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Industria județului Brăila se ală
tură marii întreceri socialiste pen
tru realizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate.

Zilele trecute, județul Brăila a ra
portat realizarea sarcinilor de plan, 
pe primele nouă luni ale anului, deci 
cu 10 zile mai devreme, obținîndu-se 
peste 10 500 t. laminate, 37 000 m.p. 
plăci aglomerate din lemn, 400 t. tur
tle, 150 t. cartoane, 145 t. rețele cord, 
etc. La acește succese au contribuit 
multe din întreprinderile județului 
nostru printre care Uzina de utilaj 
greu Progresul, care a livrat 15 000 
mașini și utilaje și fabrica de ciment 
„Stînca" cu peste 150.000 t- ci
ment In .șantierul naval se înalță 
semeț, primul cargou de 4 500 tone.

Multe din unitățile industriale ale

județului 
mentele ___ _________
acestui an să realizeze o producție- 
marfă cu 80 milioane lei mai mult 
decît se stabilise inițial.

Rină la sfîrșitul primelor trei tri
mestre ale anului, producția globală 
va înregistra un spor de 18% față de 
aceeași perioadă a anului trecut

Aceste succese, însă, nu se vor 
opri aici. Harnicii muncitori din in
dustria județului Brăila, din rindul 
cărora fac parte numeroși sportivi 
și simpațizanți ai lor. sînt hotăriți sâ 
cinstească a 25-a aniversare a pro
clamării Republicii cu noi și însem
nate succese.

și-au îmbunătățit angaja- 
luate. astfel ea la sfîrșitul I

I
întrecerilorstartul

MAI INTERESANTE Șl ATRACTIVE
PRIMELE JOCURI AU LOC LA MIERCUREA CIUC

N. COSTIN — coresp. județean

LA FABRICA MAI“ ORADEA

Dinamo București — Dunărea Calaț'

Galați și Dinamo București — S.C
Is

Ciuc — Dunărea Galați și Dinamo

(Continuare in pag. a 3-a)schimb, 
piedică 
Dovadă

«corda

ale unor Beatrix
Trapanese, Sonja

____ ____ a __  " " _ 
sau Patrick Pera. Conctirenții 
care îi vom vedea evohifnd

vor avea loc 
am anunțat.

Reprezentanții a 15 țări la

I de Costc-a.
prim-vicepre- 
popular mu-

rășul loan Gomic, 
ședințe al Consiliului 
nicipal, iar președinte, Ștefan Balița.

din „Cupa României". Atacul dinamovist condus 
mai echilibrată apropiata tntilnire din campionat ?

Fază palpitantă din meciul Dinamo Steaua 
a fost parat de portarul Crișan. Va fi

campion național de box la 
ria mijlocie mică, care, in 
clipe făcute libere,

Produsele Fabricii „1 Mai 
Oradea au devenit o marfă mult 
căutată, prin garanția de calitate și 
frumusețe pe care o oferă In țări cu 
tradiție in industria blănăriei, ca 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, Suedia 
etc.’ Cunoscînd această realitate, am 
căutat să aflăm cine sînt, de fapt, 
producătorii lor. Cu satisfacție am 
întîlnit printre ei nume de sportivi 
fruntași înscrise și în fabrică pe pa
noul hărniciei.

A.șa, de pildă, fostul fotbalist de 
la Crișul, Ladislau Dallos, este astăzi 
tînârul director-adjunct al fabricii, 
plin de elan și mereu frămîntat de 
idei noi, privind optimizarea continuă 
a procesului de producție, a între
gului complex al vieții de uzină :

— Interesul pentru bunul renume 
al fabricii, pentru continua ei dez
voltare spre rezultate tot mai valo
roase in marea competiție a calității 
și eficienței muncii, se exprimă nu 
atît prin cifre, cît mai ales prin pa
siunea și efortul în muncă, mai greu 
de măsurat, dar atit de nesecate in a 
degaja adevăratele energii creatoare. 
Iar cind acestea sînt angrenate in 
entuziasmul colectiv al marilor săr
bători ale poporului nostru, forța lor 
crește.

într-adevăr, apropierea marii săr
bători, aniversarea a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii, se află im- 
prima.tă Ia tot pasul, în fiecare clipă, 
in viața de fabrică. Dorința de a 
munci cît mai bine se face simțită 
de cum intri pe poarta fabricii, prin 
pancartele ce vorbesc despre reali
zările colectivului,

Fiecare salariat participă cu toate 
forțele sale la realizările colectivului.

Iată-1, de pildă, pe Nicolae Mociar, 
șeful serviciului de desfacere, fost

catego- 
cîteva 

ne-a mărturisit 
cu mult suflet, propriile sale efor
turi și căutări împlinite cu succese.

— Dintotdeauna mi-a plăcut mutt 
sportul. Dar la un moment dat în
cepusem să neglijez munca de aici, 
din fabrică. Și atunci mi-am zis că 
făcind sport de calitate și muncă me
diocră nu „merge". Iar rezultatul : 
ozi am ajuns să am o funcție de răs
pundere în fabrică, de care sper să 
mă achit cit se poate de bine...

Pentru Ana Kdielka, în 
sportul nu a constituit o 
In activitatea de producție ______
este faptul că, deși a activat in echi
pa de baschet Crișul, pînă la vlrsta 
de 39 de ani, ea este in același timp, 
una din muncitoarele de bază din 
secția de creație.

Bineînțeles că exemplele sînt în
totdeauna prea puține. Lista cu nu
mele salanaților care au trecute in 
dreptul numelui lor mențiunea de 
fruntaș în producție este foarte lungă. 
Am reținut cîteva dintre acestea, 
remarcind dubla calitate a oameni
lor, de fruntași în producție și în 
sport : ing. Ludovic Nagy, șeful ser
viciului tehnic, antrenor de baschet, 
Simion Pugna, șeful magazinului de 

fabricii, 
Valmoși, 
sportului 

Karol

prezentare și desfacere al 
fost fotbalist Ia Crișul, Olga 
animatoare de frunte a 
printre salariățiA modelorul 
Olah, președintei^ asociației sportive 
„Blănuri"...

...O garanție în plus pentru calî- 
tatea produselor, fabricii „1 Mai“ din 
Oradea.

Claudiu SECARA

celente rezultate js acest speri- 
Este. deci, perfect justifieat inte
resul stîrnit de marele ccnc-rs 
care începe joi Ia București. In 
ciuda faptului că la întreceri se 
vor prezenta concurențe, deocam
dată, fără cărțile de vizită 
toare 
Rita 
stern sau

răsună- 
Schuba, 

Mergeri- 
unor _.Andrej Nepeia 

■M.
sub 

cupola celui mai mare patinoar 'a- 
coperit din țară sînt tineri însă ta 
nici un caz niște începători în ma
terie. ci cu o vechime de cite circa 

i 5 ani în patinaj, cei mai muiți

dintre ei, campioni de juniori ai ță
rilor lor. p<J6edînd. în marea lor 
majoritate, aproape întreaga gamă 
de sărituri duble.

De aitfel, arbitrul internațional 
Ludwig Gassner (Austria), care a 
sosit luni in Capitală, pentru a se 
a itura corpului de arbitri ce va 

la acest concurs, ne-a măr
turisit că este onorat pentru cinstea 
ce s-a făcut. Partic pînd în aceeași 
calitate și la ediția a V-a a com
petiției. Ludwig Gassner <spunea că 
și-a dat seama de înaltul ei nivel 
prin însuși faptul că aici îi poate 
vedea evoluînd, cu siguranță, pe 
viitori: campion: mondiali, europeni 
și olimpic:__

afara lui Ludwig Gassner la
concursul internațional de patinaj 
vor mai vcorda note Dagmar Re- 
hekova. (Cehoslovacia), Rolf Jockl 
(R.D. Germană), Ștefania Balczer- 
zak (Polonia). Rodovan Lipovscak 
(Iugoslavia), Ecaterina Puszta: și 
Marieta Paltan (România). Delega
țiile U.R-S.S., RF. a Germaniei și 
Italiei nu și-au desemnat încă ar
bitrii.

După cum am mai anunțai, runda inaugurală a campionatului d. 
viziei A, rezervai echipelor din grupa I, a fost programată în Palate 
de gheață de la Miercurea Ciuc. Toate formațiile sini prezente de lain 
ceputul săptăminii în această localitate, unde iși desăvirșesc de citeze 
zile pregătirile. Dar iată programul celor trei etape ale primului tu, 
(reamintim cititorilor că întrecerea compor'ă cinci fururi) :

JOI, incepind de la ora 17 : 
și Steaua — S.C. Miercurea Ciuc.

VINERI : Steaua — Dunărea 
Miercurea Ciuc.

STMBATA este zi de pauză.
DUMINICA : S.C Miercurea

București — Steaua.

După un debut puțin neobișnuit 
față de trecutele sezoane, hocheiul 
pe gheață va reveni în actualitate 
prin disputarea primei manșe a 
campionatului republican, divizia A. 
Așa cum am subliniat la timpul 
potrivit, prima întrecere a acestui 
nou sezon care se va întinde pînă 
ia sfîrșitul lunii aprilie a anului

viitor, a provocat unele răsturnări 
în eșalonarea valorică a celor mai 
bune formații din țara noastră și, 
ceea ce este mai important, a fur
nizat chiar din start cîteva plăcute 
surprize, legate de modul în care au

Reprezentanta
micuțalandei,

Herma A.

der Horst

J.

la
antrenament

gheața patinoaru-
„23 Aupust

Foto :
N. DRAGOȘ

Uzinele mecanice din Timișoara 
ne întimpină cu o nouă hală, dată 
recent In folosință, în cinstea celei 
de a 25-a aniversări a Republicii 
noastre. Datorită acestui nou obiec
tiv realizat înainte de termen, care 
ocupă o suprafață de aproape patru 
hectare se vor construi macarale turn 
de 100—110 tone (de trei ori mai 
mari decît ce se realizau pînă acum) 
și poduri rulante de 125 tone...

Directorul uzinei, ing. Ioniță Ga
giu, ne evocă în fraze scurte, con
cise, evoluția acestei întreprinderi 
care în 1960 nu cuprindea pe raza sa 
decît unele ateliere de reparații și 
de fabricat auto-pompe, boghiuri și 
caroserii... De la an la an, insă, uzina 
s-a dezvoltat, a prins aripi tot mai 
puternice, ajungînd acum să reali
zeze macarale și poduri 
mare tonaj, solicitate în 
străine.

Pretutindeni, în toate 
nei timișorene, energiile 
centrate spre un singur . 
naiul în patru ani și jumătate". An
gajamentele prind viață și în toate 
sectoarele se înregistrează de pe 
acum noi succese cu care acest har
nic colectiv cinstește apropierea ce
lei de a 25-a aniversări a Republicii. 
Secția cutii-viteze, de pildă, a dat 
peste’ plan o serie de produse finite, 
iar la sectorul de construcții poduri 
rulante și macarale de mare tonaj

rulante de 
zeci de țări
secțiile uzi- 
sînt con- 

țel : „Cinci-

se fabrică utilaje suplimentare în va
loare de cîteva milioane.

în rindul muncitorilor care se bu
cură de unanimă prețuire datorită 
iscusinței și hărniciei lor, se află 
mulți sportivi : lăcătușii Petre Morar 
și N. Bostan, strungarii N. Strizcr și 
Liviu Tunea fac parte din echipa de 
fotbal U.M.T. antrenată de ing. I. An- 
dreescu, fostul jucător al Ripensiei. 
Un alt- sportiv fruntaș este pugilistul 
Carol Pop din secția de box condusă 
de antrenorul I. Girbovan.

Trebuie arătat că în această uzină, 
sportul e la loc de cinste. U.M-T.-ul 
are două echiiie de fotbal (în divi
zia C și campionatul orășenesc), două 
formații de juniori și trei de copii 
De asemenea, secțiile de box, lupte, 
șah, popice și handbal activează in
tens, numărind în rîndurile lor fcarte 
rhulți tineri dornici să practice spor
tul preferat...

Părăsind impunătoarea uzină ti
mișoreană. rămii impresionat nu nu
mai de hărnicia ți iscusința acestui 
colectiv, dar și de dragostea și pa
siunea cu care el și-a făcut din 
sport un prieten devotat și îndrăgit, 
iar succesele recoltate atit pe tărim 
profesional cit și pe terenurile ce 
sport, acești oameni tineri și harnic: 
le închină apropiatei sărbători : cc-. 
de a 25-a aniversare a Republicii 
noastre...

G. MIHALACHE

I
I
I

C. S. ARAD
UN NOU CLUB ÎN ORAȘUL Ut PE MUREȘ

Luni, la Arad, în prezența tova
rășilor Liviu Derban, secretar al 
Comitetului județean P.C.R. Arad 
și Popa Ioviță, șeful secției organi
zare și control din cadrul C.N.E.F.S. 
a avut loc ședința de constituire a 
Clubului Sportiv Arad, nouă uni
tate de performanță în acest oraș.

Președinte de onoare este tova-

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| AZI. STEAUA —ACADEMIA 

| MILITARĂ LA BASCHET

I
I
i

Astâz:. încenînd de la ora 18.00. 
se va desfășura. în sala din calea 
Pievneî, zneciu. de baschet din ca
drul diviziei A masculine dintre 
Steaua șt noua promovată Acade
mia militară (restanță din prima 
etapă).

