerpres). — Tra
diționalul turneu internațional mas
culin de șah de la Palma de Mal
lorca a fost cîștigat, în acest an. 
de marele maestru argentinian Os
car Panno, care a realizat 10 punc
te din 15 posibile. Cu același nu
măr de puncte, dar cu un coefi
cient Sonnenborn inferior,

TURNEUL DE TENIS DE LA SOFIA

EMRICH (R. D. G.)
PE PRIMUL LOC 

SÂNTEI, MUREȘAN 
PE LOCUL 3 LA DUBLU

SOFIA, 17 (prin telefon). Turneul in
ternațional de tenis pe teren acoperit 
care se desfășoară în sala „Akademik" 
din capitala Bulgariei a continuat cu 
disputarea partidelor de simplu. Un 
meci foarte disputat, care s-a jucat 
pe durata a cinci seturi, a fost acela 
dintre Emrich (R.D.G.) — B. Pampulov 
(Bulgaria), întilnire la sfîrșitul căreia 
urma să fie desemnat cîștigătorul tur
neului. Tenismanul din R. D. Germană, 
mai bun la capitolul serviciu și su
perior de data aceasta în jocul ofensiv, 
și-a adjudecat cu 7—6 primul set. Le-a 
pierdut, apoi, pe următoarele două cu 
4—6, 6—7, pentru ca să cîștige ultimele 
două seturi cu 6—4, 7—5. - - - —
s-a clasat pe primul loc 
la Sofia.

Pentru locurile 3—4 .... _
dispute un meci între ei jucătorii da
nezi T. Kristiansen — Nielsen, 
ora cînd arbitrul s-a urcat în 
și i-a invitat pe teren, ei nu s-au pre
zentat. astfel că meciul nu a mai avut 
loc.

La ora cînd transmit a început partida 
finală de dublu între perechile M. 
Pampulov, B. Pampulov’ (Bulgaria) — 
T. Kristiansen, Nielsen (Danemarca).

Pentru locurile 3—4 în meciurile de
dublu, perechea română Sântei, TV 
resan a cîștigat cu 6—3, 6—4, 7—6 
fața cuplului bulgar Ghenov, Ganev.

Smejkal (Cehoslovacia) și Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.) au ocupat locu
rile doi și respectiv trei. Pe locul 
patru s-a situat suedezul Ulf An
derson cu 9,5 puncte. Marele maes
tru român Florin Gheorghiu a îm-‘ 
părțit locurile 5—7 cu redutabilii 
șahiști sovietici luri Averbach și 
Lev Polugaevski, cu cite 9 puncte 
fiecare. Au urmat în clasament: 
Liubojevici (Iugoslavia) — 8,5
puncte, Ivkov (Iugoslavia) — 8 
puncte, Bilek (Ungaria), Hug (El
veția), Pomar și Calvo (ambii Spa
nia) — 6 puncte, Robatsch (Aus
tria) — 5,5 puncte, Bellon (Spania) 
— 5 puncte și Medina (Spania) — 
2.5 puncte.

în ultima rundă, Ivkov a cîștigat 
Ia Robatsch. Bellon la Medina, Liu
bojevici la Pomar, iar Calvo l-a în
vins pe Averbach. S-au încheiat 
remiză partidele : Bilek—Gheor
ghiu, Hug—Anderson, Korcinoi— 
Polugaevski și Panno—Smejkal.

Dar la
scaun

TOMA HRISTOV

Astfel Emrich 
în turneul de

urmau să-și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
252 de concurenți au luat startul 
concursul de schi-fond desfășurat 
temperatură de minus 10 grade, 
Novosibirsk. Victoria a revenit lui 
dimir Dolganov. cronometrat pe 
tar,ța de 20 km cu timpul de 
Pe locul secund s-a clasat

in 
pe 
la 

Vla- 
dis- 

Ih 04:13. 
._ ____ _______ __________ Aleksandr
Gorlov — lh 05:32, iar locul trei a fost 
ocupat de Mihail Novoselov — lh 05:38. 
întrecerea feminină, desfășurată pe un 
traseu în lungime de 8 km, a fost cîș- 
tlgată de Zinaida Amosova în 26:55.

