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Muncitorii, inginerii și 
cienii de la FABRICA DE CON 
FECȚII Curtea de Argeș au 
portat îndeplinirea planului 
primele 3 trimestre cu 6 zile 
devreme Ia toți indicatorii s 
dat peste plan 90 000 de corJecț: 
Analizînd posibilitățile mat 
și umane de care dispune, t 
cui colectiv de aici și-a < 
mentat angajamentul inițial, 
cinstea CELEI DE A XXV-A AN: 
VERSARI A REPUBLICII, 
peste 2 000 000
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La această 
feminină, exi 
intensificare 
prin angrenan 
rit de tinere 
ciclism, haneft

în cinstea celei de a 25-a ani
versări a proclamării Republicii, 
Consiliul județean al sindicate
lor, în colaborare cu 
Mureș, organizează 
sportive la volei, popice, tenis de 
masă și șah, dotate cu „Cupa 30 
Decembrie".

Concursurile se vor desfășura 
în trei etape, astfel :

— etapa 
pînă la 20

— etapa 
cipii între 
cembrie ;

— etapa 
finală) în 
a.c. la Tg.

TIRGOVIȘTENI 
AJUTĂ

Râspunzînd chemării lansate 
organele de partid pentru grab
nica strîngere a recoltei, membrii 
echipei de lupte a Clubului spor
tiv Tîrgoviște, care activează în 
campionatul Diviziei A, au hotâ- 
rît să participe cu toată puterea 
lor de muncă la această impor
tantă acțiune patriotică.

La baza de recepție din muni
cipiul Tîrgoviște luptătorii au lu
crat cu sîrg și cu mult spor la 
iepozitarea porumbului. „Echipa" 
a fost alcătuită din 18 băieți vîn- 
joși, în frunte cu Ion Iatagan, 
vicecampion balcanic, Petre Tarbă, 
campion internațional al Româ
niei, Gh. Pătrașcu, multiplu cam
pion național, Gh. Brașoveanu, 
component al lotului republican. 
Ștefan Grigoraș clasat pe locul 3 
la campionatele naționale de Ia 
Brașov.

După cum ne declara la sflrșf- 
tul lucrului tînărul Ion Iatagan, 
activitatea depusă, pe lingă folo
sul obștesc ce l-a adus, a consti
tuit o excelentă ședință de pregă
tire fizică. Luptătorii tîrgovișteni 
s-au angajat să o mai repete.

Ieri. în două săli din Capitală. 
Constructorul și Progresul, s-au 
desfășurat trei jocuri din cea de-a 
7-a etapă a campionatelor națio
nale de volei. Iată amănunte de la 
aceste meciuri.

IN INTIMPINAREA
GLORIOSULUI JUBILEU

AL REPUBLICII
Sportivii și echipele 
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pele, vor fi premiate cu_ „
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răspuns cu mult entuziasm la 

și au început 
ale fazei pe aso-

loan PAUȘ.

ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 PAGINI 30 BANI Duminică 12 noiembrie 1972

IN MECIUL CU MACCABI TEL AVIV Șl

clasate pe 
toate eta- 
cupe, pla-

coresp. jude S. BtLOI

lia.'td 
realizările ob- 
*nt, de po tea
ca organizare 
irea la maxi- 
bilităților de 
lorii, inginerii

I colectiv s-a 
CINCINAL

TN 4 ANI și

DISPUTE SPORTIVE 
INTERESANTE 
LA ORAVITA3

a Re 
ra’e lo

D«»u Doru GLĂVAV

Dorina Suliman s-a desprins din grupul de adversare fi aruncă din 
la coș

ÎNTÎLNESTEPECEAAR.F.
9

BASCHETBALISTELE DE LA RAPID

Intîlnind, în al doilea meci din 
cadrul primului tur al Cupei cam
pionilor europeni, pe Maccabi Tel 
Aviv, baschetbalistele de la Rapid 
București au repurtat o nouă vic
torie, cu scorul de 51—41 (32—17). 
Cîștigînd prima partidă cu 59—48, 
feroviarele au realizat scorul gene
ral de 111—89 și s-au calificat pen
tru .. turul următor al C.C.E., unde 
vor avea drept adversare pe spor
tivele clubului Vozdovaț Belgrad, 
finaliste ale ediției de anul trecut 
a Cupei cupelor.

Partida de ieri a început într-o 
notă de echilibru, dovadă fiind ta
bela electronică, care indica, în 
min. 7, scorul de 7—7. în continua
re, însă, acțiunile formației bucii; 
reștene devin ceva mai precise, 
iar defensiva, mai agresivă, izbu
tește să intercepteze multe mingi. 
Ca urmare, rapidistele iau avans și 
încep să se distanțeze, ajungînd ca 
în minutul 24 al reprizei secunde 
să acumuleze un avantaj 
puncte (36—19). Dar, cînd 
rea că de acum înainte , va 
sa doar scorul la care va 
Rapid, oaspetele au avut un reviri
ment surprinzător, au luptat cu mai 
multă energie ca oricînd .și au re
cuperat treptat din handicap, dar

niciodată
menința victoria gazdelor. Este 
drept. în lupta lor pentru micșora
rea handicapului campioanele Is
raelului au fost ajutate și de nu
meroasele ratări și greșeli de 
nică ale bucureștencelor care, 
joi, au arătat că sînt departe 
formă sportivă care să le dea 
ranțe într-o întrecere cu un adver
sar mai dificil. Să sperăm, însă, că 
pînă la meciul cu Vozdovaț lucruri
le se vor mai îndrepta.

Punctele au fost înscrise de Gu- 
giu 19. Nicola 16, Suliman 6, Ion 
6, Racoviță 4 (au mai jucat Bohm, 
Elisabeta Pajtek și Basarabia) pen
tru Rapid, respectiv Guil 18, Bal
las 15, Shoumaker 4, Yaakob 2, 
Waidenfeld 2. Au arbitrat I. Golo- 
ganov (Bulgaria) și M. Klimaj (Po
lonia).

• Prima partidă a cupl 
cui in. programată in sa' 
sul, ne-a creat o imagin 
decepționantă în ceea 
evoluția ambelor formați 
sul si Rapid. După ma

o replică modestă In 
i seturi, adversarii lor 

că au fost „deran- 
îndeplinl o forma- 
setul al treilea. în

de exemplul jucătonRu:- 
Horațiu Nîeolau e: «-au 

dezmorți; și. aceasta a avut ca 
at schimbarea completă a as- 

întîlnirii. Totodată, echipa 
pusă ma: serios la încer- 

si-a dovedit încă o dală 
arătată cu prisosință 
un. Atmosfera ternă din 
oarecum schimbată de 
și bombele lui Nico 
aproape 40 de ani fa

re o pildă de dăruire.
de tineri: săi 

i. In această situație. Pro- 
douâ seturi consecu- 
ește egalitatea : 2—2. 
fost dominat. în pri- 

1<M de progresiști, care 
•j 12—5. dar s-au văzut 

cedînd

Asearâ 
dere la 
C.C.E. a 
cirul etapei a 5-a a 
masculin dintre Rapid și Dinf.mo. 
Meciul, antrenant, deschis, a plăcut 
publicului spectator. Dinamoviștii, 
cu un lot valoros, au obținut o me
ritată victorie. Feroviarii au opus 
o rezistență remarcabilă iar Vlădes- 
cu a demonstrat că este un pivot, 
care — atunci cînd se preocupă doar 
de joc — poate realiza lucruri deo
sebit de utile echipei sale.

Elevii profesorului Dan Nicnlescu, 
cu Novac care a evoluat fără gre
șeală, au făcut o utilă verificare în 
vederea meciului din ..cadrul C.C.E. 
(miercuri la Helsinki) cu campioana 
Finlandei, llohka Tapioi'a.

în final Dinamo a învins cu 75— 
57 (48—26). Cei mai buni : Novac
(16). Popa (14). Chivulescu (12). de 
Ia învingători, Vlădescu (14), Cr. Po
pescu (10) de la învinși. Au condus 
slab — un meci care nu lc-a 
cai nici un fel de probleme 
Iliescu și A. Atanasescu.

litâți pentru rugby. Sperăm ca su- 
periotijțîlteâ noastră 'ielîhico-tactică 
să-și spună cuvîntui".

Antrenorii ne-au comunicat ur
mătoarele formații probabile :

ROMANIA : Durbac — Constan
tin, Marica (Motrescu), Dragomi- 
rescu, Nica — Bucos (Bârgăunaș). 
D. Rășcanu — Fugigi, II. Constan
tin. Gh. Răscanu — Daraban. Ala-

nasiu — Dinu, Ortelecan, Ciornei 
(Baciu).

R.F. a GERMANIEI : Kiltie — 
Weișs, Nowak,v Wohler, TSdmann — 
Tippman'n, -Kfirkel — Sammet, Pfis- 
terer, Dorr — Hoppe, Heller — 
Kreisch. Griiber, Bonning.

Partida va fi condusă de arbi
trul lrancez Roger Austry.

Emanuel FANTaNEANU

săptămîni înaintea par- 
a ■ Campionatului e- 

uropean de rugby, România — 
Franța, sportivii noștri vor întîl- 
ni azi. pe stadionul Dinamo, de la 
ora 12. echipa R. F. a Germaniei. 

Cea de a Vl-a întilnire cu rug- 
bvștii vest-germani — privită prin 
Drisma confruntării cu reprezen
tant:! „cocosului galic” — capătă o 
importanță majoră, ea oferind ul
tima posibilitate de 
este randamentul 
XV-lui nostru.

Ruabvstii din R 
sosiți cu avionul vineri 
ză. au efectuat, ieri, un 
nument pe terenul Olimpia. Cu a- 
cest prilej i-am solicitat antreno
rului principal K. Wesch, părerea 
despre mec: „Intilnim o echipă cu 
o frumoasă carte de vizită care 
dispune de sportivi buni cunoscă
tori ai secretelor jocului cu balo
nul oval. Desigur, prima șansă o 
av rușbyștii români, alături de care, 
sperăm, să realizăm un frumos 
spectacol".

La terenul Olimpia au fost pre- 
zer.ți și antrenorii echipei noastre 
cărora le-am solicitat, de aseme
nea. opiniile :

T. RADULESCU: „Consider că 
acest îneci constituie o verificare 
utilă pentru echipa noastră. Vom 
continua să jucăm ofensiv, cu pa
chetul de înaintași cit mai grupat 
pentru a rezolva mai bine situați
ile de joc. Cred că vom fi mai com
bativi și mai proaspeți decit in 
partida de miercuri cu formația u- 
niversitară franceză”.

R. DEMIAN : „Jucătorii din R.F. 
a Germaniei sint bine dotați fizic, 
au o statură corespunzătoare și ca

Germaniei- 
după-amia- 
ușor antre-

moment al
a constata, care 
de

slab. ele 
moment, 

valoarea și 
divizionare

C. Miercurea Ciuc

Echipa Rapid rezolvă o fază la fileu, prin jucătorul Pene 
atac va străpunge blocajul defectuos 
și Dumitrescu).

două ore de 
competitorii 
șeii, victoria 
cu 3—2 (9, 
nu se poate
gat. ci că Progresul 
Fste adevărat că eterii 1

F. a

urma

Dunărea Galați

•>

Cluj, disputată ieri dimineață. a constituit partida 
In jolocfrajie : echipa bucureșteană înscrie cel de al

principală 
doilea gol.
Foto . P.

IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

De la ora 16,30 S.
de odihnă, binevenită 

seama de eforturile și 
echipelor în 

i» dispu.a 
ile hoche- 
i după a-

• în sala Constructorul s-au în
tâlnit echipele feminine Construc
torul București și Universitatea 
București. Net superioare în toate 
compartimentele, neîntîmpinînd nici 
un fel de rezistență, tinerele jucă
toare de la Constructorul s-au im
pus categoric în trei seturi, scor 
3—0 (8, 8, 8). Și de data aceasta, 
studentele au evoluat 
neridieîndu-se nici un 
prin jocul prestat la 
pretențiile unei echipe 
A. Cu astfel de evoluții, consecință 
a unei pregătiri necorespunzătoare, 
nu mai miră pe nimeni că jucă
toarele de la Universitatea Bucu
rești s-au instalat „comod" în zona 
fierbinte a retrogradării. A condus 
brigada de arbitri : N. Ionescu — 
Ov. Georgescu (Iulian COSTI- 
NIU).

ÎNTÎLNIREA DE BOX

ROMÂNIA - POLONIA
LA BUCUREȘTI

S-a stabilit ca meciul de box din
tre echipele reprezentative ale Ro
mâniei și Poloniei să se dispute ,1a 
București (și nu la Galati, cum se 
hotărîse anterior). Partida va fi 
găzduită de arena Circului de stat 
și va avea loc duminică 17 decem
brie, începînd de la ora 10.

'răjesvu ș;

dimineață, ruffuyștii echipei 
R. F a Germaniei au efectuat ul
timul antrenament înaintea parti

dei de aci.Aurei.oe BREBEANU

al jucătorilor de la Progr 
Foto: V. I
joc plictisii 
s-au întrec 
a revenit g’ 

12, —7. —10 
spune că ei au

Inttlnirea I.Pb.G, — Agrcnomia 
din grupa secundă.

(Citiți cronica in pag. a 3-a),

ASTAZI, 0 ETAPA ECHILIBRATA

DERBYUL TRADIȚIONAL: DINAMO - STEAUA
miază, printr-o etapă a... derbyu- 
riîor.

Desigur, pe primul plan se situea
ză -radiționala confruntare dintre 
f .ma'iiie bucureștene Dinamo și 
Steaua, ambele angajate direct în

lupta pentru titlu. Dar, nu mai pu
țin interesantă, mai ales' prin pris
ma evoluțiilor de pînă acum, se a- 
nunță și partida dintre S.C. Miercu
rea Ciuc și Dunărea Galați, dintre 
care una va sui pe treapta a treia 
a podiumului laureatelor.

