
UN IMPERATIV CU ÎNALT CARACTER PATRIOTIC:

CU TOȚII ÎMPOTRIVA RISIPEI
O nouă și ampâ acțiune pa

triotică, izvoritâ din tezau- 
rul de idei exprimate la 

Conferința Națională a partidului, 
caracterizează actualitatea politică a 
țării noastre. Oamenii muncii, an
gajați plenar în înfăptuirea vastu
lui program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
răspunzînd cu toată dăruirea și 
întregul lor entuziasm chemă
rii de profund ecou .,CINCINA
LUL — ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂ
TATE !“, au adus pe primul plan 
al activității lor cotidiene, în spri
jinul efortului unanim de a da pa
triei bunuri materiale mai multe și 
mai ieftine, preocuparea pentru e- 
conomie și agonisire. „NU, RISI
PEI !“, este acum la ordinea zilei.

După cum se știe în toate 
împrejurările, în cuvîntările rosti
te, în întîlnirile de lucru cu 
oamenii muncii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a arătat necesitatea de 
a se gospodări cu toată grija avu
ția obștească, mașinile și utilajele, 
materiile prime și materialele, ba
nul public, pentru a se obține în 
activitatea productivă maximum de 
eficacitate , economică, cu cheltuieli 
minime.

„Gîndiți-vă cum să gospodăriți mai 
bine mijloacele ce Ie aveți la în- 
demină, spunea secretarul general 
al partidului, spre a obține maxi
mum de eficiență cu minimum de 
cheltuieli. Atunci veți acționa ca 
adevărați proprietari și producători 
ai bunurilor poporului, ca adevărați 
jomuniști, ca oameni conștienți de 
’rol I și răspunderea ce vă revin in 
societatea de azi !“

Aceste cuvinte de înaltă înțelep
ciune - și de adîncă grijă față de 
destinele națiunii române au deve
nit o călăuză în acțiune, stimulind 
energii, declanșînd inițiative.

A FI EXEMPLU LA LOCUL 
DE MUNCĂ - 0 ÎNDATORIRE 

DE ONOARE A SPORTIVULUI I

Primim zilnic vești la redacție 
despre comportarea demnă, socia
listă, la locurile de producție a 
sportivilor. încadrat in marele 
front al muncii, tineretul stadioane
lor dă un frumos exemplu de ata
șament față de politica partidului 
nostru, contribuie cu vigoarea care-i 
este proprie la înfăptuirea mărețu

lui program trasa: de Congresul al 
X-Iea și de Conferința Națională.

In secțiile Combinatului siderurgic 
din Hunedoara se vorbește cu samă 
și cu admirație despre ctntnbupa 
pe care o aduc la realizarea și de
pășirea cifrelor de plan fotbaliștii, 
voleibaliștii, atleții, boxerii sau hal
terofilii uzinei. De multă prețuire se 
bucură în rindul tovarășilor de 
muncă fotbaliștii de la -Portul' 
Constanța, luptătorii și scrimerî: de 
la „Electroputere" Craiova, ur.eru 
sportivi școlari din Oradea. Brăila. 
Sibiu, care au luat parte Ia strinsul 
recoltei pe ogoarele județelor lor. 
Chemarea de puternică vibrație 
„NU, RISIPEI !“ va găsi — fără în
doială — ecou in conștiințele lor, 
îndemnîndu-i să fie exemple in în
făptuirea integrală a acestei acțiuni

0 UTILIZARE JUDICIOASĂ
A BAZELOR SPORTIVE

Tema economiilor poate oferi, ori- 
cînd, un subiect vast de discuție și 
în mișcarea sportivă. Există, ce 
bună seamă, importante resurse 
încă nefolosite și nu se poate spune 
că acest adevăr l-am descoperi: 
abia acum.

Ne gîndim, în primul rind, Ia fo
losirea rațională, mai economicoasă, 
a bazelor sportive. Utilizarea lor ci
vilizată, cu grija asemănătoare ce
lei a pe care o manifestăm față de

propriul nostra avut. poate fi sursa

sambiai tntțrării sportive se 
tujesc aruau pentru reparațu și re
novări de terenuri, stadioane sau 
săli de sport, sume considerabile. 
Este i-Z .srutabu că mulți din acești 
bani se irosesc din cauza utilizării 
neyodsciaase a bazelor de sport. lip
să de spent gospodăresc manifestat 
de sporuva care henefu-iază GRA
TUIT de trate amenajările și uti- 
lajeJe necesare pregătirii lor, parti- 
opării la eoeeursuri. Este necesară, 
in acest sens, o susținută muncă de 
lămurire, eu tineretul mai ales, 
spre a se prelungi pe cit posibil 
termenele de exploatare și a se di- 
nsnua chetiuiehle de întreținere. Un 
bec Lăsat aprins in vestiare, un dus 
defectat, un geam spart, reprezintă 
ban: peerctr— ce puteau fi folosiți 
intr-o acțiune utilă. în tot acest 
ctetext. responsabilități sporite re
vin șx spectatorilor, acești iubitori 
as spccmhu care, bucurindu-se de 
ospitalitatea r-aâ:canelor și a sălilor 
de sport. au datoria să vegheze la 
păstrarea lor in cele mai bune con- 
cr-r. să declanșeze o opinie de 
masă impctr.va persoanelor nedisci- 
plmate j- turbulente care deterio
rează graoenele, scaunele, fac mur
dărie îs incinta bazelor sportive. La 
patinoarul amfical „23 August" din 
Capitală sen", măturate zeci de ki
lograme de gunoi și mucuri de ți
gări cupă o reuniune sportivă

ECHIPAMENTUL SPORTIV - 0 PtOUEMĂ PERSONALĂ

Discutam deunăzi cu un fost mare 
sportiv, maestrul emerit, dr. Dwai- 
tru Mediana, o glorie a vclăulu. 
românesc. Am reținut din acest dia
log o idee foarte î-stere
vremea mea, spunea T;ti Mec-anu. 
echipamentul de spart era • pro
prietate personală. Ea O euipdruB. 
ea îl ingrijeaaa. mi-1 -y*»» Si
na era de loc rău. Fără să re
fer la aspectul strict igienic al pro
blemei. mă gindrse doar la aceia 
economie. La acest med s-ar da 
posibilitate asociațiilor «4 dnbnri- 
lor sportive să sporească efirâtota 
bugetelor lor. din eronomia prapo- 
si de mine reaîrzind alte npitete 
necesare activității Jar_“

Fără indotală, ideea este benă.

da. Gară u*. este realizabilă in to— 
ta-taie. Dar. măcar pentru antrena- 
recte, sprniră ar putea să aibă 
err pa.~im perse-mi și nu luat din 
r.ui-i seep®. Șt atunci, fără in- 
dttală. gr.; a de a-1 păstra in bune 
e=e3±-.3= și de a-1 utiliza cit mai

treme s-ar manifesta mai 
prryunt deci: se întâmplă acum.

Desugur. pe tema bătăliei împo
triva rxpe. s-ar putea vorbi foarte 
OBuin Ar intra poate, aici, în dls- 
eame raportul dar me banii cheîtum 
cn pregătirea sportivilor și a une

Vateno CHOSE
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ACTIVITATEA SPORTIVA
sz

DE MASĂ

V-ATI PREGĂTIT PENTRU•>

SEZONUL SPORTIV DE
Unde vom schia și patina în sezonul de iarnă? Sint bine aprovizio

nate magazinele cu articole de sport? La ce concursuri vom participa 
in lunile armatoare ? Aceste întrebări nu ne aparțin, le-am împrumutat 
de la tinerii și virstnicii care doresc să se relaxeze practicînd sporturile 
preferate. Fentru ei am continuat raidul anchetă pe tema pregătirilor efec
tuate in așteptarea anotimpului rece.

SINAIA IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
Repeiarele semnale critice ale 

ziarului nostru asupra anemicei ac- 
r.ive rezervată tinerilor 

din Sinaia și oamenilor muncii ve- 
niți să-și petreacă aici vacanța vor 
avea, după cum ni s-a spus, ecoul 
cuvenit in această iarnă. Iată ce 
ne-a declarat prof. Paul Popa, pre- 

Schi-bob clubului, din 
stațiune montană a țării

practicării schiului, iar copiii cu 
cunoștințe mai avansate vor fi în
drumați spre cursurile unei noi 
forme de biatlon de agrement (aler
gare pe schiuri, combinată cu tra

nostro, in colaborare cu

iar 
por- 
Cota 
car- 
fost

ședințele 
cunoscuta 
noastre

-Clabol
întreprinderea de turism și odihnă, 
a confecționat semnele convențio
nale pentru cinci din traseele exis
tente in masivul Bucegi și rezer
vate exrerâilar turistice și con
cursurilor de schi ti săniuș. Pirtiile 
respective au fost curățate, 
T.CJ4M. lucrează la prima 
tiune a noii pirtii de schi 
14M — Sinaia. In perimetrul 
tieretar Izvor și Furnica an
amenajate peste de schi, unde vor 
funcționa, snb conducerea unor spe- 
dalrsti din foștii schiori consacrați, 
centre de tettere și pregătire a vi- 
i lorilor performeri. Centrele res
pective vor fi deservire de cite un 
scki-fifr*.

Am —.2 aflat că la Sinaia s-au 
ces-cc—s trei centre de închiriere a 
ecinpunendtitad și materialelor spor- 
t-ve. dilate eu noi sortimente în 
odoare de peste 200 000 lei. Aproa
pe S4 de instra CtO9TÎ vor iniția ,pe 
im'r--.tr. «i vizitatori in tainele

IARNĂ
țintă),. unde vor 
pe foști sportivi 

probă. De 
natural — 

pe ășfal- 
cultură — 

amatorilor 
în sfîrșit,

gere cu arcul la 
avea ca profesori 
fruntași în această 
asemenea, un patinoar 
proiectat a fi amenajat
tul din spatele Casei de 
va fi pus la dispoziția 
de întreceri, pe gheață, 
este prevăzut un program de con
cursuri duminicale, 
verse trofee : 
„Cupa speranțelor' 
argint” etc. Prin 
așteaptă oaspeții.

dotate cu di- 
„Fulgul de zăpadă”, 

, „Săniuța de 
urmare, Sinaia își

LA CIMPINA APROAPE TOȚI CETĂȚENII AU

Apropierea sezonului rece a spo
rit evident preocupările și la Cîm- 
pina. De la președintele C.O.E.F.S., 
Gheorghe Burlacu, am luat cunoș
tință că terenurile de volei, hand
bal, baschet și tenis ale liceului 
Nicolae Grigorescu și asociațiilor 
sportive Petrolistul și Petrolul 
I.C.F.E. vor fi transformate în pa-

SCHIURI I

S-au trasat pîrti-tinoare naturale.
ile de schi și săniuș de pe dealul 
Muscelului, situat la marginea o- 
rașului. Interlocutorul ne-a infor
mat că aproape toți concetățenii lui

SEZONUL ATLETIC 
AR PUTEA CONTINUA!

Ultimul act „oficial" al sezonului 
de concursuri al anului atletic 1972 
îl constituie întrecerile finale ale 
campionatelor republicane de cros, 
individuale și pe echipe, progra
mate la Oradea, la sfîrșital sâptă- 
mînii. Cu acest prilej se vor desfă
șura curse pe următoarele distan
țe : 800 m — junioare III, 1500 m 
— juniori III, 1000 m — junioare 
IJ, 3000 m — juniori II, 1500 m 
junioare I. 5000 m — juniori I, 
6000 m — tineret, 2000 m — seni
oare și 10000 m — seniori.

Și cu asta, din cite sîntem In
formați, va fi pus punct activității 
din acest an ! După părerea noas
tră ar trebui însă ca sezonul să 
fie prelungit, prin organizarea, pe 
plan local, a tot feluri de crosuri, 
mai cu seamă pentru începători. 
Sînt competiții a căror organizare 
nu reclamă decît cheltuieli mini
me, . se pot desfășura în parcuri,' 
păduri etc. și pot fi abordate ,de 
un. mare număr de tineri și tinere 
care ar lua astfel contact direct cu 
atletismul.

Să vedem cine: ia primul iniția- 
/itiya organizării unei asemenea’ 
competiții 7(Continuare In pag. a 2-a)

Traian IOANIȚESCU

Lfeși aflat într-o poziție dificilă, Novac reia pasul primit de la Kroa 
egalînd situația la l—1 Foto: V. BAGFAC

aow^Sacr. ia
c= joc. dar an

Sini «îor 15 siccese diaaooviste a fost întrerupt

RAPID ESTE NOUA CAMPIOANĂ 
A ȚÂRII LA POLO

A. AWdOMU '1

rz ea ToaTfiace pes

care a jaczs rsm aorca^e de valoa
rea sa raaLi te eao^arz'țe ea za»-ZBATERE DESPRE

MUNCĂ Șl SPORT
crxrije preeeteaM* w a recs-t sA

aer 14 ~.t a restabilit egalitatea. 
«e «suta: la o smtf de faze dra- 
ssatiee. Dmarao a avut mai mult 
—tia- ra, dar Nastasîa a ratat di” 
prjrse stgtxră ocara de a-țt ad-ar« 
*ct-pa in avantaj Apoi am urmă- 

as veritabil bontbardamest la 
lai Mcreșan (echipa sa era 

îs aiferioritate). dar Bap-.d a reris- 
Mai malt chiar. C. Rasa por- 

9K pe contraatac înscrie tm gol 
spierc-d (5—2). A urmat o repriză 
aLcd, ca o bombă a '.u Zamfizesca 
care a lovit bara, cu alte două ra
tări ale lui Nâslasin $i una a tină- 
r_i_ Șervaa (singur cu pcttaruD 
sate in rest a jucat excelent- In 
ritaari «sfert' —lovitură de teatre 
Rap.d are un om în minus, dar cei 
care marchează este Bâjenaru 
f4—3. Meciul este jucat și golul 
bin Citai al lui D. Popescu nj mai 
prxate salva pe foștii campioni 
Victorie absolut meritată a lui Ra
pid cu 4—3 (2—1, 1—1. 0—0, 1—1),

Pe locul trei s-a clasat Voința 
Ctij care a terminat ieri la egali
tate (2—7) cu I.E.F.S.

Adrian VASILiU

ÎN VIZITĂ LA „METALUL ROȘU* CLUJ— 
SEDIUL UNOR DUBLE PERFORMANTE

— Multe dintre discuțiile pe care 
le-am auzit în casă pe vremea cînd 
eram copil stăteau legate de „Me
talul roșu“, întreprinderea unde lu
cra taică-meu, un muncitor devotat 
care s-a pensionat Ia acest loc de 
muncă. Apoi, cînd apropiam 10 ani, 
discuțiile despre Metalul s-au în
mulțit, fiindcă frate-meu, Adalbert, 
urmînd exemplul tatei, a bătut la 
ușile aceleiași întreprinderi și a in
trat. Magnetul devenise, așadar, 
destul de puternic și de-abia aștep
tam timpul cînd aș fi putut să le 
calc pe urme — mărturisește boxe
rul Alexandru Popa, vicecampionul 
de la 6? kg., azi lăcătuș la secția 
întreținere de la Metalul roșu.

— Deși aspirația integrării într-un 
colectiv despre care știai multe încă 
de cînd- erai copil s-a împlinit, do
rința de-a continua tradiția familiei 
se află de-abia la început, realiza
rea ei depinzînd de timp și mai ales 
de destoinicie. Cum se împacă a- 
ceastă cerință : destoinicia la locul 
de muncă cu tendința de-a conti
nua lupta pentru supremația în ca
tegoria la care boxezi, tendință 
care presupune, bineînțeles, o pre
gătire continuă și susținută ?

— Știind că rebuturile dintr-o ac
tivitate nu-și pot găsi motivare in 
obligațiile celeilalte activități și că 
satisfacțiile din ambele domenii 
stau legate de munca investită, caut 
pe cit îmi este posibil să mă achit 
bine de sarcinile care îmi sint re
partizate pe ambele planuri. Cum ? 
Printr-o foarte strictă distribuție a 
timpului, prin colaborarea cu cole
gii, prin sprijinul și înțelegerea ce

lor care-mi supraveghează manea in 
producție și-mi controlează pregă
tirea sportivă.

— Tovarășe inginer șef ac...-, ci 
Ion Doleanu, cum apreciați randa
mentul în producție al sportivului < 
Alexandru Popa ?