In meciul amical de Sotbal de ieri

steaua, Întrecută de t.s.k.a. sofia: 0-1 (0-0)

Foto: N. DRAGOȘ
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HANDBALIȘTII S-AR FI PUTUT
REÎNTOARCE CU „AUR

DACA PREGĂTIREA AR FI FOST
FĂCUTĂ FARA FISURI

Principala

fantezie^

Organizat pentru a doua oară în 
cadrul unei ediții a Jocurilor Olimpi
ce, dar după un lung interval de 36 
de ar.i, turneul de handbal a fost aș
teptat cu o firească curiozitate și, 
bineînțeles, cu mult, foarte mult in
teres de toți iubitorii acestui sport. 
Reins cri erea handbalului în circuitul 
olimpic a constituit un eveniment 
marcant în activitateta acestui joc 
sportiv și faptul In sine a reprezen
tat un stimulent neobișnuit, care a 
răscolit energii și a stimulat ambiții, 

sezonul premergător 
tulburare a echili- 

cunoscut in ierarhia 
în felul acesta se 
parte, numărul mare

slăbiciune
fost atacul, 
pătrundere 
suficienți

Cinci jucători stelifti contemple ază
Vreo .5—6 000 de spectatori s-au în

cumetat să vină ieri , pe stadionul Re-, 
publicii, în speranța că partida ami
cală dintre Steaua și T.S.K.A. Sofia 
le va oferi un joc agreabil. Intîlni- 
rea nu a corespuns însă așteptărilor, . 
desfășuriridu-se intr-un ritm lent, 
jucătorii celor două echipe abuzînd 
de pase laterale — multe dintre ele 
și imprecise — ceea ce a diminuat 
simțitor eficacitatea liniei ofensive. 
E drept că bucureștenii s-au apropiat 
mai des de poarta apărată de Stoia- 
nov, dar cele cîteva situații pe care 
și le-au creat nu au putut fi fructi
ficate datorită impreciziei în șutu
rile la poartă manifestate de Pantea, 
Năstase (I), lordănescu sau Vlad,

intervenția oportună a portarului Stoianov 
cemponenții unei linii de atac inedi
te. Cele cîteva, contraatacuri inițiate 
de oaspeți, (care au aliniat destui 
jucători ele rezervă), în special pe 
partea stingă, prin excelentul Maras- 
liev, care l-a depășit cu regularitate 
pe Sătmăreanu, s-au soldat pînă la 
urmă cu înscrierea unicului gol al 
partidei, cel care a însemnat victo
ria jucătorilor bulgari. Autor, același 
Marasliev (min. 73), care a ciștigai 
un duel cu Ciugarin și a înscris pla
sat pe lingă Coman. în minutele care 
ău mai rămas pînă la sfîrșitul tntîl- 
nirii, eforturile ambițioase ale roș- 
albaștriior de a restabili egalitatea 
— mai incisivi — n-au fost încunu
nate cu succes, adversarii știind să

le tem; elanul prin multiple.-
ir.treruperi de joc și trageri de timp, 
în scopul menținerii avantajului mi
răm obținut.

Au fost folosite următoarele for
mații :

STEAUA: Coman — Sătmăreanu, 
Ciugarîn. Negrea. Hălmăgeanu — Vi- 
gu, Ștefănescu — Pantea. lordănescu, 
Vlad (min. 60 Helvei), Năstase.

Ț.S.K.A. Stoianov — Simov, Dren- 
sizov, Gaganelov, tancov — Sredcov, 
Nikodimov — Atanasov, Trincov, Je- 
cov, Marasliev.

A condus bine Anton Munich, aju
tat la linie de D. Rădulescu și D 
Pred eseu.

GH. NERfEA

provocînd în 
J.O. o oarecare 
brului de forțe 
internațională, 
explică, pe de o 
de echipe participante la turneele de 
calificare (peste 40), turnee care au 
a-.ut l'c in Statele Unite (pentru 
echipele de pe cele două continente 
americane), In Tunisia (pentru cele 
din Africa), in Japonia (pentru for
mațiile asiatice) și in Spania (pentru 
cele 16 reprezentative europene, din
tre care doar 3 au evoluat la Miin- 
chen). iar pe de altă parte, abunden- 
ța neobișnuită de rezultate strînse 
dinaintea J.O., multe dintre ele de-a 
dreptul surprinzătoare.

Bucurindu-se de o astfel de „uver
tură", turneul olimpic de handbal, Ia 
startul căruia s-au prezentat 16 selec
ționate naționale, a oferit celor ce 
i-au urmărit desfășurarea, o întrecere 
de un dinamism ți o dîrzenie rar în- 
tilnite in marile competiții ale acestui 
sport. Am putea să numărăm pe de
getele unei singure miini partideli 
care au avut o desfășurare ceva mai 
liniștită și in care formația învingă
toare s-a detașat clar, după o scurtă 
perioadă de timp. Ca să nu mai vor
bim de faptul că numeroase dintre 
cele mai... cei te pronosticuri au fost

șuieri

\v. stockl (20 de am!), jucător al formației noastre,

României la aspirau și ele ia titlu!

este sufi-
reprezen-

ia turneul 
lipsit de

sensinfirmate. în acest 
cient să amintim doar că rcproz™ 
tativa țării gazdă a ocupat un loc des
tul de depărtat de podiumul învin
gătorilor (VI) și că în finala olimpică 
a ajuns formația - Cehoslovaciei, ieșită 
dintr-un pachet de formații, care a- 
proape toate erau considerate avînd 
șanse sigure înaintea ei (R.D. Ger
mană, U.R.S.S. sau Suedia). Desigur, 
la îndemina noastră sînt încă și alte 
numeroase exemple care pot proba 
extraordinara încleștare de forțe care 
s-a produs o dată cu începerea tur
neului olimpic de handbal.

în acest vîrtej de dispute sporti-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

p
rezența echipei de handbal
Jocurile Olimpice de la Miinchen a fost pri
vita cu un mare interes din cauza poziției 
fruntașe, de mai bine de un deceniu, a re
prezentativei noastre în handbalul mondial. Ce

ai ultimului titlu mondial (Paris 1970) jucătorii 
prezentau o mare atracție a turneului olimpiu 

sport reintrat pe scena olimpică pentru 
la o Olimpiadă postbelică, intr-o țară gaz 
handbalul se bucură de o mare populari-

ținători 
români 
de handbal, 
prima dată 
dă in care 
tate.

Faptul că
pionat mondial constituia pentru 
dificultate în plus 
putciție mondială, 
suporteri din tară 
echipa lor favorită 
de altă parte formația română era cea mai vizată de

deține medaliile de aut ale ultimului cam- 
echipa României o 

față de rivalele sole de o bună re- 
deoarece pe de o parte numeroși’, 
așteptau in mod îndreptățit de In 
și medaliile olimpice de aur, iar pe

către alte reprezentative care 
olimpic.

Această situație a produs în 
nervozitate printre jucători și antrenori, cu cunoscutele 
probleme ale jucătorului Gruia și antrenorului Eugen 
Trofin care au dus pînă în cele din urmă la readucerea 
la lot a antrenorului Oprea Vlase în locul lui Eugen 
Trofin și încredințarea coordonării pregătirilor tov. loan 
Kunst-Ghermănescu, antrenor emerit, secretar ai 
C.N.E.F.S.

Acum, după încheierea Jocurilor Olimpice, după 
echipa României a ratat medalia de aur dar a cucerit-' 
totuși pe aceea de bronz, menținîndu-se astfel în, mc 
meritoriu pe podiumul interesului major în hondb 
a reieșit clar că tot ceea ce s-a petrecut negativ î

Aurel NEAGU

timpul pregătirii multă

(Continuare in pag a 4 ai

ce



SSW’ WO Nr. 7209

I

Paa. a

O BAZA MATERIALA TOT MAI
PUTERNICA VA FACILITA DRUMUL

/
dialog cu conf. univ. PETRE MÎLCOMETE, 
secretar al Comitetului județean lași al P.C.R,

CĂTRE MARILE REZULTATE"

I AS I
® Organizațiile U.T.C. promovează neintrerupt practicarea exercițiului fizic • Cu sprijinul 
sindicatelor, ^Ciricul" va avea

la J.O. © De la un teren de
o cu totul altă înfățișare • Primii sportivi ieșeni prezenfi 
fotbal cu tribune de lemn la mari complexe sportive

1947 1963 1971 1947 19M 1971
• Asociații sportive 27 163 258 • Carapic ni bokanici — — 6
• Cluburi sportive — 6 6 • Profesori eaucot:* fuxă 14 140 232
• Secții afiliate 38 150 240 • Antrenori • 132 214
• Sportivi legitimați 630 2875 6157 • Instructori tporgvi M KO 950
• Sportivi clasificați 92 2570 5400 • Arbitri 43 255 540

— Maeștri ai sportului — 18 27 • Echipe dhrizienore 13 46
— Categoria 1 — 93 161 • Grupe de copii ți joniori — 23 150

• Sportivi in loturi reprezentative — 36 86 • Baze sportive M 113 558
• Campioni naționali — 2 39

MEREU CĂTRE NOI DIMENSIUNI IN PERFORMANTĂ

fete

Dialogul nostru despre sportul ieșean, purtat în 
compania tovarășului conf. universitar Petre Mîlco- 
mete, secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R-, 
a debutat prin fixarea unor elemente de referință din 
domeniul economiei județului :

Recordman național de juniori la 
decatlon. Radu Gavrilaș și-a îmbu
nătățit substanțial propriul record, 
cu ocazia întrecerilor de la J O-, 
unde a fost prezent. In fotografie, 
Radu Gavrilaș intr-una din probele 

sale favorite — 110 m g.

Rezumat, în anii imediat urmă
tori Eliberării, la ceva fotbal și vo
lei, la cîțiva boxeri, gimnaști, ci
cliști și atleți a căror valoare nici 
nu intra în discuție, sportul de 
performanță ieșean a cunoscut în 
anii construcției socialiste, o dez
voltare apreciabilă, pe măsura 
creșterii bazei sale materiale, a nu
mărului de cadre de specialitate 
(antrenori și profesori de educație 
fizică) ce îl deservesc. Fac însă o 
cuvenită subliniere chiar de la în
ceput : pasul realizat de sportul din 
județul nostru în domeniul perfor
manței nu exclude posibilitatea 
unei afirmări și mai convingătoare.

La ora actuală ne situăm pe lo
cul 6 în întrecerea pe județe. Dis-

punem de 46 de formații divizio
nare, dintre care 6 activează în 
primul eșalon, 19 își desfășoară ac
tivitatea în „B“, 3 în „C“ iar restul 
în diviziile școlare și de juniori.

Semnificative sînt mai aies per
formanțele echipei de volei
Penicilina Iași (antrenor, N. Roi- 
bescu), de două ori consecutiv 
pioană a țării, cele ale ..4“ 
sabie de la Politehnica Iași (antre
nor, N. Pufnei), fruntaș în divizia 
națională, prezența în elita sportu
lui românesc a rugbyștilor de la 
Politehnica Iași, șahiștilor de la 
Medicina Iași, a luptătorilor de Ia 
„Nlcolina", a atleților de la 
și a handbaliștilor de la 
„Mihail Eminescu".

Sportul de performanță 
se mîndrește cu tineri ca 
Dan Irimiciuc, component 
lui olimpic de scrimă, 
Emil Butu și atletul Radu Gavrilaș, 
fotbaliștii Vasile Iordache și Vasile 
Simionaș, componenți ai loturilor 
reprezentative de tineret, voleiba
listele Florentina Itu și Aurelia I- 
chim ș. a.

Deosebit de încurajator 
tul că în preajma unor 
consacrați la această oră 
mulți alții, care activează 
centrului de copii și juniori de la 
Politehnica (fotbal), la Nicotină 
(box și lupte), la CS M. (atletism, 
baschet, tenis de masă și lupte), la 
Școala sportivă Unirea (rugby, 
judo, haltere, box, lupte) și la Li
ceul „Mihail Eminescu" (handbal, 
atletism și gimnastică).

în același timp, baza de masă a 
sportului de performanță este con
stituită și de cele peste 500 de e- 
chipe angrenate în competițiile

cam- 
-îui de

C.S.M. 
Liceul

ieșean 
sabrerul 
al lotu- 

luptătorul

este fap- 
sportivi 

se află 
in cadrul

orășenești, municipale, și județene — 
juniori și seniori — la nu mai pu
țin de 17 discipline sportive 
Așadar, există premise pentru a 
viza tot mai sus, către vîrfu! pi
ramidei sportive.

în atingerea acestui obiectiv, im
portant pentru noi este și făptui 
că dispunem de numeroase cadre 
tehnice de specialitate — profesori 
de educație fizică și antrenori eu 
o înaltă calificare. oameni de la 
care așteptăm însă mai multă dă
ruire și valorificarea deplină a ex
perienței și cunoștințelor lor. Este 
-> nh’toație de onoare, reînnoită nu 
de mult cu prilejul analizei în se
cretariatul Comitetului județean 
de partid a activității sportive de 
performantă. S-a recunoscut atunci, 
și pe bună dreptate, că prin efor
turi și munca competentă a celor 
peste 230 de profesori de educație 
fizică din școli și din învățămir.- 
tul superior, județul Iași ar putea 
să realizeze în atragerea tineretului 
la practicarea organizată a sportu
lui, la exercițiu fizic, cote valorice 
dintre cele mai înalte, la nivelul 
județelor fruntașe ale țării. O ase
menea îndatorire de cinste, de 
mare răspundere socială a profe- 
sorlior 
drează 
trasate 
tonală

de educație fizici, se înez- 
organic pe linia aMctaOor 
de recenta Conferință Xa- 
a parti durai. moment isso- 

ric de o deosebită impcrtantă pen
tru noi toți, pe drumul făuririi — 
prin muncă plină de abnegație, 
prin continua autodepășire — a so
cietății socialiste si comuniste.

prof. ION ȘORCARU
președinta al C.JE.F.S Iași

BREVIAR
® Sportul ieșean se bucură în 

mediul rural de aportul unor ca
dre didactice care pun multă pri
cepere și pasiune în munca' lor.

Este vorba printre alții de Ăl. 
Anania (com. Gropnița, satu Fo- 
răști), Sergiu Bejenaru (com. 
Andrieșeni) și Gh. Jipa (corn. 
Orle’ști, satul Bogdănești), Cuve- 
nițele felicitări și nădejdea că șl 
alții Ie vor urma exemplul.
• 25 de ani dedicați sportului 

pugilatului. Performanta aparține 
antrenorului Nicolae Florescu de 
de la „Nicolina“, fost campion 
irațional și balcanic Acum. N. 
Florescu pregătește alături de 
Iosif Matiaș — pugiliștii de mîine 
ai Iașilor.'

® De ce propășește sportul la 
Uzinele de reparații de material . 
rulant din Pașcani? Fiindcă are 
in persoana tovarășilor Constan
tin Ursuleanu, directorul Institu
ției. Aurel Mihalache. secretarul 
comitetului de partid un sprijin 
activ al exercițiului fizic. In În
tregul Județ însfi. deocamdată nu
mai ing. Veronica Enescu-Arde- 
leanu, directoarea Fabrici de an
tibiotice din Iași, reușește să ofe
re un exemplu asemănător...

e De 20 de ani. în prima di
vizie a țării la rugby. Echipa 
Politehnica Iași a avut în toți a- 
cești ani la cirmă pe ing. Eugen 
Popa, in calitate de președinte al 

■secției Așadar două decenii în
chinate sportului cu balonul oval 

g și — după cum speră ieșenii — 
v alte două in continuare. Urăm 

și noi viață lungă și activitate 
rodnică ing. Eugen Popa!

• Cel mai vrednic președinte de 
comisie județeană pe ramură de 
sport este socotit D. Gherghișan 
(handbal) In numai trei ani. a- 
cest neobosit activist voluntar a 
fllcut ordine în viața handballs-

■ tică a județului. Ce-ar fi dacă și 
celelalate comisii județene pe ra
mură de sport ar proceda la fel!