Cum este firesc, dînd Cezarului 
ce-i al Cezarului, vom începe co
mentariul nostru cu capul de afiș

Iată clasamentul înaintea jocu- 
lo'r do azi :

1. Dinamo
Steaua

3. S.C. M.
4. Dunărea

Ciuc

al competițiilor duminicale., care 
este meciul dintre echipele de ho
chei Dinamo și Steaua. în acest 
sens, nu poate fi neglijat faptul că 
în actualul sezon duelul protagonis
telor hocheiului românesc comportă 
cinci ediții (cîte una pentru fiecare 
tur al competiției). Pînă în prezent 
a avut loc numai o manșă (încheia
tă, după cum se știe, cu victoria 
dinamoviștilor) urmînd ca 
Pationarul „23 August", în 
doua, să așteptăm, pe de 
încercarea dinamoviștilor 
consolida poziția

astăzi, la 
cea de a 
o parte, 
de a-și 

de lideri, firește
Călin ANTONESCU

Valeriu CHIOSE

(Continuare tu pag. a 3 aj

In divizia a
Teoretic, astăzi se anunță o 

pă foarte echilibrată. O etapă 
poate agita și mai mult clasamen
tul, acum, în toamnă. în primul 
rînd privirile sîrit îndreptate spre 
Craiova, acolo unde liderul, Steaua, 
va încerca să-și mențină suprema
ția, deși ambițioșii studenți ai lui 
Cernăianu n-au pierdut încă acasă. 
Cu gîndul la un eșec al Stelei va 
juca și Jiul la București, pentru un 
egal sau poate pentru o victorie 
(de ce nu ? !), chiar dacă Rapidul 
se află pe o linie ascendentă îh 
ultima vreme. I 
ză și ea un loc 
ce înseamnă că 
sub Tîmpa. în 
cului trei. C.F.R. 
încerca, în fața 
să cîștige măcar

eta- 
care

linie ascendentă
Steagul roșu vizea- 
cu 12 puncte, ceea 
va forța victoria, 

fața ocupantei lo- 
Cluj., iar Farul va 
studenților clujeni, 
un punct din cele 

două pierdute, surprinzător, acasă 
în ultima etapă. Echilibrate apar și 
disputele de lă Ploiești (Petrolul— 
U.T.A.) și Pitești (F. C. Argeș — 
Sportul studențesc) chiar dacă pi- 
teștenii au jucat bine la Madrid, 
iar echipa studențească deține lan
terna. Să nu uităm. însă, 
tenii s-au întors din Spania 
vineri seara. Și chiar dacă în

Universitatea Craiova
F. C. Argeș
Petrolul
Steagui roșu
„U" Cluj
S. C. Bacău
Dinamo
Rapid

Toate partidele 
excepția partidei 
Roșu — C.F.R. 
loc de la era 13,

•ă piteș- 
abia 
me-

LA FOTBAL
ciurile Dinamo — C.S.M. Reșița, 
S. C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș, 
gazdele pornesc favorite, echipele 
oaspe, cu o zestre destul de subțire, 
vor face totul pentru o remiză. 
Teoretic, astă-seară, am putea avea 
un clasament care să prezinte nu

Clasamentul inaintea
1. STEAUA
2. Jiul

C.F.R. Cluj 
Farul 
Steagul roșu 
.. t'u Craiova

3.
4.
c.

U.T.A.
Dinam» 
S. C. Bacău 
Petrolul 
A.S.A.
F. C. Argeș 
Rapid
,.U“ Cluj

*.
s. 

1». 
n. 
12.
13.
14.
15. C.S.M. Reșița
16.,Sp. studențesc

5

5
5
4
4
4
4
4
3
4
2
2
3
2
1

2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
4
5

6

21— 9
14— 12
10- 7
7— 9

12- 1
18—15
15— 13
12— J0
13— 11
5— 7

18—20
16— 14
4— 6
9—
9—/*

10—21

12
12
11
11 
?0
10
io
10
10

9
8
7
7
7 
(•
4

echipe cu 12mai puțin de opt
puncte. Teoretic ! Rămîne de văzut 
cum va arăta „tabelul cu 16 ele
mente" clupă această a zecea etapă 
care programează următoarele 
jocuri ;

— Steaua
— Sportul studa.itesc
— U.T.A.
— C.F.R. Cluj
— Farul

— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S.M. Reșița (stadion Dinamo)
— Jiu! (stadion „23 August")

încep la oro 14, cu 
de la Brașov, St 

Cluj, care va avea

Programul jocurilor din București se 
află in pag. a 3-a la rubrica „Unde 
mergem
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SALVAMONTULUI
ale

sezon. Aceasta a 
interes deoarece 

Intr-un mod foar- 
are ca elemente 

ă cadre metalice

ajutorul a 
e. cadrele se 
targă destul 
se pot apli- 

!pentru

NOU NĂSCUT”TARS-UN

DE ALTADATA

pnetenzo_

a/

de rucsac care 
a permite o 
umerii turis-

reprize 
dirză 

(stingă) 
Roșea

sportivă merge 
mină in mină cu

lată cele două cadre 
au ți avantajul de 
mare încărcătură pe 

tului
Foto : Ștefan CIOTLOȘ

f
** A ?

PUNCHEUR“-UL

Bărbatul înalt, care-și poartă bine 
cei 55 de ani, îmi arată o fotogra
fie : aceea pe care o vedeți și dv. 
acum. îi spun că l-am recunoscut 
pe Ion Popa, actualul antrenor fe
deral, un as al ringului în urmă cu 
trei decenii.

— Dar celălalt ?
Dau din umeri...
— Celălalt sînt eu !
Din acest moment, nume’ ? de Va- 

si’e Roșea, pe care nu-1 reținusem 
prea bine la început, mi-a adus a- 
minte de boxerul cu pumn ne
cruțător care, într-un meci drama
tic, îl învinsese prin k.o. pe Je- 
lesneac. Dar, întîlnindu-mă, întîm- 
plător, cu un boxer al cărui nume 
figurează pe lista campionilor țării, 
am folosit prilejul pentru a în
toarce cîteva pagini din trecutul bo
xului nostru.

După 12 
de luptă 
Ion Popa 
fi Vasile 
au ținut să se fo
tografieze împre
ună. Rivalitatea

Sentimentele umanitare 
membrilor echipelor Salvamont se 
împletesc, foarte adesea, cu o in
geniozitate remarcabilă, concreti
zată în diferite materiale nece
sare în acțiunile de salvare a ac- 
cidentaților în munți, materiale i- 
maginate și executate chiar de 
mîinile lor.

Am admirat, la timpul respectiv, 
tărgile alpine improvizate pe care 
ie-au prezentat brașovenii, „băr
cile” sinăienilor. iar — la recen
tul seminar Salvamont — am pu
tut vedea un model de scăriță 
realizat de reșițeni precum și o 
targă demontabi’ă ce poate fi u- 
tilizată în orice 
suscitat un viu 
a fost concepută 
te Ingenios. Ea 
componente dou 
pentru rucsac, fiecare din ele rfn- 
tărind cea 3 kg. Gi 
două dispozitive slz 
cuplează formînd 
de spațioasă la ca 

fie o pereche di

te cu antrenorul ei Ștefan Cior
tan și mecanicul-auto Manfred 
Sebesch. Ea necesită cîteva îmbu
nătățiri după care ar putea intra 
în producție pentru a înzestra e- 
chipele Salvamont din întreaga 
țară. (S.B.).

Cărți noi in Editura Stadion

cf șîiji oespre

FiU de

volumul „Pagini 
boxul european**, autorii, Eusta- 
Mărgărit și Florea Costin, te pun 
gardă** încă de la copertă, că 

vei luă contact cu întreaga isto- 
a acestui sport (chiar dacă este 

la limitele Europei), ci

Intitulîndu-și 
din 
țiu 
„în 
nu 
rie
restrînsă 
doar cu cele mai semnificative mo
mente ale SEtJe.

încercarea este, fără îndoială, te
merară, debarece impunea o cît 
mai strictă selectare a materialului 
documentar, extrem de bogat în 
fapte, nu numai de ordin, să le zi
cem, afectiv, ci, în primul rînd. din 
domeniul pur tehnic. Pentru că. 
dincolo de o succintă și interesantă 
istorie a boxului european — repre- 

4 zentanții noștri aflîndu-se în per- 
j^manență printre „eroii” de seamă 
,*ai marilor evenimente — semnata

rii lucrării încearcă (și reușesc) o 
analiză a „stadiului actual al boxu
lui european, a existenței unor ca
racteristici generale, a apariției și 
afirmării unor școli de box. a posi
bilităților de informare mai variată 
sau a principiilor tehnice de bază**.

în felul acesta E. Mărgărit și F. 
Costin satisfac atît pe amatorii de 
„povești” frumoase, cît și pe cei 
interesați de referirile pur tehnice, 

âNumeroase tabele statistice — edi
țiile campionatelor europene și cam
pionii lor, vîrstele participant’:?r la
C. E. din 1969, numărul de meciuri 
pe țări și pe categorii de greutate, 
etc. — vin să completeze afirma
țiile scrise ale autorilor cu limba
jul sec, dar nu mai puțin convin
gător al cifrelor.

i Un loc important în economia 
cărții îl ocupă capitolul referitor la 
boxul românesc, subliniindu-se că 
„printre 
un grad 
mără și 
tradiție.
o mare experiență practică și tineri 
Înzestrați cu calități apropiate ce
rințelor impuse de lupta din ring. 
Temperamentul impetuos, asociat 
cu entuziasm și spirit de întrecere, 
bazat pe o imaginație «ireatoare. în 
dorința de a descoperi noi căi de 
evoluție, calitățile morale si de vo
ință deosebită ale tineretului nostru 
au determinat în mare măsură re
ceptivitatea acestuia față de practi
ca boxului".

Adăugind existența unor nume
roase fotografii — document, pre
cum și reușita coperții realizată de
D. Ionescu (sugestivă prin priete
nia ce o sugerează dincolo de lupta 
dură din ring), avem convingerea 
că această carte va fi primită cu 
plăcere de un larg public admirator

' al boxului.

țările în care boxul a atins 
înalt de dezvoltare se no- 
România, țară cu o bogată 
continuată de specialiști cu

NUMAI „CINEVA"?...
In preocuparea de a găsi cele mai juste și mai eficiente 

pentru inibunătățirea jocului echipei noastre naționale de 
— preocupare urmărită cu viu interes de toți iubitorii acestui 

devenit de mult popular — ziarul de specialitate a solicitat și 
ile în materie ale fostului international Ștefan Dobai.

Nu intenționez sâ mă refer la interesantele idei exprimate de

soluții 
fotbal 
sport, 
opini-

___ ____ __ ___  ___ _____ acest 
vestii jucător al echipei naționale de odinioară, privind orientarea fot
balului românesc pe făgașul unei continue prosperități. Ceea ce vreau 
să subliniez, in rindurile de față, este spiritul în care Ștefan Dobai a 
răspuns la întrebările ziarului Sportul (nr. 7229 din 7.XI.1972), spiritul 
acelei profunde responsabilități care, de altfel, constituie caracteristica 
intregii sale activități sportive și fără de care, in sport, ca in orice 
domeniu de manifestare, deplina reușită nu este posibilă.

Cît de mult apreciază opinia publica această coordonată-mcrală a 
oricărei acțiuni umane rezultă și din faptul că memoria ei afectivă re
ține numele celor care s au dăruit cu pasiune unui țel superior — chiar 
dacă nu întotdeauna s-au putut castra și mărturiile concrete, palpabile, 
ale efortului lor. Este cazul atitor valoroși sportivi de altădată — ca 
și al multor artiști ai teatrului, și unii și alții, din vremea cînd nu exis
tau mijloacele tehnice de înregistrare a prezenței lor active, fără ca 
aceasta, bineînțeles, să împiedice păstrarea faimei lor în amintirea celor 
care le-au fost contemporani.

Exprimîndu-si satisfacția de a fi fost solicitat să răspundă la ancheta 
întreprinsă de ziarul Sportul, Ștefan Dobai declară, la un moment dat : 
„Oricum, sînt onorat de această solicitare și puțin mirat că cineva își 
mai aduce aminte de Ștefan Dobai".

Numai „cineva" ?... Nici vorbă de așa ceva. De Ștefan Dobai — 
ca și de ceilalți deopotrivă cu el — cei care le-au admirat și prețuit 
spiritul de dăruire, spectatorii de odinioară, printre care și semnatarul 
acestor rînduri își aduc aminte ; ei nu-i uită, fiindcă nu-i pot uita...

N. MIHAESCU

SIEGFRIED LEW

ȘTIINȚA $1 TEHNICA
SPORTULUIIN SLUJBA

*c~-

D. MORARU-SUVNA

mîndrese. in.'ă cu titlul de 
al țării la categoria semi- 
cîștigat in fața lui Ion

tradiție, că ștafeta este 
cu succes de la a țe- 
alta_

fost un „puncher**. Nu

după • intilcire

rx esej

Deși se spune că în scrierile 
sportive Lenz 
stilul Iul Hemingway, trebuie să 
cunoaștem că tînărul scriitor

— Zilele trecute, 
prietenească eu Vasile Șerbănescn. 
cu care depăn adesea amintiri din 
tinerețea noastră petrecută in ring, 
mi-am făcut bilanțul carierei. Și am 
constatat că am stat foarte mult in
tre corzile ringului. Ca amator, am 
susținut 186 de meciuri. Și n-am 
pierdut decit 4. Dar. trebuie să spun 
că unul dintre cei care m-au între
cut a fost Milici Teodorescu. cel 
care avea să se impună «nai tîrzia 
șl în S.U.A. Și acum, după ani și 
ani, mă 
campion 
mijlocie, 
Istrate.

— Ai 
cumva ai simțit, la rîndul dumitale, 
tăria pumnului altuia ? Mai precis : 
ai fost făcut vreodată k.o. ?

— O singură dată. De Zagorni- 
cenco. O lovitură la plex și— am 
trăit și eu momentele de neputință 
pe care le cunoscuseră alți boxeri 
atunci cînd au luptat cu mine. în-

trecerea spertfv1 este va e&rasel al 
vi eterii lor și al mfria<erî)«r.

Dar. ea ce senumenxe 
fotofnf.a pe care mi-ai ar

— Na este • fotografie de la 
nirti riștifii. ei de la anal pier
dut. Dar a te fi măriarat peatrw 
titla ea an boxer de valoarea lai 
Ion Popa și a-i fi dat de furcă de-a 
lungul celor 12 reprize a trei mi
nate. iată un lucru de care mi-adoc 
aminte cu plăcere, acum rmd virsta 
m-a adus la ceasul amintirilor. Dar 
nu numai ele îmi produc satisfacții. 
Victoriile de astăzi ale unor pugi- 
liști atit de înzestrați ca Paul Do- 
brescu. Calistrat Cutov, Aurel Du
mitrescu (ce mult imi place acest 
boxer I) leagă trecutul cu prezen
tul. demonstrind că in țara noastră 
boxul are
transmisă 
nerație la

DRAGOSTEA DE SPORT
româneștl 

Ora de ger- 
Siegfried 

numai

ap romaa-
*.z âedicat lucrări

kzmi sportive.
r cxablfcatâ îa 1966

AU SOSIT
SITARII!...