— Satisfăcător. N-aș dori insă să 
mă opresc numai la acest nume și I 
să fac o apreciere particulară, ei 
vreau să fac o referire colectivă , 
asupra mai multor sportivi care l«- 
crează la noi, sportivi dintre care 
voi cita deosebit pe chimistul Țe- 
gheni Arpad — poloist de divizia A. 
pe inginera Clara Szabo — dublă 
campioană republicană, in anul a- ; 
cesta, la orientare turistieă. pe in
ginerul Adrian Bogdan — baschet
balist, pe atletul Vasile Sărăcan. oa
meni care nu numai că-și îndepli
nesc bine datoria la locul de muncă 
dar iși manifestă cu pregnanță per- | 
sonalitatea profesională — preci
zează interlocutorul nostru, unul I 
dintre componenții de bază ai echi
pei de polo din deceniul 6.

Răsfoind, de altfel, cronica acestei . 
importante unități metalurgice, pro
ducătoare de utilaje textile pentru 
industria ușoară, sesizăm că in 
fiecare etapă a ei au existat nume 
întîlnite concomitent lingă mașinile 
Metalului roșu și pe arenele spor
tive. dovadă a unei bune tradiții 
existente aici, a unei superioare în
țelegeri a fenomenului sportiv și a 
dorinței de a face cunoscut numele

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 2-aj

Cristian (Steaua) aruncă la poartă in partida cu Voința București. Unde sint, însă, aruncătorii- de la 9 m- ai, 
echipei campioane ? Foto : S. BAKCS1 .

AZI, PE TERENUL DINAMO, DE LA ORA 15

STEAUA-DINAMO BUCUREȘTIo r

U\ MECI DE MARE IMPORTANȚĂ ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
O Partida se televizează in direct

Azt. Inceptod de Ia ora 15. te
renul D ~a~T~-~- din Capitală găzdu
iește prima Infilntre din acest cam- 
pt-jcat a formațiilor masculine de 
barxibai Stfaua și Dina mo Bucu
rești. Din totdeauna un derby de 
mare atracț.-e. intuniree dintre a- 
ceste două puternice echipe tucu- 
reștene vine a-'um intr-un moment

uri, moment creat de evoiuțuie an
terioare, care au plasat Steaua pe 
locul secund al clasamentului, sar 
pe Dinamo pe poziția a treia, îna

intea lor aflindu-se Universitatea 
București. Dacă Steaua pierde în- 
riinirea, diferența pe care o are 
față de lidera clasamentului va 
crește la patru puncte, devenind' 
greu de recuperat, iar dacă Dina- 
mo va fi cea învinsă pierde con
tactul cu primele două locuri, ris- 
c.i.d s.i se vadă depășită (și în

1 isament!) de proaspăta promo- 
. :â Mmaur Baia Mare. Acestea 

ar fi citeva din argumentele care 
pledează pentru un derby deosebit 
de disputat, echilibrat și plin de

„suspense", (cum credem că va fi 
jocul Steaua — Dinamo. Iată, însă, 
și două declarații ale antrenorilor 
celor două echipe s

OPREA VLASE : „Din punctul 
nostru de vedere, jocul cu Steaua 
reprezintă un joc ca oricare altul 
din campionat, în sensul că nu mai 
sîntem crispați și vom putea evolua 
relaxat, nefiind incluși în lupta di- 
'rectă pentru șefia clasamentului, 
întregul lot este apt și manifestă 
optimism".

OTTO TELMAN : „După recupe
rarea lui Goran, care a juca-t în 
meciul de duminică, cu toate ușoa
rele accidentări suferite de Kicsid 
și Dincă, sperăm că echipa își va 
redobîndi potențialul obișnuit".

ÎN DISCUȚIE Astăzi răspunde

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL
teze ab_î rind ec±_pa kr s-a aflat
«a noa cu 3= «b =2: pațin: Kro- I 
ser a pasa: precis ș: Novac a re- ,* 
lisat dîn voie (1—Ij. Feroviari: nu 
ș-aa ccmpiăejt mult timp in a- | 
eeasiă rima pe și aceiași Szăveî (pasă I 
de la Târasn) avea să le revd’jcă 
conducerea (2—1).

După ce t~. repriza secundă Km- ;

Incepînd cu ziarul de astăzi, supunem unei discuții compor
tarea din ultima vreme a echipei naționale de fotbal.

1. Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale ?

2. Cum vedeți îmbunătățirea jocului tricolorilor ?

3. Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei 

maxime în mai 1973 ?

lio’iiănia — ''choslovacia 2—1. Exact acum un an, tricolorii punctau decișii; pentru intrarea in sfe " urile 
„Campionatului Europei" Fote: Dragoș NEAGU

ICiiunele evoluții ale echipei 
naționale nu poc fi desprin
se din contextul întregului 

an fotbalistic 1972. Echipa naționa
lă a început printo-o victorie asu
pra Franței (3—0), a continuat cu 
cele trei meciuri in compania echi
pei Ungariei. A urmat acel 3—3 cu 
Italia. Sezonul de toamnă a înre
gistrat două jocuri de egale (1—1 
cu Auștiia și Ca Finlanda) și vic
toria recentă asupra Albaniei (2—0). 
Luind în arAambiu, bdanțul nu es’e 
rău. E adevărat, echipa națională 
a furnizat jocuri slabe în această 
toamnă. Eu pun evoluția mai slabă 
din ultimele două luni pe seama 
refluxului intervenit după jocurile 
cu Lngaria. care au reprezentat o 
foarte mare solicitare nervoasă. 
Luind meci cu meci, apreciez că 
jocul cu Austria nu a furnizat re
gruparea necesară. Cel cu Finlanda 
a fost tratat prea de sus, iar re
centul meci cu Albania a marcat, 
ciudat, o slăbire a condiției fizice, 
mai ales in repriza a doua. (Nu 
DGt foC6 abstracție și de faptul că 
echipa albaneză a fost un adversar 
deosebit de incomod, care a scos 
si mai mult în evidență lipsa de 
omogenitate a echipei naționale).

2 Socotesc că echipa actuală, al 
cărei schelet a fost format 
cu multe eforturi, poate să-și 

refacă jocul. Cred, totuși, că ac
tuala formație a început să aibă 
unele puncte nevralgice. Mă gîn- 
desc in primu] rind la postul de
fundaș stingă, unde Deleanu ma
nifestă o îngrijorătoare scădere de

LAZĂR SFERA 
fost international

formă de o bucată de timp. De 
asemenea, echipa națională resimte 
acut lipsa unei extreme de profesie, 
știut fiind că o extremă dinamică 
poate trage după sine o întreagă 
echipă. Din păcate, extremele noas
tre nu reușesc, cam de mult, să 
realizeze învăluirile care să aducă 
mingea „la bătaie", în fața porții.

Revenind la problema îmbunătă
țirii jocului, cred că în ciuda evo
luțiilor mai slabe din ultimul timp, 
echipa națională a încercat să joace 
mai iute și mai direct în ultimul 
timp (cu Akademik și chiar cu

(Continuare in pag. a 3-a)
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| B AȘ CB E T- „ZONA GALBENĂ" O INOVAȚIE I HALTERE
ROMÂNEASCĂ LA CAMPIONATUL EUROPEAN

HOTÂRiRI IMPORTANTE LUATE DE COMITETUL 
TEHNIC AL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE

Locul 5 ocupat de reprezentativa 
de senioare a României la ediția 
a XIII-a a campionatului european 
de baschet se datorează, 
măsură, modului în care a 
aplicată apărarea 
meciurilor decisive, 
temelor defensive, 
lor, a creat multe 
pelor întâlnite și a 
pentru obținerea unor rezultate fa
vorabile.

în toate cele opt partide susținu
te, formația română a început în- 
trecerea cu sistemul de apărare om 
la om clasic, cu flotare, în scopul 
Studierii joCului ofensiv al adver
sarelor și pentru a nu le permite 
acestora aruncări la coș din pozi
ții favorabile, prin care să-și „intre 
în mină". După cinfii-șase minute, 
se începea alternarea sistemelor, 
aplicînd, după marcarea unui coș. 
zona-presing pe jumătatea terenu
lui propriu. Zona-presing avea două 
faze distincte prin așezarea Jucă
toarelor în dispozitive diferite. în 
raport direct cu circulația mingii 
și a jucătoarelor adverse aflate in 
atac. în prima fază, așezarea era 
1—2—1—1. Jucătoarea adversă a- 
junsă la linia de centru era ataca
tă de „vîrful- zonei care căuta 
stoparea acțiunii atacantei sau îi 
îngreuna pasarea mingii. în momen
tul opririi atacantei, se efectua ime
diat un marcaj dublu de către jucă
toarele liniei a doua, căutîndu-se să 
se obțină balonul prin deposedare 
corectă sau determinînd adversara 
să greșească (pași, dublu dribling, 
pas greșit). în această situație, toate 
cele trei jucătoare care nu parti
cipau la marcajul dublu se deplasau 
printr-un joc de picioare în fața 
adversarelor libere, înareunîndu-le 
primirea mingii sau reali2Înd inter
cepții urmate de contraatacuri prin 
dedășiri numerice.

în caz că atacul advers izbutea 
să aducă mingea pînă la linia de 
aruncări libere, la colțul terenului

în mare 
fost 

în majoritatea 
Alternarea sis- 

cu variantele 
probleme echi- 
oferit premise

sau sub panou, urma faza a doua 
a zonei, așa numita „apărare a 
coșului", foarte elastică și rapidă. 
ACum așezarea zonei-presing eră 
1—2—2. iar „vîrful" căuta ca prin 
deplasări să intercepteze sau să 
creeze dificultăți în pasarea min
gii de către atacante. Jucătoarele 
din linia a doua se deplasau mult 
după circulația mingii, iar cele din 
linia a treia (cele înalte) închideau 
pătrunderile spre tușă și spre cen
tru, urmăreau mingile ricoșate, 
executau recuperări și declanșau 
atacuri rapide.

La campionatul european de la 
Burgas și Varna, zona-presing prac
ticată de selecționata României a 
constituit o surpriză prin așezarea 
jucătoarelor (în ambele faze ale 
sistemului), prin elasticitatea depla
sărilor. închiderea culoarelor de 
pătrundere și prin ușurarea recu
perărilor. Varianta zonei-presing pe 
jumătatea terenului convenea par
ticularităților jucătoarelor românce. 
Linia întâi avea in Suzana Szabados 
și Ileana Gugiu jucătoare agresive, 
în linia a doua. Gabriela Nicola. 
Gabriela Ciocan și Clara Szabo 
opreau, printr-o permanentă depla
sare, aruncările de la semidistanță 
și interceptau ; sub coș, Angela 
Tita, Bogdana Gal și Doina Prâ- 
zaru aveau, la recuperări, avanta
jul primului plan, micșorind handi
capul de talie față de adversare.

Specialiștii prezenți ia campio
natul european au apreciat meca
nismul apărării formației române, 
ușurința în alternarea sistemelor șl

variantelor Care au dat mult 
furcă echipelor aflate în atac. Zona 
agresivă 1—2—i a fost considerată 
da o noutate a campionatului eu
ropean și a fost denumită „zona 
galbenă1-, după culoarea tricourilor 
purtate de baschetbalistele țării 
noastre. Referitor la pregătirea io- 
nei-presing. trebuie să arăt că 
pentru punerea ei la punct s-a lu
crat foarte mult în scopul sporirii 
rezistenței speciale în apărare, 
losind la antrenamente 20—30 
reprize de joc de brațe și de 
cioare. jocuri de unu contra doi 
jumătate de teren cu exersarea 
marcajului dublu, jocuri de trei 
comra trei pentru intercepții, să
rituri sub panou pentru recuperări.

La Burg.-s și la Varna am avut 
satisfacția de a vedea clasată echi
pa României pe locul 5 (față de 
locul 8 la edițiile din 1988 și din 
1970 ale Campionatului european), 
dublată de surpriza creată echipe
lor adverse prin apărarea zonâ- 
presing. Acest din urmă element a 
adus formației române un atu In 
plus în disputele cu adversare ega
le sau chiar mai bune, i-a asigurat 
un moral ridicat și i-a creat posi
bilitatea practicării unui joc colec
tiv. Din păcate, numeroasele ratări, 
unele din Situații dare, nu i-au dat 
posibilitatea să se claseze mai sus 
de poziția a cincea, aceasta fiind, 
Insă, pe deplin meritată.

de

fo- 
de 
Pi
pe

prof. SIGISMUND FERENCZ 
antrenor principal 

a! reprezentativei României

PROGRESUl BUCUREȘTI (BAlETD 
Șl VOINJA ARAD (FETE) CONDUC 

IN CAMPIONATELE REPUBLICANE

La sfîrșitul acestei săptânfiîni, în 
cadrul returului campionatului re
publican de tenis de masă sînt pro
gramate trei întîlniri : sîmbătă: 
C.S.M. Cluj — Spartac II București 
(fete), duminică: C.S.M. Cluj — 
Spartac I București (fete) și Voința 
Arad — Voința București (băieți).

înaintea acestei etape, clasamen
tele au următoarea înfățișare :

BĂIEȚI

I. Progresul Buc. 14 10 t 157: 81 »
2. C.S.M. Cluj 12 11 1 137 : 87 ZS
3. Politehnica Buc. 12 10 3 140: «4 22
4. Comerțul Tg. M. 13 0 7 126: 35 1»

Locomotiva Buc. 12 7 5 114: 90 19
6. Voința București 12 S 7 97:107 17
7. Voința Cluj 13 3 10 96:125 19
8. Voința Arad 13 2 11 71:130 13
9. C.S.M. Iași 14 1 13 23:215 15

v >‘£TE

5. Voința Arad 10 8 2 77:13 13
2. Progresul Buc. 9 9 0 62:19 18
3. Spartac I Buc. 10 6 4 43 A1 16
4. Voința Buc. 11 4 7 46:33 15
S. Politetinloa Buc. 10 5 5 41:49 15
6. C.S.M. Cluj 1 4 3 50:33 11
7. Spartac H Buc. 10 0 10 9:81 19

• Au fost acceptate propunerile delegatului României • Juniori pînă la 20 de ani • După 3 ratări 
consecutive sportivul nu este eliminat din concurs • Situația recordurilor mondiale și naționale

Recent s-a desfășurat la Londra 
reuniunea Comitetului tehnic al 
Federației internaționale de hal
tere, la care a participat în cali
tate de membru — și Lazăr Ba- 
roga, secretar general al federației 
de specialitate din țara noastră. Au 
fost abordate probleme interesante, 
privind introducerea noului regu
lament, arbitrajul, viitoarele cursuri 
de antrenori, precum și editarea u- 
nei cărți dedicată 
re’bt* de-a lungul

Despre toate a- 
cestea ne-a vor
bit Lazăr Baroga. 
în Interviul pe 
care ni l-a acor
dat.

— Care au fost 
problemele mai 
importante discu
tate cu acest pri
lej?

— Firește, cel» 
tehnice. S-au luat 
o serie de măsuri 
eficiente avind în 
vedere faptul că 
de acum înainte 
întrecerile se vor 
desfășura doar la 
două 
smuls 
Dintre 
luate 
punct 
nea

istoricului halte- 
deceniilor.

trei minute) ; vîrsta junioratului ex
piră în ziua cînd sportivul împli
nește 20 de ani (pînă acum 21 de 
ani) ; nu se admite ungerea mem
brelor inferioare cu soluții grase, 
deoarece acestea favorizează atinge
rea coapselor cu bara (interzisă de 
regulament) ; în cazul cînd sportivul 
nu readuce băra pe podium —• după 
ce a ridicat-o — ci o aruncă, el va 
fi penalizat cu anularea 
fără să mai fie avertizat, 
se făcea pînă acum.

mișcării, 
așa cum

(Filipine), Assus (Suedia). în vede
rea îmbunătățirii arbitrajelor, comi
tetul tehnic al F.I.H. a hotărît ca 
anual să aibă loc cursuri de per
fecționare de cite șapte zile. Con
comitent ss va desfășura un curs 
al antrenorilor.

— Ce va cuprinde istoria sportu
lui cu haltere ?

— Este vorba de un manual sta
tistic consacrat istoriei sportului cu 
haltere în toate țările lumii. Cartea 
va apare în 1975 și va fi redactată

CONCURS DE POVESTIRI

SI DE FOTOGRAFII
3

CU SUBIECTE VINATOREȘTI

stiluri : 
și aruncat, 

hotărîrile 
la 
din 

de Zi,

DOI AMERICANI ÎN ECHIPA HONKA TAPIOLA!
O convorbire telefonică purtată, 

ieri dimineață, cu conducerea clubu
lui Knorr Stars “ 
permis să aflăm 
mănunte despre 
(sîmbătă ora 19, 
campioana țârii 
cadrul primului tur al C.C.E.

