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ROMÂNIA -
IU. a GERMANII!

LA HANDBAL FEMININ
Reprezentativa feminină de 

handbal a României își continuă 
sezonul internațional susținînd 
două partide amicale în compania 
formației similare a R. F. a Ger
maniei.

Meciurile sînt programate la Ti
mișoara și Cluj, in zilele de 3 și 5 
decembrie.

NOI SPAȚII PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ
6

TINERETULUI
în urmă cu cîteva luni, 

semnalam faptul că două mari 
încăperi de sub tribunele sta
dionului Tineretului, cu o su
prafață de aproximatix 80 
mp., sînt folosite, de mai 
mulți ani, ca magazii de ma
teriale și echipament sportiv, 
în timp ce canotorii, atleții, 
rugbyștii și alți membri ai 
Clubului sportiv școlar și ai 
școlilor sportive resimt lipsa 
unor spații pentru antrena
mentele ‘ de iarnă. Recent, 
C.M.E.F.S. — București a e- 
liberat cele două săli, cedîn- 
du-le Clubului sportiv școlar.

Cum a fost primit acest 
transfer de că.tre noii benefi
ciari s-a putut vedea în graba 
și entuziasmul cu care antre
norii, profesorii și elevii clu
bului au pornit la treabă, 
pentru a transforma fostele 
magazii în săli de antrena
ment, frumoase și bine uti
late. La început, s-a întocmit 
un plan de acțiune, iar propu
nerea ca întregul complex al

lucrărilor să se desfășoare in 
cinstea aniversării Republicii 
a fost primită cu puternice a- 
plauze. Apoi, fără întîrziere, 
a început lucrul efectiv. în 
jurul celor două săli, sportivii 
roiau ca albinele. De la o zi 
la alta, fostele magazii căpă
tau tot mai pregnant înfăți
șarea noii lor destinații. Aici, 
au muncit cu tragere de ini
mă sportivii Viorel Ioniță. 
Viorel Cristian. Adrian Gheor- 
ghe și Alexandru Milea — din 
lotul de handbal al clubului, 
grupa de caiac, in frunte cu 
elevii Petre _ Gbeorghinoiu. 
Ștefan Manea. Ștefan Hazirov 
și Mircea Stancu. tehnicienii 
Constantin Dicu și Die Gogu. 
profesorul Alexei Tecirdalian. 
antrenorii Gbeorghe Gheor
ghiu, Mihai Doară. Geo Ra
dulescu și încă mulți al* 
elevi, profesori și antrenori.

în prima decadă a lunii de
cembrie, noile săli de sport 
ale clubului vor fi inaugurata.

DCMITRC
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EXISTĂ POSIBILITĂȚI REALE
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1200 DE ELEVI DIN REȘIȚA LA ANALELE BE OBS
Peste 1200 de elevi 

țeni s-au prezentat la < 
pe municipiu a crosului 
chinat glorioasei aniversări 
a Republicii. întrecerile, des
fășurate pe un traseu înscris 
pe străzile cartierului „Lun
ca Pomoftului", au fost ur
mărite de mii de spectatori. 
Competiția s-a bucurat de 
un real succes.

Iată cîștigătorii : 
12 ani: Adriana 
(Lie. 2) — la fete 
Andravciuc (Șc. gen. 6) — 
Ia băieți; cat. 13 ani: Adria-

reși- 
etapa 

i în-

categoria
Neacșu 

și Marin

na Marco (Șc. gec. 3 
Gbeteancu (Șe. fien. S
14 ani: Julieta Mirosa (Șc. 
gen. 7) și Cristra.-. Csndrata 
(Șc. gen. 3) ; cat. 15 aai : 
Relia Puiu (Șc. prof, «‘nr-ww-- 
cîală) și loa Latcău «T.-*- in
dustrial ; caL 1« aai: 
Ildico Kussy <Lîc. 1) șc 
Ilie Pasulescu (Grupul țcoiar 
U.CLMJȚ.); caL 17 aai : Ga
briela Mazilu (Lie. 1) <c Mi
lan Drăgan (C.F.R ).

îoa

D. GLAVAN — cares*, 
județean

ÎNTRECERILE studenților
BUCURESTEN1a

Lotul national de fotbal>

primește „asaltul ✓ /

garniturii de tineret
• In deschidere, meci Mire sHectionatele Dhiziei B

a de

c
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PENTRU AFIRMAREA

Dezvoltarea culturii fizice și spor
tului, latură esențială a procesului 
de educație a maselor, a formării și 
afirmării multilaterale a personalită
ții omului societății noastre socia
liste, se înscrie la loc de frunte in 
politica socială a Partidului Comunist 
Român.

Preocupat în permanență de îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
educație a tineretului, Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. a urmărit cu 
consecvență toate laturile dezvoltării 
educației fizice și sportului din ju
dețul nostru, județ in care bogata 
tradiție a trecutului se împletește 
ricit cu larga arie de cuprindere 
azi, prin îmbunătățirea continuă 
rezultatelor în marea majoritate 
ramurilor sportive.

In domeniul sportului de masă, 
ganele ți organizațiile de partid 
cerut Consiliului județean 
educație fizică și sport, cluburilor și 
asociațiilor sportive, invățămîntului, 
sindicatelor, organizațiilor de pio
nieri și U.T.C. să-și îndrepte atenția, 
in primul rind, spre ramurile de 
sport cu tradiție în care există con
diții propice, spre cuprinderea unor 
anse cit mai mari de oameni ai mun- 

— români, germani. maghiari, 
sârbi ți de alte naționalități — 
practicarea exercițiilor

Aplicarea măsurilor 
către conducerea de 
«rcanizarea activității 
f ~că și sport s-a aflat in 
■eață in atenția noastră, propunin- 
4»-ne si urmărim cu precădere pre- 
gătirea fizică a elevilor. In unități 
testare ca Liceul nr. lt. Liceul Lenau, 
liceal Ecaaaanc, țcol'le generale

ILIE MORODAN 
secretar al Comitetului 

județean Timiș al P.C.R.