Apoi
Dry 
a’’::

rt o țxesn:- 
rece; guzer 

alt Fue- 
fijpzrî «ie 
au Trccuop 
umbre Ir-

Alaltăieri, pe sesrâ. xn 
zăvo’ul ce Ia Erdu
I-am văzut- Ba r.u- Ic 
rit Dar mai Intfi 
de fată, in zăvoi, la 
fnserărit Er> o proce 
că murea una d«n 1 
toamne. Soarele căzz; 
apusul, piuituri se că 
noaptea gata tncunun; 
coare si mirosea a 1 
unde or f: «-tarii ? I 
mă întrebam neliaișt 
<5nd un mierloi îndră: 
ierat primi măsură 
„Noapte b’mă*. s-a au 
tură seacă tăind aertil 
scurt de aripă. 
Erau doi sitari, 
umbră. Pe urmă 
nu se g ie ce « 
umbră—

Dla vreme in vreme, la țe 
puștij înfloreau bujori la nce- 
tot mai multă. ȘL atunci. « 
Ia pămint cKe un gbemo*oe i 
triț, cu cioc lur.g. Vn 
sâre misterioasă nccturr 
să, venită «fin Nordul 
drum spre Sudul cald, 
trerupt. de mint

Am cules de 
tar căzut. L-am 
na? Si am avut o strîr.gere ce i- 
nîmă: acest sitar nu va mai tra
versa Mediterana— Dar, imediat 
am revenit cu logica vină torului 
ei zboară foarte repede. Apar 
cînd nu te glndesti si dispar ca 
nălucile N-apuci să arunej pușca-r. 
umăr și năluca nu-i ! Deci, există 
oarecum, condiții egale, tn 
întrecere. Dovadă că-i. așa 
multele focuri aruncate tn 
Cam la trei-patru focuri un si-

s tar. Pa
tă, asem-

re-ce.
Drum

in 
ti-

DC )OS 
agățat

primul si
la ciorchi-

RASP1M)L
»

EUGEN FLORIAN. BISTRIȚA. „Recent, 
am citit despre Negy Okos, din Șimleul 
Sllvaniei, că se declară cel mai „tare” 
statistician in tematica olimpică (n.n. 
Este necesar să precizez că nu el s-a 
prezentat Ca atare, ci eu am fost acela 
care, mai în glumă, mai în serios, am 
făcut această apreciere, după ce mi-am 
dat seama că e foarte documentat in 
materie. Dar, să vă dau din nou euvin- 
tul). Pe această cale îl provoc la un 
duel direct pentru statistica Olimpiade
lor 1896—1972. Adresa mea : Piața Mică 
nr. 4“. Interesant duel. In orice caz, eu 
nu mă amestec. Dintotdeauna, duelurile 
au fost periculoase, în primul rînd, pen
tru. .. martori t

Or
să fac ? Ku sînt un trâ-

sale 
vădește înrudiri cu 

re- 
din 

Hamburg (n. 1926) cunoaște temeinic 
viața arenelor. A practicat el însuși 
Înotul, canotajul, patinajul, pescuitul 
și atletismul (în special probele de 
aruncări). Ulterior, ca ziarist ș! ca 
scriitor, n-a părăsit lumea sportului, 
z_grăvind-0 cu mult talent

Cu un recent prilej, am avut po- 
*:b:l:tatca să-i înregistrăm părerile 
despre fenomenul sportiv ■ „Sportul 
mi-a dăruit mai ales in anii tine
reții. multe amintiri frumoase. Pe 
x temea studenției visam să devin un 
campion celebru. Doream, cind să bat 
recorduri la aruncarea suliței, cînd să 
mă distîag Ia săriturile de la tram- 

. bahnă. Mediile școlare pe care mi 
le stricam ca matematica și biologia, 
le ăadreptam ca aotele bune la gitn- 
nxu că. Mă cansider - norocos, pen- 
t-a ei am aflat devreme că buna pre
gătire finei influențează avantajos 
manca spiritaaH. Doar Aristntel in- 
saxi «si ținea prelegerile în timpul 
pfiaabării. După opinia «nea, lumea 
ar fi azi scbîloadă fără sport. In ul- 
ti-r.:î zece ani. spartul s-a dovedit a 
fi anul dintre cele mai importante 
elemente sociale. Părerea mea este că 
numai in scoală se poate deprinde 
dragostea pentru cultivarea trupului... 
Cine a prins o dată gustul sportului, 
■o-l va mai părăsi. Fu insutni și as
tăzi înot si joc baschet. Cine încă n-a 
aflat — să încerce ! Orice ar fi. aler
gare. înot, jocuri cu mingea, probe de 
forță, drumeție — să încerce pînă 
ciad va putea exclama : sint un om 
fericit! Aceasta-i urarea mea pentru 
alții*.

NADIA MARINESCU, PITEȘTI. De a- 
cord, in totul, cu cele scrise de dv.. 
Dar. așa sînt suporterii : într-o clipă 
te coboară din rai In iad și te ridică 
iar, cu prima ocazie. Oricum, a fost 
Inadmisibilă atitudinea unor spectatori 
fată de Iile Năstase. care au uitat 
TUL. apostrofîndu-1 pe marele 1 
t-enisman.

TO- 
nostru

POIANA 
_____ ta cînd

Steaua,- Dumitru Nl- 
fundaș al Sportului

CONSTANTIN TIGARAN, 
MARE. Ați pierdut : în perioada 
era legitimat la 
culae. actualul

studențesc, a Jucat și in echipa naționa
lă. Sint gata să vă confirme acest lucru 
coechipierii, dar mai ales... adversarii 
acestui fotbalist. .. necruțător !

Victor BANCIULESCU

GHIO- 
lubl cît 

voi trăi fotbalul**. Să vă spun drept, o 
asemenea declarație de dragoste 
auzit nici în „r 
fiindcă șl mie 
grăbesc să vă 
căpitanului de 
seama de mai 
jucâtoruhii. de

ILIE C. POPESCU, COMUNA 
ROIU. „Am iubit, Iubesc și voi

n-am 
Dar, 

mă
,Romeo și Julleta” ! 

fml place fotbalul, 
răspund. în desemnarea 
echipă, antrenorul ține 

i mulți factori: de vlrsta 
■ valoarea Iul, de compor-

tarea Iul în „viață șl pe terenul 
sport, de prestigiul de care se bucură 
tn rindurile coechipierilor săi. Se in
tim plă, uneori, însă, ca banderola de 
căpitan să fie încredințată unui jueăto-r 
care, pînă atunci, nu prea dăduse do
vadă de disciplLnă. in intenția de a-1 o- 
biiga, prin funcția încredințată, să fie 
un exemplu pentru toți ceilalți. Metoda 
este folosită, uneori, și în școală. C* 
ea n-are efect întotdeauna (vezi cazul 
Răducanu !), asta e altceva

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. în timp 
Ce în fruntea clasamentului, echipele se 
succed, săptămînal, la șefie, C.S.M. Re
șița s-a cam... fixat la baza lui (lo
cui 15) :

Pentru eel ce studiază 
Clasamentu-i un mister : 
Vtrfu-ntr-una oscilează. 
In schimb, baza e de... fler.

GRIGORE SOMODI, REGHIN, Priete
nii dv. care vă contrazic, stau slab eu 
memoria. Iată echipele care au dștigat 
campionatul diviziei A. la ultimele patru, 
ediții : 1968—1969 : U.T.A. 1969—1970 :
U.T.A., 1970—1971 Dinamo, 1971—1972 
F.C. Argeș.

DAN ARDELEANUL SIBIU. Eftlmie IO* 
nescu n-a greșit, la televiziune. Dv. 
faceți confuzie între meciurile pe care 
le-am susținut cu echipa națională a 
Spaniei și cu Real Madrid. Scorurile de 
0—6 și apoi 3—1 pentru noi s-au Înre
gistrat în meciurile dintre reprezenta
tive. Tn rvrtidele dintre Real Madrid și 
Dinamo, din cadrul C.C.E., spaniolii au 
învins cu 3—1 la București și cu 5—3 
la Madrid.

ȘTIAȚI CA...
MINEt, IONESCU, HUNEDOARA. l> 

„Ce se Intîmplă dacă, Ia un moment dat. 
Un jucător de tenis refuză să mai con
tinue meciul, nemulțumit de o decizie 
a arbitrilor de Unie sau a arbitrului prin
cipal ?“ Este așa de greu de presupus ? 
Pierde meciul ’ De altfel, din cauza 
vitezei cu care circulă mingea, aproape 
că nu există partidă de tenis fără gre
șeli de arbitraj, evidente sau. . . discu
tabile, Chiar dacă arbitrii ar fi inocența 
în persoană. Dacă jucătorii s-ar supăra 
attt de ușor șl. mai ales, ar proceda 
în felul în care arătat! dv. toate parti
dele de tenis s-ar termina după. . . un 
ghem sau două ! 2) „Eu consider că 
cea mai bună echipă din tară este 
Universitatea Craiova. Dar dumneavoas
tră Eu nu mă laud că mă pricep. 
Eu mă iau după clasament !

iKa

tă indiferert-Â. dar S- ml 
scuze: cartușiera goală.

probe de tir rapid 
oboseală fizică generală, 

revine.
bune de mîncat. ma 

gur— Si te refugiez: 
De fapt 

zăvoi. Dar

s. *) Eustațiu Mărgărit, Florea Costin 
— Pagini din boxul european, Edi
tura Stadion, 1972, 159 pag., 7 lei.

Em. F.

recent,

Fără cuvinte
desen de L. NEMTROVSKI 
(„Futbol — Hokej” Moscova)

5000 DE VICTORII!
Hans Froming, unul din cei mai 

cunoscuți driveri din R.F. a Ger
maniei, a sărbătorit, 
de-a 5 000-a victorie repurtată 
cursele de trap. De altfel, în 
cursul celor 48 de ani de cînd 
prezent în sulky, Hans Froming a 
ocupat de.-.15 ori primul loc în cla
samentul driverilor.

Dar, iată cîteva date personale. 
Vîrsta : 62 de ani. înălțimea : 1,60 
m. Greutatea ; 60 de kilograme.

vini.

de mîucat 
te?

mațele • Pateu L.. 
asemenea răspuns, bă- 

nu te mai întreabă nimic.

_cei mai tinăr judoka din țara 
noastră e$te Attila Tolh. din Miercu
rea Cmc 7 In virstă de doi ani și 
jumătate, el s-ar putea considera 
chiar cel moi tinăr judoka din 
lume !

—boxerul american Tommy Van 
Hpuen posedă in afara pumnului 
și o altă armă mai— rafinată, fără 
a contraveni regulamentului ? Este 
vorba de so;ia acestuia, care deține 
o licență de antrenor $: manager ; 
stînd în colțul soțului, ea tulbură 
concentrarea adversarilor prin— fru
musețea sa.

—în echipa mase-plinâ de baschet 
Dinamo București există doi— Dan 
Niculescu 7 Unul este antrenorul 
echipei, iar celălalt un talentat ju
cător.

formația de hmdbal „Bere 
joacă împreună cu tatăl 
său ? Tatăl, Dumitru Cră-

at

ciun. are 48 de ani, iar fiul, Alexan
dru. are 19 ani. Deocamdată, cel 
mai eficace jucător este tot tatăl — 
cîndva component al echipei Di
namo.

...fostul campion mondial de box 
la toate categoriile, Ernie Terell, 
și-a făcut reapariția în ring, după 
o absență de trei ani ? El l-a învins 
prin K.O. pe Jose Luis Garcia, ex- 
pediindu-l... afară din ring. De no
tat - ~
pe 
Să
lui Terell începe acum, la bătri- 
nețe ?

—în S.U.A. nu există decit 336 de 
jucători de handbal legitimați ? în 
clasamentul sporturildr de competi
ție practicate în această țară, pri
mele locuri sînt ocupate, în ordine, 
de baschet, base-ball si fotbal (a- 
merican).

că Garcia figurează actualmente 
locul 4 în clasamentul ,.greilor“. 
credem că adevărata carieră a

DRAGOȘ CRĂCIUN, CTMPIA TUFZ7 
Arbitrajul lui Mircea Bădulescu a

Ilustrații : N. CLAUDIU

slab. Dar nici epigrama dv. nu 
bună. Tot de două stele este

este mai -I . ~tv ®

cu

Cel mult, o mai auzi murmurlndi 
„Săracul ! Și e încă tînăr 1 Păcatele, 
maică!—“

IOe CARCIU

din marile atracții ale atletis
mului, dacă nu cumva cea mai mare, 
o constituie, fără îndoială, lupta con
tinuă pentru atingerea unor perfor
manțe considerate, într-un moment 
dai, limite ale potențialului omenesc. 
Această luptă pentru depășirea unor 
granițe a început odată cu primele 
manifestări atletice și ea va dura atît 
timp cit se va

Atletismul nu 
Nu poți ateriza 
ochești 200 de 
focuri Eternul 
citius, altius, fortius 
fapt, tocmai refuzul absolutului, al 
graniței. Atletismul, convertirea ime
diată, directă, în sport a unor de
prinderi fizice de bază — mersul, 
alergarea, săritura, aruncarea — lasă 
deschisă poarta progresului. Întot
deauna se va găsi loc pentru „mai 
repede, mai sus, mai puternic**.

Tn istoria veche de un secol a 
atletismului modern au fost depășite, 
în toate probele sale, o mulțime de 
cifre „rotunde”, fiecare dintre ele 
considerată, într-un moment sau al
tul, de neatins. Un secol nu înseamnă 
prea mult în istorie. Progresul rea
lizat de atletism în acest răstimp este 
însă de-a dreptul senzațional, și, fără 
teama de a greși, putem afirma că 
trăim, acum, adevărata „perioadă de 
aur” a acestui sport. Deși o perfor-

practica acest sport 
are granițe absolute, 
la punct fix sau să 

talere 
ideal

din tot atitea 
al sportului, 

înseamnă, de

manțâ se îmbunătățește cu aut mai 
greu cu cit ea este mai valoroasă, 
se poat“ vedea, din cercetarea tabe
lelor evoluției recordurilor mondiale 
a tuturor probelor, că „rata* progre
sului atinge în ultimii 15—20 de ani 
cele mai mari valori.

Cei aflați la vîrsta maturității își 
amintesc probabil ce-au însemnat pen
tru proba de aruncarea ciocanului a- 
cei 60.34 m reușiți în 1952 la Helsinki 
de maghiarul lozscf Csermak. (în 40 
de ani recordul mondial progresase 
numai 2 metri). Dar iată, în mai 
puțin de un deceniu s-a ajuns la 70 
de metri (70.33 n> Harold Connolly, 
1960) iar acum recordul lumii este 
mai aproape de 80 m decit de această 
cifră (76,40 m Walter Schmidt, 1971).

Să luăm un alt exemplu, săritura 
în lungime. Numele lui Jesse Owens 
va rămîne în 
mul om care 
8 metri (8.134 
Un sfert de , , ... ...
Owens a părut o limită, devenise 
,.tabu“. Depășirea ei (8,21 m Ralph 
Boston, 12 august I960) a constituit 
un mare 
deceniul 
sare 8,90 
cît acela 
ială, acest 8,90 m este un rezultat de 
excepție și pare mult înaintea atle-

istorie, el a fost pri- 
a sărit mai mult de 
m, Ann Arbor, 1935). 

veac, performanța lui

eveniment. Dar, chiar în 
lui Boston, Bob Beamon 
m. Va rezista acest record 
al lui Owens ? Fără îndo-

tismulul de astăzi, dar orice pronos
tic este hazardat.

Nu exagerăm afirmînd că ultimul 
record mondial al lolandei Balaș,
1.91 m (Sofia, 1961) era privit la în
ceputul deceniului trecut ca o mi
nune, ceva asemănător cu recordul 
lui Beamon. Se spunea, atunci, că 
rezultatul lolandei nu va fi întrecut 
pînă în anul 2 000! După numai 11 ani — 
foarte puțin, dacă ne gîndim la ce 
nivel se aflau cele mai apropiate ur
măritoare ale lui Ioli — trei atlete 
au sărit în acest an : 1,94 m (Iordanka 
Blagoeva), 1,93 (Ilona Gusenbauer) și
1.92 m (Ulrike Mayfarth).