Elementul ce) mai spectaculos șl, 
desigur, cel mai important, este pre
zența în lot a doi baschetballsti din 
S.U.A., Ernest Pettis (1,91 m) și Greg 
Douglas (2.07 m), care au evoluat, 
pînă de curind, la Western Michigan 
și, respectiv, la Kansas University. 
Fără îndoială, evoluția jucătorilor

Honka Tapiola ne-a 
cîteva interesante a- 
echipa care va juca 
în sala Dinamo) cu 
noastre, Dinamo, în

sporește interesul 
Dinamo — Honka Ta- 
așa era așteptată cu 
iubitorii baschetului

nord-amerieani 
pentru partida 
piola, car? și 
nerăbdare de 
din București.

Tot in legătură cu Honka Tapiola, 
mai trebuie spus că este campioana 
Finlandei timp de șase ani consecu
tiv (din 1968 și pînă acum), a cucerit 
Cupa Finlandei în anii 1968 și 1971, 
a cîștigat tradiționala Cupă Polară 
(la care iau parte campioanele Scan
dinavici) în anul 1968 și a susținut 
14 meciuri iti cele cinci ediții ale 
C.C.E. la care a luat parte pînă 
acum.

acest 
brdi- 

cea 
mai importantă d
consider aceea în 
legătură cu încer
cările la fiecare 
stiL Au rămas tot 
cite trei încercări, 
dar, spre deosebi
re de 
tivul care ratează de trei 
o Încercare la un stil, nu 
mai fi eliminat din concurs, ci 
va putea să continue întrecerea. 
Alte hotărîri : discurile de 25 kg 
vor fl de culoare roșie, iar cele de 
20 kg de culoare albastră ; la J.O. 
și C.M. fiecare cîntar va trebui să 
aibă o licență eliberată de servi
ciul metrologic ; înaintea tentative
lor de doborire a recordurilor mon
diale, sportivul va beneficia de o 
pauză de cinci minute (pînă acum

STANDARDURI PENTRU RECORDURILE ROMÂNIEI

Categoria 
de greutate

Juniori mici Juniori mari Seniori

Smuls Aruncat Total Smuls Aruncat Total Smuls Aruncat Total

Musca 
(52 kg) 82,5 102,5 185 82,5 ■ 105 187,5 97,5 117,5 215
Cocoț 

(56 kg) 90 115 205 95 127,5 222,5 102,5 135 237,5
Pană 

(60 kg) 92.5 130 2223 102,5 137,5 240 107,5 142,5 250
lUșoară 

(67,5 kg) 100 1373 227,5
•

112,5 145 257,5 122,5 160 282,5

Semimijlocie 
(75 kg) 110 1323 212,5 122,5 150 272,5 130 160 290

Mijlocie 
(82,5 kg) 110 135 245 125 160 285 132,5 165 297,5

Semigrea 
(90 kg) 110 137,5 247,5 127,5 160 2873 135 180 315

Grea 
(110 kg) 112,3 147,5. 260 127,5 162,5 290 135 180 315

Supergrea
(+110 kg) 11$ 150 265 130 165 295 145 177,5 322,5

cu 2,5 kg ele vor constitui

vechiul regulament, spor- 
ori
va

Notă : în razul depășirii acestor rezultate 
noi recorduri naționale.

Ce propuneri românești au fost 
reuniunea comitetului teh-

EXISTA 11N MIT AL ARENEI DIN GIURGIU?
Mult controversata problemă a 

avantajului creat de arena proprie 
de joc, revine în discuție de la o 
etapă la alta. Cîteva cazuri însă 
atrag în mod deosebit atenția, ele 
fiind considerate că influențează 
rezultatele normale. Pentru început 
ne-am deplasat sîmbătă la Giurgiu, 
unde am asistat la derbyul seriei 
Sud, desfășurat între echipa locală 
Cetatea și Laromet București.

Intr-o discuție purtată după pri
mul schimb al meciului, antrenorul 
Alexandru Gomoiu (Laromet) ne 
spunea că speră ca echipa sa să 
obțină un rezultat onorabil, dar că 
victoria nu poate scăpa gazdelor. 
Pronosticul apreciatului tehnician 
din Capitală s-a adeverit pe ju
mătate : localnicele au repurtat un 
succes clar, dai' liderele seriei Sud 
au avut o comportare necorespun
zătoare, realizînd un scor sub posi
bilitățile lor reale. La sfirșitul par
tidei, antrenorul formației învinse

VINOVAT ERA- PĂGUBAȘUL!
A pus mina pe creion șl pe 

hîftie convins — chiar dacă nu 
o afirma — că i s-a făcut o ne
dreptate. Ne întreba — deci, nu 
reclama — dacă unei competiții 
oficiale trebuie să i se acorde în 
mod obligatoriu asistență medica
lă sau nu ? Semnatarul . scrisorii 
— profesorul de educație fizică 
loan Vizitiu de la Liceul de cul
tură generală din Tg. Frumos 
(Jud. Iași) — ne spunea că a 
participat cu elevii săi la faza ju
dețeană a campionatului școlar 
de handbal, pe un teren de bi
tum. „în primul joc — scria prof. 
Ioan Vizitiu — s-au accidentat 
doi elevi. Pentru a-i înviora, cn. 
legii cărau apă cu o bască (! !). 
Al doilea joc, iarăși o rănire, la 
picior. Și nimeni nu era acolo șă 
dea o mină de ajutor. La a treia 
partidă, n-am mai permis parti
ciparea la meci a elevilor mei, 
tocmai din lipsa asistenței medi
cale. îmi era teamă să-i mai las 
întrucît răspundeam personal de 
integritatea lor corporală". Aflăm, 
în continuare, de faptul că In
spectorul de specialitate de la 
Inspectoratul școlar județean Iași 
l-a sancționat aspru pentru aceas
tă „abatere" ? ! ? : 1) avertisment 
pe linie de învățămînt; 2) imou- 
tarca sumei de 698 lei repreren- 
tînd contravaloarea meselor sl 
transportul elevilor ce au partici
pat la competiție: 3) i-a fost re. 
furată inspecția specială pentru 
gradul III : 4) neacordarea crati- 
ticațiilor la sfîrșitul anului școlar, 
„finind cont de regulamentul de 
organizare al acestei competiții 
(care include ți asistența medica
lă obligatorie) rog a mi se răs
punde cu ce am greșit in acest 
sens" ne întreba profesorul I. Vi
zitiu.

Ni s-a părut că sancțiunile) date 
sînt prea... multe și aspre, motiv 
pentru care am trimis o copie a 
scrisorii Ministerului Educației și 
învățămîntului. De unde — spre 
surprinderea noastră — am aflat 
că vinovat este tot.......hoțul de
păgubaș". Iată, de altfel, textul 
adresei nr. 19065 — semnată de 
directorul Alcx. Forțu — expe
diată celui ce ne scrisese : ...Asi
gurarea asistenței medicale la 
competițiile oficiale constituie in
tr-adevăr o obligație a comisiei de 
organizare. Hotărîrea ăv. însă de 
a vă retrage din competiție in 
semn de protest pentru absența 
medicului, reprezintă un act grav 
de indisciplină, o abatere de la 
etica profesională și de la înda
toririle unui cadru didactic pri
vind normele de conduită pe care 
trebuie să le transmită tiperilor 
pe care ii educă. De aceea e»o«i- 
derăm că sancțiunile aplicate de 
inspectoratul școlar sint corecte" 
I! 1 3

★
tn fața acestui râs, 

mitern să aducem ia cu 
Direcției educației fizice ți spar
tului din amintitul minister că 
EXISTA nițte lnslruc|>i«i precise 
— nr. 34CH.I 1969 — ale Ministe
rului Sănătății ți C.X.E.F.S. «avi
zate atunci ți de către Minister») 
învățămintaluil care spn că ta 
toate competițiile sportive 
solicitarea organizatori Ier 
ganele sanitare teritoriale 
obligate să asigure asistența 
dicală.

Este activul pentrt 
dem că dreptatea ce 
profesorului de educațe frzică faan 
Vizitiu este de fapt— o nedrepta
te. Vinovate, oare, de situațiile 
create, nu sînt forurile organiza
toare ?

era supărat pe cîteva dintre ele
vele sale pentru că au comis gre
șeli elementare de tehnică și, în 
plus, au acționat, in pofida indica
țiilor date, contra... pistelor. Urma
rea : patru din cele șase bueureș- 
tence nu au reușit să treacă de 
granița celor 400 p.d. în schimb, 
cițiva membri ai conducerii sec
ției Laromet. prezenți la întîlnire. 
erau indignați de starea pistelor, 
punînd insuccesul pe seama arenei 
care, după opiniile lor. avantajează 
gazdele și incomodează oaspeții.

Din modul cum a decurs partida, 
noi am tras altă concluzie. într-a- 
devâr, pistele arenei din Giurgiu 
(ca și multe altele din țară, fie 
ele mai mult sau mai puțin dure), 
oferă gazdelor un atu în plus, în- 
trucît antrenîndu-se aproape zilnic 
pe ele, ajung să cunoască fiecare 
particularitate favorabilă găsirii cu
loarului cel mai eficient. Cum are
na echipei Cetatea face parte din 
acea categorie de săli ușoare, avan
tajul terenului propriu apare și 
mal evident, deoarece se înregis
trează rezultatele extrem de mari. 
Dar afirmăm, fără teama de a gre
și, că particularitățile arenei men
ționate nu sînt de natură să îm
piedice pe adversar să-și regăseas
că ritmul normal și, ca atare, să

SEZONUL
(Urmare din pag I)

au schiuri, iar atunci cînd vremea 
este favorabilă, numeroși tineri și 
virsfnici pleacă, în orele let de ră-

valoroase. Dova-înregistreze cifre 
da : actuala campioană a lumii, 
maestra emerită a sportului Elena 
Trandafir, jucătoarea numărul 1 
a echipei Laromet, și-a confirmat 
calitățile, fiind performera reutiiu- 
nii : 472 p.d. Cineva ar putea opina 
că nu-i la îndemîna oricui Să fie 
campioană mondială. Dar tot ade
vărat este că a fost o îneîntare și 
evoluția proaspetei campioane de 
junioare. Băiașa Mirică (de un an 
Dromovată în echipa Laromet). care 
lansa bila cu atita siguranță, de 
parcă ea s-ar fi antr&nat în sala 
respectivă, fiind marcată de-a lun
gul celor patru manșe cu următoa
rele procentaje : 156—80—136—89.
Cu cele 461 p.d., tinâra bucureștea- 
nă ne-a convins, ca și-n alte ocazii, 
că cine știe să joace popice e în 
măsură să învingă dificultățile pis
telor necunoscute. Prin urmare, 
arena din Giurgiu (cu particulari
tăți ce reclamă returnarea pistelor 
într-un viitor apropiat), poate 
tuși fi la ora actuală controlată 
stăpmită. cu singura condiție 
sportivele oaspete să se afle 
bună dispoziție de joc. Ancheta 
noastră va continua și la alte arene 
presupuse a denatura rezultatele.

făcute la 
nic ?

— Am 
toate au 
1. continuarea concursului Ia celă
lalt stil, în cazul cind la smuls spor
tivul ratează consecutiv trei încer
cări ; 2. la întîlnirile internaționale 
se vor acorda două minute de 
pauză în cazul cind halterofilul face 
tentativă pentru doborîrea recordu
lui național; 3. degetele mîinii nu 
pot fi bandajate, eu excepția dege
tului mare.

— Ce măsuri s-au luat pentru 
îmbunătățirea arbitrajului și a 
muncii antrenorilor ?

— S-a apreciat că activitatea ar
bitrilor la J.O. a fost mulțumitoare. 
Ca exemple pozitive au fost citate 
arbitrajele prestate de Gasper (Bel
gia), Artemiev (U.R.S.S.), Doroteo

făcut trei propuneri și 
fost acceptate. Iată-le :

de o comisie alcătuită din Oscar 
State (Anglia), Helmut Schodl (Aus
tria), Bob Hofman (S.U.A.).

— Care va fi situația recordurilor 
mondiale și naționale, după intro
ducerea noului regulament ?

— In privința recordurilor națio
nale ale României, situația este clară. 
Am luat ca etalon vechile recorduri 
la Smuls și aruncat, precum și suma 
lor la total (în tabelul alăturat pu
blicăm standardurile recordurilor 
naționale). în ceea ce privește re
cordurile mondiale, rămîne să se 
hotărască în viitorul apropiat. în 
această direcție există două propu
neri : să rămînă valabile vechile 
recorduri Ia smuls și aruncat, sau 
acestora să li se adauge o anumită 
greutate pentru a stimula realiza
rea marilor performanțe.

Ion OCHSENFELD.

în scopul păstrării șl Continuării tra
diției povestirilor vlnătoreștl și de pes
cuit snortlv tn literatura noastră și al 
stimulării acestei creații artistice, pre
cum și pentru dezvoltarea preocupărilor 
fotografice pe teme de VțnătWre șt pes
cuit sportiv. Asociația Generală a Visă
torilor si Pescarilor Sportivi organizează 
două Concursuri avînd ca obiect teme.» 
menționate.

Lucrările pentru concurs se Vor tri
mite recomandat, plnă cel mal tîrziu la 
data de 15 martie 1973. pe adresa : Re
dacția revistei „Vînătoni’ si pes6ârul 
sportiv", calea Moșilor 128 — Buen-

Pafticipantii la concursul de povestiri 
vor trimite lucrările dactilografiate, in 3 
exemplară. Fiecare lucrare trebuie să 
aibă cei mult IM de rinduri și va purta 
în colțul din dreapta sus un mbtto. 
Adresa expeditorului nu se Va mențlora 
pe plic, ci se va înscrie într-un plic 
separat. închis. îmnreună cu motto-ul 
menționat pe lucrare.

Lucrările pentru concursul de fotogra
fii trebuie să trateze una din următoa
rele teme : scene de vînătoare sau de 
pescuit sportiv: peisaje din terenurile de 
vînătoaro sau de pe malul apelor : ani
male șl păsări din fauna sălbatică a tării 
noastre.

Numărul oe fotografii cu care se poate 
participa este nelimitat. Fotografiile po9 
fl alb-negru sau color șl vor avea fot* 
matul de cel puțin 18x24 cm.’ Se admiî 
fn concurs fotografii eare nu au m»f 
fost publicate pînă în prezent. Flecară 
fotografie trebuie să poarte pe Verso 4 
numeie, prenumele șl adresa autorului, 
precum șl titlul lucrării.

Lucrările prezentate tn concurs vor fl 
triate Sî apreciate de comisii cuprinzi âț 
personalități din domeniul literaturii; 
artei fotografice, vînătoril; pescuitului 
sportiv șl al științelor naturii.

Celoc mal bune lucrări, atît pe linia 
concursului de povestiri, cît ți a celui 
de fotografii. H se vot1 acorda urmă
toarele premii t premiul It 2OM lei; 
premiul n ț 1 500 lei; premiul HI ț 1000 
Iei; 5 mențiuni a cîte 500 lei.

Povestirile premiate, fmpreunâ cu o 
culegere din cele mal apreciate poves
tiri ce s-au publicat în anii din urmă, 
vor fl editate, prin grija A.G.V.P.S., în
tr-un volum de povestiri vtnătorești ți 
de pescuit.

De asemenea, cele mai bune lucrări 
fotografice vor apare într-un album c’l 
Imagini de vtnătoare ți pescuit sportiv.

Relații suplimentate în legătură cu cele 
două concursuri se pot obține de la re
dacția revistei „Vînâtorul ți pescarul 
sportiv" ~ tel. 13.66.98.

începe sezonul de vinatoare 
LA FAZANI

TROFEU SPORTIV DECERNAT ȘCOLII MILITARE
DE OFIȚERI „MIRAI VITEAZU

to- 
și...
ca
în

Răspunzînd unei invitații, ne-am 
deplasat la Pitești ca oaspeți ai Școlii 
militare de ■ ofițeri-„Mihai Viteazu", 
pCntril a lua parte lă o festivitate 
organizată cu prilejul încheieri con
cursului pentru cea mai bună bază 
materială sportivă și activitate sportivă 
de masă dotat de Consiliul Politic Su
perior cu „Cupa Apărarea Patriei". 
O întrecere la care — pe parcursul 
unui an — au luat parte elevii tu
turor institutelor militare de Invă- 
țămînt și în care cei din Pitești ocu
paseră locul I.