ÎS și nr. 10 dim Timișoara, Li--

• •

fe
lie 

e 
a

Ol- 
au 

pentru

in
fizice, 
adoptate 

partid privind 
de educație 

perma-

de

nr. . .
ceul nr. 2 Lugoj, liceele din Buziaș, 
Periam, Dcta, Jimbolia și Sînnicolau, 
fotbalul, handbalul, 
rile de atletism și 
bucură de o largă 
îmbucurător faptul 
detașamentele de pionieri, drumețiile, 
concursurile atletice și de orientare 
turistică, practicarea unor jocuri de 
mișcare ca și a unor expediții ciclo
turistice au devenit activități utile și 
de tradiție pentru mișcarea sportivă 
pionierească/

Consemnăm eu satisfacție că, con
comitent cu preocupările pentru dez
voltarea sportului de masă, în 
acest sfert 
pe care-1 
produs un 
în activitatea de 
județul nostru, ilustrată elocvent 
de cele 15 titluri de campioni națio
nali de seniori la handbal, gimnas
tică, rugby, popice, șah ca și de cele 
peste 800 de titluri de campioni ai 
țării la probe individuale in sporturi 
ca atletism, box, canotaj, gimnastică, 
lupte, natație, judo sau de cîștigarea 
„Cupei României" Ia fotbal. Un nu
măr de 72 sportivi din județul nos
tru au participat la ultimele 6 edi
ții ale Jocurilor Olimpice (1952—1972) 
sau la campionatele mondiale, adu- 
cîndu-și contribuția la ridicarea pe

voleiul, întrece- 
gimnastică se 

popularitate. Este 
că în multe din

de masă,
de veac al Republicii, 
aniversăm acum, 
vizibil reviriment 

performanță 
ilustrată

.s-a
Și 

din

In cadrul prezentării monografice

PLENARĂ
JUDEȚUL TIMIȘ

7 7

plan mondial a prestigiului sportiv al 
României socialiste, iar peste 180 
de sportivi timișeni au făcut parte 
din echipe sau loturi care au evo
luat la campionate europene sau bal
canice. obținind numeroase titluri sau 
medalii. Ne bucură să amintim că 
sportiva Maria Micșa este campioană 
a Europei, iar șahistele Gertrude 
Baumstarck și Susana Makai, com
ponente ale Clubului Medicina, re
prezintă cu cinste culorile patriei în 
mari întreceri internaționale

Firește că nu este de loc ușor să 
alegi dintre succesele repurtate în 
ultimii ani de reprezentanții județu
lui Timiș, pe cel rpai important sau 
mai semnificativ. Ni se pare, totuși, 
că cea mai mare rezonanță au avut-o 
repetatele victorii ale echipei de 
handbal feminin de la Universitatea, 
de 4 ori campioană a țării 
6 ani, c~ -’ 
versitari, primii din țară” care 
șese să smulgă Capitalei titlul 
campioni republicani. Unele rezultate 
obținute recent în întrecerile de an
vergură la lupte greco-romane și li
bere. handbal, canotaj, scrimă sau 

să întrezărim în curînd 
aceste

i în ultimii 
ca și succesul rugbyștilor uni
ri, primii din țară care reu- 

de

Peste 800 de studenti și stu
dente din centrul universitar 
București și-au dat întîlnire 
pe aleile din incinta Institu
tului agronomic pentru a-și 
disputa întîietatea în trofeul 
,.A 25-a aniversare a Repu
blicii", la cros.

Competiția, rezervată aler
gătorilor neclasificați, organi
zată excelent de către Asocia
ția studenților și catedra de 
educație fizică de la Institu
tul agronomic, a însemnat o 
reușită din punct de vedere 
sportiv, mulți dintre cei pre- 
zenți la start dovedind reale 
aptitudini pentru asemenea 
întreceri atletice.

Cele două probe cuprinse 
în program — pentru băieți 
și fete — desfășurate pe tra
see în lungime de 180-3 și.

FL

X Geor- 
■IXFS'. 
iILFA». 
•îsfs*.

f-resex
A.-.drci
Marca
Dar. ti:

■ • t t arul nostru de azi pagina dedicata județului TIMIȘ

A" țMARtA CANOTAJULUI TIMISAN ESTE ILUSTRATA, INTRE ALTELE, 
Si DE CUCERIREA TITLURILOR DE CAMPIOANE DE JUNIOARE, LA FOND 
SI V ’EZA. DE ECHIPAJUL 4-ț-1 AL SCOLII SPORTIVE.

respectiv, 600 m au fost cîști- 
gate, de fapt, de Zoltaq Gas
par și Ana Iacob. ambii de 
la LE.F.S. care, fiind, sportivi 
de performanță. au luat star
tul în afara concursului.

Iată clasamentele oficiale: 
MVsCUIJN : 1. L Semxl*
(Institutul agronom ei. 2. O. 
Popa liEFS.1, X Gh. Fere- 
catj (A-SX.I, 4. C PetrtKT 
(LEFS), 5. FL X.-cuâesc-j 
(AS.E.1, 6. V. Drăguc I~- 
stitutul agronome) ; FE1O- 
XIN : 1. Valeria Secătuirea
(LE1FA.). ’ Maria Băiat fla- 
sritutul agronomic), 
geta Marg!
4. Maria j
5. Mrhaela
6. Gabrie’a 1 
litehnlc).

bere, 
șah, ne fac __________
performanțe și mai mari în 
sporturi.

Comitetul județean de partid, ce
lelalte organe și organizații cu 
buții pe linia mișcării sportive, 
preocupat necontenit în ultimii 
de lărgirea și consolidarea bazei 
teriale a sportului. Ca urmare, 
tnărul bazelor sportive a crescut de 
la 61 în 1944 Ia 593 în 1972. Au apă
rut numeroase edificii sportive care 
răspund celor mai exigente cerințe 
de pregătire sau competiționale și 
care se încadrează armonios in an
samblul arhitectural al localităților 
respective. Dintre acestea amintim 
citeva : stadionul 1 Mai, sala Olimpia, 
sălile de sport de la Universitatea. 
U.M.T. și C.F.R., stadionul, sala de sport 
și manejul de călărie din Lugoj, sta
dionul din Sînnicolau, bazinele de 
înot de la Lovrin. Bulgăruș, Teremia, 
Progresul și C.F.R. Timișoara, pre
cum și numeroase baze sportive 
simple pe tot cuprinsul județului. Ca 
urmare a hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular Timiș, in 
proiectele de sistematizare a locali
tăților sînt prevăzute noi terenuri și 
construcții sportive.

Relevarea acestor realizări cu care 
se prezintă mișcarea sportivă din ju
dețul Timiș la aniversarea unui sfert 
de veac de la proclamarea republi
cii nu ne poate împiedica să nu ve
dem că bilanțul nostru putea fi și 
mai bogat. Aceasta este și motivul 
pentru care acum ne gindini la ceea 
ce trebuie făcut, la direcțiile in care 
este necesar să se dezvolte 
nostru.

Principalul obiectiv, cuprinderea

atri- 
s-au 

ani 
nia- 
nu-

sportul

_» șt e* 
suc-ce-s a

a perfer-

DISCUȚII DUPĂ „TROFEUL CARPAȚI"
Azi de la ora 13 are loc cea de a doua partidă

uităm: hdocbaii^• Preocupare evidentă pentru C.\1 ’73 • Să
feminin a devenit sport olimpic! • întrecerea de la lași— competiția nr. 1 a anului

bxîir.
a îâră

meciul 
urmărește 

pucul în fata por
ții oaspeților.