• Decanul de vîrstă al profeso
rilor de educație fizică din Jude
țul Iași este Vasile Ultltnescu. 
Ani de zile titular la fostul liceu 
„Național- (unde au învățat cu 
zeci de ani in urmă scriitorii Mi
hail sadoveanu și Demostene Bo
tez) prof. Ultimescu s-a afirmat 
ca un vajnic animator al spor
tului printre elevi, al gimnasticii 
mai ales Acum, peste 230 de co
legi mai tineri au misiunea de o- 
noare de a păstra nestinsă fla
căra entuziasmului și a muncii 
pline de devoțiune, așa cum a 
lăcut-o Vasile Ultimescu...

ț» Un sfert de veac in slujba 
celui mai popular sport, fotbalul. 
Iată cartea de vizită a doi veș
nic tineri activiști sportivi obște
ști, Jean Gheorghiu și Constantin 
Rădulescu, membri al comisiei 
județene de îotbal. Iubitorii spor
tului ieșean speră Ca avînd a- 
ltlturi de ei oameni de talia aces
tora fotbalul de performanță din 
municipiul și județul lor să nu 
mai treacă momente de " 
cumpănă; așa cum se petrec 
crurile în prezent,

e Noi săli de sport au 
date în folosință, în ultimii 
la liceele nr. 8, M.I.U., cel

grea 
lu-

fost 
ani. 

_____ ... _, ____ _ In
dustrial de construcții de mașini, 

' la Grupul școlar de chimie și la 
Institutul agronomic. Un fel de 
invitație adresată tineretului stu
dios de a nu se limita la activi
tăți sportive anonime, ci de a 
torța continuu porțile performan
ței...

Secția de tir a clubului sportiv Medicina Iași este cotată printre cele mii 
bune din țară la nivelul celor studențești. tn imagine, studente medici

niste la un antrenament pe poligon

— In anul 1938, județul Iași dispunea doar de două 
unități industriale, în timp ce astăzi numărul lor a 
ajuns la 39. tn 1970, valoarea producției industriale 
3 fost de 9 miliarde lei, iar in 1975 este estimată la 
20 de miliarde lei. Ritmul mediu anual de creștere 
a producției a fost în cincinalul precedent de 16,9 la 
sută. Pentru actualul cincinal este prevăzut un ritm 
mediu anual de 17,6 la sută. Subliniez toate aceste 
aspecte pentru a releva caracterul industrial pe care 
l-a dobindlt in anii socialismului orașul de peBahlui, 
alăturat armonios celui inițial, de centru cultural pu
ternic. De altfel, in lumina istoricei Conferințe Na
ționale a Partidului Comunist Român județul Iași va 
cunoaște progrese mari in toate domeniile.

— în ce măsură considerați că mișcarea sportivă 
ieșeană va putea ține pasul cu această impetuoasă 
dezvoltare economică, cu prestigioasa carte de vizită 
a instituțiilor culturale ?

— O asemenea preocupare trebuie să existe. Ea 
este, de altfel, proprie tineretului, vîrstei visurilor 
înaripate, deplin realizabile astăzi tn condițiile so
cietății noastre socialiste. Există și cîteva repere care 
ne oferă nădejdi că mișcarea sportivă ieșeană va cu
noaște și ea eu totul alte dimensiuni, in raport cu 
cele de astăzi. Mă refer la construcțiile sportive rea
lizate, îndeosebi în municipiul Iași, și care constituie 
o invitație permanentă la ridicarea activității spor
tive la cote tot mai înalte, către mari performanțe, 
de valoare republicană și chiar internațională.

— Care ar fi acestea, în principal ?
— Stadionul „23 August" din dealul Copouiui, cu 

toate anexele sale, noua Sală a sporturilor, stadionul 
Tineretului, bazele sportive din perimetrul Nicolinei, 
a! Fabricii de antibiotice, al Facultății dc educație 
fizică, sălile de sport de la Institutul agronomic, de 
la Uceele nr. 1, 2, 8, Sala sporturilor „Voința", ultima 
in curs de modernizare, hipodromul. In perspectivă : 
• sală de atletism pe lingă Școala sportivă Unirea, 
acum singura din municipiul Iași, unele amenajări 
sportive tn zona industrială, care să deservească mari 
unități economice ca Țesătura, Moldova, Uzina de 
fibre sintetice. Fabrica de mătase. De altfel, încercăm 
să creăm pe lingă marile unități industriale, cluburi 
cu o largă funcționalitate, axate, evident, pe sport 
de masă, necesitate organică la nivelul unor colective 
care namără mii de salariați. In fine, intr-o perspec
tivă mai îndepărtată, un bazin olimpic și un patinoar

TURISMUL DE MASĂ
SPORTUL PIONIERESC Nr. 1

Cea mai îndrăgită arti-mate spor
tivă ia uivelul ptozuerăcr ? De de
parte, turtsnrui! în desele din ciclul I. 
sub formă de joc, prin concursuri ce 
orientare turistică combinate cu dn- 
tece. Apoi, o dată eu trecerea in 
ciclul II pionierii participă la con
cursuri avînd permanent asupra lor 
harta și busola. Așadar, turism epi
ca tiv, pentru îmbogățirea cunoștințe
lor șl deprinderilor, dar și de agre
ment, de destindere, ce reîmprospă
tare a energiiîor. după o săpUmisă 
de învățătură.

Turismul este la el acasă în multe 
școli generale în care sîr.t organ:zate 
concursuri pe detașamente și unități, 
cu participarea marii mase a elevi
lor. Am in s edere pe cele din co
munele Heci, Lețcani-Mînăsure*. din 
Pașcani și Podul Ikiaiei. O evidența 
generaîă nu a fost încă întocmită 
dar, aupă estimârtie organizației noas
tre. aproape 45 000 de pionieri au fost 
angrenați, intre 15 iunie și 15 sep
tembrie. in diferite forme de prac- 
’tcare a turismului.

în inițierea acțiunilor turistice pri
mim sprijinul competent al ccndu- 
cerilor de - scoli, al profesorilor de 
toate sperialitățUe și evident al pro
fesorilor de educație fizică- Asta ex 
plică de ce anul trecut la faza ju
dețeană a „Boxei vinturilor' am pu
tut avea nu mai puțin de 4S de e- 
chipe. toate temeinic pregătite, per
formanță care s-a repetat anul acesta 
Ceva mai mult, pionierele Școlii ge
nerale nr. 3 din Pașcani au rejșît sâ 
se situeze printre fruntașele pe țari

ia. nivel:
■ - e.- ci-- r.-u: .4 .a f-:. .-..-a- 
. -Drăjușeni- 

SebeL are eu crteerît două locuri I 
a fuaa Ștafetei iscusinței și înde- 
—lirăm* de La Orățtioara-de-Sus (Hu- 
re-naraX r-sntru amenajarea taberei 
s. •așpodâ-w. S’ j este lipsit de inte
res să arăt et tn fruntea celor din

■ î- ■ -r.-.-r ci.z- o ou.fe-
•i - s»-» • T.î-ă, Elena Dia-

Fbnaeior primare de practicare a 
teri—ito (1 ridoturismului li se a- 

altele, mai complexe, .atît ca 
orga--zare st ea tematică, cum 

.Ezuez;.« Cutezătorii". Și la a- 
eațxîcî ptoeieriț ieșeni s-au pre

lat la toiltime, cu premii cucerite 
la ce aur", „Scutul dacic" și
-ut _-e- „ special al juriului acordat 

.Vtnătorii lui Dragoș" (a 
•e cni: Casa pionierilor din munici-

-. ’as care a colectat un mate
ria. tr.jeistic de valoare republicană, 

ti ar. Profe-se

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o
O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ A SINDICATELOR

LA „CIRIC"»» UN COMPLEX SPORTIV
SI DE AGREMENT PENTRU OAMENII MUNCII >

Activitatea sportivă impulsiona
tă de sindicate tinde să devină o 
realitate în multe întreprinderi și 
instituții ieșene. Poate. în această 
privință „Nicolina" oferă exemplul 
cel mai edificator. Acolo există 
condiții tot maj bune pentru prac
ticarea sporturilor preferate. a 
fotbalului și popicelor mai ales. 
Clubul caută sâ satisfacă cît mai 
multe din doleanțele celor peste 
3 C00 de salariați de la „Nicolina".

Ideea de a face sport ținînd sea
ma în primul rînd de gusturi, de 
preferințe, de timpul liber, stă la 
baza organizării activității spor
tive sindicale. în toate ședințele cu 
salariații căutăm să aflăm opinii
le masei și sâ acționăm apoj în 
acest sens. Experiența ne dove
dește că aceasta este singura cale 
logică de a angrena în practicarea 
exercițiului fizic cît mai mulți oa
meni ai muncii. într-un mod plăcut 
și util sănătății totodată.

în acest context se situează. . . .
preocuparea organului sindical de 
a transforma zona „Ciric" — cu>-* V» — ------ ---
parcul 'și splendidul ei lac — 
tr-o veritabilă așezare cu ț 
turistic și de agrement. în viziu
nea noastră, Ciricul va trebui să fie 
un fel de Snagov al oamenilor 
muncii din municipiul și chiar_din 
județul Iași. Acolo, în zilele libe
re, la sfîrșit de săptămînă sau în 
concediile de odihnă, mulți ieșeni 
vor putea să găsească ore de des
tindere, de refacere fizică, după 
o perioadă de intensă activitate 
în munca de fiecare zi. în acest 
scop, există cîteva■ proiecte îndrâz-

■ în-
profil

nețe. Lacul va b amenajat de o 
așa manieră incit sâ adăpostească 
zeci de ambarcațiuni (bărci, caiace, 
canoe, schifuri, hidrobiciclete etc), 
în jurul lacului vor ființa terenuri 
pentru fotbal, altele pentru baschet 
și tenis de cîmp, porticuri de gim
nastică, o arenă de popice cu două 
piste, un chioșc pentru tir cu arme 
cu aer comprimat. în completare 
— spații pentru plaje, un teatru 
în aer liber, o bibliotecă etc. De 
asemenea o cabană cu o capacitate 
de circa 40 de locuri. Acesta va fi 
complexul sportiv și de agrement 
de la Ciric. în parte, unele insta
lații amintite au și fost realizate, 
dar lucrarea în totalitatea ei va fi 
cunoscută către finele anului 1973.

Gînduri îndrăznețe există și în 
ceea ce privește zona Bîrnova, ex
celentă nu numai pentru 
ment și turism ci și pentru 
și săniuș. în fine, în atenția 
tră se află și o a treia zonă 
tică, cea de la Poieni, foarte 
ată de ieșeni, deși la ora actuală 
r.u există aci nici un fel de ame- 

• najări speciale.
Cu alte cuvinte, Ciric, Bîrnova și 

Poieni ar putea deveni, în viitorii 
ani, un triunghi turistic impor
tant, la îndemîna iubitorilor de 
drumeție din județul Iași Organe
le sindicale vor sprijini toate ini
țiativele destinate să dea viață 
unor proiecte mai vechi. Aici s-ar 
putea realiza o 
cu organizațiile 
prin angrenarea 
patriotică și-ar 
ție substanțială

gem nădejdea că succesul „acțiu
nii Ciric", aflată în plină desfășu
rare, va înlătura inerția, va aduce 
lîngă noi mulți oameni de iniția
tivă, care să ajute,, la completarea 
— cu Bîrnova Și Poieni — a in
ventarul turistic al lașului, pus 
la dispoziția oamenilor muncii.

VALENTIN PARASCHIV 
membru în Biroul executiv al Con
siliului municipal ai sindicatelor 

din Iași

agre- 
schi 

noas- 
turis- 
agre-

bună colaborare 
de tineret, care — 
tinerilor la muncă 
aduce o contribu
ia reușită. Tra

artificial. începuturile lucrărilor, către finele actua
lului cincinal.

— Lucrările Conferinței Naționale au scos în evi
dență faptul că treptat va trebui Să determinăm dis- ■ 
pariția diferenței care mai există între oraș și co
mună. Apreciațl că pe plan sportiv, al amenajărilor 
pentru practicarea exercițiului fizic, județul Iași va 
oferi în viitorii ani unele realizări .demne de luat în 
seamă în acest sens ?

— Sub aspectul construcțiilor și amenajărilor spor
tive satul, comuna au rămas intr-adevăr în urmă. 
Firește că vom căuta să realizăm o atenuare a aces
tei diferențe. Prin intermediul consiliilor populare co
munale, vom urmări ca în așezările din mediul rural 
să ia ființă cit mai multe spații pentru practicarea 
exercițiilov fizice, a sporturilor preferate de către 
copii și tineri, vom impulsiona, vom stimula iniția
tivele locale. Există și în județul Iași mulți oameni 
inimoși, minunați gospodari care nu precupețesc nici 
un efort pentru a face cit mai frumoasă așezarea in 
care trăiesc și muncesc. Asemenea oameni, comuniști, 
tineri uteciști și chiar reprezentanți ai cravatelor roșii 
se află în multe comune, printre care la Andrieșeni, 
Răducănenî, Dumbrava, Bogdănești,. Ruginoasa, Po
pești, Podul Iloăiei, Bivolari, cu merite deosebite _în 
special în direcția amenajării unor cursuri de ape și 
chiar bazine populare pentru inițierea copiilor, a tine
retului, în înot. Iată o inițiativă cu o recunoscută va
loare aplicativa. Și există desigur multe altele.

— Ați făcut o referire la sporirea valorii perfor
manțelor sportivilor ieșeni. Numărul impresionant de 
elevi și studenți, de tineri care lucrează în marile 
întreprinderi ale municipiului, lași poate fi valorificat 
deplin de către cei investiți cu o asemenea misiune. 
Față de materialul uman ce îl are la dispoziție, de 
cadrele didactice de specialitate, perspectiva aducerii 
sportului de performantă pe un plan corespunzător 
este reală...

— Aceasta este și părerea noastră. Tineretul ieșean 
iubește sportul — ei nu mai practică, ca altă dată 
doar fotbalul — este animat de dorința de a da țării, 
loturilor reprezentative, nu numai cite un scrimer. 
luptător sau atlet, ci zeci de sportivi, reprezentind cit 
mai multe discipline — atletism, volei, rugby, hand
bal, baschet, tir etc. O colaborare, o unitate de acțiune 
mai eficientă între toți factorii cu răspunderi sau cu 
atribuțiuni în domeniul activității sportive de perfor
manță va facilita parcurgerea acestui drum către vîr- 
ful piramidei sportive. Vom pleda și vom căuta să 
asigurăm permanent o asemenea colaborare, așa chiti 
ea există în toate celelalte domenii de activitate, pen
tru a face înfloritor județul și pe plan sportiv.

Gata de start, intr-o nouă

sorul de geografie Stelian Chirlac are 
merite deosebite tn această reușită, la 
fel ca șl inimoșii components ai echi
pajului.