A deschis festivitatea generalul lo
cotenent Constantin Ionescu, care a 
Spus printre altele : „Vă felicit pen
tru izbinda voastră. Locul I ocupat 
în marele concurs militar dotat cu 
„Cupa Apărarea Patriei" dovedește 
că elevii acestei școli, viitori ofițeri, 
au înțeles rolul pregătirii fizice In 
cadrul forțelor noastre armate. Acor- 
dînd atenția cuvenită educației fizice 
și sportului, ați reușit să obțineți re-

zultate bune și foarte bune în pregă
tire, aducind astfel la îndeplinire or
dinul comandantului nostru suprem 
tovarășul Nicolae Ceausescu". S-a a- 
nunțat apoi — spre satisfacția tuturor 
celor prezenți— că Școala militară de 
ofițeri „Mihai Viteazu" a cucerit 
„Cupa Apărarea Patriei" — transmi
sibilă — pentru a treia oară conse
cutiv, motiv pentru care ea rămîne 
definitiv în vitrina școlii din Pitești. 
In aplauzele elevilor, a celor prezenți, 
generalul locotenent Constantin Io
nescu a predat comandantului școlii —

— cupa 
S-â rnăi

—__ „____ C.C. al
U.T.C., diplome și insigne sportive 

1 Și sport.
să aflăm

Asociația Generală a VInătorilor 
și Pescarilor Sportivi fi anunță pe 
membrii săi că sezonul de vînă- 
toare 1972/73 la fazani, pe terenu
rile asociației se deschide dumini
că și se închide la 31 ianuarie 
1973.

HIPISM
LUPTĂ APRIGĂ

ÎN CLASAMENTE

1

general maior Ion Sâftescu 
cîștigată. Cu același prilej 
decernat o cupă din partea

SPORTIV DE IARNA
gaz, spre Sinaia, Predeal sau alte 
stațiuni de pe Valea Prahovei pen
tru a se relaxa pe schiuri. în tim
pul vacanței de iarnă se vor orga-

La Cîmpina nu 
de profesori la ora

se 
de

găsesc tricouri 
educație fizică

rtfgre etc cerute

tied c€~.aț5 pro/eso-

tem fi i
rul K ia mere 

— Bravo! in fondist le Cîmpina. 
desen de AL CLENCIU

0 DEZBATERE DESPRE MUNCA ȘI SPORT
iriza excursii, concursuri de sală, 
la tenis de masă. șah. volei și în
treceri de înot in incinta bazinu
lui acoperit care va fi dat foarte 
curind in folosință.

/Urmare din pag. î)

întreprinderii și prin... tricoul purtat 
de către sportivii ei. înțelegerea și 
audiența față de sport pornesc, de 
altfel, de sus, de la directorul în
treprinderii, tovarășul ing. Emil 
Oachiș, fost alergător de fond al 
Politehnicii. Un atu esențial pentru 
a-1 aborda în cîteva probleme pe 
care ni le-a relevat vizita noastră 
prin secțiile întreprinderii.

— în locurile pe care le-am vi
zitat am întîlnit un impresionant 
număr de tineri aflați în ciclul de 
specializare la locul de muncă ca 
și mulți elevi de la centrul școlar 
M.I.U. Ce le oferă lor întreprin
derea pe linia activității sportive, ce 
se preconizează pentru Viitor și cum 
este pregătit acest tineret pentru a 
îmbina producția cu sportul, fie el 
în ipostaza de performanță fie în 
cea de masă, ca activitate necesară

pentru reconfortare și refacerea ca
pacității de muncă ?

— Acțiunile de viitor — pentru 
că vreau să privesc mai mult Ia 
Ziua de miine și mai puțin la cea 
de ieri, fiindcă ea are și numeroase 
lacune — sint îndreptate pe două 
planuri: cei ai creării unei baze 
materiale — bază, pe care o preco
nizăm compusă dintr-o popicărie a- 
coperită, sală de box și terenuri 
pentru jocuri — și crearea unor 
nuclee de performanță alcătuite din 
adolescenții pe care îi calificăm Ia 
locul de muncă, cadre eare vor ră- 
mine atașate întreprinderii noastre 
și o vor reprezenta în competițiile 
viitoare. De subliniat că această a 
d»ua acțiune își va începe concre
tizarea chiar în zilele acestea prin 
inehegarea unei grupe de box ce va 
fi încredințată antrenorului Florea 
Stanomir.

Cit privește pregătirea educativă 
și pentru producție a tineretului

manifestă șl veleități 
se face continuu, fie

nostru care 
sportive, ea 
prin discuțiile directe pe care le 
avem cu ei, fie prin puterea exem
plului atit de operantă la Metalul 
roșu, o unitate în care sportivii de 
performanță au fost, în cele mai 
multe cazuri, și niște performeri la 
locul de muncă. De altfel, in con
textul unor solicitări sporite și in 
virtutea angajamentului nostru de-a 
împlini cincinalul în patru ani și 
jumătate, pregătirea tineretului pen
tru îndeplinirea, cu sirguință și res
ponsabilitate, a sarcinilor de pro
ducție, devine o datorie a noastră, 
a tuturor, celor care avem state 
vechi de serviciu, sarcină de care 
vom căuta să ne achităm cit mai 
bine posibil — subliniază conducă
torul acestei prestigioase unități a 
industriei clujene în rînduri anga- 
iante pe care le reținem și ca în
cheiere a reportajului nostru de la 
Metalul roșu. _

IMPOSIBIL DE GĂSIT

Cîmpina.' Aici am constatat cu re
gret lipsa unor articole mult soli
citate în aceste zile. Bluzele de fîș 
pe buret pentru 
bărbați, extrem de căutate 
care cetățenii le folosesc ca 
race pentru turism sau schi, 
cu desăvîrșire. Deși noul an 
a început, elevii continuă să 
sească tricourile de culoare neagră, 
roșie și albastră, cerute de profe
sorii lor de educație fizică.

— Cine ar trebui să umple a- 
ceste goluri, am întrebat-o pe res
ponsabila magazinului, Ilinca Du
mitru ?

— Bineînțeles, in primul rînd u- 
nitâtile producătoare. Apoi, baza 
noas'ră din Ploiești. I.C.R.T.I. Am 
solicitat mărfurile respective chiar 
și de la București.

— Cum reacționează consumato
rii în fața acestor surprize neplă
cute ?

— Cumpărătorii au față de noi 
cele mai mari pretenții, chiar dacă 
nu sintem întotdeauna de vină că 
nu-i putem satisface. Dar, în me
seria noastră, clientii au întotdea
una dreptate. Cred ea in problema 
asigurării echipamentului sportiv, 
s-ar putea face mai mult, in sen
sul de a se putea cumpăra în rate 
articolele sportive. Multe magazine 
de specialitate vînd în rate, dar 
unitățile de sport, nu.

După părerea noastră, această 
propunere este interesantă și la re
zolvarea ei trebuie să se gîndească 
factorii de resort. De asemenea, 
sperăm ca cei vizați să elimine lip
surile din magazinul sportiv pînă 
la venirea iernii.

ANUNȚ
4

copii, femei 
Și 
hano- 

iipsesc 
școlar 
nu gă-

Și 
pe

celor mai merituoși în muncă
Am căutat, după aceea, Sa auam 

in ce constau succesele obținute aici. 
Și astfel, am făcut cunoștință cu o 
bază materială remarcabilă : o sală 
de sport modernă, bine dotată ; bază 
in aer liber (cu terenuri de volei, 
baschet, porție de gimnastică, piste 
speciale militare cu obstacole) ; un 
teren asemănător — adevărată bijute
rie — in afara școlii ; bazin de înot 
cu instalații pentru încălzirea apei, 
iar în construcție : două terenuri de 
tenis și un stadion de fotbal. Impre
sionantă a fost șl demonstrația de 
gimnastică și judo (instructor cu pre
gătirea fizică — maior Vasile Teodo- 
rescu). Ne-am convins astfel de a- 
tenția ce se acordă pregătirii fizice a 
viitorilor ofițeri; de condițiile ce le 
sînt Oferite în acest scop. Ofițerii de 
miine vor fi buni Sportivi în stare 
să insufle dragostea pentru educație 
fizică șl sport — atît de Utila pre
gătirii militarilor — celor pe care-i vor instrui.

Modesto FERRARINI

Cu cinci reuniuni înaintea închi
derii stagiunii, clasamentul antre
norilor și al driverilor suscită un 
viu interes în rindurile iubitorilor 
de hipism, datorită luptei înverșu
nate care se dă pentru cucerirea 
titlului de campion, care conferă 
anul acesta perspectiva de partici
pare la campionatul european și 
mondial al driverilor. In urma re
zultatelor înregistrate duminică, 
configurația acestor clasamente 
arată astfel : ANTRENORI : Gh. 
Avram 30 victorii, Tr. Marcu 29; 
Gh. Tănase 28, I. Oană și M. Ște- 
fănescu 23, S. Mihăilescu, I. Tode- 
raș și G. Solcan 21, Tr. Marinescu 
și V. Gheorghe 20, N. Gheorghe 17; 
Tr. Dinu 12. DRIVERI: Tr. Mărci 
26 victorii, Gh. Tănase 23, Gh. ? - 
vram 20, Tr. Marinescu, I. Oană si 
M. Ștefănescu 17, N. Gheorghe 14, 
S. Mihăilescu 15, V. Gheorghe și 
G. Solcan 12, D. Toduță 9 etc.

La APRANTII conduce I. Florea 
cu 6 victorii dobîndite, dar poziția 
sa este asaltată de N. Boitan cu 4 
victorii.

DEPARTAMENTUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

DIRECȚIA DE POȘTE Șl DIFUZARE A PRESEI 

aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 

cooperatiste că abonamentele colecții pentru anul 1973 la :

ZIARE Șl REVISTE
se primesc la direcțiile județene de poștă și telecomunicații

ți la oficiile municipale. (5979/2)
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IDEALUL turiștilor este de a vizita turnul din Pisa 
Idealul tuturor, este un aspirator „IDEA L“

IDEAL, poate fi utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor neinflamabile
IDEAL, are un consum redus de energie elec
trică (15 bani pe oră)
IDEAL — preț de vînzare 800 lei, poate fi cum
părat și cu plata in rate lunare.

(5853)
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ÎN DISCUTIE-ECHIPA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)

Albania), dar nu a reușit încă 
să treacă la acest stil de joc. Sper 
să persevereze.

3 Nu sînt pentru măsurile spe
ciale spectaculoase. în fotba
lul deceniului nostru, totul 

este special. Sînt împotriva concen
trării echipei naționale. Jucătorii 
trebuie pregătiți la cluburi. Antre
norii de la cluburi trebuie să sim
tă mai mult răspunderea care le 
revine pentru echipa națională, 
pentru că echipa națională e cea 
care dă tonul în întreaga mișcare 
fotbalistică. Bineînțeles că pregăti
rea la cluburi trebuie verificată pe
riodic, în cursul acestei ierni, prin 
stagii de scurtă durată, în care să 
se vadă cum se prezintă interna
ționalii/ Aceasta este principala mă
sură specială despre care poate îi 
vorba.

Se vorbește mult despre nevoia 
promovării elementelor tinere. Știu 
că e foarte greu, pentru că tineri 
apți să înlocuiască titularii nu prea

avem. Toate numele pomenite sînt 
simple păreri personale ale unuia 
sau altuia, care nu au răspunderea 
echipei naționale. Totuși, acești ti
neri trebuie chemați șj verificați, 
în cele două meciuri amicale ale 
finalului de sezon, cel cu Turcia și 
cu Israelul, tinerii care îndreptățesc 
unele speranțe trebuie să joace cu 
precădere. Pentru mine e mai puțin 
important ca în aceste două me
ciuri să joace Dinu, Sătmăreanu, 
Dumitru, Nunweiller VI, Lucescu, 
Dembrovschi și alții. Noi știm foar
te bine ce pot acești jucători, iar 
problema asamblării lor nu este 
stringentă pentru luna decembrie. 
Cred că lotul pentru Turcia și Is
rael trebuie să fie mai mare și să 
cuprindă tot ceea ce există astăzi

mai bun în fotbalul nostru din rîn- 
durile tinerilor. Sînt sigur că, pînă 
la urmă, se va găsi ceva. Iată, de 
pildă, cred că foarte puțini specia
liști din țară s-au gîndit la Anto
nescu. Fundașul constănțean a fost 
o revelație, eu considerîndu-1 un ju
cător foarte tînăr, în ciuda viratei.

Pentru atingerea formei maxime 
in luna mai nu trebuie pierdută 
nici măcar o singură zi ; se știe că 
echipa noastră intră greu în formă. 
Așa s-a intîmplat cu Iugoslavia, la 
0—0, acum doi ani, așa s-a întîm- 
plat cu Cehoslovacia, la Bratislava, 
anul trecut DECI, ATENȚIE 1

★
Sîmbălă, opinia lui Valeria Căli- 

noiu, maestru emerit al sportului.

¥

In meci amical
F. C. ARGEȘ - 

METALUL BUCUREȘTI 4-0 (0-0)
PITEȘTI, 1 (prin telefon). In oa- 

drul pregătirilor pe care le efectu
ează în vederea meciului de campio
nat de duminică (cu S. C. Bacău) și 
a celei de a doua manșe din cadrul 
turului doi al „Cupei campionilor 
europeni", cu Real Madrid, jucătorii 
de la F.C. Argeș au susținut miercuri 
după-amiază, pe stadionul „1 Mai*, 
o intilnire amicală cu divizionara B, 
Metalul București. Cu acest prilej, 
în echipa piteșteanâ a evoluat si 
Kassai. După o repriză egală sub 
toate aspectele, localnicii au domi
nat puternic, concretizindu-și acțiu
nile ofensive, de patru ori, prin Kas
sai (2), Dobrin și Radu.
Ilie FEȚEANU — coresp. județean

POLITEHNICA GALAȚI

VOLOV ȘUMEN (BULGARIA) 0-1 (0-1)
GALAȚI 1 (prin telefon). Intr-o parti

dă amicală de fotbal, formația divizio- 
fiară B Politehnica Galați a întîlnit echi
pa din prima categorie a campionatu
lui bulgar, Volov Sfumen. Studenții au 
avut numeroase ocazii clare de a mar
ca, pe care din păcate, le-au ratat m 
serie. Oaspeții, dovedind mai multă si
guranță șl o ușoară superioritate tehnică, 
au reușit să învingă la limită, în urma 
golului Înscris de Kirilov. în min. 16.

Gh. ARSENE, coresp.

PE
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Săptămîna retururilor din cupele europene

CELE DOUA RAPID, F.C. ARGEȘ Șl REAL MADRID
AU ANGAJAT CURSA MANȘEI A

Am pătruns în săptămîna man
șei a doua din cupele europene. 
Miercuri, Rapidul vienez va fi pre
zent la București în fața Rapidului 
din Giulești ; a doua zi, pe stadio
nul celor 125 000 de locuri din Ma
drid, F.C. Argeș — cea de a doua 
echipă românească ce pătrunde pe 
gazonul stadionului madrilen după 
Dinamo București, în 1963 — por
nește de la 2—1 disputa cu Real. 
Cele șapte zile ce urmează sînt de 
mare preț pentru fiecare dintre cele 
patru combatante. Despre progra
mul lor și despre atmosfera care 
domnește acum la București, Vie- 
na. Pitești și Madrid, în cele ce 
Urmează

A ANTRENAMENTELOR
Șl MECIURILOR

de mare sigu-repede, din starea
ranță în una de pesimism este an
trenorul Holzek căruia vicepreședin
tele clubului Rapid, II. Schmidt,

vină șl să dea curaj băieților". La 
antrenamentele acestei săptămini, 
Hlozek a repetat la nesfîrșit con
traatacul. în rolul principal figu

DOUA

FARUL, CEL NEVĂZUT..,
...Ih rada Farului, cu cîteva săp- 

tămînl în urmă. Pe atunci echipa 
lui Hașoti naviga. Undeva, pe la 
mijlocul clasamentului. In partea 
superioară, dar tot pe la mijloc. 
Un motiv în plus ca discuțiile și 
opiniile să nu fie acuzate de un 
optimism artificial. Despre calită
țile antrenorului Hașoti nu mai 
erau necesare date suplimentare. 
Demonstrase suficient competența 
sa la „Portul*, rfr.d era gaia-gata 
să aducă a doua echipă (pe atunci) 
a Constanței în prima scenă. De
monstrase atitea virtuți și Ia _ca- 
deții* Farului. Si. în primul rând, 
îl văzusem la cîteva antrenamente, 
în vară, atunci cînd preluase echi
pa. Așa că n-am mai discutat des
pre procesul de pregătire, despre 
rezultate ț: despre eternele planuri, 
în rada Farului am vorbit cu oa
meni mai puțin c-anoscuțt Cu acei 
pe care de obicei li trecem, fugitiv, 
în category „secției de fotbal*, ex
presie destul de impersonală. Sec
ția aceasta de fotba’ de la „Farul* 
e formată din oameni pr.ceputi, 
care suferă sincer pentru fcXbal. 
din oameni hotârîti sâ rezolve. in 
anonimatul lor. filările probleme 
a ie echipei. O secție nouă La sec
ție cum n-a avut Farul niciodată, 
operativă, enertiri. m personali
tate- spunea Constantin TOrescu. 
fost jucător si antrenor. In prezent 
vicepreședinte ai clubului) o secție 
ancorată precis în viata echipei, 
apreciată și respectată de jură‘.ori.