Ceia ANTONESCU
Fete : Thee 

MACARSCKI

Costeu, fc-arte 
tiv in 
ieri.

(Continuore în pag. a 2 a)

VA REZISTA NOUL STIL ’

ARUNCAREA GREUTĂȚII CU PIRUETĂ
Cea de a Xlll-a ediție a .Trofeului Carpați* la hand'ca1 feminin — încheiată, după cum se știe, cu victoria retx- 

zentativei României — a reunit la lași și un mare număr de tehnicieni de frunte. Am folosit prilejul pentru o reclim 
o anchetă internațională, 
MANĂ), IGOR TURCIN

odresindu-le antrenorilor GABRIEL ZUGRÂVFSCU (ROMÂNIA). HANS BECKER (R. D. GER- 
(UNIUNEA SOVIETICA) și BODOG TORCK (UNGARIA) următoarele întrebări :

joc.

decîi 3 g3?_rî

sceasLi pmtnțâ este fap- 
prisoeăe 5) de minute de 

pildă. după ce o lungă 
de tnap nu au insert* 

scor 3—Ci

1. CE IMPRESII PĂSTRAȚI DE LA ACEASTA 
EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI"?

2. CUM APRECIAȚI JOCUL ACTUAL 
AL REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI ?

AU FOST-DUPĂ OPINIA DVS.- 
JUCÂTOARE

3. CARE
CELE MAI BUNE

z în cursul zilei de azi

eutăr: de la vlunchen senzația încă n-a 
ra ea să îrr.pres’oneze intr-o bună zi lu- 
rnu urmei, pinâ și noutatea stilului de 
D.cx Fossbury a avut nevoie de ci tava 
se impune definitiv în ochii specialiștilor. 
t>v n-a reușit în cadrul Jocurilor Olimpice 
met-.’ la numai 18,65 m și astfel n-a ob- 
r .’-ă și nici n-a reușit să atragă atenția

ALE COMPETIȚIEI?

Citiți în pag. a 4-a răspunsurile primite de la cei 4 tehnicieni je frunte 
ai handbalului mondial.

POLOISTII DINAMOVISTI PLEACĂ
LA BUDAPESTA PENTRU TURNEUL FINAL AL C.C.E

în cursul zilei de azi lutul de 
polo al clubului Dinamo părăsește 
Capitala pentru a lua parte la tur
neul final al „Cupei Campionilor 
Europeni", ce se dispută între 1 și 
3 decembrie la Budapesta. Echipa 
campioană a României va întîlni

pe campioanele U-_ri:. URSA 
și Iugoslaviei, după următorul pro
gram : 1 decembrie pe OJS.C. Buda
pesta : 2 decembrie pe Ț.SK.A. 
Moscova; 3 decembrie pe Partizan 
Belgrad.

Atletul sovietic este deocamdată 
singurul in lume care se Străduieș
te să trimită greutatea cit fRHÎ 
departe posibil, in urma unei piru
ete complete, pe care o efectuează 
în cercul de aruncare. Cine ișt a- 
mintește de Perry O’Brien — pri
mul care a introdus poziția de ple
care cu spatele la sectorul de a- 
runcare — va înțelege ce înseam
nă să fii pionier in acest domeniu 
al atletismului. Aleksandr Barisni- 
kov nu revendică patemi’aiea nou
lui stiL O spune el însuși : „Noul 
fel de aruncare a fost descoperit.

cu vreo 15 ani in urmă, de antreno
rul nostru Viktor llici Alekseev, 
rare o avea in grijă și pe Cijova. 
Lui i-a venit ideea de a exploata 
avantajele unei piruete complete, 
firește fără 
meniului 
si-a dus 
find am 
tul său. 
chea sa 
că i se 
necesare

Ce însușiri sînt deci favorabile 
noului mod de aruncare a greută-

a contraveni regula- 
in vigoare. Pe atunci, nu 
ideea pinâ la capăt. Abia 
intrat eu iu antrenamen- 
și-a adus aminte de ve- 
descoperire. tocmai pentru 
părea că eu am calitățile 
aplicării noii tehnici".

ții ? Răspunde tot Barișnikov : „O 
înălțime minimală de 1,95 m și 
brațe lungi. In plus, se cere o mo
bilitate ieșită din comun, 
a putea valorifica viteza piruetei 
fără a periclita poziția bilei".

Datorită stilului creat de antre
norul său Aleksefev, atletul sovie
tic a ajuns la un record personal 
de 20,54 m. performanță pe care n-a 
putut-o repeta la Mtînchen. „Am 
fost cuprins de trac — spune Ba- 
ri.șnikov — știind că ochii exper- 
ților sînt ațintiți asupra mea. Iată 
de ce mișcările nu mi-au reușit. 
Dar e absolut evident că eu pot 
realiza mai mult decit s-a vădit Ia 
Mlinchen.

Dezavanlajul noului stil trebuie 
căutal în modalitatea sa destul de

pentru

Victor BANC1ULFSCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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De la S. M. T. C. F. la Liceul 4

nat- 
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pro- 
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trencr-. S

tele de juniori ți de seniori la 
tism, gimnastică, baschet si har- - ■ — - 1 șc
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înființarea dc cîuburt și as< tive în cadrul institute* or d“ 
superior în vederea asiguri; 
drumiri mal comnetem? Oăre.te demonstrat pe deplin eâctscța. S-a 
astfel un cadru organizatoric caat 
pice antrenări: unui nunrăr șper: 
srudeaț) îa mUcarpa sa 
§i de performanță.Clubul sportiv al U 
mișoara s-a înființat < ca sase secții de perf 
tate prin 3 echipe divî 

cea de rugo 
gradării în preze 
orientai spre 
7 secții cu 6 
ale țârii, toaii 
în camjK<mas.

Echipa de na 
da patzii mâniei, 
ș: turn ei 
ori șem

Asociații sportive 
Cluburi sportive 
Școli sportive
Licee cu program de ed. fizică 
Facultăți de educație fizică 
Secții afiliate
Cadre tehnice 
din care : 
pref. ed. fizică 
antrenori 
instructori 
arbitri
Ramuri de sport practicate :

echipe ia divizii naționale, 
(A, B, C, juniori și școlari) 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificoți 
din care : 
maestru emerit 
maestru al sportului 
maestru internaricnai 
candidați maeștri 
cat I, a il-a și a lll-« 
juniori 
Baze sportive

PETRU CEUNAU, 
PARTICIPANT LÂ JO
K LA

9

p

LÂ „UNIVERSITATEA SUCCESE PRESTIGIOASE SI PREMISE 
PENTRU FORMAREA UNOR BUNI SPECIALIST!