Aceste exemple pot continua, așa 
cum am spus, pentru toate probele. 
Atingerea și depășirea celor 10 se
cunde la 100 m (10,0 Armin Hary, 
1960, 9,9 Jim Hines, 1968), învingerea 
celor 4 minute în clasica „milă” 
(3:59,4 Roger Bannister, 1954), a ce
lor 5 metri la săritura cu prăjina 
(5,00 m Brian Sternberg, 1963) sau a 
limitei de 20 m la aruncarea greu
tății 
ori a 
cului 
celor 
1953) 
Pedersen, 
—. iată

(20,06
celei
(60,56 m Jay Silvester, 1961), a 
80 m (80,41 m Franklin Held, 
și apoi 90 m (91,72 m, Terje

, 1964) la aruțicarea suliței 
„granițe** cîndva utopice dar

m William Nieder, i960) 
de 60 m la aruncarea dis-

care acum aparțin de mult trecu
tului.

Atletismul feminin are, la rîndul 
său, destule exemple, poate chiar mai 
spectaculoase, istoria sa fiind de dată 
mai recentă, posibilitățile de progres 
necunoscute — și deci neexploatate — 
pe de-a-ntregul. O aruncare de 20 
metri la greutate părea, la mijlocul 
deceniului al șaptelea, dincolo de ca
pacitățile unei atlete. în 1972, Na- 
dejda Cijova aruncă 21,03 m ! La fel, 
aruncarea discului a progresat fulge
rător datorită întîlnirii în aceeași ge
nerație. a două excepționale talente, 
Argentina Menis și Faina Melnik pînă 
aproape de 70 'm, care pot fi atinși 
chiar în anul care vine I Vă vine, 
oare, să credeți că recordul Ninei 
Dumbadze (57,04 m, 1952) este cu mai 
bine de 10 metri în urmă ? în 1972 
patru atlete au alergat 800 m în mai 
puțin de 2 minute,- iar pe distanța 
de 1 500 m, recordmana lumii, 
Ludmila Braghina — care, singură, a 
adus recordul la limita celor 4 mi
nute (4:01,4) — ar ridiculiza orice de- 
catlonist I

în fața atletismului stau acum alte 
granițe. Se vor arunca 100 ni la su
liță sau 80 m la ciocan ? Se vor sări 
curînd 18 m la triplusalt ? Va putea 
depăși femeia cei 2 metri la înălțime 
și 7 metri la lungime ? Va alerga, ea, 
turul de stadion în mai puțin de 50 
de secunde ?

Aceste întrebări, ca și multe altele 
asemănătoare ce se pot formula au, 
desigur, un răspuns afirmativ, sin
gura problemă care se pune fiind a- 
ceea a timpului.

Se poate pune însă o altă între
bare, firească. Unde vom ajunge ? 
Răspunsul este la fel de simplu. Vom 
ajunge la cifre pe care acum le so
cotim imposibile, cifre la care nu în
drăznim încă să ne gîndim.

Vladimir MORARU



Pag. a 3-aSportul
în Cupa României

o cit mai bună îmbinare a activității interne cu
In numărul de astăzi continuăm ancheta întreprinsă în rindul celor 

mai buni tehnicieni ai polo-ului românesc cu privire la necesitatea și po
sibilitățile modificării actualei formule de desfășurare a campionatului 
național.

Nr. 7234

CERHIIELOR DfZVOlTAffll PO-ULUIROMANESC?
Pentru ce optăm: două grupe cu valori echilibrate sau distincte? • Turnee finale cu mai multe tururi • Este necesară

Nițu,

O CEA

O DIVIZIE CU 1a ECHIFE

ultimele sale ediții, campio- 
națioiial de polo a avut o

vîrsta 
putea

antre- 
a cu-
Dehe-

Micloș

prof. ANATOL GRINȚESCU 
antrenor al echipei naționale

primul rînd, aș 
tot timpul am 
cu o atenție și 

ne-au mișcat.

■Cum arăta echipa-tip ? 
„11 “-le prezentat de

dori să 
fost fn- 

o sim- 
Gazdele 
ne sim-

cea internațională

jucătorul Cornel Vlad, 
echipei în ultimele două

JUDICIOASĂ CORELAREA ACTIVITĂȚII INTERNE CU 
INTERNAȚIONALA

S-A ÎNAPOIAT DIN

pe ; Haidu

ANCHETA NOASTRA (II)
ȚIU iȘI RECONFIRMĂ CALITĂȚILE

ECHIPA DE TINERET A CLUBULUI STEAUA
R.P.D. COREEANĂ

în 
natul 
desfășurare inedită, cu turnee care, 
asa cum am constatat cu toții, nu 
și-au atins scopul propus. în primul 
rînd, s-au pierdut treptat din cir
cuitul competițional centre cu tra
diție ; apoi, jucătorii multor echipe, 
în special din provincie, au mani
festat un interes scăzut pentru pre
gătire deoarece, pe de-o parte a- 
veau doar rareori posibilitatea de 
a evolua în fața propriilor susțină
tori, iar pe de altă parte, pentru 
că vechea formulă prilejuia pauze 
mult prea mari în special în tim
pul verii, cînd de fapt ar fi tre
buit să se desfășoare acest cam
pionat.

Recent s-a încheiat o nouă edi
ție a principalei competiții cu ca
racter republican. în ultimul ei act, 
turneul final, nu au contat în mod 
practic decît cele două întîlniri 
dintre Rapid și Dinamo, valoarea 
celorlalte două finaliste fiind mult 
inferioară celei manifestată de pre
tendentele la titlu. Ca să nu mai 
vorbim de posibilitățile celorlalte 
formații clasate de la locul cinci 
în jos. Marile diferențe dintre 
9 participante la ediția 1972 ex
plică, în cea mai mare parte, 
ritabilul record al scorurilor 
proportionate (vezi, în primul rînd. 
meciul Dinamo — Crișul 30—0) din 
acest an, și provoacă în mod direct 
o diminuare a interesului specta
torilor față de acest joc.

Motivele expuse sînt suficiente, 
cred, pentru a pleda alături de co
legii mei în favoarea unei noi for
mule de campionat Care ar putea 
să fie aceasta ? Personal optez pen
tru două grupe de cite 6 echipe al
cătuite după criterii valorice. în 
prima, să zicem, ar urma să-și 
dispute întiietatea primele șase cla
sate în 1972, iar în a doua, cele
lalte echipe din prima divizie ală
turi de cele mai bune formații din 
campionatul de calificare.

în grupa A s-ar putea juca după 
sistemul tur-retur cu două trei me
ciuri pe săptămînă. După primul 
tur s-ar putea organiza un turneu 
final cu meciuri zilnice și la fel ar 
trebui procedat după retur. Tn fe
lul acesta toate cele 6 echipe s-ar 
întîlni între ele de cîte patru ori 
într-un an. Datele de desfășurare, 
însă, ar trebui căutate cu mare 
grijă pentru a se putea programa 
turneele finale, de pildă, înaintea 
unor mari competiții (C.M., J.O., 
C.E.). In grupa B s-ar putea juca 
după sistemul tur-retur cu un sin
gur turneu final la sfîrșit. Avînd în 
vedere posibilitățile mai scăzute ale 
acestor echipe ar trebui introdusă 
obligativitatea folosirii a 4-6 jucă-

tori care să nu depășească 
de 20 de ani. Astfel, vom 
promova mai repede jucătorii ta
lentați, cu perspective, renunțînd. în 
același timp, treptat, la poloistii 
plafonați. Astfel s-ar mări conside
rabil și preocupările antrenorilor de

a crește continuu cadre tinere, de 
perspectivă.

în sfîrșit o ultimă cerință : pre
gătirile echipei naționale, pe care 
o dorim cu toții cît mai puternică, 
impun o cît mai judicioasă îmbi
nare a calendarului intern cu cel 
internațional. Campionatul țării tre
buie să aibă continuitate, dar în 
același timp el nu va trebui să 
afecteze nici un moment pregătirile 
lotului reprezentativ.

cele

ve- 
dis-

O nouă formulă a campionatu
lui ? Este una din cerințele ac
tuale ale polo-ului românesc în si
tuația nu prea roză in care se află 
acesta în momentul de față. N-aș 
vrea să se creadă că optînd pentru 
un nou sistem vom reuși să scoa
tem din impas acest sport. Oricum 
însă, un prim pas s-ar putea face.

Primul lucru spre care trebuie să 
ne îndreptăm atenția este reînca
drarea în circuitul competițional a 
echipelor din 
reș (eventual 
dacă ele au 
scăzută. S-ar 
divizie cu 12 
cu 4 sau 6 
vedere echipe din Galați. Lugoj și 
ale unor școli sportive din Bucu
rești).

întrecerile primei divizii s-ar pu
tea desfășura în două serii, alcă
tuite astfel incit să ofere un echi
libru valoric. Meciurile din primul 
tur pot fi programate în lunile mar
tie și aprilie, 
luna mai și începutul 
continuare, primele trei clasa 
fiecare grupă s-ar întrece îi 
turneu final cu două-patru 
începînd de la mijlocul lunii 
tembrie. în 
lalte echipe 
gur turneu 
ocupantelor

In lunile

gâUre echipei naționale, angajată în 
competiții de amploare, organizate 
îndeobște spre sfirșitul lunii august 
sau începutul lui septembrie (n.r. în 
1973 se va desfășura primul cam
pion it mondial, la Belgrad între 
1 și 9 septembrie). Asta nu
seamnă. >rtsă. că echipele vor tre
bui să rămînă inactive. Acestei 
noade de vîrf a sezonului i-ar 
respur.de perfect organizarea 
pei României 
eliminatorii.

In

I
Moment din asaltul floretistelor Ecaterina Stahl (Steaua) și Gabriela 
Garda (C. S, Satu Mare). Foto : V. BAGEAC

Timișoara si Tg. Mu
și din Ploiești) chiar 
acum o valoare mai 
putea alcătui o primo 
echipe și alta secundă 
formații (mai am In

iar cele din retur in 
J lui iunie In 

le din

turur4

cele-timp ce penirj 
ar fi suficient un sin- 
in vederea desemnării 
locurilor 7—12. 
iulie și august trebuie

create condiții superioare de pre-

La ancheta ziarului nostru, care 
din problemele nevralgice ale

pe- 
co- 

,.Cu- 
* cu meciuri tur-retur 
deschisă tuturor for-

or. tn acest fel. de la înce- 
lunii martie și pînă la sfîr- 

lui octombrie, se poate asi- 
jucâtorilor fruntași o activi-

Poate că datele pe care 
propus să nu fie chiar cele

le-am 
ideale, 

oricum, baza sistemului ar 
ta să tie reținută. Totodată, 

insa, sînt perfect convins că orice 
efort organizatoric va fi inutil dacă 
el nu va fi susținut puternic d< 
cluburile ș; asociațiile care dispui 
de echipe în prima divizie, 
precis, jucătorii beneficiind de con 
c;țzi de pregătire superioare arav 
datoria de a se pregăti continuu 
un nivel superior, iar antrenorii 
încerce cu mai mult curaj pe a 
tineri jucători, ru perspective, c 
pot revitaliza polo-ul românesc.

TEODOR AXGELESCU 
antrenor al echipei Progresul
odus m cfiscuSa tehnicienilor una 

nume- 
moefi- 

centre-

a
odo-uiui rcmcnesc, am primit 

roase și interesante sugestii. Majoritatea opiniilor converg spre 
ficarea formulei de desfășurare a campion jn.4m si spre o creștere a 
lor prezente cu echipe in prima divizie.

Propunerile făcute pot servi biroului F R.FL ca bază ce discuții

I
t
I
I
I
I
I

României") 
de data a- 
Multe asal- 

toate cele

Maratonul de scrimă de la „Flo- 
reasca 1“ (cum sînt cunoscute asal
turile din finala „Cupei 
nu și-a dezmințit nici 
ceasta spectaculozitatea, 
turi de kinogramă, în
trei probe din prima zi a finale
lor, situații-surpriză, cu incertitu
dini în privința cîștigătorilor și, în 
general, o bună pregătire a concu- 
renților. Acest ultim aspect era de 
altfel de așteptat ; să nu se uite că 
în fața planșelor au fost chemați 
primii 16 trăgători ai țării.

Din păcate, unele absențe și ac
cidentări au slăbit, într-o oarecare 
măsură, interesul față de acest 
ultim act al „Cupei României". Flo- 
retiștii au notat absenta unuia din
tre favoriți, Tănase Mnreșanu, din 
rindul fetelor nu s-au prezentat 
Maria Vicol și Viorica Draga, iar 
îd proba dg spadă. Ștefan Mol- 
danschi s-a accidentat. în timp ce 
Adrian Cărămidă, aflat 

a slăbit mult 
ene. 
și așa. însă, 
amintit mai

mai mult, 
acestora un vo- 
de pasiune) ceva

de obicei, foarte 
Ne-a plăcut mai 
Szabo — Ileana

în stagiu 
din forța coa-

a reușit 
elaxat peste primele di-

asupra

asalturile — 
sus — au pus 

■nne de întrebare 
clasați. Poate, cu excepția 

de floretă. în care Jiu. în- 
ită dispoziție.

oentrj 
alegerea unei noi fonnu.'e mai eficientă « mai economică. In orice caz. este 
limpede că pentru a dezvolta ocbvrtcteo intv i manor cit mai mare de orașe 
(unde există posibilități de practicare), se mpimt -jn sistem compeMicnct a- 
decvat, care să asigure echipelor contmUtote in evatutie. Oncit de perfect 
ar fi insă acesta, el nu ra putea rerohra singur carențele existente.

Pentru a avea un campionat puternic ți o bază lc*gă de selecție pentru 
loturile reprezentative este necesar un efort sporit din partea jucătorilor și an
trenorilor a căroi activitate ar trebui să se intindă pe o perioadă de 8—13 
luni dintr-un an. Totodată conducerile cluburilor si asociațiilor respective vor 
trebui să se ocupe intr-o mai mare măsură de acești sportivi, asigurindu-1e 
condiții optime de pregătire și controlind in permanență activitatea lor.

Avînd mai multe echipe puternice, in care să predomine tinerii poloiști 
cu evidentă perspectivă, vom putea urmări și un campionat pasionant, care 
să sporească neincetat interesul spectatorilor pentru acest sport S-ar putea 
asigura deci, bazele unei noi echipe naționale, capabilă să reintre in circui
tul marilor valori.

i li cupa municipiului bucurești

ficultăți. Adversarii cei mai inco
mozi — Falb, Ardclcanu și Ștefan, 
în fața cărora a cîștigat la 3. Asal
tul cel mai facil, în fața medicinis
tului din Tg. Mureș, Nussbaum : 
victorie la 0. Bătăioși, așa cum îi 
cunoaștem, Falb și Bănică, revela
ția zonelor, precum și Ardeleanu, 
care a demonstrat că poate rămîne 
în discuție pentru un lot național 
mai aproape de cerințe. Tinerețea, 
forța și inteligența sa constituie 
atu-uri pe care Ardeleanu s-ar cu
veni să și le valorifice 
Evident, alăturînd 
lum de muncă (și 
mai mare...