— In fond, ce e nou in „rada 
Farului” ? a fost leit-motivul dia
logurilor susținute.

„.Dumitru Dumitrescu, membru 
în biroul secției, unul din acei oa
meni care nu confundă dorința cu 
realitatea, a dat poate cel mai sem
nificativ răspuns :

at

— Știți ce-i lipsea echipei îna
inte ? Un climat de lucru. Acum 
există o afinitate sufletească intre 
jucători. Hașoti a adus cu el res
pectul disciplinei totale, fără nici «n 
rabat. Jucătorii și-au dat seama că 
nu vor mai fi tolerate nici cele 
mai mici abateri și au ridicat serio
zitatea la rang de principiu de 
muncă, de existeoță. chiar dacă la 
început unii nu s-au putut înscrie 
deplin pe noua orbită a echipei. Dar 
micile discrepante de atitudine, ex
plicabile prin varietatea caractere
lor ți ternperamr-.telor di?par pe 
ri ce trece și ele n-au afi
esența acestui no* climat excelent. 
Asta cred ea că e cea mai impor
tantă schimbare in viata Farului.

_ Ounen:; din anturajul intim al 
riubnlui dobrogean sînt bracuroș: în 
această toamnă caldă pentru ectupa 
de fotbal Dincolo de bocuria pri
melor realizări („azn făcut sta- 
dwa ți • cameră de reewperare'Ș, 
coaxfcțe-.:: se dovedesc Ir.să, oa
meni realiști. Convinși că locul bun 
al echipei se dax>cează și conjunc
turi: dar. mai ales, că sînt încă 
probleme de rezolvat, dintre care 
conștientizarea echilibrului dintre 
pregătire si recuperare în viata din 
afara stadionului e considerată 
fnr. da mentală. Oaznenu de la -tz- 
moca nevăzută* a echipei de pe 
mnîal mări- ț‘. u că tțucuriLe trai- 

făuresc in timp, cu parti- 
plmă de competentă ți pa- 
tuturor factorilor. Aceasta 

explicația principală a me- 
— -u-

MICUL ECRAN
handbal
Dinamo, 

SlMBATA 
22,55, bas-

ASTAZI i ora 15, 
masculin i Steaua — 
transmisiune directă ; 
4 NOIEMBRIE, ora 
chet masculin i Dinamo Bucu
rești — Knorr Stars Konka Ta- 
piola (Finlanda) în C.C.E. — înre
gistrarea reprizei a doua; DU
MINICA 5 NOIEMBRIE, Ora 14, 
fotbal i Steaua U“ Cluj —

transmisiune directă. MIERCURI 
8 NOIEMBRIE, ora 17,25. fotbal: 
Rapid București — Rapid Vie- 
na in „Cupa cupelor* — 
misiune directă. JOÎ 9 NOIEM
BRIE, ora 21,25, fotbal : Real 
Madrid — F.C. Argeș, tn „Cupa 
campionilor europeni*, transmi
siune directă.

nîce se 
ciparea 
siune a 
e poete 
tamorfozeloc de toamnă ale F: 
lui.

_ La ora actuală 
în campionat S-ar 
o etapă, două, trei, 
boare, de acoto. d: 
Ceea ce nu schimba, 
sale datele problemei, 
fa lumea nevinFt a 1 
petrerot schimbări 
Pentru că in 
se afă un fost fotbalist (Tilvescu). 
PteV: că :n noua secție de fotbal, 
atft de apter' tă de antrenori ți 
jucători se află un ah fost fotba
list (Brîr.ze ) Pentru că în rada 
Farolzi există un climat nou de

. de atitudine. Și locul bun al 
!ui de Ia ora actuală nu poate 
ivit fa afara acestor metamor- 
structurale de toamnă

ra marea loja. 
Insă, cu ni- 

Pentru că 
Farului s-au 

de structură, 
conducerea clubului 

; fotbal!

pentru Con- 
s^r.u caro se vrea identic cu ace
la prtxeera: pentru returul de 
miercuri. Sgur că punctul de a- 
tracție, a‘Ji de așteptat de supor
terii feroviarelor, l-a reprezentat 
reapari:.a lui Dumitriu II. Atacul 

avea deci In alcătuirea sa 
meciul de poîmiine, cu 

cît și pentru forțarea vic- 
In îatllnirea de miercurea 
I. Programul Rapidului, pînă 
eeerea cu vienezii: astăzi 
1 antrenament; mîine la a- 

p.eearoa ța Constanța de 
e revc.-.e duminică diminea- 
u Ș; marți — antrenamente

r a.

V

pentru
■ J
■C:

- Viena" 
ieri. Meciul- 
încercat sâ

p&nia Rapid ~
început in Giulești de 
test cu Electronica a 
risipească unele dubii privind al
cătuirea unsprezecelui

LA RAPID-INTENSĂ FRECVENTĂ

Marin Stelian (stingă) și Marian
F. C.

i-a adresat o publică 
declarînd : „Acum nu 
rost să ne lamentăm. Să mai sal
văm ce se mai poate salva ! Hlozek 
trebuie să fie primul care să-și re-

încurajare 
mai are

Popescu, constructorii Rapidului și 
Argeșului

rează Gallos, căruia fundașii i-au 
adresat zeci de mingi, similare cu 
cele presupuse că le va avea la 
București: 
prindere a

baloane lungi, de 
apărării adverse.

sur-

IN TRIVALE, MULTE MECIURI PUBLICE

turi cu capul din ultimele minute 
primește consolările colegilor. Pi- 
teștenii vor pleca spre Madrid luni 
dimineața, via Frankfurt, urmînd 

sosească în orele 
capitala Spaniei.

OPINIILE LUI

după amiezii

MUNOZ

AMANCIO NU
Duminică seara, diguel 

antrenorul Realului — a pre
zentat un plan de antrenamente ale 
acestei săptămini, total schimbat. 
De la patru, numărul ședințelor <1® 
pregătire a fost ridicat la șase. Mo
dificarea trădează alarma lui Mu
noz care nici nu-și. ascunde — de 
altfel — neliniștea pentru întîlni- 
rea cu echipa din Pitești. „Dobrin 
și ceilalți agili și rapizi atacanți 
români pot deveni foarte periculoși 
pe contraatac” opinează el. in 
schimb, Amaiicio dă ca indiscuta
bilă calificarea Realului, socotind 
că atacurile pe aripi vor aduce 
echipei sale golurile necesare in
trării în sferturile de finală ale 
competiției campionilor.

CORESPUND

DE PRIN CLUBURI, 
IN PREAJMA RELUĂRII 

CAMPIONATULUI

HLOZEK REPETĂ CONTRAATACUL
La '»-eza. atit cga.ul din prima 

manșă rit ș, rezultatele ulterioare 
din campionat nu au răspindit op- 
timism. Ce! care a căzut, foarte

Reprezentind convingerea trio
ului de tehnicieni care ii pregătesc 
pe piteșteni pentru greaua misiune 
de Ia Madrid — antrenorii locali 
Halagian și Dima și antrenorul fe
deral Cosmoc — și anume că echi
pa are nevoie de intilniri publice 
cit mai multe spre a intra in rit
mul său obișnuit de joc. F.C. Ar
geș a susținut două partide cu ad
versari valoroși, de miercurea tre
cută și pînă acum. Cu Steagul roșu

MARGINALII LA DIVIZIA

LIDERII NU POT FI
• Din nou gazdele au fost necruțătoare • O singură victorie în de- 

p!csare : Știinta Bacău la Pașcani • Derbyul seriei a ll-a s-a termina: |a 
egalitate • Metalul București amenință poziția de lider a Politehnicii lași • 
Două eliminări (lonescu — Progresul Brăila și Necula — Metrom Brașov) 

pentru aceeași cauză : injurii aduse arbitrilor • Sasu (Minerul Baia Mare) — 
4 go!..i și Tacoi (Electropulere Craiova) — 3 goluri, jucătorii cei mai eficace 
a etapei a Xl-a • Golgeterii diviziei B : Marica (Politehnica lași) — 11 go
luri in seria I și Sasu (Minerul Baia Mare) — 10 goluri în seria a ll-a •’ 
in eiepa a Xl-a oaspeții au marcat șase goluri ! • Politehnica Galați pierde 
tot mai mult teren.

Cu regularitatea unui metronom, 
în eșalonul secund s-au consumat 
11 etape. Rundele desfășurate pînă 
acum au fost favorabile reprezen
tantelor studenților din lași și 
din Timișoara, care au preluat 
șefia seriilor aproape imediat du
pă începerea maratonului fotba
listic. Ambele Politehnici s-au 
desprins de urmăritoare, avansul 
lor fiind concretizat prin cîte trei 
puncte. La prima vedere avanta
jul pare fragil, dar înainte de a 
cintări șansele celor două forma
ții studențești ce le au pentru a 
se menține pe pozițiile de lider, 
trebuie să amintim că evoluția lor 
s-a situat constant la un bun ni
vel.

Politehnica Iași, după unele res
tructurări, a devenit o formație

omogenă, fiecare component al ei 
aducîndu-și aportul în realizarea 
țelului propus, de revenire pe pri
ma scenă. Și pînă acum efortu
rile ieșenilor n-au fost zadarnice : 
au acumulat 19 puncte, cu un go
laveraj foarte bun 
deci în 11 meciuri 
Aminteam că nici 
orașul 
rnăgit 
puncte 
cu un _ . _

In cursa de urmărire a lideru
lui seriei I se află pe primul plan 
Metalul București, ce are de re
cuperat un handicap de 3 puncte. 
Elevii antrenorului Paul Popescu, 
încrezători în forțele lor (de altfel 
au și dovedit că formează o echi
pă de temut prin victoria asupra

24—6, pierzînd 
doar 3 puncte! 
studenții din 
nu și-au deza- 
acumtilînd 16

de pe Bega 
suporterii,
și ajungînd de asemenea, 

golaveraj foarte bun : 20—9.

(duminică și ieri), meșj Metalul
ciuri despre care v-am încunoștiin- 
țat. Moralul a crescut, mai cu 
seamă de cînd s-a constatat că 
spaniolii sînt vulnerabili. Sigur că 
regretul pentru ratarea unei victo
rii mai categorice nu s-a risipit; 
fiecare are în minte aspectul retu
rului în care alb-violeții ar fi apă
rut Ia Madrid la adăpostul unul 
3—1 sau chiar 4—1. Roșu foarte 
afectat după eșuarea acelei lovi-

DUMITRIU II A REAPĂRUT LA 
RAPID 1 Duminică a și jucat într-o 
formație combinată cu rezerve, con
tra echipei de tineret-rezerve a Spor
tului studențesc (0—0). Rapid a și 
depus dezlegarea la F.R.F., primită 
de la Dinamo, în baza acordului in
tervenit. In perspectivă, un cuplu re
dutabil la „Real“ din Giulești : Du- 
mitriu II — Neagu.

B

AJUNȘI ?
în 

s-a 
trei 
de

Mircea M. IONESCU

Nicolae 
și secre-

LA ROMAN — FOTBAL 
FEMININ

REÎNFIRIPAREA BOXULUI 
LA TG. MUREȘ

Se pare că și lâ Tg. Mureș, boxul 
începe să reintre în drepturile sale. 
Tînăra secție a Asociației sportive 
Armata („act de naștere": 1969 ;
cea mai bună performanță: 1971, 
la cat. 71 kg, Mircea Roman ciștigă 
medalia de bronz la campionatele 
naționale și „Centura Dunării* la 
Galați) se bucură acum nu numai 
de sprijinul conducerii asociației ei 
și de concursul Școlii profesionale 
de construcții a cărei directoare 
este tovarășa Elena Rado.

Circa 50 de elevi au făcut de 
curind cunoștință cu primele litere 
din alfabetul pugilistic. La „cate
dră" : Ludovic Kontz și Marin 
Lumezeanu. poate cel mai tînăr 
antrenor de box, fost sportiv de 
valoare. Sala pusă la dispoziție de 
școală este dotată de către asociație 
cu tot ceea ce este necesar : saci 
de nisip, mingi-pară, training-ball, 
mănuși de antrenament, corzi, 
mingi medicinale etc. Seriozitatea 
(se fac cinci antrenamente săptămî- 
nal) și pasiunea celor doi antrenori 
în cîștigarea de noi adepți pentru 
sportul cu mănuși, ne fac sâ cre
dem în promisiunile lor : la Tg. 
Mureș boxul va avea o bază de 
masă, iar rezultatele nu vor întir- 
zia să se arate.

R. GEORGE

mantă in ri nd urile femeilor. Comi
sia nu este investită a lua hotărîri 
sau a elabora instrucțiuni. în sar
cinile sale intră, insă, printre alte
le. efectuarea de studii și analize, 
participare la control și îndrumare 
privind Înfăptuirea botăriritor sta
bilite pentru dezvol Ivității

Pe lingă asociația sportivă a coo
peratorilor meșteșugari — Voința 
— din Roman a luat ființă o nouă 
echipă de fotbal feminin. Majori- 

sînt
coo-
Ro- 
au

tatea componentelor formației 
lucrătoare la secția covoare a 
perat.vei meșteșugărești din 
man. Antrenamentele fetelor 
loc de patru ori pe săptămină sub 
conducerea antrenorului 
Sbircea (care este de fapt 
tarul asociației).

coresp.George M. GROAPĂ,

î

muna cu același nume, așteptau cu 
mare emoție comisia de omolo
gare a terenului lor de fotbal. Și 
știau ei de ce : acesta nu era ame
najat în întregime cu tot ceea ce 
era necesar pentru întreceri în 
campionatul județean.

In acest an, însă, comisia amin
tită a fost așteptată cu brațele 
deschise. Iată și de ce : la chemarea 
profesorului de limba română Mi
hai Dăniiă, care este și instructo
rul echipei de fotbal, componenții 
lotului au prestat peste 2 000 de ore 
de muncă patriotică la amenajarea 
terenului de fotbal, economisind 
circa 60.000 lei. Terenul are acum 
trei cabine pentru jucători și arbi
tri, este împrejmuit cu plasă de 
sîrmă, iar gazonul — natural — 
este foarte bun. Printre cei eviden- 
țiați în această acțiune : Aurel
Palade, Gh. Bălan. C. Mureșanu. 
primarul comunei I. Trifan ș.a.

Ilie IANCU, coresp. județean

• Sala de sport Voința din 
Buzău a găzduit o intilnire ami
cală de box intre pugiliștii aso
ciațiilor sportive Voința Buzău 
și Locomotiva Fetești. Victoria 
a revenit gazdelor cu 11—5. Cel 
mai frumos meci, între George 
Oncel (V) și Petre Iordan (L) 
s-a încheiat cu victoria la punc
te a primului.

cută pentru amatorii de turism, 
alpinism și schi. La cabana „Bîiea 
cascadă", situată la o altitudine de 
1434 m, în munții Făgărașului, s-a 
dat în exploatare un modern hotel 
alpin. Dispune de 80 locuri. în ca
mere cu cite două paturi, cu grup 
social propriu și încălzire centrală. 
Accesul lă acest nou punct turistic 
se face deocamdată mergînd pe jos, 
urmînd Ca din primăvară, drumul 
de acces sâ fie practicabil Cu orice 
mijloc de transport. Foto : HORST 
BUCHFELNER.

Ilie IONESCU, coresp. județean

PIONIERII ÎNVAȚĂ REGULI 
DE CIRCULAȚIE

Victor GAȘPAR, coresp.