Din nou campioană a României — echipa da handbal feminin Unite-si- 
tatea Timișoara

în orașul prin care șerpuiește li
niștit Bega. pe ambele toi maluri, se 
întind largi zone verzi presărate cu 
sălcii pletoase și plopi argintii, în 
care sălășluiesc numeroase baze 
sportive, unde, de dimineață și pînă 
seara, nu încetează freamătul glasu
rilor de copii și adolescenți care se 
inițiază și se perfecționează In spor
tul preferat.

De pe aceste minunate și pitorești 
baze sportive, oferitș cu generozitate 
tinerelor vlăstare de către statul nos
tru, s-au lansat, din rindurile școla
rilor, talente sportive excepționale 
ca : Xolanda Balaș, Egon Lupșa, Ana 
Nemetz, Mihai Raica, Elia Copstan- 
tinescu, Zoltan Vamoș, Terezia Popa, 
Aurel Raica, Ana Șerban, Ioan Siiter, 
Aurora Bran, Nicolae Ionescu, Cris
tina Metzenrath, Roland Gunesch. 
Flprica Oțel, Gheorghe Stânci. Elena 
Vrabete, Ștefan Roman, Simona Ar- 
ghir, Ladislau Costa, Maria Mariș, 
Elena Vintilă, Aurel Drăgan, Tatiana 
Isar și mulți alții, care au pucerit 
numeroase titluri naționale, au co
rectat multe recorduri republicane ți 
au reprezentat cu cinste culorile pa
triei în întrecerile internaționale. U- 
nii dintre ei au stabilit recorduri 
europene, mondiale și olimpice și de
țin numeroase medalii de aur. argint 
și bronz ciștigate în competiții de 
mare anvergură.

Multe din succesele de ieri și de 
astăzi ale sportului timișan se dato- 
resc unor cadre de specialitate care, 
Îucrînd cu pasiune, au orientat corect 
și eficient educația fizică și spor
tul școlar. Profesori ca Andrei Chiu- 
han, Carol Eilhart, Constantin Lache, 
Marin Trincă, Nicolae Mihăilescu, 
Ioan Wittmann. Silvia Mihăilescu, 
CorneJ Balița, Henriette Secoșan, Leo 
Herczeg, Victor Chița, Matei Schmitz, 
Sțelian Mociulschi, Nicolae Iosof și 
alții, au fost întotdeauna preocupați 
sâ asigure elevilor o armonioasă dez
voltare, o creștere permanentă a ni
velului calităților fizice, un bogat și 
variat bagaj de deprinderi motrice.

în dezvoltarea sportului de perfor
manță timișan, uri rol însemnat l-a 
avut Școala medie tehnică de cultură 
fizică din Timișoara care, prin ca
drele sale, a reușit să împletească 
armonios pregătirea fizică fundamen
tală a elevilor cu pregătirea speciali
zată, elevii săi dominînd cu autori
tate, între anii 1948—1955, campiona-
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

cîștigînd peste 400 de title: 
și republicane.

O contribuție remarcabilă 
carea elementelor sportive 
spectivă revine azi Liceului 
gram de educație fizică, 
luînd ștafeta, a alimentat laturile re
publicane de juniori ți ser.iori la 
handbal și gimnastică feminină cj 
elemente de talent, ca Mariana Ghe- 
ciov și Ștefania Bacoș. comporte 
ale lotului nostru olimpic. Ș! ca 
guranță că sportul școlar timișan 
și-a spus încă ultimul cuvini.

orof. univ. 
CORNEL IOVANESCU

V/ X.lz J

rtaLZar tr.ovati in

X C. Lache
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120 DE ECHIPE SĂTEȘTI
în Întreceri divizionare

Pornind de la cerințele obiective 
care impun educației fizice sarcini 
deosebite în contextul vieții socia
le contemporane. Comitetul jude
țean Timiș al U.T.C. a considerat 
necesară orientarea preocupărilor 
șale' sportive spre atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri în 
activitatea sportivă regulată, care 
șă se extindă pe perioadă de timp 
cît mai lungă, 
de concursuri 
lendarul central

Numărul redus 
prevăzute în ca- 

„..rTT. ne-a determinat 
ca, la nivelul județului, să-l îmbo
gățim an de an, ajungînd astfel ca 
în 1972 să le cream tinerilor noștri 
posibilitatea de a participa la 25 de 
competiții organizate pe plan local 
la 15 ramuri de sport, din care

cele mai multe cu etapă județeană.
Astfel, dacă în 1969 aveam anga

jate în întreceri zonale ale federa
țiilor de specialitate numai 38 de 
echipe sătești la două ramuri spor
tive, astăzi numărul lor este de 
peste 120, la 5 discipline. Practic, 
duminică de duminică, se desfășoa
ră în mai mult de jumătate din 
numărul localităților județului cite o 
întrecere sportivă la care participă 
mii de locuitori ai satelor și comu
nelor noastre — participant! și 
spectatori — contribuind astfel la 
organizarea timpului liber al; cctă- 
țenilor în mod plăcut și educativ.

Datorită și acestui număr mare 
de echipe, se observă tendința uno
ra de a trece de la divertisment la

performanță, fapt îmbucurător de
sigur, care stimulează personalitatea 
asociațiilor sportive sătești, le dez
voltă spiritul de independență și 
inițiativă în organizarea întregii 
activități sportive. Dacă anul aces
ta avem doar două localități repre
zentate în diviziile B și P, sîntem 
siguri că în viitorul apropiat vu- 
nitoul acestora va crește pe niășq- 
ra entuziasmului și simpatiei pentru 
activitatea sportivă a tinerilor noș
tri de la sate.

prof. MiHAI PURICE 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al U.T C. cu probleme 
de sport, turism și pregătire 

militară

marea
jfsn te--1 fa-â de șcc
’arJS de
d_55Grâ din <
are ărepe co:

Dublă campioană. in proba de simpla și CGm^oiicntă a echipa-
pdui de 4-rl tisle ai Ro-nâniei. campion european, Maria Micșa este as

tăzi mindna canotaițiLui timișorean.
aontinuă, prin lărgirea bazei de S2l«c? 
Ue pe.noru soorțui de perform an: ă. O 
contribuție substanțială jși aduc în 
rtor organizațiile de pionieri și U T r* 

Inspectoratul școlar județean, 
împreună C.J.E.F.S..^a: ' ' ' ■ i -

___________ P_ — __ 
a CentruUU metodologic 

cer 2 re asigu-â pregătirea 
a cadrelor 
și antrenorilor.