eam-
_ ____ care
continuă să 

conducă marele maestru Mihail Tal cu 
13 puncte si o partidă întreruptă, urmat 
de Tukmakov _ 12 puncte și Muhin 
— 11 puncte (1). In runda a 19-a. Bron
stein a cîștigat la Alburt, iar Kuzmin 
l-a învins pe Lein. A fost consemnată 
remiza in partidele Furman — Savon. 
Muhin — Rașkovski, Tukmakov 
DjindJlhașvlU, Jldkov — Gufeld, Va- 
siukov — Tal. Kapengut — Grigorian 
si Holmov — Baghtrov.

După consumarea a 19 runde, în 
pionatul unional masculin de șah, 
se desfășoară la Baku,

30
V,

B

ECHIPA FEMININA DE VEIIEI
RAPID BUCUREȘTI DDDLÂ
ÎNVINGĂTOARE EA TEI AVIV

TEL AVIV, 17 (Agerpres). — în 
meci retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei feminin, echi
pa Rapid București a învins cu 
scorul de 3—0 (15—3, 15—13, 15—7)
formația Hapoel Hamapil (Israel).

învingătoare și în primul joc (scor 
3—0), voleibalistele românce s-au ca
lificat pentru turul doi al compe
tiției.

TROFEUL „FAIR-PLAY"

i

I

încetarea luptei, consemnînd tușul finalizat de 
partida cu ~ ~Marin Mincu (Aluminiu Slatina) 

Foto : Ion MIHAlCA
se apro-succes echipa din Slatina 

piase vertiginos de locul trei al cla
samentului final înlăturînd totodată 
definitiv din cursă formația lugo
jană.

La reușita competiției de lupte 
gi eco-romane, pe lingă ireproșabila 
organizare asigurată de clubul 
Progresul și-au adus o însemnată 
contribuție și arbitrajele, de astă 
dată neexistînd nici o contestație. 
Menționăm dintre cavalerii fluie
rului pe Valentin Bați (Timișoa
ra), Gheorghe Conciu 
Gheorghe Marton (Cluj) 
saltele — Valeriu Bularca și Nicolae 
Baciu (Brașov), Dumitru Pirvulescu. 
Vasile Toth și Stanciu Ștefănică 
'București).

(Galați' 
șefi de

după-amiază, ■ tot la Progre- 
început turneul final de lupte 

echipele 
C.S. Satu Mare, 

Dinamo

Ieri 
sul. a 
libere, la care participă 
Dunărea Galați,
Steagul roșu și Dinamo Brașov, 
Steaua și Progresul București. Iată 
rezultatele : Steaua cu C. S. Satu 
Mare 31—5, cu Steagul roșu 23—9 
și cu Dinamo 20—8, Steagul roșu 
cu Dunărea 24—12 și cu Progresul
23.5— 16,5, Dinamo cu Progresul
24.5— 11,5 și cu C. S. Satu Mare 
25—11, Dunărea cu Progresul 19,5— 
16,5 și cu C. S. Satu Mare 25—16. 
în clasament, după întrecerile celor 
trei tururi care au avut loc în pri
ma zi, conduce echipa clubului 
Steaua, singura formație neînvinsă.

Selecționata de haltere a Poloniei, 
flată în turneu în Franța, a evoluat 
la Lille in compania unei combinate 
a cluburilor locale. Halterofilii polonezi 
au repurtat victoria cu scorul de 7—2.
■
Pe pista patinoarului din Utrecht au 
început campionatele de patinaj vi
teză ale Olandei. în competiția femi
nină, campioana mondială Antje Kcu- 
len a obținut victoria în primele două 
probe : reallzlnd 1:36,3 la 1 ooo in șl 
5:12,8 în proba de 3 000 m. în concursul 
masculin, proba de 5 000 m a revenit 
Iui Van Deyk, cronometrat cu timpul 
de 7:55.7, iar cea de 500 m iul Hans 
Van Helen. în 42.3 sec.
■
Continuîndu-șî turneul în Canada, e- 
chipa de hochei pe gheață a orașului 
Moscova a susținut un meci la Thun
der Bay, cu o selecționată locală. Ho- 
cheiștil sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (3—0, 0—1, 1—2). Din for
mația învingătoare s-au evidențiat por
tarul Viktor Zinger, Vladimir Popov șl 
Viktor Salimov.■
Echipa de rugby a N'oll Zeelande a ju
cat la Edimburg. in compania forma
ției Scoției. Oaspeții au repurtat vic

toria cu «corul de 14—9 (6—0).