Floretistele, ca 
active pe planșă, 
ales asaltul Olga
Gyulai în care prima concurentă a 
etalat întreaga gamă a posibilități
lor ei (4—1). Păcat, însă, că Szabo 
n-a insistat, în aceeași măsură, în 
asalturile cu Ana Ene Pascu și 
Ecaterina Iencic-StahL Puțin cam... 
grăbite Magdalena Bartoș și Auro
ra Crișu. două din reprezentantele 
valoroase ale generației care vine. 
Floretă de finețe, dar încă prea pu
țină gîndire tactică (a se vedea mai 
ales asalturile cu Dalnoki de la Cri
șul Oradea...).

Spadasinii, parcă cu altă perso
nalitate pe planșă, după frumoasa 
lor evoluție la J.O„ s-au angajat, 
de asemenea, într-o dispută greu 
de limpezit, care a demonstrat vi
talitatea și experiența lui Ponzraț. 
ambiția lui Dutu și impetuozitatea 
lui ZidartL De notat performanța 
celor doi clujeni, de la CS-5L, Paul 
Sxaba si Carol Kiss. învingători pu- 

pra d-ruiui Pongraț.

■ii,

Zilele acestea s-a înapoiat în 
Capitală 'echipa de tineret a clu
bului Steaua, care a efectuat un 
turneu de patru jocuri în R.P.D. 
Coreeană. Cîteva amănunte despre 
partidele susținute ca și despre 
zilele petrecute de fotbaliștii ro
mâni în această țară prietenă ne- a 
furnizat 
căpitanul 
întîlniri :

— In 
spun că 
conjurați 
patie care 
noastre au avut grijă să 
țim cît mai bine și au reușit s-o 
facă. De altfel, în. afara jocurilor 
ne-au organizat un program foar
te interesant de spectacole și vi
zite, am1 cunoscut folclorul acestei 
țări, ne-am putut da seama de 
munca și lupta poporului din 
R.P.D. Coreeană pentru progresul 
patriei sale. Prima dintre cele pa
tru partide s-a jucat la 29 octom
brie, la Phenian, în compania e- 
chipei „Ostași ai clubului 8 Fe
bruarie" și am pierdut cu 3—1. 
La 1 noiembrie, tot la Phenian, a 
avut loc a doua partidă. Adver
sara noastră a fost o selecționată 
locală și am pierdut din nou, de 
data asta cu 2—0. Două zile mai 
tîrziu am jucat în localitatea Ke- 
song și am terminat la egalitate 
(1—1) cu echipa clubului M.A.I. 
în sfîrșit, la 5 noiembrie, din nou 
în capitala țării, de data asta 
cu S.C. Phenian, o echipă din care 
făceau parte cîțiva dintre fotba
liștii care au fost prezenți în 1966 
la ediția din Anglia a campiona
tului mondial. “ 
din i 
prind 
ci uri, 
moda 
orar :

norul Gheorghe Constantin 
prins 
leanu (Cosma), lovănescu,
— Ion Ion (Stoica), Custoff — 
Vlad. Răducanu, Hclvei, Batacliu. 
împreună cu noi au mai făcut 
deplasarea portarul Eftimescu și 
jucătorii de cîmp Popescu și Măr- 
dărescu. După cum vedeți, din 
lot au făcut parte și cîțiva jucători 
din echipa de tineret a clubului 
Dinamo: Eftimescu, Cosma, Cus
toff. Batacliu, Popescu.

— Cum, ți s-au părut echipele 
cu care ați jucat ?

— Caracteristica principală : 
voința deosebită pentru o com
portare cît mai frumoasă, dublată 
de o excelentă pregătire 
Apoi, deosebita 
lor.

-- O
marcaț

— în 
ducanu, 

Custoff.

fizică.
viteză a jucători-

și

ultimă
golurile
primul
în ultimele două Batacliu

întrebare; cine au 
echipei ?
rînd a înscris Ră-

Mircea TUDORAN

în Divizia B

METAIUl PLOPENI
CHIMIA HM. VIECEA 4 0 (3 0)

JUNIORII IN REMARCABIL PROGRES TEHNIC
însemnări pe marginea finalelor campionatelor republicane pe echipe

în țara noastră, judo-ul a fost 
oficializat, după cum se știe. în ur
mă cu 4 ani. Dacă, pînă în 1968, 
cînd s-a înființat federația de spe
cialitate, el era praoticat doar de 
cîțiva pasionați, în prezent, există 
132 de secții din 49 de localități, 
avînd legitimați 13 100 de judoka. 
In acești 4 ani, sportivii noștri au 
făcut progrese remarcabile, 
fără a ajunge încă la nivelul 
gențelor unei mari competiții 
ternaționale. Așa se explică și 
sența lor 
vergură 
mondiale 
constatat, 
recentele 
echipelor

dar 
exi- 
in- 
ab- 
an-de la întrecerile de

— campionate europene, 
și Jocuri Olimpice. Am 
însă, cu satisfacție — la 

finale republicane ale 
de juniori, mai evident

tunde 
etgem

— un progres însemnat, ceea 
ne-a determinat să ne 
dacă vom fi 
tă disciplină 
Montreal.

De fapt, 
rindat pe 
dintre cei 
țară, cu toate că ei se află încă la 
vîrsta junioratului. Printre ei vom 
nota pe campionii naționali din a- 
cest an, atît la juniori cît și la se
niori, Alexandru Filip (cat. 63 kg.), 
Mircea Notopol (cat. 70 kg.) și Du
mitru Alexandru (cat. 93 kg) — 
toți de la Dinamo Brașov. Așa se 
și explică succesul 
formației brașovene, 
la scor în toate partidele pe care 
le-a susținut la finalele acestei 
ediții i 4—1 cu Școala sportivă E- 
nergia București și Școala sportivă 
nr. 2 București și 5—0 cu Școala 
sportivă Unirea Iași. Școala spor
tivă nr. 2 București (în tururile 
preliminare) și Școala sportivă din 
Orașul Gh. Gheorgiu-Dej. Am mai

Di- 
de

ce 
întrebăm 

reprezentați în aceas- 
la Olimpiada de la

aceste finale s-au pe-la
saltelele de concurs unii 
mai buni judoka din

categoric al 
învingătoare

Tiber; u ST AMA

I

IGRONOWA CLUJ

S- 0V--
l tkftoM

Rezultatul a 
nou egal : 1—1, Poate

I înfrîngerile din primele 
dar nu

i ușor cu
: 8 ore...

ne-am putut 
diferența de

fost 
sur- 
me- 
aco- 
fus

Sîmbătă după-amiază, s-a dispu
tat meciul Metalul Plopeni—Chimia 
Rm. Vîlcea, din campionatul divi
ziei B — seria I la fotbal. Jocul s-a 
încheiat cu rezultatul de 4—0 (3—0) 
în favoarea Metalului, în urma go
lurilor marcate de Ciucu (min 8), 
Florea II (min. 9), Alexe (min. 14) 
și Spiridon (min. 53). A arbitrat bine 
I. Puia (București).

I. TĂNĂSESCU, coresp.

„CUPA CARMEN" LA FOTBAL FEMININ

venus-o Învingătoare merituoasă
Competiția feminină de fotbal 

„Cupa Carmen" (care a înlocuit 
campionatul municipal București) 
desfășurată timp de două luni în 
organizarea asociației sportive Fla
căra roșie, cu prilejul împlinirii a 
35 de ani de la înființarea acestei 
asociații, s-a încheiat zilele trecute 
cu victoria formației Venus. La în
treceri au luat parte cele mai bune 
15 formații din Capitală, împărțite 
in trei serii a câte cinci. Cele mai 
bune echipe s-au dovedit a fi Ve
nus. Rapid și Unirea Tricolor care, 
clasîndu-se pe locurile întîi în se
riile respective, și-au disputat în
tr-un turneu final frumosul trofeu.

15

Aflîndu-se 
sportivă

într-o excelant. 
echipa Venus’ ’ '(a

tă formă 
.'antrenori 

A. Tănăsescu și C. Varga), campioa
nă a Capitalei, a reușit să se impu
nă și să cîștige Cupa (s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Uni
rea Tricolor — Rapid 3—3, Venus 
— Unirea Tricolor 1—0, Rapid — 
Venus 2—2). Iată cum arată cla
samentul final : 1. Venus, 2. Rapid, 
3. Unirea Tricolor, 4. Carmen, 5. Lu
ceafărul, 6. Speranța, 7. Minerva, 
8. Băneasa, 9. Voința, 10. Diana, 11. 
Miorița. 12. Juventus, 13. Dacia, 14. 
Doina, 15. Traviata.

Aurel PĂPĂDIE

tru ’ obținerea 
urmă meciul 

alitate deși, pe 
- mai întîi — 
>at impresia că 

I.P.G.G. a început 
medul și a deschis scorul 
minutul 2. prin Ciobanu. 

egalează prin Borbath, 
Constantinescu finalizează un 
aatac și echioa bucureșteană 

ieie prima treime a meciului în 
ntaj : 2—1. Repriza a doua — 

cea mai disputată, dar și cea mai 
nervoasă (cele două echipe au avut 
In marea majoritate a timpului cel 
puțin cîte un om pe banca de pe- 
depse) — se încheie cu același scor, 
Insă în favoarea echipei clujene.

I. P. G. G. A CISTIGAT PRIMA>
Autorii golurilor : Vereș și Deneș, 
respectiv Leonte. Ultima parte a 
meciului este ceva mai liniștită. 
Borbath înscrie pentru Agronomia, 
tar Constantinescu egalează imediat. 
Spre sfirșitul jocului același Bor
bath — care „se odihnise" 10 mi
nute în repriza secundă pe banca 
penalizaților — primește pedeapsă 
de meci. Scorul final, 4—4 (2—1, 1—2, 
1—1) aduce formația bucureșteană 
în fruntea clasamentului primei 
manșe. întîlnirea a fost condusă de 
Gh. Tașnadi si A. Balint.

MANȘĂ ÎN SERIA SECUNDĂ
rilor din Gheorghienî; care fructi
fică două din numeroasele ocazii 
avute. In sfîrșit, în ultima parte a 
meciului Tîrnava stăpînește din nou 
jocul, marchează alte dbuă goluri și 
își permite chiar „luxul", de a rata 
un șut de penalitate, prin Tarcsi.

Ii golurilor : M. Gyorgy (2), 
și Tarcsi pentru Tîrnava. L.

i Avîntul. 
C. Bă-

m.

TIRNAVA ODORHEI — AVÎNTUL 
GHEORGHIENÎ 4—2 (2—0. 0—2. 2—0) 
Tîrnava a obținut o victorie merita
tă în urma unui meci foarte dîrz, 
însă fără o valoare tehnică ridi
cată. Rezultatul final al întîlnirii, 
precum și scorurile fiecărei reprize 
în parte ilustrează perfect aspectul 
generai al partidei. Tîrnava începe 
mai bine și domină prima parte a 
meciului în care înscrie două goluri. 
Repriza următoare aparține jucăto-

Autorii
Vass ț,'
Gyorgy și Ghergheli pentru 
Au arbitrat G, Mureșanu și 
nică

Clasamentul primeipei B :
- I.P.G.G.

Tîrnava Odorhei 
Agronomia Cluj

4. Av. Gheorghienî

1.
2.
3.

manșe
3
3
3
3

a gru-

Campionatul feminin

1
1
1
1

2
1
1
0

O
1
1
2

18—10
13—12
13—13
8—17

4
3
3
2

DERDYUL D1NAM0 — STEAUA
(Urmare din pag. I)

BASCHET : Sala Dinamo, de la ora 
10 : I.C.H.F. — Universitatea Cluj 
(mA), I.E.F.S. — Farul (mA).

BOX : Sala UKEMOAS, de la ora
10 : finala „Cupei Voința".

FOTBAL : Stadionul „23 August”, 
ora 11 : Rapid — Jiul (tineret) ; ora 
13 : demonstrație de oină ; ora 14: Ra
pid Buc. — Jiul Petroșani (Divizia 
A) : stadionul Dinamo, ora 12: Di
namo — C.S.M. Reșița (tineret); ora 
14: Dinamo Buc. _ C.S.M. Reșița 
(Divizia A) ; stadionul Metalul, ora
11 : Metalul Buc. — Delta Tulcea 
(Div. B) ; teren Laromet, ora 11: La- 
romet — Sp Ciorogîrla; stadionul 
Dinamo (teren IH), ora 10: Dinamo 
Obor — Azotul SlobozJa: teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica — Uni
rea Tricolor: teren Autobuzul, ora
11 : Autobuzul — terenul FI.
roșie, ora 11 : FI. roșie — Sirena 
(meciuri în cadrul Div. C); stadio
nul Giulești, ora 11 : Rapid — Car
men (echipe feminine); ora 9.30: Ra
pid — Școala sportivă nr. 2 (Ju
niori).

HOCHEI: Patinoarul „23 August", 
de la ora 16.30: S.C. Miercurea Cuc 
— Dunărea Galați. Dinamo — Steaua 
(jocuri în prima grupă a Diviziei A).

JUDO : Sala Giulești, de la ora 15: 
Rapid Buc. — Vagonul Arad — con
structorul M. Ciuc și I.E.F.S. — Școala 
sp. nr. 2 Buc. — Dinamo Brașov 
(meciuri' în cadrul div. A).

LUPTE : Sala clubului Steaua, de 
la ora 10: Steaua — Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Timișoara (meciuri 
în cadrul campionatului pe echipe)

POPICE: Arena Giulești, de la ora 
8 : Rapid București — Laromet Bucu
rești (m) — schimburile 4—6.

RUGBY : Stadionul Dinamo, ora
12 : România — R.F. a Germaniei.

TENIS DE MASA: Sala Progresul, 
de la ora 8 : Voința București _ Co
merțul Tg. Mureș (masculin); de la 
ora 11 : Progresul Buc. — Politehnica 
Buc. Meciuri în cadrul returului 
campionatelor republicane.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
8.30 : I.E.F.S. — Universitatea Cluj 
(Af), Electra — Universitatea Cluj 
(Am), Rapid — Ceahlăul P. Neamț 
(Af).

SCRIMA : Sala Fioreasca n, ara 
s.30 : finalele „Cupei României".

Orașul Gh. Gheorgiu-Dej. Am 
putea reaminti că, în divizia A, 
namo Brașov este reprezentată 
aceeași formație și dacă acești ti
neri — împreună cu antrenorul

Purțuc — n-ar fi greșit în 
doua, cucereau Cu siguran- 
pe echipe și la seniori. A- 
rezultateie individuale — 

ne interesează în mod deo-

lor
Nicolae 
etapa a 
țâ titlul 
nalizînd 
ceea ce 
sebit pentru tema pe care ne-am 
propus s-o discutăm — constatăm 
că aproape toți componenții garni
turii brașovene au repurtat victorii 
înainte de limită (prin ippon). 
Bunăoară, partida cu Școala spor
tivă din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
a luat sfîrșit după numai 4 minute 
și 10 secunde I Brașoveanul L. 
Pall (cat. 80 kg), a obținut ipponul 
în meciul cu L. Agapi în 10 se
cunde, iar D. Alexandru (cat. 93 
kg) în 30 de secunde. Acest aspect 
este deosebit de semnificativ, deoa
rece ipponul poate fi realizat nu
mai de concurenții care și-au însu
șit bine procedeele tehnice speci
fice.