Ia rindur-.le multor iuo-.ton -- soor.v^l 
din l-ara noastră. T.^-șul reprez*ată ia- 
b'ozl mereu v.u a* unei accvsiu m 
care reușitele trecu tu- sint p--e 
puncte dc reler-.țâ H indem r, *^ 4 generația sportivi de azi. iTr.phmr.ie 
trecutului au cultivat ce acc .- melea
guri gustul pertxu frumusețea sporv-t- 
lui. oaslunea pentru întrecere» de pe 
stadion, mindria devenită năzuință FA* 
duitoare de a ti mereu -truncea**.

In anii republic.;, tineretul, circ s-a 
bucurat in primul rînd. de toate trams- 
iormâriie sociale, a găsit un larg eimp 
de dezvoltare a aptitudinilor sale .șxrv 
tuale si sportive. Condițiile mereu imr 
bunătătite au dus la obținerea unor remarcabile succese soortlve. in spec al. 
In atletism, fotbal, luote. canotah pole, 
box, numele unor sportivi ca Iolanda Balaș. Ella Constantînescu. Aurel Ratc3, 
loan Soler, Victor Șchlopy. Vas‘J- JU- riuiap. Iosif Bitter. Adalbert Anrirevi<4, 
M'.hai Redl. Valentin Bați Ioslf Novac, 
Ștefan Ropian, Aure) pr.Șgan, Vascul 
PotovIcI devenind cunoscute nu numai m 
tară, ci șt dincolo de hotarele ei.

An de an. aria de cuprindere a sportului s-a lărgit permanent, iar in pre
zent tn județul nostru există q activi'ate 
organizată !a 31 de ramuri sportive 
care" înglobează ăi.ual peste 400 de con
cursuri oficiale. Aceaslă situație presu
pune cuprinderea unui mare număr de sogr.ivi intr-o activitate de performan
ță. ca și snriiinicea e'. de im larg activ 
voluntar. Spgrtpi de performanță își are asigurată în cadrul județului o largă 
baz.ă de masă pentru selecție și pregăti
re. reprezentată de unitâți-etalon ca Li
ceul cu program de educație fizică pro
filat pe trței ramuri sportive, și de trei 
șrol! sportive independente șl două secții 
pc i’nsă licee care cuprind 26 de secții 
la 16 ramuri de sport, cu 120 grupe ce 
ihciud peste’ 2 3<M de tinere talente, si 
de a căror pregătire se ocupă cadre cu 
ca if.care superioară. Aceașț^ principală 
verigă a sportului formativ se comple
tează cu centre de copii și juniori 
pe lingă marile cluburi și asociații.

Educația fizică școlară este astăzi 
drumată in toate școlile din ’judpț cadre de specialitate (369 profesori), 
sigurindu-se astfel premisele unor im- 
prmar.îe realizări In cuprinderea tuturor 

eievHoc ir.tr-o activitate organizată. S"'

e număr de ac:mm de masă și 
r ionale.
Ex-stența Faeuhâni de educațieși de eer? 

pernaa&e&M 
de specialitate, a profesorilor 

. . ■ . -— .‘itOl.
Cu *oate împlinirile educației fizice s* 

sportului de performanță, sarcinile spo
rite ale reprezentării ‘ințemațiohaje fac 
necesare în județul nostru susținute mă
suri organizatorice materiale $ de in
struire, in special la unele ramuri spor
tive a căror dezvoltare nu a ținut pasul 
eu vremea. Ne dăm prea bine seama 
că sîntem încă datori față de tradițiile 
și mai ales de cerințele unor sporturi ca atletismul, boxul, gimnastica, canotajul, 
fotbalul și altele, în care rezultatele bun» 
se mai lasă încă așteptate.

Pentru a corecta această situație, încă 
de pe acum toți lucrătorii devotați soor 
titlul, beneficiind de sprijinul și îndru
marea permanentă a organelor de partid, 
trebuie ș$ feplosbn toate capacitățile d-o 
nauncă, fizice și intelectuale, pentru ca 
înfăptuirea măsurilor preconizate să 
asigure a.tî-t succesele ,dorite de iubitorii 
de sport din județ, cîț și cpn-tnburia 
noastră Iama! fruna reprezentare a spor
tului românesc în arena Internațională.

prof. CORNEL BALIJA
președintele C.J.E.F.S. Timiș

Născut la 5 august 1943, în 
comuna Ususău, wd. Bihor, 
încă de tinăr îi place spor
tul celor puternici. In 1961 
începe să practice in mod 
organi^nt luptele ta Clubul 

După trei arfi. este 
și practică ta 

luntele la clubul 
19Ș5 revine , la 

și participă la 
oficiale, tn 1967 

obține primul său succes, 
cîștigînd titlul de campion 
național la cat. 52 kg Este 
component al lotului natio
nal ‘ din anul 1969. fiind se
lecționat de mai multe gri 
în echipa reprezentativă a 
țării. Ia parte la campiona
tele europene din I960 de la 
Sofia, unde obține medalia 
de bronz și realizează tot
odată norma de maestru al 
sportului la lupte libere. în 
1970 la „europenele* de la 
Berlin se clasează dțn nou 
al treilea, iar în 1971 parti
cipă la campionatele mon
diale de lupte libere de la 
Sofia, obțințnd un vațoros 
loc 5. în palmaresul său fi
gurează patru titluri de 
campion național.

La Jocurile Olimpice de la 
Milnchen are o frumoasă 
comportare și se clasează pc 
locurile 4—5. în prezent este 
component al echipei de lup 
te libere C.P.R., care acti
vează îp divizia 4 Totoda- 

desfășoară activitate de 
la Școala sportivă 
din Timișoara, in- 
cu competență pe 
țiperi iubitori

Cf'.fl. 
incorporat 
continuare 
Steaua. iu 
Timișoara 
competițiile 
obține

W, 
antrenor 
Viitorul 
drumînd 
cei pigi 
luptelor.

Petru Cemău este munci
tor Ig Trustul de construcții 
Timișoara. în meseria de 
maistru timpi ar, activitate in 
carp se situează, de asi-me 
rțeaf printre fruntași,

ai

PENTRU AFIRMAREA PLENARA
POLI“

imiea» este ciștțgarea 
ia fotbal in anul 

ocuiuj III in cam- 
după cum nu poț 
Itatele foarte buhe 

-.dbaiul to 11, spqrt în 
’echipele studențești au cucerit 

- - ■ ■ r: de campioane. în 1952 (ia
ier.in) și 1957 (la masculin). Iată 
ciț:- a dintre cei mai remarcabili 
re entanți ai clubului „Poli“ cjiri 

. ; adă : Curcan, Zbîrcea, 
iereanu. Cădariu, Ciosescy, Dinu- 

leșco, Boroș (fotbal). Lache, Zugră- 
teveu, Sidca. Jude, Irina Giinther, 
Aurora Braa (handbal) ș.a.