• în centrul municipiului Dro- 
beta—Tr. Severin a fost inaugu
rat clubul asociației sportive 
„Drobeta". Acesta dispune de 
două săli pentru tenis de masă, 
o sală pentru handbal, volei si 
baschet, una pentru lupte, box 
și judo, iar alta pentru șah

de educație fizică și sport. Pe baza 
unor asemenea activități, comisia 
prezintă C.J.E.F.S. Brăila concluzii 
și propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii. Comisia despre care scriu 
este alcătuită din cinci profesoare 
de educație fizică : Emilia Bîzu —• 
președintă, Maria Mihai — secre
tară, Magda Butuc — activitatea 
de masă, Sultana Moldoveanu — 
sport de performantă, Violeta Popi 
— sector propagandă.

INIȚIATIVĂ, MUNCA, 
Șl NECAZUL A DISPĂRUT

Ani în șir, înaintea începerii 
campionatului de fotbal, membrii 
asociației sportive „Bistrița" și în 
special membrii echipei de fotbal 
„Mecanizatorul" Hemeiuș din co-

LA 1434 m — UN NOU HOTEL 
TURISTIC

văiiMinunata zonă alpină a
Bîiea își îmbogățește necontenit 
peisajul turistic. O dovadă : sîn- 
tem în măsură să dăm o veste plă-

O inițiativă care socot că merită 
popularizată în coloanele ziarului, 
în orașul Iași s-a amenajat un 
„Parc-școală de circulație" pe care 
pionierii ce merg pe biciclete au 
posibilitatea să cunoască și să apli
ce regulile de circulație. Astfel ei 
sînt pregătiți pentru circulația pe 
drumurile publice. în fotografie, se 
poate vedea un aspect de la inau
gurarea acestui parc școală.

Text și foto: Leonid STRATULAT

I. BALTAG, coresp.

Mircea FOCȘAN, cOreSp.

COMISIE JUDEȚEANĂ PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

ÎN RÎNDUL FEMEILOR
La Brăila, s-a constituit Comisia 

județeană de educație fizică și 
sport a femeilor. Activitatea aces
teia este îndr ptată în mod special 
în două direcții: educația fizică și 
sport de masă $i sport de perfor-

• A treia ediție a competiției 
de lupte „Cupa de toamnă" or
ganizată de CJEFS Galați a reu
nit la start în acest an 61 de ti
neri între 10 și 18 ani, proveniți 
de la grupurile școlare energetic 
și al Combinatului siderurgic 
din comunele Liești și Serdaru. 
Pe primul loc s-a clasat echipa 
Grupului școlar energetic (an 
trenor I. Tomescu) care a intrat 
in posesia trofeului.

V. ȘXEFANESCU, coresp.

-'*01

liderului) așteaptă o eclipsă 
comportarea Politehnicii ca 
detroneze. în pluton se află 
formații cu același număr 
puncte (13) : F. C. Galați, Gloria
Buzău și Delta Tulcea. Deci, noile 
promovate și o mai veche preten
dentă la un loc în primul eșalon 
al fotbalului nostru. Cele două noi 
divizionare B n-au încă experien
ța și forța necesară unei asemenea 
întreceri dificile, de altfel Delta 
Tulcea a rămas corijentă la pri
mul său examen mai greu, susți
nut duminica trecută la Iași, ori
cum comportarea lor este meri
torie. în schimb, F.C. Galați a 
început să acumuleze puncte și să 
urce trepte, pregătindu-se pentru 
asaltul din primăvară.

în seria a II-a, grupul ce ur
mărește pe Politehnica Timișoara 
este alcătuit din formații puterni
ce, cu vechi state în „B" și chiar 
în „A“ : Minerul Baia Mare, 
C.S.M. Sibiu, F.C. Bihor, toate cu 
cîte 13 puncte. Aproape după fie
care etapă ordinea s-a schimbat 
în grup, datorită golaverajului și 
se pare că doar confruntările lor 
cu liderul vor mieșora diferența 
ce le desparte de primul loc. Un 
asemenea prilej l-au avut orăde- 
nii, care încă nerefăcuți după șo
cul de la Brașov, n-au putut să 
întreacă pe „șeful" seriei. Dar e 
prea devreme ca bilanțul să poa
tă fi socotit încheiat. Atît Poli
tehnica Timișoara, cît și urmări
toarele sale vor evolua în depla
sare, în compania unor echipe ce 
s« zbat să supraviețuiască în Divi
zia B. Și, n-ar fi exclus, ca acestea 
să decidă ierarhia finală.

De 
prins 
slab 
apoi, 
au făcut ca unele să aibă o zestre 
săracă și, firesc, să ocupe un loc 
din subsolurile clasamentelor. 
Dintre toate, situația cea mai pre
cară o are Politehnica Galați 
(seria I), care, cu fiecare etapă 
disputată, pierde contactul cu locu
rile ferite de emoții, dar supor
terii ei mai speră într-o redre
sare. Pentru locul 15 sînt mai 
multe candidate, fiindcă între a- 
ceastă poziție (Progresul Brăila 
— 8 puncte) și cea cu nr. 6 (Ști
ința Bacău — 11 puncte) diferența 
este destul de mică. în cealaltă 
serie, Olimpia Oradea, Electropu- 
tere Craiova și C.F.R. Timișoara 
își pasează „lanterna roșie" în 
funcție de terenul pe care evolu
ează : acasă sau în deplasare. Dar, 
nici în acest caz nu putem for
mula încă judecăți categorice. Ur
mează ca viitoarele etape să cla
rifice sau... să încurce și mai mult 
calculele...

LIDERUL CAMPIONATULUI, Fa
rul, și-a continuat pregătirile în pe
rioadă de întrerupere, în V’derea în- 
tîlnirii, importante și dificile, cu Ra
pid. Antrenorul Hașoti a supus lotul 
unor atente antrenamente. Săptămîna 
trecută, Farul a întors vizita clubu
lui Cerno More Varna. Echipa bulgară 
a cîștigat cu 1—0. ,

INTR-UN MECI AMICAL, susținut 
duminică dimineață la Pitești, F. C. 
Argeș (fără Dobrin, Stan, ’ Vlad) a 
dispus cu 3—0 (Kassai, Roșu și Radu) 
de Steagul roșu (lipsit de aportul lui 
Adamache). „Curios lucru — remarca 
P. Rapaport, vicepreședinte al pit’ș- 
tenilor. în partidele amicale reușim 
întotdeauna să-i depășim pe brașo
veni, dar in cele oficiale Steagul roșu 
ne servește cu regularitate dușuri 
reci..."

„sarbatoarea nelu NUN
WEILLER". O acțiune care încep; să 
devină un bun obicei : sărbătorirea 
fotbaliștilor care se retrag din acti
vitate. Amînată din motive de forță 
majoră, sărbătorirea lui Nelu Nurl- 
weiller, actualul antrenor al lui Di
namo, va avea loc miercurea viitoare 
pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare. 
Omagiul adus celui de al treilea 
membru al familiei de fotbaliști Nun-, 
weiller de către copiii și juniorii cen
trului Dinamo, oferirea unor trofee 
de către conducerea clubului si pre
darea tricoului cu nr. 3 Iui Dobrău, 
completează un program care are ca 
principal punct de atracție partida 
amicală Dinamo — Steaua, un derby 
Cu veche tradiție. Steaua s-a oferit, 
gest demn de subliniat, să participe 
la sărbătorire, în semn de prețuire a 
lui Nunweiller III.

„CRED CA DINCL’ȚA ESTE IN
REVENIRE — ne spunea antrenorul 
Ilie Oană (Petrolul) — și asta mă 

! de
a 

la 
și 
in

Ilie Oană (Petrolul) — ți 
bucură pentru că avem nevoie 
un asemenea jucător din linia 
doua, care să șuteze puternic de 
distanță. El are această calitate 
este motivul pentru care-1 păstrez ... 
compartimentul de mijloc. Duminică, 
în amicalul cu Dinamo (2—3) a avut 
peste 15 asemenea șuturi". o

pe acum, neliniștea a cu- 
mai multe echipe. Startul 
luat în noua ediție și, 

o prelungire a acestei situații

O REINTRARE LA SPORT CLUB : 
portarul Ghiță, care n-a jucat la 
Arad șl absența sa a fost mult resim
țită de echipa băcăuană. Cu el în 
poartă, Sport Club sp?ră într-un re
zultat bun, duminică, la Pitești.

UN NOU PORTAR va avea Rapid 
București ! pe Plopeanu de la... Plo- 
peni (Metalul). Tratativele pentru 
obținerea deslegării de la Metalul 
sînt în curs. Prin plecarea lui Rămu- 
reanu la Dinamo, în baza acordului 
care a dus la schimbul cu Dumi* 
triu II, Rapid avea nevoie de o 
rezervă pentru Kăducanu. Și Plo
peanu se bucură de bune aprecieri 
din partea tehnicienilor care l-au va- 
zut jucînd.

„SlNT GATA SA JOC Cuvintele 
aparțin internaționalului Dumitru de 
la Steaua. El ne-a spus că este com
plet refăcut, că a si participat la 
antrenamente intense fără să mai 
resimtă accidentul suferit si că speră 
să reintre duminică.

P. VINTILA

BANI, AUTOTURISME Șl
IXCEPflONALA PR0NOEXPRES
Procurați-vă din vreme biletele 

pentru tragerea excepțională Prono- 
expres de duminică 5 noiembrie 
1972, tragere Care atribuie în nu
măr NELIMITAT: premii în bani, 
autoturisme și excursii în ITALIA 
și R. D. GERMANA.

Participarea se face pe bilete de 
3, 6 șj 15 lei varianta. Variantele 
de 15 lei vă dau dreptul de cîș- 
tig la toate extragerile. Mai multe 
bilete do 15 lei, mai multe șanse 
de clștig.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DINPRONOEXPRES Nr 44 
1 NOIEMBRIE 

FOND GENERAI. DE 
377.324 lei din care 835.071 le!
EXTRAGEREA I: 36 17 2 34
EXTRAGEREA a Il-a 42 28 4
Plata premiilor se va face tn Capitală 

ineeptnd din o noiembrie ptn? la 14 de
cembrie 1972 Inclusiv; iar in țară ince-

i.
PREMD 

report
9 7
16 22

UN ALT JUCĂTOR RECUPERAT 
este I. Constantin (Petrolul), spre ma
rea satisfacție a lui Oană. în felul 
acesta, cu Oprișan și Grozca pe a- 
ripi, atacul ploieștenilor Iși va recă
păta eficacitatea. I. Constantin va 
reapărea, deci, duminică la Reșița.

DE DUMINICA, toate jocurile din 
Divizia A vor începe la ora 14.

EXCURSII LA TRAGEREA

pind aproximativ din 14 noiembrie pînă 
la 14 decembrie 1972 inclusiv

Premiile tragerii loto din 27 OCTOMBRIE
EXTRAGEREA I: Categ. 1: 2

10«/o a 82.787 lei; categ. 2: 2
10*/. a 34.729 lei; categ. 3: 8,99 a ' 
categ. 4: 19,99 a 3.490 lei; categ. „ 
a 890 lei: categ. 6: 183,65 a 378 lei.

EXTRAGEREA a n-a: Categ. A: 1 va
riantă 25% a 100.000 lei: categ B* 3,05 
a 20.866 lei: categ. C; 9,95 a 6.396 lei: n.G4tia TX • DOoe _ r» Hali . _ . _ . .p, *

variante 
variante 
7.804 lei: 

. 5: 78,05

categ. D: 23,85 a 2.668 tei: categ _ 
34,05 a 1.869 lei; categ F: 49,40 a 1 288 
lei; categ. Z: 1187,25 a 190 lei.

REPORT CATEGORIA A: 6.069 lei 
cele douâ premii Jucate 10’/» de la 

categ. 1 de 82.787 lei au fost obținute 
de VINCZE IOSIF din Baia-Mare și DO- 
BTAS AUREL din București, Premiul de 
100.000 lef jucat sfert de la categoria A 
l-a obținut BOCA CONSTANTIN din 
Sibiu.

Rubrică redactată de
LOTO-PRQNOSPORT



Interviu cu Leopold Linhardt (Austria), cel care a pregătit 

pentru titlurile mondiale și olimpic' pe Beatrix Schuba

UN MARE ANTRENOR DEZVĂLUIE ClTEVA
DINTRE „SECRETELE" PATINAJULUI ARTISTIC

Unul dintre cei mai reprezentativi tehnicieni 
zent/in București ta zilele recentului concurs ____ ___ __ ____ „
artistic a fost antrenorul austriac, Leopold Linhardt. Dacă în rîndurile’ 
celor neavizați numele său nu spune nimic sau aproape nimic, in schimb, 
acel al Beatrixei Schuba, campioană europeană, mondială și olimpică, una 
dintre strălucitele sale eleve, este, poate, tot atît de cunoscut ce acel al 
tenismanului Stan Smith, de pildă.

In materie de antrenorat, Leopold Linhardt este o notorietate. Acolo 
unde își face el apariția, în mod aproape obligatoriu, elevul sau eleva pe 
care le asistă urcă pe podium. De la această regulă — cum sin tem tentați 
s-o numim — nu prea s-a făcut excepție, în ultimii ani. Iar „regula” s-a 
confirmat șj aici, în București, unde o altă elevă a sa, micuța Brigitte Falk, 
o tînără de 12 ani, a fost recompensată pentru meritele-i deosebite Cu me
dalia de aur a concursului.

ai sporturilor gheții, pre- 
internațional de patinaj 

". Dacă in rîndurile

pa-
dar 
ta-
De 

bâ-

Oferindu-ni-se prilejul să discu
tăm cu acest eminent cultivator de 
campioni, am uzat de amabilita
tea sa deosebită pentru a afla cîte 
ceva din experiența celor 39 de 
ani închinați pină în prezent gheții, 
în postura de antrenor de patinaj. 
Tema de debut am legat-o de o 
problema mult controversată în 
tinaj : selecția.

— Să nu vi se pară curios, 
niciodată nu am alergat după 
lente — ne-a spus L. Linhardt. 
regțiîă, caut să recrutez fete și
iețî care sînt deciși să muncească. 
Dacă printre acestea se întîm plă 
să fie și un talent deosebit, cu atît 
mai bine. Talentul, fără muncă, nu 
reprezintă, insă, nimic. în ce mă 
privește, poate a fost și o intîm- 
plare, cele mai mari satisfacții 
le-am cules nu atît de pe urma ta
lentelor, cît din partea celor care 
au muncit fără preget. în privința 
talentului în patinaj pot spune că 
nici Beatrix Schuba nu a excelat. 
Vă amintiți, probabil, de Schuba, 
la libere > mergea, dar fără să stră
lucească, In fiecare concurs, la fie
care camp'iOnăt, o propulsau numai 
figurile de școală, obligatoriile. La 
acestea era imbatabilă. Acumula 
puncte, se instala în fruntea clasa
mentelor și ’ himeni n-o mai putea 
detrona. Pentru a ajunge însă aici 
a muncit enorm. A fost o fată cu
minte, modestă — măririle nu i-au

tulburat echilibrul. Atîta timp cit 
i-am fost antrenor, deci pînă de 
curînd, pînă a nu fi trecut la pro
fesionism, Trixi, marea Trix; gă
sea foarte normal să-mi ceară per
misiunea pentru a merge la o sea
ră de dans. De la caz la caz. In 
funcție de programul de pregărire 
pe care îl avea, aprobam sau nu, 
iar Beatrix se conforma.

— Brigitte Falk ij seamănă ?
— In privința cumințeniei este 

copia fidelă a multiplei campioa
ne. Altfel, nici n-aș fi acceptat s-o 
pregătesc. De fapt, cu Beatrix și 
Brigitte am lucrat în ultimii 5 ani, 
în paralel. Pe prima o antrenam 
dimineața, pe cea de-a doua după- 
amiaza. în acest an, Falk, datorită 
seriozității in pregătire a făcut un 
salt calitativ apreciabil. In decurs 
de numai 7 luni a trecut de la 
„testul” de argint, la „testul” de 
aur (n.n. sistem de clasificare spor
tivă pentru patinatorii din Austria), 
și aceasta, la vîrstă ei, înseamnă 
mult Fiind deosebit de bună șj ia 
„libere” cred că Falk o va putea 
depăși-pe Schuba, ca valoare.

— In rindurile elevilor dv. se 
numără nu numai fete, dar și bă
ieți. Cu cine lucrați mai ușor ?