Proba de coborîre din cadrul 
cursului internațional de la Val Gar
dena a scos din nou în evidență marele 
talent al schiorului elvețian Roland 
Collombin, medaliat cu argint la J.O. 
de la Sapporo. în formă excelentă, Co- 
llombin a realizat cel mai bun timp, 
obținînd primul său succes internațio
nal de prestigiu. El a parcurs traseul 
în 2:05,67 (medie orară 107,420 km). Aus
triacul Karl Cordtn s-a clasat pe locul 
doi, cu 2:06,13, urmat de compatriotul 
său David Zwilling — 2:06,15. în tele- 
foto : Roland Collombin.
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CAMPIONATE...
R. D. GERMANA: Dynamo
Dresda — campioană de 

toamnă

Sîmbătă a avut Ioc ultima etapă 
a turului campionatului R. D. Ger
mane. Așa după cum era de aș
teptat, campioană de toamnă este 
Dynamo Dresda, neînvinsă în 13 
partide, care sîmbătă a terminat Ia 
egalitate (1—1) cu F.C. Karl Marx- 
Stadt, în deplasare. Foarte bine s-a 
comportat și F.C. Carl Zeiss Jena, 
clasată pe locul doi. la numai două 
puncte diferență de lidera clasa
mentului. în etapa a XIIl-a. Jena 
a dispus la Berlin, cu 2—0. de U- 
nion. Alte rezultate a'e e'ape- : 
Wisniut Aue — Dynamo Berlin I—0. 
Chemie Hallc — F.C. Magdeburg 
1—1, Lokomotive Leipzig — 
Hansa Rostock 3—1, 
Zwickau — Chemie 
Rot-Weiss Erfurt 
FrankfurVOder 5—3.
1. Dynamo Dresda 22 
Zeiss Jena 20 p. 3. F.C. Magdeburg 
și Dynamo Berlin cite 15 p

F. C.
Sachsenring 

Leipzig 3—0, 
— Vorwărts 
în clasament: 
p. 2. F.C. Cari

etc.

ANGLIA: Manchester 
învinsă cu 5—0!

United

campio-
Arsenal

Rezultate înregistrate în 
natul de fotbal al Angliei :
— Bromwich Albion 2—1: Coventry 
City — Norwich City 3—1: Crystal 
Palace — Manchester United 5—0 ; 
Derby County — Newcastle 1—1 ; 
Everton — Tottenham 3—1 : Ipswich
— Liverpool 1—1 : Leeds — Bir
mingham 4—0 ; Manchester City — 
Southampton 2—1 : Sheffield —

PENTRU MONCHENEZI!
Federația presei sportive din R.F. a Ger

maniei a hotărît să atribuie „Troieul 
Falr-Play" pe anul 1972 locuitorilor ora
șului MUnchen, pentru participarea în 
număr mare și ținuta sportivă exempla
ră Ia cea de a 20-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară. Este prima oară cînd 
acest trofeu, acordat de obicei unui 
sportiv, este atribuit locuitorilor unui 
oraș.

PROGRAMUL VIITOR AL BOXERILOR POLONEZI
VARȘOVIA, 17 (Agerpres), 

chipa de box a 
prinde în luna 
viitor un turneu 
ciuri în S.U.A. 
turneu, pugiliștii 
ține un meci amical eu reprezen
tativa R.F. a Germaniei șl vor lua

— E-
Poloniei va între- 

martie a anului 
de mai multe me- 
Înaintea acestui 
polonezi vor sus-

Hi

CAMPIONATE...
Leicester 2—(t: West Ham United — 
Stoke 3—2; Wolverhampton — 
Chelsea 1—0.

în clasament conduce F. C. Li
verpool cu 32 p din 22 de meciuri, 
urmată de Arsenal 31 p. (23 me
ciuri) și Leeds United 30 p (22 me
ciuri).