•raia formă organizatorică, 
-bniea Timișoara desfă- 

i continuare, o susținută ac_- 
de performaață ia 13 ramuri 

iporuve. dispune de cadre și condiții 
rault îmbunătățite față ae 

posibilități ca rezultatele 
șaj Ia ridicarea prestigiu- 
a! țării să atingă în viitor 

înalte.

conf. univ. dr. C. I. 8UCUR 
epreședinte al cjuțțpiui 

Politehnică

Sala Olimpia, una dintre cele mai importante constnucjii sportive din an:t 
Republicii, se ntimără, fără îndoială, printre piesele de rezistență ale nou 
arhitecturi ale orașului de pe Bega. Dotată cu amenajări moierne. ea a 
găzduit competiții de mare insemnățate, intre care Campionatele Balca
nice de gimnastică, „Trofeul Carpafi" la handbal, ca să nu nai vorbim 
de întrecerile cornpețiționgle duminicale, urmărite cu tnSeres de timifo^em.

NICOEAp LUCA î director comercial 
Iș întreprinderea teritorială de apro
vizionare. A practicat atletismul și 
voleiul. între anii 1948-1953 activist vo
luntar în comisiile de atletișrn și volei 
din Constanța, iar din 1953 prgșgdinte 
al Comisiei regionale și apoi județene 
de volei Timiș. Este arbitru republi
can, cali^te în -care a condus nume
roase meciuri de divizia A.VARADI ZOLTĂN Î în: prezent pen
sionar Practicînd scrimaț în 1920 s-a 
clasat pe locul n în campionatul ora
șului Timișoara, iar mai tîrziy se de
dica șahului, devenind antrenor și ar
bitru. Din 1945 este activist voluntar, 
secretarul comisiei de șah. animatorul 
principal al acestui sport pe meleagurile timișene De 16 ani este antreno
rul asocial iei Propășireâ fnevăzătorh și 
arbitru republican. Distins cu Diploma 
âe 'onoare a C.N.f' F.S.ȘTEFAN CHIP EI ; lăcătuș U Atcllfr*

rele principale C.F.B.. actualmente pen
sionar A practicat fotbalul și popicele, 
ramură in care a rămas activist volun
tar. De 40 de ani activează în cadrul 
apeslei ramuri tund naul: timp preșe
dintele colegiului de arbitri, funcție 
ce o ocupă si in prezent mi cadrul co
misiei județene de popice. Pentru me
ritele sale, a fosț distins de Federatiș 
română de popice cu Diploma „30 de 
ani de activitate" pe hn:e de sport.IOSIF SCHEMERLING : a jucat fotbal 
la echipa Muncitorul din Reșița, iar 
din 1930 a activat în comisia de fotbal 
din acest oraș. Din anul 1M4 activea
ză în Timișoara în comisiile județene șl 
regionale de fotbal și lupte. Este ar. 
bitru republican la lupteI.1VTU TINTARHl : timp de 22 de 
ani și-a desfășurat activitatea ca Învățător A organizat și condus echipe 
de fotbal (une’e activează șl azi) în 
comunele Bazoșul Vechi, Cârpim, Ote-

A ACTIVITĂȚII SPORTIVE
unor mase tQț mai largi, a întregului 
tineret, în practicarea sistematică și 
Organizată a sportului, va trebui să 
se realizeze Ia nivelul importanței so
ciale pe care această activitate o are 
îp viața socieț^Jii pogșțre. Asociațiile 
șportive din jpțreprindcri și ipstitu- 
ții, lărgind aria de puprindere a ma
selor de salariați și sporind numărul 
țnanifestărilor sportive prin valonfi- 
varea condițiilor locale, trebuie să de
vină o puternică pîrgjtie a activității 
sportive dip acest domeniu. Organiza
țiile U.T.C. ți asociațiile sportive din 
mediul sățesp țrebuie să-și intensifice 
preocuparea în direcția dezvoltării, 
unor activități sportive tradiționale 
și specifice (trîntă, crosuri, etc.), ca și 
organizarea unor acțiuni de masă va
riate și atractive.

In domeniul sportului de perfor
manță, C.J.E.F.S. și toate ițpițățile 
sportive vor trebui să asigure creș
terea in continuare a ritmului dp 
dezvoltare ți a nivelului rezultatelor, 
țndeosebi la acele sporturi cu condi
ții materiale și umane asigurate, cu 
ppnijere mare în programul olimpic. 
Ștacheta exigenței specialiștilor in 
munca de selecție și instruire în ra
muri ca fotbal, atletism, box, lupte, 
natație, polo și volei trebuie să fie 
însoțită de măsuri organizatorice, de 
o îndrumare permanență.

Preocupările din ultimii ani pen
tru înlăturarea marilor neajunsuri in 
activitatea fotbalistică au determinat 
unele realizări, în special în cuprin
derea ungi mai țpare nțțpiăr dp cg- 
pii în competiții, in sporirea preocu
pării școlii și organizațiilor de pio
nieri peptrp dezvoltarea fotbalului 
la aceste nivele. Cele două centre de 
copii Și juniori cuprind în pregătire 
un număr însemnat de elemente ta
lentate, de perspectivă. Cu tonte aces
tea, ritmul îmbunătățirii activității 
este insuficient, măsurile indicate de

Birou) Comitetului județean de partid 
nu au fost jpalizate în practică cu. 
suficientă răspundere profesională. *

In paralel cu preocuparea pentrg 
echipele de fotbal gin eșaloanele di- 
viziei B ți C, mai trebuie depuse 
elortyri mpltilațerale <j>n Partea tu* 
torpr factorilor responsabili, pentru 
ca întreaga mjscare fotbalistica, I* 
nivelul tuturor eșaloanelor, să fac$ 
saltul calitativ necesar unor rezul. 
țațe de prestigiu și în această discij 
Pl'Pă. ațîț de dpriță de opinia publi. 
că din județ ș> dto țarg.

Analizînd cauzele egre mai stinje- 
nesc progresul activității sportive dir» 
județul nostru, Biroul Comitetuluj 
județean de partid a stabilit un co
lectiv format din activiști ai Comite/ 
tulul județean Timiș al P.C.R., special j:4. —: ,.44. «.* .... * —. — zf — 2î — __xf..uu
care exercită un control și 
nivelul tuturor unjtățilpr 
urmărind cunoașterea și 
temeinică a cauzelor care 
minat slabele rezultate la 
cipline, cît și cupi inderea

liști și acțivjști ai mișcării sportive/ — „ _■ îndrug
rpare pe o perioadă nțai lurgă la ...»----- .._:»x».,— șportive,

analizare? 
au deter? 
unele dis» 
în practi- 
upui nu»carpa cxereițiilpr fizice a 

1’’”. - 
liza rea 
eon t voi 
biectul 
Biroul 
P.C.R. 
creata , .
radicale a activității de educație fi
zică și sport din județ.