O altă formație, tot de juniori 
mari, aceea a Școlii sportive nr. 2 
București (antrenor Mihai Brăilea- 
nu), clasată în final pe locul se
cund, are în componență cîțiva ju
doka foarte talentați. Juniorul de 
la cat. 70 kg, Ion Petrof. a fost 
învins numai de brașoveanul M. 
Notopol, iar greul Călin Ricman, 
din cele 6 meciuri susținute a 
dut doar două.

Și echipa de juniori mari a 
Iii sportive din Miercurea 
(antrenor Iosif Gali) a avut o 
portare meritorie, ocupînd locul III. 
Din această formație, V. Eross (cat. 
80 kg), I. Szilaghi (cat. 93 kg) și 
T. Șalamon (cat. +93 kg.). în afară 
de victoriile pe care le-au obținut, 
au meritul de a fi etalat multe 
procedee tehnice, cu șanse de suc
ces în competiții internaționale.

întrecerea celor 17 echipe de ju
niori mici a fost mai pasio
nantă nu numai pentru că au 
participat mai multe formații ei și 
datorită echilibrului de forțe din-

pier-

Șco- 
Ciuc 
com-

Talentatul junior Ion Petrof (Sc. sp. nr. 2 Buc.) încearcă să finalizeze 
o aruncare peste șold (tsuri-komi-goshi) în meciul cu Cornel Roman 
(Rapid Buc.). La capătul partidei victoria a fost atribuită, pe merit, 

lui Petrof prin yusei-gachi (superioritate tehnică)
Foto: Ion MIHĂICÂ

tre ele Concludent, de altfel, este 
numărul mare al victoriilor la li
mită (3—2) înregistrate i 13 din 
cele 21 de meciuri. Sensibilul echi
libru de valori a dus, de altfel, 
și la detronarea fostei campioane, 
echipa Școlii sportive Unirea Iași, 
nevoită să facă față unor asalturi 
mai puternice decît la ediția de 
anul trecut. în aceste împrejurări, 
numărul juniorilor mici care s-au 
remarcat este mult mai ridicat de
cît al celor mari .Unii dintre ei 
stăpînesc bine, chiar de pe acum. 
Cunoștințele tehnice și sîntem con
vinși că atunci cînd vor trece pra
gul la categoria de vîrstă a junio
rilor mari au șanse să învingă și 
pe unii dintre seniori. Ne referim 
la Loghin Lazăr (cat. 65 kg), de la 
Vagonul Arad, Gelu Nițu (cat. 75 
kg), de la Universitatea Craiova, 
Adrian Hazincop (cat. 75 kg) și 
Ion Moraru (cat. 85 kg), de la 
Școala sportivă Unirea-Iași și mulți 
alții.

Viitoarele finale ale campiona
telor naționale, îndeosebi cele in
dividuale, ne vor edifica mult mai 
bine asupra nivelului valoric la 
care a ajuns judo-ul românesc. 
Trebuie să subliniem, însă, că pen
tru a fi reprezentați la Jocurile 
Olimpice de la Montreal sînt nece
sare încă multe strădanii. Majori
tatea antrenorilor și arbitrilor pe 
care-i avem cunosc tainele acestei 
complicate discipline sportive nu
mai din manuale și reviste. Apoi, 
participarea sportivilor noștri la 
competițiile internaționale în cei 
patru ani de la înființarea federa
ției este neînsemnată.

In concluzie i echipele care s-au 
întrecut în aceste finale, cît șj cele 
din divizia A posedă mulți tineri 
talentați, cu reale posibilități de 
afirmare pe plan internațional. U- 
nii dintre ei pot atinge nivelul va
loric necesar , pentru a ne repre
zenta la întrecerile olimpice din

1976. Cu o singură condiție : pre
gătirea lor să Se bucure 
mare atenție.

într-adevăr, atenția ce 
acestei tinere discipline 
este — după părerea noastră — in
suficientă. Trecînd peste aspectele 
mai vechi menționăm, de pildă, 
că recentele finale au foșț găzduite 
într-o sală cu totul improprie (cea 
de gimnastică de la ștrandul Tine
retului din Capitală).

Costin CHIRIAC

de o mai

se acordă 
sportive

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI PUSE
Lidera clasamentului, Elisabeta 

Polihroniade, și principala sa con
tracandidată la titlu, 
odorescu, au trecut 
dificile în partidele 
mond și, respectiv, 
programate în runda a 13-a. Am
bele întîlniri au avut o desfășu
rare, oarecum, asemănătoare. Atît 
Polihroniade cît și Teodorescu au 
fost nevoite să sacrifice cîte un 
cal. Prima a obținut în schimb doi 
pioni, cea de a doua numai unul, 
compensații — evident — insufici
ente pentru piesa pierdută.

Mobilizîndu-se la maximum în 
căutarea unor resurse de atac, cam
pioana țării a găsit o cale inge
nioasă de a cîștiga încă un pion, 
ceea ce echilibra situația și, astfel, 
rezultatul a fost remiză. La cea
laltă tablă, Ligia Jicman — proba
bil impresionată de faima maestrei
---------------------- ------------------------------------ 1-----

ÎN DIFICULTATE ÎN RUNDA A 13-a
avea în față —

Margareta Te- 
prin momente 
cu Vera Zsig- 
Ligia Jicman,

ULTIMUL CONCURS

IN AER LIBER AL ANULUI
Ultimul concurs de tenis în aer 

liber, în organizarea clubului Dina
mo București, se desfășoară cu un 
deosebit succes de participare. Iau 
parte la întrecere cinci echipe ale 
clubului Dinamo, cîte două formații 
de la Progresul, Steaua șî Cuteză
torii și cîte o reprezentativă de la 
C.S.U. Construcții, Școala sportivă 
nr. 2 și Școala sportivă nr. 3. La 
fete sînt prezente Dinamo cu 3 
echipe și Progresul, C.S.U. Con
strucții, Cutezătorii, și școlile spor
tive nr. 2 și 3 cu cîte o echipă. 
Se dispută întîlniri eliminatorii pe 
echipe alcătuite din doi jucători 
născuți între anii 1951—1957, după 
sistemul două jocuri de simplu și 
unul de dublu.

Luni, începînd 
pe terenurile de 
avea loc primele
echipa nr. l a clubului organizator 
și cîștigătoarea dintre Steaua — 
Progresul, pe de o parte, și între 
Dinamo II — Dinamo III, pe de 
altă parte.

Iată cîteva. rezultate din meciurile

anterioare : Ionescu — Rădulescu 
6—0, 6—1, Bădin — Taloș 6—0, 6—1, 
Popescu — Crăciun 6—4, 6—4, Mîrza
— Mitrache 5—7, 6—4, 7—5, Bădin
— Fețeanu 6—3, 8—6, Ionescu — 
Pană 6—0, 6—1, Mariana Simion.es- 
cu — Lucia Romanov 6—0, 6—2, 
Virginia Ruzici — Anca Floreștea- 
nu 6—0, 6—3, Florența Mihai — 
Elena Cotuna 6—4, 5—6, întrerupt.

internaționale ce o 
s-a speriat de cîteva amenințări cu 
totul iluzorii ale adversarei sale 
și... a propus remiză. Pe care Mar
gareta Teodorescu a acceptat-o.

Cum în întrerupta Makai — Po
lihroniade. din runda a 12-a, ega
litatea a fost consemnată fără joc, 
diferența dintre cele două concu
rente a rămas aceeași (un punct) 
și este greu de prevăzut că Elisa- 
beta Polihroniade ar 
pierde titlul.

O luptă extrem de agitată s-a 
dat în întîlnirea Maria
Renee Farkaș. Conducătoarea albe
lor, care vizează locul II, a atacat 
vehement, a sacrificat un pion și 
acum, după a doua întrerupere, are 
mari șanse de cîștig.

Anca Gheorghe a remizat cu Su- 
zana Makai, reușind să îndepli
nească nota de „candidat maestru11. 
Este un succes remarcabil al tine
rei șahiste, o adevărată revelație a 
finalei clujene.

Celelalte rezultate: Margareta 
Juncu — Ioana Miroslav 1—0, Vio
rica Ilie — Zări Karibian 0—1, Ma
riana Băloianu — Clara Borsoș 0-1. 
Virginia Sterciu — 
’/z-'/,.

CLASAMENTUL 
melor două runde : 
DE 11. Teodorescu 
Pogorevici 9 (I). Gheorghe 8>/2, 
Zsigmond 8, Farkaș 7'/z, Juncu 7, 
Karibian 6’/z, Băloianu și Jicman 
5, Nicola și Steroiu 4, Borsoș și Mi
roslav 3’/j, Ilie l’/z puncte.

mai putea

Pogorevici-

Daniela Nicola

înaintea ulti- 
POLIHRONIA- 
10, Makai 91/?,

printr-o victorie, iar, pe de altă 
parte, tentativa absolut normală a 
echipei Steaua de a echilibra situa
ția din fruntea clasamentului, ră- 
mînînd pe mai departe în cursa 
pentru tricourile campionilor.

Prin prisma partidelor susținute 
pînă acum, a fost evident că Dina
mo s-a prezentat, în continuare, ca 
o echipă mai sudată, mai echilibra
tă din punct de vedere tactic și 
tehnic, în timp ce Steaua a marcat 
un oarecare progres în ceea ce pri
vește capacitatea de angajare 
imprimarea și menținerea 
ritm de joc foarte ridicat.

în aceste condiții nu este 
facil de a face un pronostic, 
tim că rezultatul de azi va depin
de, în primul rînd, de calmul cu 
care va fi abordat jocul, de pu
terea de a rezista în apărare, de
oarece pînă acum s-a dovedit de 
nenumărate ori că cine reușește să 
ia conducerea își creează un ascen
dent moral aproape decisiv.

In același context trebuie subli
niat faptul că un mod disciplinat 
de comportare pe gheață și, îndeo
sebi, o evoluție corectă, în spiritul 
regulamentului, va putea contribui 
la succesul propagandistic al aces
tui meci, 
de fidelii hocheiului. Nutrim spe
ranța că 
speranțele 
dezamăgi pe spectatori.

S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea 
Galați, echipe aflate în mare pro
gres, cu loturile mult întinerite, au 
rezistat foarte onorabil în jocurile 
cu Dinamo și Steaua, avînd perioa
de lungi (chiar reprize întregi !) 
cînd le-au pus în dificultate pe 
fruntașe. Confruntarea directă din
tre ele se anunță, așadar, deosebit 
de interesantă și de atractivă.

fizică, 
unui

deloc
Soco-

așteptat cu mult interes

acest derby va confirma 
puse în el și nu-i va

LOTO - PRONOSPORT
. HANDBAL AZI, LA PITEȘTI

ROMÂNIA R.D. GERMANĂ LA JUNIORI

de la ora 9,00, 
la Dinamo vor 

semifinale între

Astăzi după amiază, Sala sportu
rilor din Pitești găzduiește primele 
partide din cadrul noului sezon in
ternațional al handbaliștilor noștri 
juniori.

La ora 18 spectatorii piteșteni au 
posibilitatea să asiste la jocul dintre 
reprezentativele de junioare ale Ro
mâniei și R.D. Germane, o partidă 
echilibrată deoarece teamul oaspete 
dispune de un lot redutabil, în plină 
ascensiune.

La ora 19 va avea loc întîlnirea

dintre formațiile masculine de juni
ori ale României și R.D. Germane, 
un nișei deschis oricărui rezultat. In 
deschiderea cuplajului internațional, 
de Ia ora 16,45, are loc partida dintre 
echipele feminine I.E.F.S. București 
și o selecționată de tineret a Româ
niei. .

Cele două meciuri internaționale 
vor fi conduse de cehoslovacii Po
korny și Polacek (feminin) si de 
sovieticii Vitaliș și Kiuzul (mascu
lin),

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

DIN 5 NOIEMBRIE 1972
CATEGORIA 2 : 

..SKODA S 100“
CATEGORIA 3 :

Italia a' 10.000 lei
CATEGORIA 4; ___ ______

în R.D.G în valoare de 3.000 lei 
plus diferența în numerar oînă la 
valoarea de 4.052 lei.

CATEGORIA
4.052 lei

CATEGORIA
500 lei

CATEGORIA
200 lei
CATEGORIA

te a 100 lei.

2.70 autoturisme
17.6 excursii în
36.45 excursii

a

a
a

5 : 199.90 variante
6 : 342.50 variante
7 : 752.60 variante
8 : 1223.35 varian-

respur.de


DUPĂ VICTORIA LUI ILIE NĂSTASE lN MARELE PREMIU F. I. L. T.

SMITH, ClȘTIGĂTORUL PRECEDENTEI EDIȚII, 
L-A FELICITAT PE CAMPIONUL NOSTRU !

STOCKHOLM, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special, A. VA- 
SILIU).

Am asistat la momentul în care 
ilie Năstase și-a semnat vineri seara 
victoria definitivă în Marele Pre
miu — F.I.L.T., ediția 1972. Cu ul
timul set cîștigat în fața sud- 
africănului Cliff Drysdale, el își 
asigura punctele necesare în cir- 
cuitul-maraton al tenisului, ce-1 
puneau la adăpost de orice, încercare 
ulterioară de a fi deposedat de 
primul loc în clasament, jucătorul 
român fiind virtualul cîștigător al 
marii competiții.

Cu cîteva minute înainte ca Ilie 
să intre pe „centralul" de la Kun- 
gîiga-Hallen, refăceam împreună, cu 
creionul pe bloc-notes, acest calcul 
aritmetic al tuturor probabilităților 
din clasament. Presupunînd că 
Stan Smith, al doilea clasat, cîș- 
tigă de aici în colo în serie neîn
treruptă, el mai poate acumula 
încă 75 de puncte la Stockholm și 
alte 30 în ultimul turneu, cel de la 
Nottingham și Londra (n. r. cotat 
la categoria C). Cu cele 509 de

La Stockholm

HNALĂ
SMITH- OKKER

Turneul internațional de ten: ~ 
„open" de la Stockholm, penultimul 
din -circuitul Marelui Premiu-F.I.E.T., 
se apropie de sfirșit. In sferturile de 
finală, favoriții au continuat să în
registreze victorii. Stan Smith l-a 
învins pe Nikola Pilici cu 6—3, 7—6, 
Tom Okker a dispus de Andrew 
Pattison cu 6—3, 6—2, iar Marty Ri- 
essen a depus eforturi deosebite per.- 
tru a trece de Roger Tavlor : 6—4,
3— 6, 6—3.

Aseară s-au disputat semifinalele. 
Deși a condus în setul decisiv, Hie 
Năstase a fost învins de profesionis
tul olandez Tom Okker, cu 4—6, 7—6,
4— 6. Stan Smith se califică In fața 
lui- Marty Riessen : 6—4, 3—6, 6—2.