Se înțelege că vom persevera pe 
acest drum de inițiere a turismului 
de masă Ia nivelul tuturor detașa
mentelor de pionieri. Este o modali
tate fericită de a petrece timpul li
ber In aer curat, de a face sport, de 
a cunoaște locuri și oameni, realiză
rile harnicului nostru popor. Unele 
deprinderi practice completează bilan
țul acțiunilor turistice pe care le vom

cicloturistică. Eroi — pionierii jude- 
i lași

diversifica continuu, In toate anotim
purile și, mai ales, indiferent de con
dițiile atmosferice. Organizate bine, 
vara ca și iarna, acțiunile turistice 
cu pionierii exclud apariția unor sur
prize. Experiența anilor din urmă ne-a 
dovedit-o.

prof. ROMICA ROMAN

șeful secției sport-turism 
a Consiliului județean Iași 
al Organizației pionierilor

SUB EGIDA ORGANIZAȚIILOR U.T.C

NUMEROASE ACȚIUNI Șl INITIATIVE
ÎN SLUJBA SPORTULUI

• An al activității sportive de 
masă, 1972 a coincis — chiar dacă 
ne referim numai Ia primele 9 luni 
— cu un bogat bilanț, care onorea
ză tineretul ieșean Un Prim ele
ment de referință i prezența în aso
ciațiile sportive de la sate a tinere
tului studios din școlile și facultă
țile municipiului Iași care au fă
cut reușite demonstrații sau au 
susținut întreceri sportive mult a- 
preciate de localnici. Comunele cele 
mai des vizitate — Belcești, Cotna
ri. Lețcani, Tomești, Gropnița ța.

• în același context se înscrie și 
acțiunea inițiată de uteciștii de ia 
Fabrica de mobiiă din Iași de a 
confecționa mese pentru tenis la un 
preț accesibil asociațiilor sportive 
în acest fel mai bine de 40 de uni
tăți sportive, în special de la sate, 
vor putea să-și desfășoare o activi 
tate tot mai îndrăgită de tineretul 
din comunele ieșene. Se experimen
tează de asemenea confecționarea 
de jocuri de șah din material pias-

tic. la o scară largă, fapt care ar 
impulsiona activitatea șahistă a e- 
levilor și în general a tineretului 
din acest județ. Sînt două iniția
tive vrednice de toată lauda pe 
care am dori să le putem evidenția 
și la nivelul altor județe.

• După modelul „Cupei tineretu
lui de la sate" și în școlile din mu
nicipiul Iași au fost organizate com
petiții la cîte 2, 3 discipline spor
tive. De evidențiat seriozitatea a- 
cordată acestei acțiuni mai ales în 
asociațiile sportive ale liceelor nr. 
4, 5, 8 și a liceului de construcții 
mașini.

• Ciștigă un teren tot mai larg 
atletismul. Fenomenul este aproape 
general în întregul județ. într-un 
fel faptul apare explicabil; multe 
din probele atletice sînt accesibile 
tineretului din școli, de la sate. Cu 
puțină imaginație fiecare asociație1 
sportivă își poate stabili un tra
seu pe care șă desfășoare întreceri

Mz

de cros sau amenaja sectoare pen
tru sărituri și aruncări.

e „Școala mea, mîndria mea 
Iată o altă inițiativă a tineretului 
ieșean, a celui din școli mai ales, 
materializată prin organizarea unor 
întreceri sportive la maj multe dis
cipline. Nota 10 colectivului de e- 
levi și profesori fle la Liceul de 
construcții mașini din municipiul 
Iași și îndeosebi neobositului pro
fesor de -‘educație fizică Ion Carpo- 
vici. De altfel acesta nu este la 
prima evidențiere pentru pasiune 
și vrednicie în munca de dascăl de 
sport.

o în multe așezări ale județului 
sportul se bucură de atenția părin
tească a organelor și organizațiilor 
de partid. Un exemplu din multele 
existente în județul Iași îl oferă 
comuna Vlădeni. Primarul Vlădeni- 
lor, tovarășul Constantin Simiga 
este și președintele asociației spor
tive...

'*t. ycy'yt xu. ■*rs **tv zfs 'r 'Is 'fx nx V >, “

Lala Bo-

la a doua 
disciplină,

Aceasta este echipa „Femina", primul „ti" al ieșencelor îndrăgostite 
de fotbal,.

U* xly »b

FEMINA", MAI MULT DECIT O PROMISIUNE
Femlna" este replica fotbalistelor 

din Iași dată băieților, a celor de la 
Politehnica îndeosebi. Peste 20 de fete 
— toate din județul sau municipiul 
Iași — au pus bazele, în primăvara 
anului 1970, unei echipe redutabile, 
care din 25 de meciuri susținute pînă 
acum n-a pierdut decît două, în timp 
ce in alte 6 au terminat la egalitate.

Bilanțul este notabil și antrenorul 
Marius Beraru are toate motivele sâ 
se declare mulțumit. Fetele sale au 
fost bine selectate — toate foste spor
tive : atlete, handbaliste, voleibaliste 
etc. — ele dovedesc astăzi, 
pasiune sportivă, talent, 
dorință de autodepășire.

Căpitanul „Feminei" este ___ ....
tocan, profesoară de educație fizică,

ci tînără energică, un model de con
duită sportivă și civică. Mina dreaptă 
a antrenorului, ea a ajutat substan
țial la cristalizarea echipei, adunînd 
în juru-i eleve, tinere muncitoare, 
studente și foste colege de facultate.

— Ce crezi,. Lala Bolocan, despre 
viitorul fotbalului feminin ?

— 11 văd cel puțin la fel de ade
menitor și de interesant ca și cel 
masculin. Dar, cu o condiție : oficia
lizarea unui calendar competițional, 
care să faciliteze formațiilor similare 
din țară o activitate continuă, la ni
vel de zone și — de ce nu ? — chiar 
republican !

După București, Ploiești, Arad, Me
diaș, Suceava, Săvinești, Galați, Ora
dea și Roman, iată și lașul răspunde 
prezent în fotbalul feminin.

Pagină redactată de Tiberiu STAMA
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PITEȘTIUL PREGĂTEȘTE PRIMIREA REALULUI
IAR RAPIDUL PLECAREA LA VIENA

La Pitești, evenimentul de 
miercuri 25 octombrie — jocul cu 
Real Madrid — stîrnește un inte
res justificat. Avînd în vedere ce
rerea mare de bilete, acestea vor fi 
puse în vînzâre din timp, urmînd 
ca în Ziua jocului casele să fie 
închise. Această, măsură a fost luată 
pentru a se evita aglomerările în 
orele premergătoare jocului. Au fost 
puse la punct toate amănuntele 
organizatorice pentru ca partida să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții. Conform unei hotărîri a birou
lui clubului, la acest joc sînt va
labile'numai legitimațiile de ziarist 
însoțite de u . tichet special.

în tabăra fotbaliștilor argeșeni 
pregătirile speciale au început chiar 
din această săptămînă. Nu sînt in
disponibilități. A reluat antrena
mentele și Cassai. Toți jucătorii sînt 
conștienți de importanța jocului, îl 
tratează cu toată seriozitatea și sînt 
hotărîți să nu rateze posibilitatea 
unei afirmări pe plan european. 

F După meciul de campionat de sim- 
bătă de la Brașov, cu Steagul fOȘU, 
jucătorii de la F. O. Argeș se vor 
reîntoarce la Pitești unde își vor 
continua zilnic antrenamentele.

Delegația echipei Real Madrid 
(jucători, conducători, ziariști) și-a 
anunțat sosirea pentru luni la orele

19,15. De la aeroportul Otopeni un 
autocar îi va transporta pe madri
leni la Pitești unde vor fi găzduiți 
la hotelul „Muntenia’*. Marți după 
amiază antrenorul Edmundo Munoz 
a programat 
antrenament

ROZNAI SI NĂSTASE:
CURSA CONTINUĂ

Petrolul — Farul : TR. MOARCAȘ 
(Brașov), ajutat la linie de I. Barbu 
(Deva) și V. Cioc (Mediaș) ;

Rapid — Dinamo : P. SOTIR (Me
diaș), ajutat de F. Coloși și G. Va- 
silescu I (ambii din București) ;

C.F.R. Cluj — „U“ Cluj : N. PE- • 
TRICEANU, ajutat de I. Urdea și 
A. Munich (toți din București) ;

L’nlv. Craiova — Jiul : M. RO- 
TARV. ajutat de V. Buimistriuc și 
T. On: ga (toți din Iași) ;

V.TJU
Z. SZECSEI (Tg, Mureș), 
S. Marian (Sighișoara) și 
(Tîrnăveni) ;

C-S.M. Reșița — A. S.
G. POPOVICI. ajutat de C. Drago- 
-.escu ș: I. Hrisafi (toți din Bucu
rești) ;

Steaua — Sportul studențesc : 
A. PtRVV. ajutat de G. Micloș și 
G. Dnagomir Roți din București) ;

steagul roșu — F. C. Argeș : GR. 
BÎRSAN. ajutat de Gh. Ștefânescu 
«; T. Trofin (toți din Galați).

Sport Club Bacău :
ajutat de 
N. Barna

Armata :

cea mai resimțită 
noastră națională, 
Dumitrache și ezi- 
începe să găsească

• ••
Cu Roznai și Năstase cîștlgațl 

pentru lotul reprezentativ se va 
privi cu totul altfel viitorul e- 
chipei naționale. Pentru că ideea 
tactică de bază a ei se va modi
fica în funcție de disponibilită
țile ofensive ale acestor jucători 
tineri, proaspeți, neblazați. Și va 
mai produce ceva, sîntem siguri, 
ofensiva Roznai — Năstase : acea 
reacție pe care o tot așteptăm, 
și o și subliniam la început : 
reacția foștilor... și posibililor 
viitori titulari, ca și a altor noi 
candidați ; Kun II ne-a și dat 
un mic semn de viață de la 
Arad, îl simțim și pe Rugiubei 
gata să intre în horă și îl vom 
numi abia la urmă pe Troi, „lo
cotenentul" lui Dobrin, capabil 

' să facă .— cu Roznai și Năstase
— un trio din acest grup al ma
rilor noastre speranțe din cen
trul liniilor de atac. Argeșeanul 
e mereu acolo, la întîlnirea cu 
mingile-gol și nu lipsește ca ur
mare din comunicările modifică
rilor de scor ale crainicilor sta
dioanelor de prima divizie.

O zonă fără multe puncte de 
Inspirație sau de sprijin, cu pu
țin timp în urmă, se populează 

. în acest început de toamnă. De- 
săvîrșirea acestor promisiuni e 

’ legată de îndeplinirea unui con
tract cu obligații pentru toate 
părțile : jucători — vechi și noi
— candidați pentru fortificarea 
atacului naționalei ; antrenorii 
lor și ai naționalei ; cluburile 
care îi au în efectivele lor pe 
subiecții rîndurilor noastre. Orice 
trădare a deplinei corectitudini 
în colaborarea dintre numiții 
factori va provoca iarăși dispa
rițiile acelea dureroase și grave 
din cursa pentru consacrare sau 
reafirmare în care — din neferi
cire — fotbalul nostru deține re
corduri de riepgâlat. Ar putea 
urma această listă a prăbușirilor, 
dar ne gindim că nu de pesi
mism e nevoie acum. Trebuie să 
credem că în toamna lui 1972 
vom înregistra cea mai bogată 
recoltă de centri atacanți din 
toate sezoanele care s-au scurs 
de la „meciul de pe Wernbley" 
și pînă acum...

Defecțiunea 
de echipa 
după eclipsa 
țările Neagu, 
remedieri pline de promisiuni ? 
Așa sînt semnele care, prin re
petarea lor, ne obligă să le scoa
tem din categoria întîmplărilor. 
E pe de o parte un început de 
revenire al celor doi „bătrîni" 
internaționali de care pome
neam ; dar există, mai cu sea
mă, o ofensivă purtată cu o dîr- 
zenie de care fotbalul nostru 
simțea nevoia, de o pereche de 
foarte tineri centri înaintași. 
Roznai și Năstase, iată cuplul 
de „spărgători de apărări" care 
nu vor juca probabil niciodată 
împreună dar e firesc să apară, 
alături, în lotul reprezentativ 
peste cîteva zile. Și unul .și altul 
au jucat remarcabil în ultimele 
etape ; și unul și .altul sînt din 
categoria jucătorilor căutați cu 
insistență, a acelor luptători de 
prima linie care nu știu ce _e 
pasa înapoi ci doar angajarea în 
șarje spre poarta adversă. Unul, 
Roznai, parcurge o ascensiune 
limpede, îmbucurătoare prin fi
rescul ei ; sperăm ca mediul din 
Valea Jiului să-i. favorizeze pe 
măi departe afirmarea. Celălalt 
— Năstase, linul dintre produșii 
acestei școli care nu s-a bucurat 
de satisfacțiile reușitei ei, școala 
din str. dr. Staicovici — a înregis
trat o teribilă cădere în drumul 
său, tocmai în momentul cînd in
trarea cu drepturi definitive în 
echipa națională se arăta ca imi
nentă. Cauzele sînt și. de ordin 
personal, le știe mult mai bine 
Năstase decît noi ; sînt și de altă 
natură, acestea au fost mai des 
și mai direct pomenite. Cea mai 
importantă, utilizarea pe un post 
in care niciodată n-a strălucit 
sau folosirea cu intermitente, in
suficientă spre a-i reda incisivu
lui centru atacant de la Steaua 
și încrederea și forma lui de o- 
dinioară. Acum, in sfirșit, cre
dem că și prima grupă de ob
stacole a fost înlăturată iar ope
rațiunea de eliminare a celei de 
a doua se face sub ochii noștri, 
in campionat. Năstase a primit 
cu regularitate tricoul cu ni'. 9 
și l-a onorat cu locul de got- 
geter.
&\\\\\\\\\\\^

carii . <&p. —-știior (duminica soara. 
cu avionul), și hotelul unde vor fi 
cazați bucureștenii (Wimberț). și 
programul de pregătire din Austria 
care cuprinde două antrenamen'e, 
dintre care unul Ia lumina reflec
toarelor. pe stadionul pe care 
va dispe-a partida de mi 
seara Urmează "a jocul de

A. VASILESCU

BOXERILOR
Ce

pentru jucătorii săi un 
de acomodare.

rulat în această parti- 
lot pe care-1 are la

F. C.
Victorie clară a echipei bulgare, 

facilitată și de faptul câ antrenorul 
C Teașcâ a 
da întregul 
dispoziție.