Este mai presus de orice îndoia ă 
că în județul nostru mișcarea spor
tivă dispune de posibilități certe de 
dezvoltare. Bogata experiență, valoa
rea pgdrplor tehnice, pgtc ea tradi
ției și dqrința de a o continqa Ia un 
nivel și mai înalt, baza materială in 
continuă dezvoltare — toate acest: a 
așpzate pe o temeinică organizare — 
pot și trebuie șă ducă la o afi.npire 
plenară a sportului din jițdpțu) Ti
miș pe plan național și internai o- al.

măr crescut de tineri și aduîți. Fina- 
studiilor acestor colective de 
și îndrumare va constitui o- 
măsurilor complexe pe care 

Comitetului județean Timiș al 
le va lua, astfel ca să fie 
premisele unei îmhunStăt’ri

LUGOJUL - IZVOR DE TALENTE
IN SPORTUL CELOR PUTERNICI

O dată 
vornic și 
asi ae la ______
cese demne de luat îți seamă s-au 
coțir.ui ia Lugoj și pe tarlmul spor- 
iJÎJl. Numărul ascciațiilcr sportive a 
crescut de I
1972.
ia «.

cu afirmarea pe plan eco- 
social-cultural in cei 25 de 
proclamarea Republicii, suc- 

• ’ ’ = ----1
t la Lugoj și pe tărimul spor-

la 5 în ’ 1947 ia 15 îq
al secțiilor afiliate de la 11 
al sportivilor legitimați de la 

la 1 685. ai instructorilor xolun- 
i de la 14 ia 86. al bazelor spor

ite ia ld la 22 Sportivii lugo- 
au reprezentat de multe ori cu- 

_• patriei in importante confrun
tări internaționale.

Se spune, și credem pe bună 
dreptate, că Lugojul este un izvor 
de talente in sportul celor puternici. 
Clteva r.unae de oameni și cifre ne 
stau mărturie în sprijinul acestei a- 
firmații. în municipiul nostru există 
azi peste 100 de luptători activi la

Al SPORTULUI
lec Sub îndrumarea lui, în comuna 
Otelec întrfe anii 1939-195Q au mgi ființat în afară de ’ fotbal secții ide atletism, 
tenis de masă, popice, șah, înot. Aici 
s-a organizat, în 1945, p|lmu| campionat 
Sătesc de fqtbal. Timp de 25 '.de ani 
(dintre care 15 în mediul sătesc și 10 
la Timișoara) a activat și ca arbjțru 
de fotbal, pin 1971 este secretarul Co
misiei județene de fotbal.

1MILUTIN POPOVICI : ș-a numărat 
printrp cei care, acum 60 de ani, au 
introdus sportul luptelor La Timișoara. 
A foșt luptător activ și antenor pînă 
în anul 193Ș. Astăzi. Ia 79 de ani, con
tinua să fie prezent de trei ori pe sap- 
tămînă în sala de sport a clubului C.F.R., cu sfătui și îndrumările sal< 
Este membru al comisiei județene' de 
lupte în calitate de vicepreședinte și arbitru Constituie urț exemplu de dă~ 
tuîre pentru sportul luptelor, pentru 
sportul din județul Timiș.

ambele stiluri libere și greca-romane. 
Sîntem reprezentau în prima divizie 
a țării de pîțe o ecfiipă 13 fjecare 
stil, iar în secțiile de jupiori și copii 
de Ia Școala sportivi și de la L(-> 
peul agricol antrenorii Aurel Ciosa 
și Gheorghe Luca speră să-i desco
pere pe urmașii unor remarcabili 
luptători care au pornit de pe me
leagurile noastre, l.azăr Bujor, Du
mitru Tîrziu, frații loșif și loan 
Horvath, cu toții campioni naționali 
și balcanici cu ani în urmă, Tiberiu 
Horvath, Claudiu Zeiner, loșjf Ren
der, Nicolae Mihai, Ion Bădică — iată 
nume de sportivi înșerise la loc de 
cinste în istoria luptelor din țara 
noastră.

Dar, Lugojul nu înseamnă numai 
lupte. Nimeni n-ar putea uita că de 
prașul nostru sînt legate nume ca 
cela ale Alinei Goreac, Vasile Ceșa- 
riu și Vanda Ispravnicu (gimnastică) 
Ion Micoroiu (popice), Mihai Redl 
(handbal).

Cu sprijinul Consiliului popular 
municipal, în ultimii ani baza spor
tivă a cunoscut o continuă dezvol
tare, fiind amenajate între altglp : 
un bazin de înot de dimensiuni olim
pice, p sală de sport, un manp.j ij? 
călărie, trei noi popicării, stadionul 
tineretului, sala de gimnastică de la 
Liceul nr. 2 ș.a.

Șportpl JugPjeap — stotobȘ copvinsi 
— are toate posibilitățile să se afir
me și mai mult în anii ce vin, sub- 
cesele de azi — remarcabile, desi
gur — șă fie considerabil îrnbt|nătă- țite.

GAVRiL IGNEA
președintele C.M.E.F.S. Lugoj

Pagină realizată de : 
Constantin MACOVcl si 

Petre ARCAN 
coresp. județea- 

Fotografii 1 Dan ȚARANU
E. RQBICSEK
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IN PRAGUL SEMICENTENARULUI I.E.F.S
Odată cu inaugurarea anului u- 

niversitar, care coincide cu îm
plinirea semicentenarului Institu
tului de Educație Fizică și Sport, 
studenții și cadrele didactice au 
și început organizarea unor ac
țiuni dedicate acestui eveniment, 
care se vor desfășura în întîm- 
pinarea celei de a XXV-a ani
versări a Republicii.

Conducerea Institutului, comi
tetul de partid și asociația stu
denților au stabilit un program 
variat de acțiuni pe care stu
denții l-au primit cu entuziasmul 
caracteristic tinereții.

In rîndurile de față nu ne 
propunem să tăcem referiri la 
programul omagial din 5—6 de
cembrie ci doar la unele acțiuni 
pregătitoare, care au avut loc 
sau care se desfășoară în aceste 
zile.