— Indiscutabil, cu fetele. Sînt mai 
maleabile, mai conștiincioase. Pe 
băieți, antrenamentele la „școală" 
îi plictisesc. Nu prea se pot con
centra pe „figură". Marea artă este

ECHIPELE DE BASCHET
ALE R.P. CHINEZE

VOR EVOLUA ÎN FRANȚA
/. NĂSTASE ÎNVINGE PE TAROCZI Șl BARCLAY

EXEMPLUL LUI BOBBY MOORE
antre- 
cam- 

cit al 
o cârnpiOHRă.

și cu 3-

F/ifi lume

Leopold Linhai 
gheața patinoarului 
coperit J3 August', 
doi dintre cei mai tineri 
elevi ai sd: : Brigitte 
Falk ți Helmut Bir.c 

Fcto t N. DRAGGț
să ști: să-i ciștigi 
teresuL Iată pentru ce 
mult mai mare me 
nor care reușește si 
pion în patinajul 
celui care antrenea. 
Poate, cindva, voi 
ceasta mare satisfac

— Curo apreciați 
tei noi generații de 
am văzut-o evoluînd 
tinoarului din București ?

— Aș vrea să nu mă înșel afir-

valoarea aces- 
patinatori care 
pe gheața pa-

acestor m:ci 
întrezărit pe 

urmași ai lui Alain Giletti 
h Danzer sau ai nein- 

Peggy F:em:ng și Ga- 
fert. Puțină răbdare și 

convinge că nu m-am in
ii me nu dau. Las ca fie

care să creadă că la ea sau la el 
m-am referit, făcînd afirmația de 
mai sus.

Gh. ȘTEFANESCU

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR SOVIETICI
pe ghea-

_  __ _______ _____ în plină 
desfășurare. Ca și îa ultimele edi
ții, lupta se dă între vechile ri
vale — Ț.S.K.A. (neînvinsă încă), 
Dinamo și Spartak, toate din 
Moscova — care s-au și instalat 
în fruntea clasamentului. Conduce 
Dihamo cu 10 puncte, urmată de 
Ț.S.K.A. — 9 p și Spartak — 8 p, 
ultimele avînd cîte un meci mai

Campionatul de hochei 
țâ al U.R.S.S. se _ află

puțin. Surprinzător, Spartak a fost 
învinsă cu 3—1 de Himik Voskre- 
sensk.

După cum s-a mai anunțat, unul 
din derbyurile campionatului a și 
avut loc: Ț.S.K.A. a cîștigat cu 
3—2 în fața lui Dinamo. Actual
mente, fruntașele caută să-și ro
tunjească golaverajul pe
formațiilor mai modeste. Ultimele 
rezultate sînt edificatoare : Traktor 

• Spartak 1—9 și Avtomobilist —

seama

PE ȘOSELELE DIN JURUL ORAȘULUI SLATINA
Ț.S.K.A. 0—10 Dar pînă la finiș 
mai sînt multe etape și — desigur 
— surprizele nu vor lipsi.

PARIS, 1. — Turneul internațional 
de tenis care se desfășoară în a- 
ceastă săptămînă. în sala „Pierre 
de Coubertin" din Paris, este ur
mărit cu deosebit interes, fiind una 
din ultimele etape ale Marelui Pre
miu — F.I.L.T.. competiția-circuit 
ce desemnează pe cel mai bun te- 
nisman de sub egida federației in
ternaționale de specialitate. Tur
neul este cotat la categoria B. 
învingătorul primind 50 de puncte, 
iar următorii clasați cîte 36 n. 25 
p etc.

Dat fiind programul aglomerat 
al primelor zile (se joacă de la ora 
prinzului pină la miezul nopții), 
întrecerile au avansat mai lent spre 
faza ootimilor de finală. în care 
sînt prezenți principalii favoriti, cu 
excepția spaniolului Manuel Oran- 
tes. declarat indisponibil. Capul 
de serie nr. 1. Ilie Năstase, s-a ca
lificat printr-o victorie în doțiâ se
turi obținută în fața tinărulni ju
cător maghiar B. Taroczi : 6—1. 
7—6. Alți capi de serie au avut 
dificultăți, obținînd calificarea în 
cîte trei seturi. Astfel. Jan Kodes 
(nr. 6) a cîștigat doar în prelungiri, 
cu 6—4. 5—7, 10—8. în fața fran
cezului de culoare N*G!»dre!la. iar 
Andres Gimeno (nr. 4) s-a departa
jat cu 6—3, 2—6. 6—1 de maghia
rul S. Barany. Surprinzător, a ce
dat rhodesianul A. Pattison în fața 
francezului P. Dominguez : 4—6,
5—7. Aceasta pare a ușura jumă
tatea de tablou pe care o conduce 
americanul Stan Smith (nr. 2), în 
care doar Kodes este adversar re
dutabil.

Comentată este și nartida dintre 
„veteranii" Barry Philips Moore 
și Ion Tiriac. Australianul a reușit 
să cîștige la scor-record (2—6. 6—4, 
14—12) după ce fusese condus cu 
3—0 și 4—2 în setul decisiv. Tiriac 
pare să nu se acomodeze cu tere
nul din material plastic, care im-

primă mingilor traiectorii neaștep
tate.

Iată ultimele “rezultate, în ordi
nea înregistrării lor: Barclay
(Franța) — Pala (Cehoslovacia) 
6—1, 6—1 ; Jauffret (Franța) — Di 
Matteo (Italia) 6—1, 6—3 ; Goven 
(Franța) — McMillan (R.S.A) 6—2, 
6—0; Hrebec (Cehoslovacia) — Mig- 
not (Belgia) 6—2, 6—4.

• Aseară, în optimile de finală, Iile 
Năstase l-a învins pe francezul J.C. 
Barclay cu 6—2, 7—6. Următorul 
său adversar va fi americanul Tom 
Gorman.

PARIS, 1 (Agerpres). — Federa
ția franceză de baschet a anunțat 
că a perfectat turneul pe care ur
mează să-1 întreprindă în Franța 
selecționatele masculine și femini
ne ale R.P. Chineze. Oaspeții vor 
evolua în mai multe orașe fran
ceze, cu începere de la 15 aprilie.

în anul 1966, echipa masculină 
de baschet a R.P. Chineze a mai 
susținut cîteva meciuri în Franța. 
In același an, în toamnă, selecțio
nata Franței a jucat, la rîndul ei 
în R. P. Chineză. U

ETAPA FINALA A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

Ion Bobîlneanu {Voința Sibiu), liderul clasamentului, la startul ultimei 
etape a primei părți a campionatului de regularitate și rezistență rezer
vat motoretelor românești Foto i Șt. CIOTLOȘ

DE REGULARITATE SI REZISTENTA

DINAMOVIȘTII

ța

4 LA TENIS
BRAȘOV, (prin telefon de la co

respondentul nostru). Dinamoviștii 
brașoveni au încheiat cu un succes 
deosebit actuala ediție a campio
natului divizionar de tenis pe echi- 
pe. In ultima lor evoluție, susținută 
pe terenurile proprii din parcul 
sportiv Dinamd, localnicii au re
purtat o frumoasă și valoroasă vic
torie în dauna echipei Steaua, de 

■ care a dispus — după trei zile de 
în receri — cu 13—11.

Evoluînd la valoarea arătată de-a 
lungul întregului sezon, dinamoviș
tii au reușit un event i revanșa a- 
supra formației Steaua, pentru în- 
frrngerea suferită în tur, și ocupa
rea locului secund în clasamentul 
final. Pînă la ultima partidă, în 
care evoluau patru dintre cele mai 
bune senioare de la noi, scorul era 
12—11 in favoarea brașovenilor. 
După primul set cîștigat destul de 
comod de gazde (Iudit Gohn, Feli
cia Bucur), stelistele (Elena Trifu, 
Eleonora Dumitrescu) revin puter
nic, ciștigă setul și amenință șă 
egaleze scorul genera] ai întîlnirii. 
Ele conduc, de altfel, în setul de
cisiv cu 2—0 și 3—1, dar nu re
zistă finișului jucătoarelor brașo- 
vence. în cele din urmă, dinamo- 
vistele își adjudecă meciul: Gohn, 
Bucur — Trifu, Dumitrescu 6—1, 
4—6, 8—6 Se cuvine a fi mențio
nată comportarea foarte bună a 
întregului lot pregătit de antreno
rul emerit Nonei Racoviță.

Cîteva rezultate t Kerekeș — Hă
rădău 0—6, 3—6, Oprea — Sotiriu 
3_6, j—6, T. Marcu — Livlu 6—0, 
4—6, 6—3, Șilimon — Soare 6—2,
10— 8, T. Mărcii — Soare 6—2. 6—2, 
Kerekeș — Sotiriu 4—6, 1—6, O- 
prea — Hărădău 1—6, 3—6, Kere
keș. Barbu — Sotiriu, Hărădău 2—6, 
2—6, T. Marcu, Barbu — Liviu, 
Soare 6—0, 6—4, Iudit Gohn — 
Eleonora Dumitrescu 6—8, 6—4, 
6—0. Felicia Bucur — Elena Trifu
11— 9, 3—6, 1—6, Iudit Gohn — 
Elena Trifu 6—3, 1—6, 6—3, Feli
cia Bucur — Eleonora Dumitrescu
6— 1, 6—1, Iudit Gohn, Kerekeș — 
Eleonora Dumitrescu, Hărădău 6—1,
7— 5.

Carol GRUIA

O mare surpriză in meciul de fotbal de Ia Bratislava

R.D. GERMANĂ-CEHOSLOVACIA 3-1 (1-0)

Desigur, l-ați văzut jucînd pe 
Bobby Moore. O dată la București 
pe „23 August”, cu naționala An
gliei, de mai multe ori pe micile 
ecrane. Era un fundaș, să-l nu
mim, clasic, pentru că azi jocul 
cu „libero" a devenit și el clasic 
adică nu mai reprezintă — pe o 
scară foarte mare in Europa — o 
derogare de la canoanele fotba
lului (apariția stoperului, pe vre
mea lui Chapman, a fost conside
rată și ea, un timp, o... erezie de 
la linia soccerului ortodox, o a- 
batere; dar cu timpul acest post 
nu numai că a devenit clasic, dar 
în clipa de față e ceva depășit...). 
Moore, jucătorul lui West Ham 
United, era, deci, un „libero" care 
activa strict in perimetrul său. 
Așa a jucat la București, așa a 
apărut în ochiul televizoarelor la 
El Mundial și în acel de neuitat 
meci Anglia — R.F.G. (1—3) din 
primă 'ară. de la Londra.

La cei 31 de ani, ai săi, Moore 
este încă în plenitudinea forțelor 
sale, face parte din trupa — com
plet întinerită — cu care Ramsey 
atacă Weltmeisterschaft-ul. Ba, 
mai mult, în ultimul timp în jocul 
său e tot mai vizibilă o reconsi
derare a activității sale în teren, 
o totală înnoire : Moore nu mai 
e „măturătorul" de anul trecut, 
de acum doi ani sau chiar din 
primăvară. Noul sezon, căpitanul 
lui West Ham și al naționalei An
gliei l-a abordat cu impetuozita
tea și dorința de afirmare a unui 
fotbalist de 20 de ani, nicidecum 
cu blazarea unuia care începe al 
14-lea campionat al său. Este, dacă 
vreți, o lecție pentru alți jucători 
care se mulțumesc să rămînă me
reu aceiași.

De mai bine de două luni, 
Bobby, scriu ziarele, iese din lă
cașul său ca un uragan, ajunge 
în mijlocul terenului și devine

unul din creatorii jocului. Pe loc 
englezii au dedus că și-au găsit 
„Beckenbauer“-ui lor, că noul mod 
de a juca al blondului Moore se 
datorește celor două meciuri R.F. 
a Germaniei — Anglia și ta care 
„măturătorul" actualei campioane 
a Europei a făcut o adevărată de
monstrație asupra capacităților 
sale și ale acestui post socotit pină 
acum drept ultima redută în fața 
porții și atît.

Dar cum a ajuns Bobby ..Moore 
să joace întocmai ca Beckenbauer? 
Ziaristul Brian James arată în 
„Sunday Times" că Ron Green
wood, managerul lui West Ham 
United, in dorința de a modifica 
și moderniza stilul de joc al 
echipei sale după modelul „ll“-lui 
lui Helmut Schon, a vorbit oame
nilor săi propunindu-le ca rolul 
de „creator" să fie încredințat lui 
Robson. S-a făcut tăcere. Apoi 
s-a auzit o voce și un deget s-a 
îndreptat spre Moore : „De 
n-ar avansa el cu vreo 20 
yarzi pentru a-și susține 
canții ?“ Bobby n-a scos un 
vînt. Și cine tace, de fapt 
simte. Astfel a găsit gustul aven
turii tocmai Moore despre care se 
spunea că putea juca „pînă la 90 
de ani in fotoliul său de libero"..

Dar a venit ziua meciului An
glia — Iugoslavia. Meci amical. 
Moore a fost unul din puținii aleși 
de Ramsey dintre vechii săi cano- 
nieri. Cum a jucat Bobby? In „fo
toliul său de libero"! Ramsey nu 
riscă! Totuși, experiența vechiu
lui internațional englez ar trebui, 
așa cum spuneam mai sus, să în
semne și pentru alți jucători — 
mă refer și la cei din fotbalul 
nostru — o încercare de înnoire 
a modului în care gîndesc și ac
ționează pe teren.

Mircea TUDORAN
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Koubek (Rusnak) — Pollak, Kuna 
— B. Vesely, Pekarik, Jokl (Igor 
Novak), J. Capkovici.

★

• în Cupa U.E.F.A. manșa a 
II-a, meci retur: FIORENTINA — 
VITORIA SETUBAL 2—1. în tur 
0—1. Prin golul marcat în deplasa
re, Vitoria Setubal s-a calificat în 
turul III.

Aseară, lă Bratislava, s-a desfă
șurat meciul amical de fotbal din
tre reprezentativele Cehoslovaciei și 
R. D. Germane. Întîlnirea s-a în
cheiat cu o mare surpriză : 3—1 
(1—0). în favoarea echipei R. D. 
Germane, viitoarea adversară a re
prezentativei României în prelimi
nariile campionatului mondial.

Pentru oaspeți au marcat Krei- 
sche (min. 15 și 60 din lovitură li
beră) și Peter Ducke (min. 71), 
respectiv, Pekarik (min. 78).

Jocul a fost în general dominat 
de formația R. D. Germane, care a 
condus la un moment dat cu 3—0. 
Arbitrul român C. Petrea a condus 
bine următoarele formații :

R. D. GERMANĂ: Lihșa — Ki- 
sche, Dorner, Bransch, Wăfezlich — 
Seguin, Pommerenke, Kreische — 
Sparwasser, Peter Ducke, Streich.

CEHOSLOVACIA: Flesar — Do- 
Zlocha, Dverak (Chovanec),

liilor pentru educație fizică și sport 
ale județelor pe teritoriul cărora se 
va deplasa coloana motocicliștilor. 
M.C.I., I. S. Loto-Pronosport și alte 
întreprinderi vor oferi premii celor 
țlasați pe primele locuri.

în vederea unei participări cit 
mai numeroase, federația de spe
cialitate a luat hotărîrea ca la a- 
ceastă etapă să poată concura și po
sesori de motorete „Mobra” sau 
„Carpați" care nu au luat parte la 
prima fază a întrecerilor, cu con
diția de a fi membri ai unei aso
ciații sportive.

Ca și în etapa precedentă, alergă
torii vor fi obligați să se încadreze 
în timpul impus de organizatori 
pentru parcurgerea distanțelor din
tre punctele de control, iar media 
orară nu va depăși 45 km. întrece
rile se vor încheia cu un concurs de 
viteză în circuit, menit a departaja 
pe Sportivii care se vor afla la e- 
galitate de puncte.

înaintea disputelor decisive, în 
fruntea clasamentului se află cam
pionul național de dirt-track, maes
trul sportului Ion Bobîlneanu (Vo
ința Sibiu) cu zero puncte penali
zare, principalii săi contracandidați 
fiind N. Berloiu (Torpedo Zăr
nești I) 1 p.p., colegul său de e- 
chipă N. Rîureanu și metalurgistul 
bucureștean Gh. Banu, ambii cu 
cîte 3 p.p. în clasamentul pe echipe

BANKS INDISPONIBIL 
PENTRU TOT SEZONUL • • •

amî-LONDRA, 1. — Medicii 
nat desfacerea bandajului 
la ochiul drept, celebrului 
englez Gordon Banks, care — după
cum Se Știe — s-a rănit în urma

au 
aplicat 

fotbalist

Chi- 
ope- 

peste

TELEX
unui accident de automobil, 
rurgii au declarat că această 
rație va avea loc probabil 
7 zile. Chiar dacă operația a reușit, 
Banks va fi indisponibil pentru 
acest sezon.