JANOS BERK! (UNGARIA) ÎNVINGĂTOR 
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK

Stadionul Metalul a găzduit ieri 
primul din cele două concursuri 
internaționale de dirt-track, progra
mate la sfîrșitul acestei săptămini 
în Capitală. Prezența la start a 
celor mai valoroși alergători din 
țara noastră și din Ungaria a ofe
rit publicului un reușit spectacol 
motociclistic.

Așa cum era de așteptat, dis
puta pentru prima poziție a cla
samentului a avut ca protagoniști 
pe campionul nostru Ion Bobilnea- 
nu, pe I. Marinescu, I. loniță, C. 
Voiculescu și pe alergătorii ma
ghiari J. Berki, T. Danka (cunoș
tințe mai vechi ale iubitorilor aces
tui sport) și S. Menyliart.

După ce Bobilneanu l-a învins 
pe Berki, făcînd un piim pas spre 
victorie, la a, treia participare în 
concurs cade pierzînd astfel orice

Suedezul Ralf Edstrom este ultima descoperire a echipei naționale a SuedrfL 
Recunoscut ca un excelent șuter cu capul, Ralr a izbutit sa înscrie nu ma: puțin fl* 
patru goluri în această manieră in partida susținută de naționala sa împotriva Mal
tei, în preliminariile C.M. (scor 7—0). După cum se vede, nu puțini slm aceia care 
Încearcă — după terminarea partidei — să-l siringa mina tinărului Edstreni ți 
chiar, cu puțin noroc, să obțină un autograf...

CENTENAR- ■ • Ofî(.?•':r-x■< ...
‘*111’1963, lumea fotbalistică a săr

bătorit . 1Q0 de ani de la crearea pri
mei federații din lume, Fotball Asso
ciation, aceea din Anglia. Iată că e- 
xact 10 ani mai târziu, o altă federa
ție devine centenară. Este vorba tot 
.de ■ una din Insulele Britanice și a- 
numc aceea a Scoției. Cu prilejul 
festivităților ce vor avea loc cu 
acest prilej, la 14 februarie 1973, la 
Glasgow se va disputa înttlnirea de 
mare tradiție Scoția — Anglia.

De altfel, anul 1973 se pare că va 
fi anul record al meciurilor Scoția 
— Anglia. în afara celui menționat 
mai sus, cele două reprezentative se 
vor întâlni, din nou, la 19 mai în ca
drul campionatului inter-britanie, 
după ce la 28 martie vor juca între 
ele reprezentativele celor două ligi.

PALMARESUL LUI KUBALA

■ De curînd s-au împlinit trei ani 
de cînd Ladislau Kubala a primit 
conducerea echipei naționale a Spa
niei. Palmaresul său este pînă acum 
printre cele mai bune cu care se pot 
lăuda antrenorii reprezentativelor de 
pe continent : din cele 18 meciuri 
susținute .sub bagheta sa, Spania a 
cîștigat 13, a terminat de patru ori 
la egalitate (toate, meciuri... pe te
ren propriu : cu Italia la Madrid, cu 
Franța la Valencia, cu U.R.S.S. la 

puncte acumulate după turneul 
Coubertin, totalul americanului 
s-ar urca la 614... Deci — în orice 
caz — mai puțin decît are Ilie 
Năstase, la ora cînd transmit aces
te rînduri, adică 629 puncte.

Momentul de victorie a putut fi 
cu pregnanță reperat, chiar în tim
pul jocului. Năstase conducea cu un 
set la zero, dar adversarul său reu
șise un break neașteptat la mij
locul setului doi. Era 4—2 pentru 
Drysdale și totul trebuia luat de la 
început. Acum, însă, la un schimb 
de mingi excepțional, Ilie reușește 
una din fantasticile sale lovituri, 
care pot întoarce soarta urnei par
tide. Un lob al sud-africanului, ce 
părea perfect, trece pe deasupra 
jucătorului nostru. Năstase se 
întoarce, face cîțiva pași înapoi și 
apoi, din întoarcere, smeciază ful
gerător în terenul lui Drysdale. 
Punct și ghem: 3—4... în această 
clipă, tribunele au explodat pur și 
simplu. Jocul s-a oprit. Și iată-I 
pe asul profesionist Cliff Drysdale 
— care parcă nu mai știa ce tre
buie să facă — venind la fileu, ca 
să-I felicite pe Ilie Năstase.

De aici încolo, fața jocului s-a 
schimbat totaL Pe teren n-a mai 
existat decît un singur jucător și 
Ilie Năstase a marcat punct după 
punct, pînă la victorie: 6—3, 6—4.

După prima zi, in meciul Danemarca — România

NOȘTRI SÎNT CONDUȘI CU 2-0
COPENHAGA, 11 (prin telefon). 

— Sâmbătă, la ora prînzului, pe 
parchetul sălii de la Hellerup Id- 
raets-Klub, tenismenii reprezentati
velor Danemarcei și României au 
susținut primele două partide de 
simplu, din cadrul întîlnirii lor 
pentru „Cupa europeană" pe teren 
acoperit. Antrenorul C. Chivaru a 
trimis în teren pe Viorel Marcu — 
actualul deținător al titlului de 
campion al țării — alături de tâ
nărul Dumitru Hărădău. Danezii au 

șansă de a ocupa primul loc, pre
cum și confruntarea cu ceilalți doi 
alergători oaspeți. De această si
tuație a profitat învinsul său (Ber
ki), care a cîștigat următoarele trei 
manșe acumulînd 11 puncte, cu u- 
nul mai mult decît principalul său 
contracandidat, I. Marinescu, ocu
pantul locului secund. Bucureștea- 
nul s-a comportat mult mai bine 
decît în etapele de campionat, reu
șind — de această dată — curse 
excelente, întrecînd printre alții și 
pe maghiarul Menyliart, clasat al 
treilea.

Clasament: 1. J. Berky (Ungaria) 
11 p, 2. I. Marinescu (Metalul 
București) 10 p, 3, S. Menyhart 
(Ungaria) 9 p,, 4. î. Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) 9 p„ 5. I. loniță 
(Metalul) 8 p., 6. T. Danka (Un
garia) 8 p.

Dumitru NEGREA
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Sevilla, și, recent, cu Iugoslavia la 
Las Palmas) și a pierdut un singur 
meci, in fața Uniunii Sovietice, la 
Moscova.

trul spaniol M. Orel
lana, puștiului venit să 
protesteze la o decizie, 
completind cele spuse 
cu un gest și mai e- 
locvent, La această ne
plăcută „fază" au asis
tat spectatorii meciului 
Malaga — Atletico Ma
drid, disputat recent în 
campionatul iberic.

Au urmat felicitările de rigoare. 
Mai întâi pe teren, apoi la vestiare. 
Toți jucătorii prezenți în turneu 
l-au strins mîna lui Ilie Năstase, 
câștigătorul Marelui Premiu. Prin
tre aceștia s-a numărat și Stan 
Smith, care i-a spus zîmbind: „A 
fost rtndul tău, Ilie—“ Firește, 
aluzie la faptul că americanul a fost 
învingător în ediția precedentă 
a circuitului. Atunci. Năstase era pe 
locul doi, acum este primul. 
Schimb de locuri, intre cei mai 
buni jucători de tenis din lume...

La conferința de presă ce a ur
mat, Ilie Năstase a declarat: ..Azi, 
am jucat ca să ciștig. nu pentru 
spectacol. Drysdale a fost un ad
versar dificil, mai ales fiindcă nu 
mai jucasem împreună de mai bine 
de un an. El dă retururi foarte pu
ternice, uneori cu ambele miini ți 
este greu să-ți valorifici serviciul în 
fața sa. In Marele Premiu, pînă a- 
cum (ilt. înainte de reintroducerea 
sistemului _open“) jucam numai intre 
noi fi ne cunoșteam foarte bine. De 
aceea, adesea scorul merge egal 
pînă la tie-break. unde riști să cîș- 
tigi. sau să pierzi, cu o singură 
minge'.

Am plecat de la Kungliga-Hallen, 
vineri noapte, cu sentimentul recon
fortant al unei mari victorii a te- 
nismanului nostru.

în formație pe cei doi „veterani" 
Jan Leshly și Jorgen Ulrich, spe
cialiști recunoscuți ai jocului în 
sală.

După cum era și de așteptat, gaz
dele au profitat din plin de avan
tajul terenului, ei fiind perfect a- 
comodați cu suprafața de lemn, 
după propria lor mărturisire „...cea 
mai rapidă din Europa". Jucătorii 
români, care nu s-au putut antrena 
pe acest teren decît în ajunul întîl
nirii, au fost dezarmați în fața jo
cului în mare viteză practicat de 
adversari. Aceasta se vădește în re
zultatele înregistrate pe foaia de 
întrecere : J. Leshly — V. Marcu 
6—1, 6—2; J. Ulrich — D. Hărădău 
6—4, 6—2.

Duminică sînt programate ulti
mele două simpluri (Leshly — Hă
rădău, Ulrich — Marcu) și partida 
de dublu, în care alături de Hără
dău — care a lăsat o bună impresie 
Ia prima s» apariție — este posibil 
să fie utilizat și tânărul Traian 
Marcu.

Arbitrul principal al întîlnirii 
este Chr. Uldall, vice-președintele 
federației daneze de tenis.

Turneul interzonal 

GERTRUDE BAUMSTARCK
SOFIA, 11 (Agcrpres). După cinci 

runde, în turneul interzonal din 
cadrul campionatului mondial fe
minin de șah care se desfășoară la 
Pernik (Bulgaria), continuă să con
ducă Gertrude Baumstarck (Româ
nia) cu 41/, puncte, urmată de Vo- 
kralova (Cehoslovacia) 3 p (1), A-

Desigur, Kubala mal are pînă să 
atingă 100 de meciuri la cîrma re
prezentativei iberice, cifră pe care, 
însă Alt Ramsey o va sărbători la 
viitorul meci al echipei Angliei.

DE 75 DE ANI FOTBAL IN 
UNGARIA

La 1 noiembrie s-au împlinit 75 de 
ani de cînd s-a organizat primul meci 
de fotbal în Ungaria. Cu acest pri
lej a? fost trecute In revistă cele 
mai importante etape ale celor pes
te șapte decenii de prodigioasă ac
tivitate, atât In domeniul intern, cit 
și in cel intern.aționaL Să enume
răm cîteva dintre acestea. La 1 
noiembrie 1877 publicul din capitala 
Ungariei a asizt prilejul să asiste
temațiocaL protagoniștii fi.-d Bu
dapest! Terna Klub si formația au— 

area vreme scriau: -Jocul ca min
gea bătută de bărbați ia pantaloni 
treisfertnri a fot mult gustat 4e cei 
aproape ’••• de spectatori din carti
erul Liget*. Patru ani mai tirzic. mai 

*a » tar.t —

DINAMO BUCUREȘTI CONDUCE IN GRUPA
SEMIFINALĂ A C.C.E. LA POLO

STOCKHOLM, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Rămăseseră mai puțin de 20 de 
secunde din partida inaugurală a 
semifinalei C.C.E. și credem că po
vestea meciului Iugoslavia — Ro
mânia, de la J.O. — Miinchen, se va 
repeta. Poloiștii de la Partizan, con
duși aproape tov timpul, egalaseră 
(7—7) ca prin minune înscriind al 
cincilea gol din superioritate nume
rică și forțau cu vigoare victoria. 
Dar tabela de marcaj nu s-a mai 
modificat,

Așadar, din nou un meci egal, al 
patrulea înregistrat de dinamoviști 
în tot atâtea partide susținute în 
această ediție a C.C.E. Acum, insă, 
într-un joc cu echipa de club pe 
care tehnicienii o consideră cea mai 
bună de pe continent.

Vineri seară, bucureștenii au 
făcut una dintre cele mai bune 
partide ale sezonului, dominînd de 
o manieră indiscutabilă team-ul ce
lebrilor Jankovici, Sandici, Perisici, 
Maroviei, Rudici și Belamarici. Ex
ceptând cîteva minute din prima 
repriză, întrecerea a fost condusă 
de poloiștii dinamoviști. Ei au ata
cat cu nerv din primele secunde și 
au supus poarta lu: Markovici unui 
tir continuu. De altfel, patru dintre 
golurile echipe: noastre au fost rea
lizate prin șuturi puternice de la 
distanță care au încheiat o serie de 
șarje rapide și spectaculoase. Cu 
acest ..argument". Dinamo a ținut la 
respect „7“-le formației Partizan, 
iar dacă acum reprezentanții noștri 
nu au totalizat maximum de puncte 
posibil, faptul se datorează unor 
greșeli ale jucătorilor de bază care 
l-au pus pe Frăiflâ (cu intervenții 
excelente, dar și momente de ne
atenție) în situații dificile.

Meciul a avut o desfășurare pal
pitantă și a plăcut publicului care 
a umplut tribuna de la Eriksdals- 
badet. La primul contraatac, D. Po
pescu a deschis scorul, dar la mai 
puțin de 60 de secunde Jankovici a 
egalat cu o „boltă" peste Frățilă, 
ieșit neinspirat (1—1). Echipele nici 
nu se încălziseră bine și iată-le în 
fața unor momente dramatice. Ru
dici este eliminat și Novac ratează. 
Tot Novac pierde mingea, singur 
cu portarul apoi urmează elimina
rea lui Lazâr. Frățilă este la post, 
salvează, dar o neatenție a lui D. 
Popescu aduce avantaj taberei ad

de la Pernik

CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
lexandra Nicolau (România' — cu 
numai 3 partide jucate — si Eretova 
(Cehoslovacia) — o partidă mai pu
țin — ambele cite 2: , p. în runda 
a cincea, Baumstarck a invins-o pe 
iugoslava Jovanovici, Nicolau a re
mizat cu Karakas (Ungaria), iar 
Vokralova cu Erenska.

că jucătorul cu cele mai numeroase 
selecționări este Bozsik. prezent în 
100 de meciuri ale reprezentativei. 
Celebrul portar Grosics se află pe 
locul al II-lea cu 86 de selecționări.

Din cele 71 de ediții ale campiona
tului, Ferencvâros a cucerit titlul de 
21 de ori, M.T.K. de 16 ori și Uj- 
pesti Dozsa de 13 ori. Alături de 
Vasas Budapesta, cele trei sînt cele 
mai renumite echipe de chib din 
Ungaria.

„CHERCHEZ LA FEMME...-
In primul meci pentru Cupa cam

pionilor europeni dintre F.C. Bayern 
en și Omonia Nicosia, forma

ția Itri Gerd Muller a marcat nouă 
goluri, fără să primească vreunul ! 
Ce a determinat acest festival al efi
cacități: ? Slăbiciunea campioanei 
cipriote, verva colegilor Iui Becken
bauer 7 Toate la un loc, și încă

U.*.u! dintre portarii stadionului 
Miinchen a declarat : 

,.N-am văzut in viața mea, la fotbal, 
autea blănuri și atita parfum ‘f Nici 
-u e de mirare. De data aceasta, de 
teama de a nu vedea prea gol sta- 

de 80 000 de locuri, la un 
meci lipsit de interes, conducerea 

: gazdă a luat inițiativa dt a 
permite intrarea gratuită tuturor fe-

-.ea • avut efect si, în tri
bune. in -eara meciului, au putut fi 
lnr«ctstrați 25 000 de spectatori, dar 
ma; ales— spectatoare ! Se pare că 
masiva prezență feminină a dat nu 
- .. culcare tribunelor, ci a și în
suflețit pe fotbaliștii bavarezi în joc.