R. F. A
Munchen

GERMANIEI: Bayern 
pierde la Koln

în ultima 
natului vest-german, 
chen a fost învinsă în deplasare de 
F. C. Koln cu 2—1, dar grație avan
tajului pe care l-a avut, echipa ba
vareză s-a menținut în continuare pe 
primul loc în clasament. întîlnirea, 
pasionantă prin evoluția scorului și 
de un bun nivel tehnic, s-a desfă
șurat în fața a 29 000 de ■ spectatori 
din Koln. Gazdele au deschis scorul 
prin Culmann, apoi Krauthausen a 
egalat, după care Bayern a avut o- 
cazia să întoarcă rezultatul în favoa
rea ei, dar Muller a ratat un pe
nalty, trimițînd balonul în brațele 
oortarului Weltz ! în ultimul minut 
de joc F. C. Koln înscrie golul vic
toriei nrin internaționalul junior Kâ- 
pellmann. De menționat că la F. C. 
Koln nu a jucat cunoscutul interna
tional Overath. 
giadbach, fără 
(accidentați) a 
cu 3—0. Alte
Offenbach — 
4—0.
Frankfurt 2—1, 
Schalke 04 0—1, Fortuna DUsseldorf — 
Eintracht Braunschweig 2—0, Hanno
ver 96 — Wuppertaler S. V. 1—1,
F. C. Kaiserslautern — Hertha B.S.C. 
2—2, V.f.L. Bochum — Werder Bre
men 2—0.

etapă din turul campio- 
Bayern Miin-

Borussia Monchen- 
Netzer și Heynckes 

pierdut la Stuttgart 
rezultate : Kickers 

Rot-Weiss Oberhausen 
M.S.V. Duisburg — Eintracht 

Hamburger S V.

parte la un turneu internațional în 
Olanda, Este proiectată, de aseme
nea, o întilnire cu formația Tur
ciei. Toate aceste confruntări vor 
fi criteriile de selecție a echipei 
poloneze ce va lua parte la cam
pionatele europene, programate la 
Belgrad.

în clasament, după 17 etape conduce 
Bayern Miinchen cu 27 p, urmată de 
Fortuna Diisseldarf 25 p, Wupperta
ler S V, V.f.B. Stuttgart, și F. C. 
Koln toate cu 21 p. In clasamentul 
golgeterilor conduce Miiller cu 19 go- 

Wunder șiluri marcate urmat
Ileynckes cu cite 12

ITALIA: Meciuri

de 
g.

J.

cu

NEUSSER

suspensel

Etapa a 11-a a campionatului ita
lian a oferit spectatorilor milanezi 
și romani clipe de mare tensiuni 
La Milano, fosta fruntașă a clasa
mentului, Lazio, a fost învinsă de 
Milan cu 1—0, dar meciul nu s-a 
terminat deoarece, în ‘min. 83, ar
bitrul a decis întreruperea partidei 
din cauza ceții. La Roma, Inter a 
dispus cu 2—1 de Roma, dar nici 
aici jocul nu s-a încheiat întrucît, 
în min. 89, după ce Boninsegna a 
marcat din penalty golul victoriei 
pentru Inter, publicul a invadat 'te
renul și întîlnirea nu a putut fi 
reluată. Este deci posibil - ca Inter 
să cîștige acest joc la „masa ver
de" cu 2—0 Celelalte rezultate : 
Bologna — Napoli 2—0 (Ghetti, 
Perani), Cagliari — Sampdoria 1—0 
(Gori), Lanerossi — Juventus 0—2, 
Palermo — Fiorentina 1—0 (Balla- 
bio), Terni — Atalanta 0—0, Torino 
—- Verona 3—2 (Bui, Pulici 2, res
pectiv Mascetti 2).

în clasament conduce' Inter cu 
17 p. urmată de Lazio 16 p, Milan 
și Juventus cu cite 15 p, Roma 13 
p etc. în clasamentul golgeterilor : 
Pulici 
segna

8 
cu

g, Rivera, Prati, Bonin' 
cîte 6 g etc.

CESARE TRENTINI
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