Rapidul se 
pelor" prin

se intimplă cu
de box a Capitalei a luat

VORBESC...CIFRELE
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dumi
ci mai ridicat grad 

au avut partidele de 
■re Dinamo și .Stea- 

re-jedU« Ra:ndșf Petrolul, 
corei uzi# conduc »tit co

lor sportivi, cît și 
or si ale observato- 
ul dintre cei doi 
oartide. V. Topan, 

face față problemelor 
jocul, orestind 
lipsuri »n me
ii rasU- 
erie in această 

federal. Iun 
Vfetrajsl. Oră să influen- 
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gîndește la ,,Cupa cu- 
prisma campionatului. 

Partida de sîmbătă cu Dinamo e 
considerată în Giulești drept testul 
nr. 1 în stabilirea echipei pentru 
primul meci de la Viena, de miercuri 
25 octombrie (meci în care nu va 
juca Pop, care își va consuma ast
fel ultima etapă de suspendare). în 
relevarea formei de ultimă oră a 
echipei (și se speră într-o renaș
tere a feroviarilor) și a speranțelor 
pentru prima manșă din acest al 
doilea tur al „Cupei cupelor'. în 
programul giuleștenilor pentru me
ciul cu Rapid Viena, meciul cu Di
namo nu reprezintă, însă, singurul 
punct. La ora actuală, antrenorul 
Gh. Nuțescu se află la Innsbruc <_ 
unde va urmări astăzi meciul ce 
campionat al team-ului vienez. ur- 
mînd ca mîine, la întoarcere, să 
dezbată notațiile sale, in funcție de 
care se vor stabili mijloacele de 
replică ale echipei din Grant. La 
ora actuală se cunoaște și data pJe-

După șapte etape
in Divizia A

ca
: 4 m
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CAMP^UTUL EO PtLO’

TMEBET-REZERVE

Meci ^mical
GALATI - OUNAV RUSE 0-3 [0-1]

Tn evoluția oaspeților, a 
sicnat jocul deschis, ut atac.

Au înscris: Marinau țmin. ăl. 
tanov (nun. 50) și Hristtsc (

T SIRJOPOL-eo-ts

PREZENȚE NOI IN RINDUL 
FRUNTAȘI DIN CAPITALĂ

Comisia
inițiativa organizării unei partide 
amicale între selecționatele de tine
ret ale orașelor București și Belgrad, 
Gala organizată sîmbătă seara, în 
sala Giulești, a reunit într-o între
cere interesantă pe cei mai buni 
tineri pugiliști din Capitală, s.lec- 
ționați în urma a două reuniuni de 
verificare. Dată fiind valoarea recu
noscută a boxerilor din Iugoslavia 
si maniera combativă în

fel Sit»!

secția de juniori a clubului
internațional (cazul greului Constan
tin Dumitrașcu, care n-a susținut 
decît cîteva meciuri în scurta sa 
carieră sportivă), aiții dovedind, ir. 
schimb, calități ce-i pot duce repede 
spre vîrful piramidei valorice a 
sportului cu mănuși. Afirmind a- 
ceasta ne gindim la tineri ea Vasile 
Croitoru (Metalul), Petre Anton 
(Rapid), Mihai Ploieșteanu TProgre- 
sul), Teodor Dinu (Voința) și, in 
special, la juniorul de la Viitnrul. 
Viorel Bobe.

Dacă, ceilalți tineri pugiliști evi
dential sînt mai cunoscuți iubito
rilor sportului cu mănuși din Capi
tală, Viorel Bobe a constituit pen
tru noi o mare și plăcută surpriză. 
Elevul antrenorului Dumitru Gheor
ghiu este un element dotat cu fru
moase calități, care și-a însușit 
foarte bine a.b.c.-ul acestui sport. 
El practică un box modem, în linie, 
apreciază bine distanța de luptă și 
beneficiază de o mare viteză de 
execuție. Bobe a demonstrat o 
foarte bună orientare in ring pentru 
scurta sa experiență competițională.

In rindul tinerilor care ar S de 
dorit să intre in evidența fede
rației și urmăriți mai atent în pre
gătire și competiții Includem și pe 
cei doi „stingaci". Mihai Ploieșteanu 
(Prdgresul) și rapidistul Petre Ak- 
ton. In afara eficacității loviturilor, 
Ploieșteanu a dovedit o bună orien
tare în ring, intr-o dispută eu

sut eupe » » »-

JOI, IN CAPITALĂ
PROGRESUL

greșul din Capitală 
o intilnire amicală 

zionara C

METALUL MIJA
Metaiu! Mija. Partida va începe Ia 
ora 15.30. Eftimie IONESCU

CITIȚI AZI ÎN NUMĂRUL
334 AL REVISTEI

Vînrel Bobe {Viitorul) este o veri
tabilă „speranță." a antrenorului 
Dumitru Gheorghiu și chiar a bo

rului românesc
Fotoi I. MIHAiCĂ

.-.u-t'i.

evoluează în ring, rezultatul de 8—3 
în favoarea pugiliștilor bucureșteni 
îi onorează pe învingători.

Așa cum arătam și în scurta cro
nică a meciului, echipa oaspe- a cu
prins cîțiva pugiliști cunoscuți în 
arena internațională, unii partici- 
panți și la campionatele europene 
de Ia București : Dragan Miciovici 
(cocoș) și Miroslav Popovici (semi
grea). In afara acestora, oaspeții au 
prezentat cîțiva tineri boxeri foarte 
puternici, capabili să facă față unor 
întîlniri dificile, ca Mile Radu (semi- 
muscă), Iso Raitovski (muscă), Laza 
Kraitor (pană) și Nicola Vlasici 
(grea).

Garnitura aliniată de antrenorii 
bucureșteni n-a fost omogenă, unii 
dintre pugiîiștii selecționați fiind 
incomplet pregătiți pentru un meci

JO!, O NOUĂ ETAPA ÎN CUPĂ
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Joi, are loc in Capitală o nouă 
etapă în cadrul Cupei Municipiului 
București la rugby. Iată programul 
zile : teren Ghencea — ora 16 : 
Steaua — Grivița roșie : teren Glo
ria — ora 16 : Gloria — Sportul 
st dențesc ; teren Vulcan — ora 16 : 
Vulcan — Dinamo. Partidele se a- 
nunță extrem de interesante, c” atît 
mai mult cu cît în această etapă 
se dispută și tradiționala intilnire 
Steaua — Grivița sau că jucătorii 
de la Vulcan vor încerca să se re
vanșeze în fața dinamoviștilor pen
tru înfrîngerea, suferită în campio
nat Și jucătorii Gloriei vor încerca 
să se reabiliteze în fața suporte
rilor lor în partida ce o susțin cu 
studenții bucureșteni. (G. Rosner).

înțeles să se pregăteasc 
dată echipele noastre f

Din aceste motive, apropierea cri 
melor jocuri din «adm* grxzpei 
campionatului diviziei A na j 
trece neobservată, cu atît ~ai 
cu cit există toate condițiile ca 
această principală dispută a cal< 
darului intern să aibă o cestășur 
ceva mai agitată, mai bogată fr. 
elemente noi. cu alte cuvinte mai 
atractivă decit precedentele. Pre
zența, oarecum neașteptată, dar pe 
deplin meritată a echipei Dunărea 
Galați In acest eșalon de frunte a! 
hocheiului nostru constituie, fără 
discuție, un fapt nou și avem con
vingerea că gălățenii nu se vor li
mita (în cazul cînd efectivul lor va 
rămîne același '.) doar la un rol de... 
sparing-partener. Pe de altă parte, 
tinerețea și forța de joc a actualei 
formule de echipă pe care o pre
zintă C. S. Miercurea Ciuc repre
zintă și ele o garanție că „viața" 
echipelor fruntașe Dinamo București 
și Steaua nu va fi deloc ușoară și 
că lupta pentru titlu nu va avea, 
ca în anii trecuți, doar un simplu 
caracter de duel direct intre aceste 
două feamuri.

Și pentru că tot a venit vorba 
despre ele, să precizăm că începu
tul sezonului a fost net favorabil 
dinamoviștilor, care au luat o op
țiune (mai mult morală, deocam
dată) asupra principalilor lor adver
sari prin categorica victorie din fi
nala „Cupei României". Așa cum 
subliniam la încheierea acestei în
treceri, rezultatul meciului final a 
reprezentat o surpriză doar prin 
proporțiile sale, deoarece compor
tarea anterioară a celor două echipe 
lăsa clar să se vadă superioritatea 
dinamoviștilor. Si această superiori
tate nu a fost întîmplătoare, deoa
rece pregătirea formației Dinamo 
București a fost, în general, parcă 
mai bine. concepută, mai al ,-s dacă 
privim lucrurile în comparație cu

000000este luată de la început 
fiecare' meci.

norocos a fost Victor 
căruia jucătorii Farului ■ i

..Ce 
scrie el — . dacă toate 

______ ... apăra șansele intr-un 
mod atît de sportiv”. Ne-am permite 
o completare Ia aceste înseninări, pe 
cart Victor Pădureanu a uitat s-o 
tacă : în cazul Farului și al Uni
versității, ce bine ar fi dacă ÎNTOT
DEAUNA aceste două formații și-ar 
rpâra șansele in acest fel I

Jack BERAR1U

ce povestea
aproape in

Un arbitru..
Pădureanu, ------- ,-------
și ai Universității Craiova nu i-au 
creat nici un fel de probleme. *' 
bine ar fi — 
echipele și-ar

Dumitrache ti va completa cu com
portări asemănătoare ce se vor re
flecta și în randamentul lui tehnic. 
Și, cum nu credem in.„ deochi și in 
alte povești de-acestea. ne-am grăbit 
să consemnăm această victorie a lui 
Dumi’-rache asupra lui Însuși...

La fel de greu, presărat cu ob
strucții, cu încălcări ale regulilor 
de joc, s fost și celălalt meci de la 
București. Rapid — Petrolul. Relevînd 
acest lucru, observatorul federal, C. 
Drăgușin, apreciază cu attt mai mult 
arbitrajul lui N. Hainea, pe care ii 
notează cu 9. Muiți jucători au fost 
avertizați in acest meci, pentru dife
rite abateri Printre ei nu figurează 
și Răducanu. dar observatorul fede
ral ii reproșează acestuia un gest la 
adresa unui adversar (Doru Niculae). 
Și n-au trecut decit cîteva zile de la 
..ub.imu! avertisment" primit din par
tea clubului, după maltratarea lui 
Rămureanu.„

Dar apropo je avertismente: iar 
am irtilnit numele iui Seagu (Rapid) 
si lifâleanu (Universitatea Cluj), 
printre locatorii cărora arbitrii le-au 
arătat cartonașul galben. Judecate 
izolat abaterile acestor jucători nu 
reclamă intervenția Comisiei de dis- 
riptîni Dar, adunate — și poate că 
ar trebui făcut acest bocru. atît in 
razul iui Neegu si Uifâleanu. cit și fn" 
Ite cazuri — ele ar putea Ti socotite
încălcare cu persistență a regulilor 

e joc. pentru rare sancțiunea arbl- 
■_.oi — avertîMMntui — asare midi 
rea bSr.-di si ineficace, dis moment

• COMENTARII ASUPRA ETAPEI 
A Vll-a A DIVIZIEI A (cronici, con
fidențe, notele acordate jucătorilor 
și arbitrilor, echipa săptămiHii, «- 
chipa campionatului, clasamente).

• Două pagini de observații și 
dezbateri asupra JOCULUI EXTRE
MELOR echipelor de 
etapa de campionat

• La INTERVIUL 
antrenorul NICOLAE

• 
moi 
ziei

•
TORII".

• ÎN PAGINILE EXTERNE : 
balul independent al lui... Indspen- 
diente ; Amărăciunea lui Facchettî; 
Secvențe din fotbalul european ; 
Un interviu cu Helmuth Schon ; 
Anticipări la grupele C.M., etc.

• O pagină de MAGAZIN EX
TERN.

• Rubricile obișnuite ale revis
tei : Cornetul scriitorului, Prim- 
plan, Carnet extern, Din fotbalul 
internațional, Campionatele națio
nale pe continentul european.

• Ultimele știri din taberele lui 
REAL MADRID și RAPID VIENA, 
viitoarele adversare ale echipelor 
noastre în Cupele europene.

Divizia A, in 
de duminică. 
SAPTAMINÎI, 
PROCA.

Cronici de la citeva din 
importante jocuri ale

B.
Rubrică „DIALOG CU

P.S. Am parcurs și foaia de arbi
trai al lui Gheorghe timona care a 
condus „compelent si autoritar”, după 
cum scrie observatorul federal, V. 
Vasiliu. meciul Corvinul Hunedoara - 
Politehnica Timișoara. ..La termina
rea jocului — scrie Gh. Limona. in 
foaia de arbitraj, am fost informat 
de către observatorul federal, că an
trenorul Politehnicii, Ion lonescu. a 
avut o ieșire ireverențioasă față de 
noi. arbitrii".

Antrenorul Ion Tonescu nu este 
la prima abatere de acest fel si nici 
la prima abatere, in general. El își 
permite, de pildă, să vină la meciuri, 
pentru a-și asista echipa, în ținută 
de stradă Pină acum, n-am auzit 
cuvfntuj Co’eRtului central al antre
norilor. nici In cazul lut, nici al 
aiior antrenori care hi permit.- dero
gări de la disciplină.

cele 
Divi-□eexa «o*

—* .
LM La AăL.

-» *
• n T
lin Tipss

^3 r. «as*:
cu ciL cu «

.. dir.ia

tribuție a c.____ .
tui rea formației- Sin 
tant ai clubul ui 
Mare a fost Con 
introdus in echipă 
grei de valoare. Si 
este cu at it mai mare 
în urmâ, tinerii pug 
viști erau prezenți in numă 
mare in finalele campionai 
nicipa! de juniori, ca ți 
pe țară sau in lotul nat 
se intimpiă oare cu secția de 
niori a clubului Dinamo care 
o frumoasă tradiție in depistarea și 
pregătirea unor elemente talentate 
pentru boxut de performanță ?

în schimb, constatăm cu satisfac
ție prezențe tot mat frecvente tas 
rindul fruntașilor boxului m-nAnex 
(tineret) din secțiile cluburilor Pro
gresul. Metalul ș 
Steaua. Raptd. 1

■

O ETAPĂ DECISIVĂ
C.A.U. ro decide noua campioană

CITI-

Fot-

RALIUL AUTOMOBILISTIC 
LOTO-PRONOSPQRT

mrea pestE: 
;e nu sini 
osrd tn

care si-a sch.mbat.
structural componența 
cate, continuă să și'-c 
un sezon la altuL M 
de mirare că forma 
nucleu de bază comp 
toate marile echipe de hochei, 
tr-una sau două linii de atac per
fect .sudate și din minimum două 
perechi de fundași omogene. Lipsită 
de această structură, echipa își 
pierde brusc personalitatea la pri
mele dificultăți, așa cum s-a intim- 
plat în ultimele două partide cu 
principala sa adversară Dinamo 
București.