•.va muncher.eză e de luat 
tn seamă— ,

CELE DOUĂ FETE ALE 
MEDALIEI

Dc uâ recorduri au fost stabilite la 
Roma — Napoli

cadrul campionatului Italiei. Mai 
Intli unu] pozitiv : 90 000 de specta
tori. ceea ce a dus la o rețetă-record 
cer.tr competiția peninsulară. S-a 
înregistrat totodată și un record ne
gativ : 30 de răniți și cinci arestați ! 
Î-. poliția a pus mîna pe o se-
r:-’ de indivizi care revindeau cu 
preșuri majorate bilete de intrare 
centru această partidă. TELEX •

I Tarveol internațional masculin de țah 
de La Sori Sad s-a încheiat cu victoria 

s maestru sovietic l>ein, care » 
I v-eabzat 11 puncte din 15 posibile. Pe 
| locurGe următoare 6-au clasat Benkd 

(S-V-A-j — 11 puncte. Ivkov, Pianinei 
(aanhu tngoalavia) și Miner (Bu'^ar.a) 
— cu cite 9s; puncte, Radulov (Bulgaria) 
Măriei rțugo<avta) _  9 puncte. Lengyel
(Vngariai — » puncte etc. tn ultima 
rar. ii. Lein a remizat cu Ivkov. re
zultat consemnat și în partida Benko —

La Sofia s*a disputat fntllnirea interna
ționala amicala de rugby d-r.-.re selec- 
rooateSe Cehoslovaciei 5: Bulgariei. După 
un mec! ec^vlibrat. rugbyștii cehoslovaci 
au temuna: îrrcjn«ătorî Za limîtâ c*j sco
rul de *—3 ff—9).

verse (1—2, Jankovici). V. Rus ega
lează (2—2), în continuare Novac 
iese din teren și Sandici înscrie 
(2—3) cu cinci secunde înainte de 
terminarea reprizei.

Au urmat cinci minute în care 
Dinamo a jucat ca la carte. Bucu
reștenii au înscris patru goluri (D. 
Popescu șut „bombă", Lazăr gol la 
capătul unei curse frumoase, M. 
Popescu și Kroner șut de la 8 m), 
față de unul al formației Partizan 
(Perisici). La mijlocul întrecerii, Di
namo conducea cu 6—4, dar dife
rența putea fi mai mare dacă Rus 
și Novac nu greșeau în cîteva si
tuații bune. Chiar de la începutul 
celui de al treilea sfert, Dinamo a 
avut o altă posibilitate, rarisimă, de 
a majora avantajul. în inferioritate 
numerică, Popa a scăpat pe contra
atac, a fost faultat, dar Kroner a 
ratat penaltyul. Și, în loc de 7—4 a 
fost 6—5 prin golul marcat de Jan
kovici (s.n.). A fost un moment care 
i-a descumpănit pe jucătorii bucu- 
reșteni și a dat încredere adversa
rilor. D. Popescu și Rus, singuri cu 
portarul, trag în bară. Dar și polo
iștii de la Partizan, de două ori în 
superioritate numerică, prilejuiesc 
lui Frățilă unele intervenții mult

LEGENDĂ VIE A SPORTULUI AFRICAN

KIPCHOGE KEINO SPUNE ADIO ATLETISMULUI

Diferite surse anunță retragerea 
iminentă de pe pistele de atletism 
a unuia dintre cei mai valoroși ași 
ai semifondului și fondului mon
dial din ultimul deceniu : Kipcho
ge Keino. Cel aflat in cauză 
nu dezminte știrile privind 
despărțirea sa de activitatea com- 
petițională, ba anunță chiar și da
ta Ia care se va produce : în ianu
arie anul viitor, imediat după 
Jocurile Africane de la Lagos (Ni
geria).

Momentul retragerii lui Keino 
trebuie neapărat subliniat, din două 
motive. Mai întâi pentru ceea ce a 
reprezentat Keino ca valoare indi
viduală în peisajul semifondului 
ș: fondului mondial al ultimului 
deceniu, apoi — pentru rolul pe 
care l-a avut atletul kenian în 
extraordinarul avînt al atletismu
lui african din ultimii ani.

Hezekiah Kipchoge Keino s-a 
născut la 17 ianuarie 1940 la Kip- 
samo, o mică așezare într-o zonă 
muntoasă a provinciei Nandi, fiind 
al șaselea fiu al lui Kipkeino Arap 
Kurgat. Patru dintre frații săi au 
murit aproape imediat după naș
tere. La 7 ani, Kipchoge rămîne 
orfan de mamă. Tatăl său îl dă în 
grija unor păstori, unde va rămîne 
pînă la 12 ani. Primele încercări 
atletice, la 15 ani, nu lasă să se 
întrevadă un viitor mare atlet 
(5:48,0 pe o milă). Timp de cinci 
ani progresul său este lent, nesem
nificativ. La 20 de ani aleargă mi
la (1 609.5 m) în 4:37,8 rezultat mo
dest chiar pentru un junior. La a- 
ceastă vîrstă intră în poliție, unde 
va găsi mijloacele de pregătire care 
îi fuseseră pînă atunci inaccesibile.

își face debutul în arena inter
națională în 1962 cu ocazia Jocu
rilor Commonwealth-ului. Vor ur
ma, de aici. 10 ani de carieră atle
tică excepțională, cu succese în 
concursuri disputate pe toate con
tinentele, cu victorii la toți marii 
campioni ai fondului și semifondu
lui (Ron Clarke, Jim Ryun, Mi
chel Jazy etc.).

Cursa Vieții sale a fost, fără în
doială, finala probei de 1500 m îa 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico, pe care a cîștigat-o ma
gistral cu un avans de 3 secunde 
față de Ryun, al doilea clasat. în- 
tr-un timp — 3:34,9 — care, obți
nut în condițiile unei altitudini de 
2 240 m, pare superior în valoare 
intrinsecă recordului mondial al 
atletului american (3:33,1).

Alergarea sa elegantă, de ciută, 
a stirnit admirația tuturor. La fel, 
intuiția sa, simțul tactic, propriu 
marilor campioni. A fost nu numai 
alergător valoros ca potențial fizic, 
ci și un foarte inteligent specialist 
al alergărilor pe distanțe medii și 
lungi. Considerațiile sale privind 
condiția alergătorului de rezistență 
sînt foarte pertinente : „Un alergă
tor de fond trebuie să știe că se 
poate bizui, pe pistă, numai peTELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionatul de fotbal al Danemarcei s-a 
încheiat cu victoria formației Vejle Boid- 
klub, care a totalizat 33 de puncte dm 
44 posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Boldklub 1903, și Nacet- 
ved — cu cite 26 p. Au retrogradat in 
divizia secundă formațiile Broenshoe) și 
Odense 1909. In ultima etapă a campio
natului. Vejle a pierdut la scor in fata 
echipei Hvidovre : 1—3.
■
Cea de-a 46-a ediție a „Turului Bornei’ 
la cros a fost cîștlgată de atletul fran
cez Noel Tijou. cronometrat pe distanța 
de 20 km cu timpul de lh 00:38. L-au 
urmat elvețianul Dosseger — lh 0131 
și vest-germanul Mielke — lh 0333. Com
petiția de marș, desfășurată pe aceeași 
distanță, a revenit spaniolului View 

aplaudate. în ultima repriză, Parti
zan a atacat furibund. Maroviei a 
egalat (6—6) și apoi D. Popescu, cel 
mai eficace jucător dinamovist, și 
Stamelici au mai înscris (ambii din 
„om în plus"), ultimul cînd mai 
erau doar 30 de secunde de joc : 
7—7.

în al doilea meci al serii, Den 
Robben a întrecut pe S.K.K, Stock
holm cu 7—3.

în cel de al doilea joc susținut 
în cadrul turneului, dinamoviștii 
bucureșteni au evoluat cu o deo
sebită ambiție, cîștigînd într-o ma
nieră categorică întâlnirea cu cam
pioana Suediei, S.K.K Stockholm: 
9—5 (1—1, 2—0. 2—2, 4—2). Golu
rile formației Dinamo București au 
fost marcate de Rus (4), Lazăr (2), 
Nastasiu (2) și Dinu Popescu. In 
cea de a doua partidă a zilei, Par
tizan Belgrad a întrecut pe Den 
Robben cu 6—4 (2—2, 1—1, 1—0, 
2-1).

După două etape Dinamo Bucu
rești conduce în clasamentul gru
pei cu 3 puncte (16—12), urmată de 
Partizan Belgrad — 3 p (13—11), 
Den Robben — 2 p și SKK Stock
holm — Op.

Adrian VASILIU

Keino cîștigă pe stadionul din Miinchen titlul de campion olimpic în pro
ba de 3 000 m obstacole după numai 4 luni de pregătire in această 

specialitate.

forțele sale. Totuși, în singurătatea 
sa, el are mare nevoie de încurajă
rile și de sprijinul moral al celor 
«are-i înconjoară".

Risipa unică de efort pe care 
„Kip“ Keino a făcut-o în 10 ani 
pe toate meridianele globului tră
dează un caracter generos. A știut, 
însă, întotdeauna ce probă i se 
potrivește într-un moment sau al
tul. Cel mai semnificativ exemplu 
îl constituie alegerea, ca obiectiv 
principal la Jocurile Olirppicp .de la 
Miinchen a probei de 3 000 m ob
stacole. Keino a simțit că la 32 de 
ani este greu să se impună în pro
bele de 1 500 m sau 5 000 m. Avind 
la bază o valoare superioară pe 
nlat tuturor specialiștilor de obsta
cole, a pregătit în cîteva luni a- 
ceastă distanță care i-a adus al 
doilea titlu olimpic. Felul în care 
l-a obținut este și el de admirat. 
Știind că nu are un sprint „ascu
țit". sec, Keino a impuș pe ultimii 
6—700 m ai probei o accelerație 
progresivă căreia nu i-a putut ri
posta nici un adversar;

In tabelul alăturat vă prezentăm 
recordurile personale în probele pe 
care Keino Ie-a alergat. Extraordina
ra gamă a posibilităților sale este, din 
nou, unică. Tabelul alcătuit de re
numitul specialist italian Roberto 
Quereetani în „Gazzetta dello 
Sport" cuprinde, în ordine, urmă
toarele rubrici : proba, recordul lui 
Keino, anul realizării rezultatului 
respectiv, locul performanței fn

Campos, in lh 32:05. urmat de italianul 
Zambaldo — lh 32:39.■
Cea mai lungă pistă artificială de schi 
din lume a fost inaugurată la Feld'oerg, 
in Munții Taunus (R.F. a Germanleil. 
Pista, care este acoperită cu material 
plastic, este lată de 10 m și are o lun
gime de 17ș m.■
Campionul mondial de box la categoria 
grea, Joe Frazier, Iși va pune titlul în 
joc la 22 ianuarie în fața șalangerului său 
oficial, George Foreman, campion olim
pic la Ciudad de Mexico. Ambii pugi- 
liști sînt neinvinși în carieră. Intîlnirea 
se va desfășura pe stadionul național al 
orașului Jamaican Kingston.■
tn orașul Torquay (Anglia) au conti
nua: întrecerile pentru „Cupa Dewar"

A ÎNCEPUT rătălia 
CANDIDATURILOR 

PENTRU 
JOCURILE OLIMPICE 

DE IARNĂ 1976
NEW YORK 11 (Agerpres) .— Agen

țiile internaționale de presă transmit 
că, în cadrul unei ședințe, organiza
țiile sportive ale orașului Denver se 
vor întruni pentru a redacta actul 
oficial prin care se renunță la orga
nizarea Olimpiadei Albe din 1976.

După cum se știe, lideri ai Comi
tetului internațional olimpic se vor 
întâlni luni la Lausanne (Elveția) 
pentru a lua în discuție acest refuz. 
Lordul Killanin, președintele CIO, a 
arătat într-o declarație că abia peste 
4 luni, cu prilejul unei ședințe spe
ciale a comitetului de conducere a 
forului internațional olimpic, se va 
desemna gazda acestei ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă. „Noi, în 
cadrul discuțiilor pe care le vom 
purta începînd de Juni, timp de 3 zile, 
vom lua oficial cunoștință de orașele 
care și-au depus pînă acum candida
tura", a declarat lordul Killanin.

Pînă în prezent și-au manifestat 
dorința de a găzdui Olimpiada 
Albă-’76 orașele Grenoble (Franța), 
Cortina D’Ampezzo (Italia) și Van
couver (Canada). Se mai așteaptă -și 
candidaturile altor stațiuni de spor
turi de iarnă.

clasamentul celor mai bune rezul
tate din toate timpurile.

Acesta este Keino atletul, cam
pionul. El va intra în istoria atle
tismului mondial, la fel cum nu
mele său va fi scris cu majuscule 
în istoria sportului african. Apari
ția lui Keino în arena sportivă in
ternațională a coincis cu perioada 
în care majoritatea țărilor africa
ne își cuceriseră independența na
țională. Rezultatele lui Keino, sim
bol al potențialului sportiv al po
poarelor Africii, au stârnit o emu
lație generală, stimulînd pretutin
deni atenția acordată sportului, ti
neretului,

în ultimii 3—4 ani au apărut nu
meroși campioni care au pășit pa 
urmele lui Kipchoge. Adevărat 
port-drapel al sportului african, 
Keino spune, la 33 de ani, adio 
pistei care l-a făcut celebru. Le
genda vie a atletismului african se 
retrage...

Pentru Kip Keino cronomeirele au 
arătat...

• — rezultatele care reprezintă recor
duri ale Africii.

800 m 1:46,4 1972 &
1 500 m 3:34.9* 1968 3
1 milă 3:53,1* 1967 2
2 000 m 5:05,2* 1970 15
3 000 m 7:39,6* 1965 2
2 mile 8:25,2* 1565 12
3 mile 12:57,4* 1966 7
5 000 m 13:24,2* 1965 9
6 mile 27:43,0* 1968 47

10 000 m 28:06,4 1968 15
3 000 m ob. 8:23,6* 1972 7

la tenis. Finala probei de simplu mascu
lin va aduce în teren pe jucătorii Cra
mer și Moore. în semifinale, Cramer l-a 
învins cu 6—4, 6—4 pe Weatherley, iar 
Moore a dispus cu 6—3, 6—3 de Graeb- 
ner. Pentru finala probei de simplu fe
minin s-au calificat Margaret Court si 
Virginia Wade.■
Campionatele de tenis ale Aalei vor 
avea loc la Manila intre 26 februarie și 
4 martie. La competiție participă 30 de 
jucători și jucătoare. Meciurile se vor 
desfășura pe terenurile amenajate într-o 
arenă acoperită.

Tn turneul internațional masculin de 
handbal, care are loc la Bratislava, 
echipa Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 16—10 (8—6) reprezentativa Danemar
cei.
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