CĂLĂTORIE DE NUNTABATRINEȚE... VICTORIOASA

Disputată la Tallin, cea de-a 11-a ediție 
a tradiționalei întîlniri de tenis dlr.tre 
echipele R.S.S. Estone si Finlandei s-a 
înclielat cu scorul de 15—1 în favoarea 
gazdelor. Singurul punct al formației fin
landeze a fost obținut în proba de dublu 
bărbați. Din anul 1962 (data primului 
meci dintre cele două echipe) și pină tu 
prezent, selecționata R.S.S. Estone a rea
lizat 10 victorii, față de numai 
tenismenilor finlandezi.■
Curs» cicliștii internațională Nisa 
nova a fost cîștigată de rutierul
Dl Lorenzo. El a parcurs 201 km 
5 h 09:0, reallztnd o medie orară de 39,323 
km. tn același timp cu învingătorul a 
sosit un pluton de 8 cicliști, din cars 
făceau parte, printre alții, italienii Ga- 
vazzl, Camaninl. Sbrozzeri șl belgianul 
Bollandier. Cehoslovacul Vondracek s-a 
clasat pe locul 10 la 3:15 de ciștigător.

una a

— Ge- 
italian 

în

Ultimul act al campionatului re
publican de regularitate și rezis
tență al motoretelor de fabricație 
românească se va desfășura între 
3—5 noiembrie, cu plecările și so
sirile în - — .

Pentru 
prevăzut 
700 km. Competiția este organizată conduce MetkluT B^cureîti^M1 p" 
de F.R.M., * ' ’
C.J.E.F.S. Olt și cu sprijinul consi-

orașul Slatina.
această etapă finală este 
un traseu însumînd peste

în colaborare cu urmată - la mică diferență (2 p) de 
Torpedo Zărnești II.

ELISABETA POLIHRONIADE SE DISTANȚEAZĂ
IN FINALA CAMPIONATULUI

NATIONAL FEMININ DE ȘAH»

In orașul canadian Winnipeg a luat 
ființă o echipă de hochei cu nume 
ciudat : „Vulturii bătrîni”, formată 
exclusiv din veterani. Căpitanul for
mației, Ted Dowson, a declarat zia
riștilor : „Din păcate, majoritatea 
spectatorilor s-s obișnuit să lege 
evoluția hocheiștilor de anumite li
mite de vîrstă. Oare pe dreptunghiul 
de gheață nu și-ar găsi locul un 
Stanley Matthews sau un Ray „Su
gar” Robinson ? Cunoașteți zicala: 
„Dacă tinerii ar ști— dacă bătrînii 
ar putea !“ Și iată că noi, „vulturii 
bătrîni", dovedim că mai putem bea 
din cupa victoriei. In actualul cam
pionat orășenesc ne aflăm pe locul al 
treilea, cu 10 meciuri ciștigate și 
două înfrîngeri. Golaverajul nostru 
e 47—14 ; mai bun chiar decît al echi
pelor clasate înaintea noastră”.

Vienezul Hans Jorg Baumann, mare 
amator și specialist al călătoriilor 
în balon, și-a ales recent tovarășa 
de viață. După terminarea ceremoni
ei la primărie, Baumann și-a așezat 
soția în nacela unuia din baloanele 
sale și proaspătul cuplu — ea în ro
chie de mireasă, iar el în frac și 
pălărie tare — și-a luat zborul spre... 
al

barba dv. ne amintește de un 
suspect pe care îl urmărim pentru 
diferite delicte. Vă rugăm să ne ur
mați la comisariat. Aveți 40 de lire 
amendă.

— Bine, dar eu sînt Bedford I M-ațl 
văzut cu toții la televizor...

— Se poate — i-a replicat „police- 
manul" — dar dacă n-ați cîștigat cum 
să vă ținem minte ?...

nouălea cer.
A MURIT UN PIONIER 

AL OLIMPIADELOR
I

La Chillichothe (Ohio) ’ a încetat 
din viață, în vîrstă de 83 de ani, Ed
ward Tiffin Cook, fost campion 
olimpic în proba de săritură cu pră
jina la Jocurile Olimpice din 1908, la 
Londra. Americanul Edward Tiffin 
Cook a împărțit titlul olimpic cu 
compatriotul său A. C. Gilbert. Ambii 
atleți au trecut peste ștacheta înălța
tă la 3,71 
încercări.

m, avînd același număr de

PARADISUL CICLIȘTILOR

Intr-un meci restanță contind pentru 
etapa a 8-a ă camoionatulul cehoslovac 
de hochei pe gheată, echipa Tesla Par
dubice a învins pe teren dtodtIu cu sco
rul de 4—3 (î—i. 2—2, 1—0) formația 
Sonp Kladno. în clasament continuă să 
conducă echipa Dukla Jihlava cu 13 
puncte, urmată de Tesla Pardubice 
in puncte și Sparta Praga — 9 puncte.

Două dintre partidele întrerupte 
ale finalei campionatului feminin de 
șah s-au adjudecat fără ca adver
sarele să se așeze la masa de joc. 
întreruptele Jicman — Juncu (din 
runda a Il-a) și Juncu — Pogore- 
vici (runda a IlI-a) au fost decla
rate, de comun acord, remize.

Runda a V-a a prilejuit o foarte 
interesantă partidă între maestra 
internațională, multipla campioană 
a țării Elisabeta Polihronlade și 
Viorica Ilie, în vîrstă de 12 ani, de
butantă la o competiție de aseme
nea anvergură. Avînd albele, Vio
rica Ilie a jucat curajos împotriva 
faimoasei și redutabilei sale parte
nere, reușind să mențină egalitatea 
peste 30 de mutări. Apoi, cîteva mici 
inexactități ale adolescentei i-au 
permis Elisabetei Polihroniade să 
preia inițiativa și cu tehnica sa ire
proșabilă să înscrie a 5-a victorie 
consecutivă în turneu.

flMIN CHEMCniO momii
LA PALMĂ Dtl MAJORCA

Marele maestru internațional Flo
rin Gheorghiu se numără printre 
invitații turneului internațional de 
șah de la Palma del Majorca (Spa
nia), programat în a doua jumă
tate a acestei luni. Va fi una din
tre cele mai puternice întreceri ale 
anului, la care își va face debutul, 
după meciul de la Reykjavik, fostul 
campion mondial Boris Spasski. Fi
gurează, de asemenea, pe tabela de 
concurs marii maeștri Gheller, Po- 
lugaevski, Hiibner, Liuboevici, Po- 
mar, Bilek, Smejkal, Anderson, O- 
iafsson și alții.

Plină de complicații și de nepre
văzut a fost partida dintre cam
pioana noastră de junioare, Mariana 
Băloianu, și maestra internațională, 
dr. Maria Pogorcvici. Aceasta din 
urmă a propus remiza la mijlocul 
partidei. Ambițioasă, Mariana Bă
loianu nu a acceptat, a forțat într-o 
poziție egală și, cum des se 
plă, a pierdut.

In bună formă se arată 
Farkaș, învingătoare asupra 
lei Nicola. Un rezultat de egalitate 
s-a înregistrat, după o luptă foarte 
interesantă, în întîlnirea dintre Mar
gareta Teodorescu și Ioana Miro
slav.

Celelalte partide s-au întrerupt. 
Vera Zsigmond are avantaj la Clara 
Borsoș, iar Suzana Makai la Zări 
Karibian. Foarte complicată este po
ziția în întîlnirea dintre Virginia 
Steroiu și Ligia Jicman.

IN CLASAMENT, după 5 runde 
conduce, cu punctaj maxim, PO
LIHRONIADE (5). O urmează : 
Farkaș și Teodorescu 3'/2, Steroiu și 
Pogorcvici 3 (1), Zsigmond și Makai 
8«/a (1), Băloianu 2'/2.

întîm-

Renee 
Danie-

HANDBALIȘTil DE LA A. S. A. 
TG. MUREȘ — ÎN UNGARIA
Formația masculină de handbal 

A.S.A. Tg. Mureș, lideră în seria a 
II-a din divizia B, va întreprinde, 
începînd de mîine, un turneu de 
mai multe partide în Ungaria. Pri
mul popas al handbaliștilor mure
șeni va fi orașul Debrețin, unde vor 
întîlni o selecționată locală.

1
O INOVAȚIE IN BASCHET : 

FUNDALUL MECANIC • t

alcătuit dintr-o mină montată in vîrful

Pavel Doncenko, profesor la catedra de edu
cație fizică a Institutului de electrotehnică din 
Tașkent a pus la punct un interesant aparat 
pentru perfecționarea jucătorilor de baschet. 
Este vorba de un dispozitiv complet automa
tizat
unei tije metalice fi care joacă rolul unui apă
rător. Mina este acționată de v.n programator 
care asigură comanda automată a miinii Un 
dispozitiv de înregistrare electronică 
eu o mare precizie timpul de reacție 
tivului.

Aparatul — pe care-l putem vedea
grafia alăturată — prezintă o serie de avan
taje față de alte 
U R.S.S. sau din 
mobil, foarte ușor 
duce orice situație 
meci de baschet.

măsoară 
al spor-

in foto-

realizări asemănătoare din 
străinătate: este mult mai 
de manipulat și poate repro- 
ce intervine in cursul unui

f:

NU BATEȚI CAII I...
.■

Călărețul vest-german Gerhardt 
Wildfang, unul din favoriții „Marelui 
Premiu al Națiunilor” la recenta O- 
limpiadă, s-a clasat abia pe locui al 
16-lea în această probă. După păre
rea călărețului, vinovat nu putea să 
fie decît calul său Thor, astfel că 
după terminarea cursei el și-a bătut 
crunt calul folosind un bici cu multe 
noduri. Urmarea i Thor a trebuit să 
fie scos din rîndurile cailor de per
formanță, iar Wlldfang a fost con
damnat de un tribunal federal la șase 
luni închisoare și Ia plata cheltuie
lilor de spitalizare a patrupedului.

w

■>

Mica bicicletă a 
fără menajamente 
mobilului, acuzat de păcatele poluării 
atmosferei șl deținător al tristei fai
me de a fi al treilea factor în sta
tistica mondială a mortalității. O vas
tă campanie sprijinită de reputate 
nume ale științei medicale din toată 
lumea, indică bicicleta cel mai efica
ce mijloc de păstrare a sănătății 
orășenilor.

Dornică să 
zările țărilor din Europa, unde ciclis
mul familial ' ' .
Japonia se află, la ora actuală, pe 
primul loc în lume în ceea ce priveș
te dezvoltarea ciclismului rutier. 
Darea în exploatare a unor șosele 
(de 1420 km), rezervate exclusiv ci
cliștilor reprezintă partea inițială a 
acțiunii de construire a unor benzi 
rutiere pe lîngă marile magistrale, ce 
vor străbate întreaga tară, avînd o 
lungime totală de 25 347 km.

In fiecare oraș nipon se află ase
menea benzi speciale de drum rezer
vate bicicliștilor, iar în toate parcu
rile există porțiuni rezervate celor 
ce învață să pedaleze. Un asemenea 
mare parc, afectat exclusiv cicliștilor, 
se află lîngă Tokio.

pornit un război 
împotriva auto-

ajungă din urmă reali-
are o veche tradiție, 

actuală, pe

?!■

URMĂRILE INSUCCESULUI

Se pare că ghinioanele se țin lanț 
de atletul englez David Bedford. 
După insuccesul olimpic, „Dave" a 
considerat că e mai bine să te în
credințezi tehnicii decît propriilor pi
cioare și a început să ia lecții de 
conducerea automobilului. Dar și aici 
îl pîndea ghinionul. Plecat în cursă 
fără instructorul respectiv, novicele 
a fost reținut de o patrulă a circu
lației. Neputînd prezenta permisul le
gal, celebrul alergător britanic a cre
zut că scapă anunț!ndu-și numele și 
calitatea. Dar a căzut din lac în puț, 
căci șeful patrulei f-a spus i

— Vă majorăm amenda pentru în
cercare de intimidare. Vă mai amen
dăm pentru faptul că mașina e mur
dară și circulați fără permis. In plus.

Boxerul Benice Borkosor (Thailanda), 
campion al lumii la categoria «muscă” 
versiunea W.B.A.. își va pune titlul Ct 
Joc în fata fillpinezulul Erbito Salavar- 
ria. fostul deținător al centurii. Meciul 
va avea loc la 29 decembrie la Bangkok, 
învingătorul acestei partide îl va avea 
ca salanger pe Betulio Gonzalez (Vene
zuela).

Noul campion de box al Spaniei la ca
tegoria grea este Casimîro Martinez (San
tander). El l-a învins la puncte pe tos- 

--------- ( Eche-tul deținător al centurii. Mariano 
ver ria.

Cea de-a 16-a ediție a competiție! 
naționale automobilistice „Turul 
cii“, supranumit „Raliul celor 10 0OO d-e 
viraje", se va desfășura tn zilele de i 
și 5 noiembrie, cu. plecarea și sosirea in 
Ajaccio. Comnetiția, care contează ncn- 
tru campionatul european al raliurilor, 
se va disputa ne un traseu £n lungime 
de 2166 km. și va cuprinde opt proba 
speciale de viteză.de viteză.

lntcr- 
Corsi-

Ca In
U.R.S.S. T _ _______ __ ____ T______
circuitului ciclist unional, oare măsu
rat 1 740 km. în clasamentul 
individual, primul loc a fost ocupat le 
Kalnenieks (R.S.S. Letonă), cu .1 ‘
de 40 h 01:7. Pe locul doi. la 2:35, 
clasat Kiricenko (Kuibîșev), urmat 
Gusiatnikov (Kuibîșev), la 2:41.

flecare an, sezonul rutier îrt 
s-a. încheiat cu desfășurarea

general
timpul 

s-a 
(1*3

ultimele știri * ultimele rezultate v ultimele știri

PROGRESUL BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE 

IN „CUPA ROMÂNIEI"
Un meci restantă, lari, ta «Cupa Ro

mâniei” : Poiana CImpina — Progresul 
Buoureștl 1—2 (0—1).

DOUĂ MECIURI RESTANȚĂ 
IN DIVIZIA C

Ieri s-au disputat două 
ță în Divizia C. seria a 
pentru etapa a X-a

Iată rezultatele: AUTOBUZUL 
RESTI — FLACĂRA ROȘIE 
REȘTi l—o (0—0) — a marcat

Jocuri Festan- 
V-a, contSnd

BUCU- 
BUCU- 
Rențea;

SIRENA BUCUREȘTI - LAROMET 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0) — a înscris Ma* 
reș.

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO 
ÎNVINGĂTORI LA CRAIOVA
CRAIOVA, 1 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru județean, ȘTEFAN 
GURGUI). în prezenta unui numeros 
public spectator s-a desfășurat tntîînirea 
de volei dintre echipele masculine Uni
versitatea Crațova si Dinamo. La capătul 
unui meci echilibrat, cu dese răsturnări 
de scor, au învins bucureștenii cu 3—3 
(—15, 9. —6, 6, 13). s-au remarcat : 
Drăgan și Tudosie, de la „U“, respec
tiv Codoi și Tlrllci. Au arbitrat Gh. 
Borghlda și O. Drăgan, ambii din Ti
mișoara.

BJOERN BORG L-A ÎNVINS PE PASARELL I
La GBteborg au continuat meciurile db> 

cadrul penultimului turneu conttad pen
tru campionatul mondial de tenis rezer
vat jucătorilor profesioniști. Ttaărul ju
cător suedez Bjoem Borg. ta vîrstă de 
16 ani, participînd In afară de concurs, 
l-a întrecut pe portoricanul Charlie Pa- 
sarell cu 7—6. 6—4. Bob Carmichael

(Australia) l-a învins cu 8—3, S—1 pe 
americanul Stockton. O prețioasa victo
rie a repurtat Iugoslavul Plitei, învin
gător cu 6—3. 6—2 ta fata australianului 
Stolle. Alte rezultate : Emerson (Aus
tralia) — Addison (Australia) 6—2, 6—3; 
Riessen (S.U.A.) — Barth (S.U.A.) 6—2, 
4—6. 6—1: Okker (Olanda) — Johansson 
(Suedia) 6—1. 6—3.
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