Dar, poate că, așa cum campio
natul trecut ne-a relevat creșterea 
treptată ca omogenitate și forță su
fletească a actualei campioane a ță
rii, și această ediție a întrecerii ne 
va oferi, însfîrșit, ocazia de a con
stata reclădirea și sudarea echipei 
Steaua. Lucru foarte important, 
pentru că în acest fel lotul repre
zentativ va avea la dispoziție nu 
jucători izolați, ci linii de atac sau 
perechi de fundași gata formate și 
călite în focul luptelor din cam
pionat

Sub acest semn, al unei generale 
creșteri valorice, așteptăm să în
ceapă noua ediție a întrecerii, spe- 
rînd că ea va contribui direct la 
buna pregătire a echipei reprezen
tative, în vederea dificilului exa
men pe care aceasta îl are de susți
nut în cadrul grupei B a campio
natului mondial.

im.-.-je s 
lentru pz 
siei ecîzp 

i citiră ii. Vl ia
lag* îda>
e rapj~je

«ieri 
a tării 
Unțâ

neisîru crima divizie 
t-rea preriBtă o imper- 
de -nare. deoarece la 
un’ar dintre Rapid si 
Argeș și Brașov vom

Lacul Herăstrău a găzduit, recent, 
un reușit concurs nautic la star
tul căruia s-au prezentat numeroși 
sportivi. Este vorba de -Cupa Bucu
rești” la caiap-canoe, întrecere tra
dițională, rezervată fondiștilor. Fru
moasa competiție, care s-a desfășu
rat pe un traseu de aproximativ 
2 000 m, a reunit juniori și seniori 
aoarținînd cluburilor Dinamo, Olim
pii Rapid, Clubul sportiv școlar. 
Energia, • Șc. sp. nr. 2, și Clubul 
nautic universitar. Trofeul pus în 
joc a fost cîștigat de tinerii de la 
Clubul sportiv școlar prezenți la a- 
ceastă reuniune cu .echipaje com
plete, ambițioase, bine pregătite.

REZULTATE (primele trei locuri) t 
caiac simplu — ștafetă : junioare :

ȘCOLARII DE LA C.S.S. AU 
CIȘTIGAT „CUPA BUCUREȘTI"
C-N.U- (V. Petre. D. Simion, V. Pas
cal, E. Constantin) 31:00, 2. C.S.Ș. 
32:13, 
niori : 
țescu, 
limpia 
23:45 ;
(Coman. Moianu, Grădișteanu, Ma
tei) 26:15, 2. C.S.Ș. 26:49. 3. C.S.Ș. II 
27:05 ; eanoe simplu — ștafetă: ju
niori : 1. Dinamo (Pătrașcu, Mure- 
șan, Dincă, Ungureanul 30:52, 2. O- 
limpia 31:22, 3. Olimpia II 36:37 ; 
seniori : l. Rapid (Cîrlig, Modoran, 
Sultana, Mihai) 33:16, 2. C.S.Ș.:5t.

Clasament general : 1. Clubul
Sportiv Școlar ; 2. Olimpia : 3. Șc. 
sp. nr. 2 ; 4. Dinamo ; 5. Rapid ;
6. C.N.U. ; 7. Energia.

3. Șc. sp. nr. 2 33:24 ; ju- 
1. Olimpia (Franguloiu. Ni- 

Manea, Eșeanu) 24:14, 2. O-
II 29:17, 3. Șc. sp. nr. 2 
seniori : I. Șc. sp. nr. 2

cunoaște echipa ce va părăsi scena 
primei competiții cu caracter repu
blican.

înaintea clasamenteleacestei
diviziei A se prezintă astfel :

GENERAL

1. C.A.U. 4 4 0 0 4-335
1 Dinamo 4 4 0 0 4-255
3. Steaua 4 4 0 0 4-124
4. Brașov 4 2 0 2 — 71
5. Metalul 4 1 0 3 — ?4
ft. Argeș 4 1 0 3 — 50
7. Cluj 4103 -102
8. Timiș 4 10 3 —214
9. Rap’d 4 0 0 4 —173

MASCULIN
1. C.A.U. 4 4 0 0 4-24?
2. Steaua 4 4 0 0 4-197
3. Dinamo 4 4 0 0 4-163
4. Brașov 4 2 0 2 - 11
5. Metalul 4 1 0 3 - .7
6. - Argeș 4 10 3 —109
7. Cluj 4 10 3 —140
8. Rapid 4 0 13 —119
9. Timiș 4 0 13 —157

i . ^EMININ
1. Dinamo 4 4 0 0 4-87
2. C.A.U. 4 3 0 1 4-87
3. Argeș ’4 3 0 1 4-59
4. Clu j 4 3 0 1 4-38
5 Metalul 4 2 0 2 -7
6. Rapid 4 10 3 -54
7. Brașov 4 10 3 -60 :
8 Timiș 4 10 3 —77 !
9. Steaua 4 0 0 1 -73 1

8
8
8
42
2
2
o

a 
s a
6
4
22
2 
0

După crsn s-a mai anunțat, A. S. 
Lo'.o — Pronosport în colaborare 
cu A.C.R. București, organizează în 
zilele de 21—22 octombrie a.c. „Ra- 
. ... sxnobiustic al ciștigătorilor 
!a Loto — Pronosport”, competiție 
deschisă cîștigătorilor de autoturis
me '.a sistemele de joc Loto —' Pro
nosport.

Iată alte amănunte privind aceas
ta interesantă întrecere i Etapa I de 
concentrare turistică. In această e- 
tapă participanții vor trebui să ia 
startul în ziua de 21 octombrie a.c. 
între orele 7—9, in cadru festiv, 
a-..-, orașele organizatoare, din fața 
sediilor direcțiilor județene Loto — 
Pronosport sau a Filialelor A.C.R. 
Concurenții vor trebui să parcurgă 
traseele stabilite în prealabil pmă 
ia Sibiu, unde sosirea în această eta
pă este liberă în ziua de 21 octom
brie a c. între orele 16—17. iar. pen
tru cei ce pleacă din Constanța ș'i 
Iași sosirea este liberă între oreie 
16—18.

Otice minut de întârziere peste 
ora 17, respectiv 18, se penalizează 
cu 60 de puncte.

Întîrzierea de peste 90 de minute 
duce la excluderea din competiție. 
Itinerarul etapei a Il-a este ur
mătorul i Sibiu — Căliraănești — 
Rm. Vîlcea — Pitești — Găiești — 
Titu — București. Participanții vor 
mai fi supuși și la probele speciala 
de viteză și îndemînare, conform 
regulamentului concursului.

Autoturismele vor intra în con
curs, în clasament comun, împărți
te pe următoarele clase i clasa 1 i 
Trabant; clasa IIj Fiat 850 ; clasa 
III i Skoda ; clasa IV i Dacia 1100 ; 
clasa V i Moskvici ; clasa VI i Da
cia 1300; clasa Vn i Special (alte 
tipuri de mașini). Administrația de 
Stat Loto — Pronosport oferă la 
acest raliu, importante premii.

Anunțăm pe această cale că ce
rerile de participare la acest raliu 
se mai pot depune pînă în ziua de

19 octombrie 1972
Rubrică redactată 

de LOTO-PRONOSPOKȚ
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După dubla intllnire de popice cu reprezentativele de juniori ale R. D. G.

SPRE ATENUAREA
CRIZEI DE VALORI
Cei mai buni juniori români au 

luat startul în cursa pentru ocu
parea unui loc în echipele care vor 
reprezenta țara noastră la viitoarea 
ediție a campionatelor europene. 
Dubla întîlnire dintre reprezentati
vele României și R. D. Germane, 
precum și turneul individual al spe
ranțelor celor două țări — întreceri 
desfășurate sîmbătă și duminică pe 
noua arenă Rulmentul din Brașov 
— au deschis campania pregătirilor 
efectuate de tinerii noștri popicari 
în vederea confruntărilor progra
mate, anul viitor, în Cehoslovacia.

După cum se știe, în proba pe 
echipe victoriile au fost împărțite, 
iar turneul individual a fost do
minat copios de reprezentanții țării 
noastre, învingători i 
ambele clasamente. Ce 
pot trage după această 
care în compania unor jucătoare și 
jucători care se bucură 
meritat prestigiu în arena interna
țională ? In primul rînd, succesul 

- oarecum nesperat — repurtat de 
echipa masculină a României 
dauna puternicei ei adversare, 
notă — după o scurtă criză de 
lori — că specialiștii federației au 
căutat și au găsit elemente înzes
trate pentru marea performanță. Re
zultatul de 5 064 p.d. constituie un 
nou record al sălii, care avînd piste 
bine turnate, dar nerodate încă, a 
supus pe concurent! la un serios 
examen din toate punctele de ve
dere. Juniorii noștri s-au dovedit 
dornici de afirmare, principalele’ lor 
arme fiind jocul precis, pe culoa
rul indicat și puterea de luptă. O 
singură decepție : gălățeanul Cezar 
Lebădă,

Deși, la antrenamentele contro
late, toate fetele au arătat multă 
dispoziție de joc, în concurs au 
evoluat la un nivel mai scăzut. Ca-

merituoși în 
! concluzii se 
i utilă verifi-

de un bine-

m 
de- 
va-

liopia Băncilă (Frigul București', 
confirmînd bunele aprecieri din 
partida pe echipe, a cucerit trofeul 
individual cu 420 p.d.. Eugenia Ho- 
lesch (C.S.M. Reșița), rezervă in pri
ma reuniune, a doborît la indivi
dual 418 popice, Bălașa Mirică (La- 
romet Buc.), in progres de la o 
zi la alta (391 și 409 p.d.) — iată 
numai cîteva din jucătoarele care 
supuse unei atente pregătiri vor 
putea obține rezultate superioare. în 
schimb, singurele jucătoare menți
nute din echipa națională a
cîștigat anul trecut campionatul eu
ropean de la Galați. Vasilica Pintea 
(Rapid București) și Erika Szasz 
(Voința Tg. Mureș) au deziluzionat.

Pe tinerii popicari vizați pentru 
echipele naționale îi așteaptă alte 
confruntări importante. în vederea 
acestor verificări de natură să de
finitiveze formațiile reprezentative, 
iată cîteva constatări generale, des
prinse în urma disputelor cu junio
rii din R D. Germană, cotați prin
tre candidații la locurile laureate ale 

tOțl SP’pctiAnah' ‘ ti 
o n* 

or efectuate 
ce impune 

nută pentrt 
arilor. De 

parte dintre com 
sin

C.E. La a 
s-a c 
căril 
ceen 
susți

a x

insn^nre mai 
t omăt luarea a- 
icnca. o uuna 
iții loturilor nu 

consecvenți in alegerea punctu
lui de elan și de contact al bilei cu 
scindura de lansare, iar la -izolate'* 
s-au arătat deficitari la „canalele 
nuci", unde am numărat pe degete 
pozițiile in care au fost doborite din- 
tr-o singură bilă două popice. La fete, 
situația pare mai critică, ele ratir.d 
nepermis de multe lovituri la ..sin- 
guratice'* : 28 de bile în... gol în 
meciul pe echipe.

LASSE VIREN

EUROPENII AU DOMINAT

res;
12 ir

„SPORTIVUL

pioane.
Reprezentanta țării noastre. Di- 

—n~irr București, va evolua in pri
ma grupă programată 1a Lor.cra. 
alături de echipele Polytwhnik 
London. Akadrmik ■sofia. Amateur 
Dui'bnrc (R. F. a Germaniei) și 
Dinamo Moscova. Campionii Ron_ - 
n;ei se află la cel de al «~lea start 
in această competiție și au șanse 
man de a se clasa in prunele două 
locuri, calificindu-se deci pentru 
una din grupele semifinale.

La Atena, organizatorii au grupat 
echipele din două grupe preliminare, 
din rindul cărora vor obține califi
carea patru formații. Participantele 
sint Partizan Belgrad. O.S.C. Buda
pesta.

•Elveția! și Den Robben (Olanda). 
Din rindul acestor 18 formații re- 

. •: Mladost Za
greb. actuala deținătoare a trofeului. 

După terminarea meciurilor din 
cadrul grupelor preliminare, cele 8 
f.'rmaț;i calificate vor fi împărțite 
prin tragere la sorți în două grupe 
semifinale. Pentru organizarea în
trecerilor respective, in zilele de 
10, 11 și 12 noiembrie, și-au depus 
candidatura orașele Londra, Stock- 

m. Atena. Bj apesta și Moscova.

Traion IOANITESCU

In cadrul turneului internațional de tenîș 
de la Vancouver, jucătorul neo-zeelande3 
Brian Fairile l-a învins în două seturi, 
eu 7_ș, 6—3 Pe sud-africanul Cliff lzrys- 
dale. In alte două pat tide, contând pen
tru primul tur, australianul Allan Sten® 
l-a întrecut cu 4—6, 6—2, 7—6 pe 
Pasarell (Porto Rico), iar Phil 
(Australia) a dispus cu 6—3, 6—4 da
Don McCornflck (Canada).

Turneul internațional feminin Se toni» 
de la Boca Raion (Florida) a fost clȘU- 
gat de tinâra jucătoare americană Cheia 
Evert (in virstă de 11 ani). revelația 
actualului sezon. In finală, Chris Evert 
a învlns-o cu 7—5, 6-4 pe cunoscuta 
tenlsmană australiană Kerry . MelvLie. 
Reamintim că. în semifinală, Chris Evert 
a eliminat-o cu 6—4, 6—2 pe principal* 
favorită a concursului, campioana ame
ricană BlUie Jean King.

Ciclistul olandez Hennie Kuiper, ear» 4 
cucerit ia Mtlnchein medalia olimpică J® 
aur în proba de fond, a fost învins în 
curta disputată la Wiesbaden, dotată ou 
trofeul „Revanșa olimpică". Proba a i'®' 
venit -tânărului alergător francez Jean 
Missae în virstă de 22 de ani, care a 
parcurs 191 km în 5h 40:03. Pe locurile 
următoare s-au clasat Roman Humetbet- 
ger (Austria) și Hennie Kuiper, in ace
lași timp cu învingătorul.

In cadrul campionatului eehoslov*e 4® 
hochei pe gheață, liderul clasamentului, 
echipa Dukla Jlhlava, a susținut un mșci 
dificil în . deplasare cu formația
Ceske Budejovice. La capătul unul joc 
echilibrat, hocheiștil de la Duxia h»* 
lava au terminat învingători la imuta 
cu 3—2 (1—2, 1—0, 1—0).
■
Schimbare de lider în cursa ^J*!*,*! 
sase zile, care se desfășoară tn pre ^nt 
pe velodromul acoperit din BarJnul <xr* 
Stanțai. După 93 de ore, în care « 
fost parcurși 1 686.600 km, pe 
in clasament a trecut cuplul. 01an'j5S 
Rene Pl.inen - 1-eo Duyndam^ -94 
puncte. Ti urmeaza. la un tur, 
Sercu. (Belgia) - Va"ta) Fritz — Peffgen (R.F. a Garmșr-.e.) 
s< Schulze — Renz (R.F. a Germanie:).

S.K.S. Stockholm, 
Club Valenciennes 

(Italia), S.

Pelikan 
(Franța), Pro 

C. Antwerpen, 
(Finlanda) și 
sfîrșit, ultima

Recco
Helsingin Uimarit 
Ethnikos Pireu. în 
grupă se va desfășura într-un oraș 
din Olanda (probabil Hilversum) cu 
participarea formațiilor N. C. Bar
celona, Hermes S. K. (Danemarca), 
Ruda Hvezda Kosice, S. C. Lugano

HANDBALIȘTII S AR FI PUTUT REÎNTOARCE CUAUR"

LUNII SEPTEMBRIE
Atletul finlandez Lasse Viren 

fest aies de juriul Academie; Spor
turilor drept cei ma; bun sportiv 
al lunii septembrie. Reunit la Pa
ris sub președinția lui Jean de 
Beaumont, vicepreședinte al C.I.O., 
juriul l-a desemnat în unanimitate 
pe Viren drept sportivul lunii sep
tembrie pentru cele două titluri o- 
limpiee ale sale (5 000 m și 10 000 
m). . ca și pentru cele două recor
duri mondiale realizate pe aceste 
distanțe.

MOTOCROSUL DE LA HAMILTON
(CANADA)

Competiția internațională de’ mo- 
tocros, disputată la Hamilton , (Uaț 
nada) a fo->t dominaă de alergătorii 
europeni. Primul loc a revenit. bel
gianului Roger Deccșter. „care a con
curat pe o' motocicletă „Suzuki". 
Suedezul Ake Johnson s-a clasat pe 
locul doi, urmat . de finlandezul 
Hannu Mikkola.

Deși răcoroase, zilele de toamna 
slut din plin gustate de amatorii 
iachtingului din V.R.S.S. „Vintul 
bun" oferă pasionaților sportului cu 
pinze ore de plăcută recreere, in 
bărci, in mijlocul naturii, pe luciul 
apelor, lacurilor din împrejurimile 
Moscovei.

Secretarul Asociației internaționale d® 
box amator, Henri Richard Banks (An . 
elia), va ocupa, ineeplnd din anul 
postul de director tehme al 
internațional olimpic. în locul ml A™-mr 
Tabac. Rolul directorului tehnic 
în asigurarea unei iegâtur.> 
între CIO și federațiile sportive int»..ta 
ționale.

(Urmare din pag. I)

ve, în care recorduri mondiale, olim
pice și europene cădeau zilnic, răpuse 
de apriga dorință de victorie a tutu
ror concurenților, reprezentativa de 
handbal a țării noastre a ocupat, în 
final, locul III si a urcat pe podiu
mul olimpic.

Selecționata noastră s-a clasat pe 
locul III ca urmare a unei singure 
înfrîngeri, la un gol diferență, sufe
rită in fața echipei care a ciștigat 
titlul olimpic, a acelei ccdiipe care in 
mod unanim a fost socotită princi
pala favorită a întrecerii : IUGO
SLAVIA. Spunind acest lucru nu 
omitem să precizăm că Cehoslovacia, 
clasată pe locul secund, a treminat 
disputa cu două înfrîngeri si un meci

surarea partidei cu Iugoslavia, a de
monstrat acest lucru), dacă și în atac 
s-ar fi manifestat aceeași siguranță 
de care au dat dovadă jucătorii ro
mâni în apărare. Pentru că. intr-ade
văr. principala forță a echipei noas
tre în acest turneu a fost : A P A
RAREA.

Concludentă în această direcție este 
comparația dintre golaverajele pri
melor trei clasate și din care se vede 
clar că echipa română a primit cele 
mai puține goluri : Iugoslavia 122—89 ; 
Cehoslovacia 102—85 : România 98—82. 
Și aceasta, în ciuda faptului că repre
zentativa țârii noastre a avut de su
portat handicapul a 23 (I ! !) de arun
cări de la 7 m, din care — datorită 
portarilor Penu și Dincă — doar 16 
s-au transformat în goluri. Excelenta

a .fost cazul in 
R. D. Germane.

Din păcate, pc 
rilc nu au • mers 
nevoie, de pildă, 
activ cu pivoții.

partida cu echipa

1

[foto : TASS

EMERSON

Campion&tele mondiate de patinaj 4£ia' 
tic se vor desfășura anul viitor, la Bra
tislava, intre 26 februarie Și 6 mairt...

*

PROFIL

FITTIPALDI

CE ARATA ^RADIOGRAFIA1' LOTULUI?
Prezentînd cititorilor pe cei 16 jucători români din lotul ce s-a 

deplasat la Miinchen am preferat oricărui, alt mijloc de a-i eșalona 
(criteriul alfabetului, al vîrstei sau numărului de selecționări) pe cel 
al contribuției directe la reprezentarea handbalului românesc în această 
importantă întrecere internațională, așezindu-i în ordinea numărului de 
partide susținute la J.O,. De asemenea pentru o cit mai deplină edi
ficare a situației existente în selecționata .masculină de handbal, am 
trecut în acest tabel, clubul din care face parte fiecare jucător, vîrsta, 
numărul de jocuri la J.O. (în paranteză totalul selecționărilor), goiu- 

anilorrile marcate la J.O.' (in paranteză punctele 
pentru echipa reprezentativă)

1.
2.
3.
4.
5.

Cornel Penu (Dinamo Buc.) 
Alexandru Dincă (Steaua)
Virgil Talie (Universitatea Buc.) 
Cristian Gațu (Steaua)
Ghoorghe Gruia (Steaua)

6.
7.
8.
9.

Gabriel Kicsid (Steaua)
Roland Gunesch (Politehnica Tirh.) 
Werner Stockl (Steaua)
Simion Schobel (Universitatea Cluj)

10. Adrian Cosma (Universitatea Buc.)
11. Gheorghe Lieu (Dinamo Buc.)
12. Radu Voina (Universitatea Buc.)
13. Constantin Tudosie (Universitatea 

Valentin Samungi (Dinamo Buc.) 
Dan Marin (Dinamo Buc.) 
Ștefan Birtalan (Steaua)
Beneficiind de o astfel de „radiografie"

14
15
16

Are 26 de . ani (neîmpliniți) î 
este originar clin Sao Paolo ; are 
1,80 m înălțime și' 75 kg; căsă
torit; participă la cursele auto
mobilistice de la vîrstâ (le 20 de 
ani (formula III) după ce alerga» 
se în cursele de karturi și mo
tociclete ; prima cursă de formu
la I — iunie 1970 : prima victo
rie într-o cursă de formula I -- 
octombrie 1970 — „Marele Pre
miu al S.U.A.", la Watkins Glen ; 
campion mondial al piioților în 
1972'; are la activ șase victorii în 
cursele de formula I pentru cam
pionatul mondial.

Așadar, înainte de a împlini 23 
de arii, brazilianul Emerson Fitti
paldi irumpe în fruntea celor mai 
buni piloți de formula I din lu
me, cîștigînd detașat, cu mult îna
intea desfășurării ultimei probe, 
titlul de campion mondial la. au
tomobilism. Este cel mai tînăr 
campion al lumii pe care l-a a- 
vut automobilismul — vechiul re
cord de virstă aparținînd regre
tatului Jim Clnrk, „scoțianul zbu
rător", cîștigfetor al trofeului su- 
prom al conducătorilor la 27 de 
ani. In acelak! timp, Fittipaldi este 
al doilea' siil-american campion 
mondial, urrhîndu-1, după aouă 
decenii, faimosului Juan Manuel 
Fangio.

Fittipaldi s-a impus brusc in 
.urnea automobilului. Debutul sân 
spectaculos în cursele de formu- 
a î — a cîștigat un Mare Pre

miu după numai trei luni de la 
prima cursă este 
1971 de numeroasele 
'ase în 
pentru 
;ura su 
foarte hotărît, in 
mai buni 
din iume. 
soc FitUi 
Mai

reîncep întrecerile pentru I

tărim ofensiv lucru-, 
la fel de bine. Era 
de un joc mult mai 
Știm că în această 

privință ar putea fi invocată, ca cr 
scuză, îmbolnăvirea Iui Bota, princi
palul nostru pivot, ceea ce a obligat 
la o improvizație (Licu) și a deter
minat un debut (Stockl). Dar. ne pu
nem întrebarea : de ce acest nefericit 
accident a lăsat în urriia 
la Iotul național, un astfel

De asemenea, nu este 
vată definitiv problema 
de pe extrema stingă. Prezența lui 
Cosma pe dreapta este de acum o 
certitudine. Dincolo, insă ? Soluția 
Tudosie nu este încă pe deplin clară 
din cauza accidentării ‘ acestuia din 
urmă. în sfîrșit, tot in privința ata
cului așteptăm să se întrevadă, cel 
puțin, cine va fi urmașul lui Gațu 
pe postul de conducător de joc. Pen
tru că, trebuie spus, acest bun ju
cător nu poate rezista 60 de minute 
pe teren, mai ales în condițiile în 
care apărările au devenit atît de as
pre. Or. s-a văzut că atunci cînd el 
era schimbat, echipa i.și pierdea subit 
personalitatea, acționînd ceva mai pu
țin clar, fără convingere.

în concluzie ; dacă randamentul 
apărare a fest apreciabil, iț ceea 
privește atacul slăbiciunile au I 
plătite scump : ratarea accesului 
finală- prin pierderea meciului_
Iugoslavie. Dacă in acest meci, ală
turi de eficacele Grui i ți alți ju
cători ar 
rezultatul

lui. tocmai 
de gol?
încă rezol- 
jucătorului

îr. 
ce

LONDRA, 17 (Agerpres), încheia
tă a 61-a finală a „Cupei Davis ', 
atenția iubitorilor sportului alb se 
îndreaptă acum spre disputa pen
tru primele locuri în clasamentul 
„Marelui premi i" al federației in
ternaționale de tenis. Ca și anul 
trecut, lupta pentru ciștigarea aces
tui campionat mondial individual 

• (neoficial) se dă între Ilie Năstase 
(România) și Stan Smith . (S.U.A.) 
— scrie comentatorul agenției Reu
ter. în urma ior un singur outsi
der mai periculos, spaniolul Ma
nuel Orantes.

Un concurs foarte important aie 
loc chiar în sâptămina aceasta, la 
Barcelona, unde vor f: prezenți nu 
numai Năstase și Smith, dar și alte 
„rachete" celebre. Ordinea prime
lor locuri va fi decidă, probabil. In 
ultimele turnee ale anului, care se 
vor desfășura, bineînțeles, pe tere-

nun Acoperite. Ele vor avea loc la 
Paris, Stockholm și în Anglia.

Deocamdată, în clasamentul „Ma
relui Premiu-Filt“ conduce Iiie Năs- 
tase cu 543 puncte, urmat de Stan 
Smith — 422 puncte și Orantes — 
416 puncte. „Marele Premiu-Fijf* 
rezervat jucătoarelor de tenis s-a 
încheiat, după cum se știe, cu vic
toria cunoscutei campioane ameri- . 
cane, Billie Jean King.

an'
tiu lățirea oclisiuiui 

non Cxechowski de a

Zeltweg (Austria) și Monz; 
lia) fiind obținute cu panașul ma
rilor campioni.

Care este secretul succeselor 
sale ? Toată lumea este de acord 
că Fittipaldi este un mare aler
gător, ae clasa unui Jim Clark. 
Jackie Stewart sau Jochen Rindt. 
Este foarte inteligent, speculează 
cu promptitudine orice ocazie fa
vorabilă, are o mare ușurință în 
a rezolva cele mai dificile pro
bleme. Dar, oricît de bun ar fi 
un pilot, dacă mașina nu este pe 
măsura lui, el nu-și poate făuri 
vise. Or, mașina Iul Fittipaldi — 
un Lotus *72 pus la punct de cel 
mai celebru constructor, Colin 
Chapman — este, la rindul ei, 
regina mașinilor de formula I.

polonez Ze- 
părâsi sportul 

care i-a adus celebritatea ii a se de
dica meseriei de antrenor, a produs 
senzație. Căpitanul echipei naționale 
a Poloniei a absentat anul acesta 
la startul Cursei Păcii, după cum 
a figurat nici în listele delișt 
alb-rosj’or orezenți la Olimpiadă 

rutier. în vîrsfă de nu
li, ar mal fi putut figura 
? in fruntea formației 
r o rană căpătată la an-

drag.
echipa b edi 
71 ale

a avut o con- 
succesul coechi- 
Szurkowski.

PfNICIL NA IASI Sl-A ÎNCHEIAT
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Concl
E Si

Curse!

in
eu

de 
nu 
!or

TURNEUL ÎN U. R S. S.
cursele de 
a 1972 să-I 
prinz&tor la

fi fost curajoși in 
ar fi fost cu siguranță aii

i

a

e-
Media 

la 
ales

Parvoa 
) (15—8.

I

toamna anului 
serie .e tirver 
StockL \ oină, 
găsit 
onor
(50 d
Duca

trecut a e ,t

de-a lungulrealizate

26 6 (111) •0 (1)27 6 (46) 0 (0)
33 0 (8) 0 (0)
27 6 (103) 5 (147)
32 6 (126) 37 (636)

—goigeter J.O. —
24 6 (98) 12 (220)
28 6 (98) 12 (197)
20 6 (23) 5 (21)
22 6 (22) 2 (8)
22 5 (34) - 8 (47)
27 5 (93) 5 (128)
22 5 (39) 0 <431
22 3 (12) 3 (18)
30 3 (110) 0 (139)
24 2 . (44) 2 (55)
24 1 (50) 0 (U2>

rea 
Jocuri' 
partea 
totuși.

_ „ lotului, credem
este lipsit de interes să subliniem cîteva lucruri importante. în acest 
sens o primă observație este legată de aria restrînsă dc selecție a lo
tului. deoarece mai mult țle jumătate din componenți (10) provin de 
la cluburile bucurestene’Steaua (6) si Dinamo (4). Privind dincolo de 
aceste două formații, permanent angajate in ultimii ani în lupta pen
tru titlul de campioană, este de notat faptul că in timp ce echipele 
Universitatea București (3) $i Universitatea Cluj (2) se află mereu pe 
primul plan al luptei din campionat, promo'ind cu regularitate hand- 
baliști tineri, de valoare, dintre care unii au si ajuns titulari in echipa 
reprezentativă, iar alții vor deveni în curind, in schimb formații m 
vechi în divizia A, cum sint Politehnica Timișoara sau Dinamo Bra
șov au un aport minim la formarea unui lot reprezentativ valoros.

Interesantă este și notația legată de tinerețea echipei noastre, care 
a prezentat la J.O. numeroși handbalist) noi. chiar In formația de 
bază. Astfel, printre jucătorii care au disputat 5—6 partide .6 li'nd 
numărul maxim) se află și patru debutanti in marile competiții inter
naționale (Stockl, Cosma, Voina, Schobel' toți avirtd vîrs'.s sub 22 d» 
ani. Dacă adăugăm Ia acești patru și pe Tudosie. care s-a accidentat 
după cel de al treilea meci, vom ajunge la concluzia că. ia ceea ce 
privește perspectiva lotului, lucrurile

T \RF

forului de specialitare.
chera lucruri care se

Ni evideut- e^e***?ei c
in acea.' ii cauzi. subUr.l"
>e amir.Lim _e scixr»"
ROCEStX DE REÎMPRi

\ LOTULUI REPREZl
'ebuîe cr.
atenție fațâ > □raoeva

■i in eoni farorab*Le

SchobcL T

confirmat în 
poziții frun- 
Grand Prix, 
așeze, oare- 
început, dar 

fruntea celor 
conducători profesioniști 
în acest sezon, Emer- 

. __ ipaldi a cîștigat cinci
Premii (din cele 12 ale carn

etului mondial), victoriile sale 
de la Jarama (Spania), Nivelles 
Be’gia), Brands Hatch (Anglia),

ȘTIRI, REZULTATE

0 PROBLEMA DE ARBITRAJ INCA NECLARA

slati bine

J
nul la activ (infringed 
seriile preliminare și 
în finală, iar meci nul 
preliminarii).

la R.D.G. in 
la Iugoslavia 
cu Islanda ÎB

★
Este în afara oricărei îndoieli 

fiecare din cei 16 jucători, ca și 
doi antrenori care au condus echipa 
României la J.O. au purtat în sufle
tele lor dorința de a obține titlul 
olimpic în această extrem de dificilă 
confruntare. O astfel de dorință nu 
era — sincer vorbind — de loc ilu
zorie. Și poate că și singura Infrin- 
gere ar fi putut fi evitată (des fâ

că 
ce:

comportare in apărare a handbaliști- 
lor români este exprimată dt se 
poate de clar si prin faptul că ei 
sint pe primul loc in clasamentul 
-disciplinei**, fiind sancționați ca 
mai 4 eliminări ! Prac 
de apărare 5+1 intr- 
elastic, care a deruta 
(iugoslavii n-au puttrt 
timp de 11 minute), ci 
sați cind era cazul, fa 
a ștouat 
fensive, r 
ceiente p 
rele mai

;âr.â

<cne un 
talerii av
lația fotth 
sctiunile

toarte 
ersart 

gol

(Urmare din pag. 1)

îndrăcite

gomn loscnse 
e neotisfăeăt*

din ceie 98 de goluri zic echipei noaț. 
tre au fost realizate de acest excelent 
handbalist, care e<te Gbeorghe Gruia...

• CREȘTEREA SI MAI ACCEN
TUATA A GRADULUI DE PREGĂ
TIRE FIZICA deoarece este de bănuit 
eă emulația sxfmită de Jocurile Olim
pice nt> se va stinge subit si. In con- 
seciată, la apropiata ediție a C. M. 
dificultățile var fi te fel de mari, 
dacă ■■ cumva var depăși pe cele 
de la Munctee*.

• ÎNT.KRIREA DISCIPLINEI in ac- 
s-Ratea de gregătire a lotului, neutru 
ea mo<nei»țele de dificultate să con
tribuie ta stringerea riad ari lor și nu 
ta apariția unor scurte, dar dăună
toare perioade de iritare nervoasă, de 
lițrs? de atașament față de muncă.

ofensiv 
echipei 
□ supro

timpul pregătirii s-a datorat slăbirii potențialului 
cate a dus la un complex țață de progresul 
Iugoslaviei, învingătoare de altfel de doua on 
naționalei noastre, la Galați și Ploiești.

în meciurile susținute in cadrul turneului olimpic echi
pa României o fost neînvinsă pinâ la semifinala cu 
Iugoslavia, in pofida faptului că atacurile nu mai erau 
suficient de variate și surprinzătoare, nu mai aveau forță, 
bazindu-se in principal pe șutul lui Gruia, utilizat atunci 
cînd echipa se afla in atac. Se observa insă că echipa 
noastră are totuși o autoritate și o superioritate asupra 
altor reprezentative naționale, 
ei pe plan mondial, 
atacurilor n-a putut 

■pei, în semifinala cu 
cunoaște cu victoria 
punCt diferență. In i 
garea titlului olimpic 
nat timorat, echipa Iugoslaviei 
aigioasâ

, consecință a autorrtot'i 
Intr-o singură partidă, slăbiciunea 

fi compensată de prestigiul echi- 
iugoslavia, încheiată după cum se 
jucătorilor iugoslavi la un singur 

acest meci hotăriter centru ciști- 
, ambele reprezentative au acțio- 

fiind moi puțin pro 
aigioasâ și periculoasă decît a jucat in țară. ia noi, 
iar echipa României știindu-și slab atacul a acționat c.t 
multe temporizări, fără personalitatea care a consacrat-o 
in ultimii ani, căutind excesiv poziția cea mai buna 
pentru Gruia, fugind de responsabilitatea trasului la 
poartă, lată de ce în această partidă decisivă caren
țele echipei române au ieșit pregnant în evidență. A 
fost surprinzător să constatăm că handbaliștii noștri 
nu se mai angajează, ca în trecut, cu toată forța și 
dîrzenia în atacuri, renunțind, aproape cu desăvirșire la

in semicerc, in timp ce Iugoslavii, 
___. . păstrau acest mod de acțiune, in 

viteiă, surprinzător, debordant, in timp ce echipa noas
tră acționa stereotip, cu plimbarea, deobicei lentă, a 
mingii pinâ se ajungea la șuturile lui Gruia care au 
impresionat prin forță și exactitate. Nu era greu de 
imaginat ce s-ar fi intimplat cu echipa noasiro fără 
Gruia in meciul cu Iugoslavia, după cum tot otît de 
ușor era ae presupus că in ■ eventualitatea prezenței al
tor atacanți valoroși, pe lingă Gruia, și menținerii sti
lului ofensiv care a caracterizat ani de zile echipa 
română, finala și titlul olimpic ar fi fost abo'dabile.

Realitatea este că nu s-a ajuns la medalia de aur 
olimpică la handbcl deoarece lotul reprezentativ a' fost 
adeseori neomogen, spiritul colectiv s-a dezmembrat in 
bună parte după ciștigarea ultimului titlu mondial, 
menținerea disciplinei a fost greșit înțeleasă de jucă
tori, uneori si de antrenori, și mai cu seamă s-a cre
zut, deși Iugoslavia a dat din timp semnalul de alarmă, 
că reputația și tehnica pot să răzbată fără o pregătire 
realizată intr-un spirit de lucru activ, de dăruire, de sin
ceritate, de coeziune, de deplină răspundere. O aseme
nea atmosfera de pregătire a putut fi realizată abia in 
fazo finală a pregătirii. Dacă pregătirea handbalistilor 
noștri pentru J.O. ar fi continuat așa cum se începuse, 
medalia de bronz ar fi fost aproape siaur în pericol.

La conferința de presă ținută după ciștigarea meda
liei de bronz^ antrenorilor români li s-a pus de către 
ziariștii străini o întrebare asupra viitoarelor mori valori 
ale echipei reprezentative de handbal a României. Răs
punsurile au fost evazive.

șuturile din plonjon, 
c’ar și alte echipe,

de la începutul acestui an, 
itâ cu deschiderea noului sezon 
îernațional. a apărut o delicată 

situație în materie de arbitraj, de
terminată de o decizie a federației 
din chiar tara unde își are sediul 
comisia-patroană a regulamentului 
fotbalistic, acea intangibilă Interna
tional Board. Alarmată de neregu- 
laritățiie provocate de modul cum 
jucătorii din apărare efectuau, în 
general, aracul la om și, în special, 
atacul prin alunecare, forul din 
Londra a decis ca ORICE ATAC 
PRIN ALUNECARE SÂ FIE SANC
ȚIONAT. O hotărire cu caracter in
tern care ii privește pe stimabilii 
oficiali londonezi și pe care nici 
nu ne gîndim s-o discutăm aici...

Cînd însă o asemenea măsură, cu 
totul singulară, nerecunoscută încă 
de acel for oficial — funcționînd pe 
pămînt englez — începe șă fie a- 
plicată și în meciurile internațio
nale, deci în afara zonei în care 
operează decizia federației insulare,

ATUNCI SITUAȚIA SE SCHIMBA 
Șl EA NU MAI POATE FI OMISA. 
In adevăr, de cînd se aplică pu
nerea în afara regulilor jocului a 
oricărui atac prin alunecare, toți 
„cavalerii fluierului'* din • Anglia, 
delegați la întîlniri internaționale, 
au considerat-o la fel și în aceste 
împrejurări, creind confuzii, pro
teste și prejudiciind în mod firesc 
comportarea formațiilor de pe con
tinent care continuă să folosească 
procedeul. Un exemplu, pe care l-a, 
simțit din plin și fotbalul nostru, 
a fost acela dir, meciul Ungaria — 
România, din primăvară,, de ■ la 
Budapesta, cind arbitrul D.W. Smith 
l-a saheționat pe Dumitru pentriî 
ORICE deposedare prin „tackling", 
deși cele mai multe au fost efec
tuate corect.

Sesizările unoi federații naționale 
— printre care cele 
Olandei, Poloniei 
U.E.F.A. au rămas 
fuzia continuă

sancționează atacul prin alunecare, 
vestul „cavalerilor fluierului" nu. Si, 
iată, miercurea viitoare același D. W. 
Smith arbitrează iarăși o 
echipă a noastră. El va conduce la
Pitești pe F. C. Argeș cu Real Ma
drid. Va veni cu aceeași optică pri
vind un procedeu de bază al apără
torilor, ca la Budapesta ? Probabil 
că da. Piteștenii trebuie să fie avi
zați de așa ceva; dar o discuție 
prealabilă cu autoritarul arbitru din 
Londra ar fi utilă, măcar spre a 
ști pe ce poziție se situează acum 
„cavalerii fluierului" din insulă în 
privința atacului prin alunecare.

• in campionatul Braziliei, eempa 
Cruzeiro a învins cu scorul de 2—0 tor- 
mația America din Rio de Janeiro. Vasco 
da Gama a terminat la egalitate : >—0 
cu Bovafogo. Pe stadionul Maracana *im 
Rio, Flamengo șl Corinthians au tăcut 
joc egal : o—0. Alte rezultate înregistrate 
Palmeiras — Portuguesa 1—0; Curitiba 
— Sao Paulo 4—0; Ceara — Naclonal 1—0; 
Belem — ABC 1—0; Nautico — Sergipe 
3—0; America Minas — Intemacional. 0—0: 
Sahtos — Gremlo Porto Alegre 3—2; Vi
toria — Maceio 1—0. în clasament, pe 
primul loc a trecut Minas Gerais, cu 19 p 
din • tl meciuri, urmată de Cruzeiro cu 
18 P.
• La Bilbao, în prezența a paste 23 000 

de spectatori, s-a disputat meciul inter
național amical dintre echipa locală 
Atletico și formația Partizan Belgrad. 
Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu 
scorul de 2—1. (2—0) prin, golurile maro
te de Arieta (min. 18) și Ortundo (mln. 
23). Punctul oaspeților a fost înscris în 
minutul 52 de Bottci.

ale Greciei, 
etc. — către 

fără ecou. Con- 
Arbitrii englezi

SANCȚIUNI DICTATE DE U.E.F.A:

l

Ftudakov învins. Bereta înscrie singurul punct în meciul Franța 
li.R.S.S. (1—0) din preliminariile campionatului mondial 

Foto : A.F.P.

ZURICH, lî (Agerpresj. — Uniu
nea europeană de fotbal (U.E.F.A.), 
prin comisia de control și disciplină, 
a aplicat o serie de sancțiuni unor 
asociații, cluburi, jucători și antre
nor; vinovați de diferite abateri co
mise în cursul unor meciuri dispu
tate în campionatul european sau 
in cupele continentale.

Forul fotbalistic european este, se 
l>are, hotărît să recurgă la măsuri 
severe pentru a face să fie respec
tat spiritul sportiv în numeroasele 
competiții ce ie patronează, să com
bată orice formă de încălcare a 
regulamentului.

Prima din aceste măsuri privește 
federația belgiană de fotbal, amen
dată cu suma de 10 000 franci elve
țieni pentru organizarea defectuoa
să a finalei campionatului european 
din 18 iunie, cînd stadionul „Heysel" 
din Bruxelles a fost invadat de su- 
ixjrterii formației R.F. a Germaniei, 
care au perturbat, totodată, și fes
tivitatea de închidere a competi
ției. O amendă de 5 000 de franci 
elvețieni a fosl aplicată și federa
ției vest-gerinane de fotbal.

în cazul meciului Paok Salonic 
— Rapid Viena, din cadrul „Cupei 
Cupelor'*, clubul grec va trebui să 
plătească o amendă de 1 000 de

franci elvețieni (pentru măsuri in
suficiențe de organizare), iar jucăto
rul Koudas va suporta o suspen
dare de trei meciuri în cupele eu
ropene. Aceeași pedeapsă a fost a- 
plicată și jucătorului englez Ritchie 
de la clubul Stoke City, care a avut 
o atitudine ireverențioasă, față de 
arbitru în partida cu formația vest- 
germană F.C. Kaiserslautern.

Au mai fost suspendați . pentru 
joc dur, pe o etapă sau mai multe, 
Tasev (Slavia Sofia), Kremers 
(Schalke 04), Jankovici (Zelezhiciar 
Sarajevo), Lemee (Angers), KapSis 
(Panathinaikos). Amenzi în bani au 
fost aplicate de asemenea cluburilor 
Zelezniciar Sarajevo și Fenerbahce 
Istanbul.

După cum s-a mai anunțat, clu
bul corsican Bastia, în cazul..cînd 
se vă califica, nu va mai fi acc.ep- 
tat anul viitor în competițiile con
tinentale. După cum se știe, la .27 
septembrie, la Ajaccio, în cursul 
meciului Bastia — Atletico Madrid 
(„Cupa. Cupelor**) .s-au produs in
cidente grave. Federația franceză, 
răspunzătoare de organizarea me
ciului de la Ajaccio, a fost amen
dată cu 1 000 de franci elvețieni și 
a primit lin avertisment.
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