La 17 noiembrie, asociația stu
denților de la Facultate^ de edu
cație fizică (anul II) a organizat, 
în sala de festivități, o seară 
cultural-sportivă Ia care și-au 
dat concursul actorii Ilinca To- 
moroveanu și Ovidiu Moldovan 
de Ia Teatrul Național, precum

și Tudor Mărăscu, prim-regizor 
la Televiziunea Română. Spec
tacolul a fost urmărit de peste 

studenți și cadre didac-

tice 
bit

deose-

eveni-

Placheta jubiliară 
bucurîndu-se de un 

succes.
Pentru popularizarea

mentului, comisia de organizare 
a editat un afiș comemorativ, 
un fanion care marchează exis
tența de 50 de ani a institutului, 
precum și un pliant festiv. Tot

I

VIORICA MOLDOVAN (Progresul) Șl MIHAI BOBOCICĂ (Politehnica)
CAMPIONI Al CAPITALEI

La sfirșitul săptămlnil trecute, sala de Ia stadionul Republicii a fost gazda 
campionatului individual de tenis de 
masă a Municipiului București — rezer
vat jucătorilor de categoria a Il-a. [ a 
aceste întreceri a luat parte un număr 
record de participant (209). dintre care 42 fete și 167 băieți, reprezentînd 22 de 
asociații bucureștene, precum și campio
nii celor opt sectoare ale Capitalei. După 
întreceri dîrze șl spectaculoase victoriile 
au revenit, conform așteptărilor (dar,

(CATEGORIA A II a)
nu fără emoții), Vioricăl Moldovan (Pro
gresul) care in finală a Intrecut-o cu 
2—0 (18,18) pe Nicoleta Spiridon (Poli
tehnica) și Iul Mihai Boboeica (Politeh
nica) învingător tn finală cu 2—0 (14,10) 
In fata Iul Alexandru Buiescu (Progresul). Primii 18 clasați, atlt la tete cit 
și la băieți, se vor întrece la etapa fi
nală (faza l) ce va avea loe intre 8—10 
decembrie la Ploiești, unde vor fi cu
noscut» și participantll categoriei a U-a la finalele campionatelor naționale 1KU- 
tiduaie (faza a II-») ce se vor desfășura 
la Arad, la sCrșUul lui decembrie.

Aurel FAPAore

Pag. a 3-a

Teodor ROIBU

pregă- 
și ma- 

dispozi-

sub indru- 
specialitate, 
programele 

vor fi

iwwwi

Divizia B, la jumătatea parcursului
LA ORDINEA ZILEI

CUPA CONSTRUCTORUL
ASTAZI SE DISPUTA

a-
m

Duminică, în organizarea ciubulni „Catezătcrih*

CINE VA CiȘTIGA „PALETA DE AUR"
IA PALATUL PIONIERILOR t

Clubul micilor sportivi din Bucu
rești, „Cutezătorii", organizează du
minică un mare concurs de tenis 
de masă deschis pionierilor și șco
larilor din Capitală. Pe lingă do
rința de a populariza această dis
ciplină sportivă, ce se poate des
fășura indiferent de sezon, orga
nizatorii concursului „Paleta de

H JUDO L.

CURS DE ANTRENORI
Federația de specialitate organi

zează la București, în perioada 11— 
19 decembrie, un nou curs de an
trenori. Pot participa instructorii de 
judo, sportivii de categoria I și 
maeștri ai sportului.

aur” intenționează să depisteze ele
mentele de perspectivă dta riadul 
micilor mi n ui tori ai pa^ței ți «lp- 
gn de celuloid în vederea selAcpo- 
nărij și încadrării Lor intr-un pro
gram de pregătire la dubei „Cirte- 
zătorii” al Palatului p^nieri'^r.

Competiția ^Paleta de aur” se 
va desfășura îtxepind âe ia are.e 
9 dimineața, pe »ase meae. ia sala 
mare de sport a Palatnls: pionie- 
riioe. pe două categorii, «țft pe-rtrt: 
băieți cit și pentru fete: cl I—TV 
(sportivi școlari nețe^rtiwiați. afe- 
cuți după anul 174x1 șt ct V—vin 
(nâscuți după anul 1MT Se «w 
disputa numai probe de simp.rx-

Pe lingă câștigătorii -Paiete; de 
ăur"> vor mai primi premi; șco*Ia 
și sectorul ai căror reprezentanți 
s-au clasat cel mai bine. Laureat:: 
vor fi recompensați cu cupe, pla
chete. diplome, dulciuri, cărți etc

cu acest prilej a fost turnată și 
o plachetă jubiliară.

Vineri 1 decembrie, în sala de 
consiliu, va avea loc o masă 
rotundă la care au fost invitați 
ziariștii sportivi din Capitală.

în aceste zile, peste ?50 de 
studenți și studente, 
marea cadrelor de 
repetă eu intensitate 
artistice și sportive ee 
prezentate.

Tipografia Institutului 
tește o serie de lucrări 
țeriaje care vor sta Ia 
ția participanților în zilele semi- 
centenarulul.

Și sportivii clubului I.E.F.S. 
sînt in febra repetițiilor. De 
pildă, echipele de gimnastică 
modernă, de volei băieți, de 
handbal fete, lucrează zilnic sub 
îndrumarea atentă a cadrelor di
dactice — pentru a se comporta 
cit mai bine în turneul interna
țional care se va desfășura in 
București, cu ocazia semicente
narului I.E.FJS.

ULTIMELE PARTIDE
Stadionul „Constructorul- din 

pțtală a găzduit primele două etape 
din cadru! „Cupei Constructorul”, 
competiție ce se desfășoară la cinstea 
zilei de 30 Decembrie.

Iată primele rezultate îr.regtst.-ate. 
Steaua—Constructorul 14—3 (tj—3); 
Olimpia—Dukia Fraga 18—IC (U—13. 
Steaua—Olimpia M • CC—W ; Cu». 
structure)—Dubla Fraga 13—12 3-lti

Astăzi are loe uluita etapă, cg 
Utrepere de ia 
Bul CcBstrscu

toc pe sti- .o

tCTOMOT» SORA
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Așadar, fjnal de stagiune fotbalis
tică în Divizia B. Deș.făsurlndu-ș4 cu 
o remarcabilă regularitate etaoeie, 
întrecerea formațiilor din eșalonul 
secund ne oferă azi constatările eta
pei a XV-a, ceea ce înseamnă că a 
ajuns Ia jumătatea drum-jlnt Deci, 
pînă la primăvară, pauză Dar. pșnă 
la primele concluzii asupra taMta, 
să vedem ce a adus nou etape ae 
duminică.

Ca și partidele de Divizia A. M 
aceste meciuri au avut de suferi: de 
pe urma vremii nefavorabrie, a ză
pezii sau ploilor, care au făcut d*a 
multe terenuri adevărate patinoare

Poate vom repeta ceea ce am aaat 
spus și în precedentele r. zestre co
mentarii privind joeurae D-.v-.r-ei B. 
dar trebuie să remarcăm > aram că 
bilăutul celor U partide a h»< M 
favorabil gazde'.or : 2S de poarte exș- 
tigate, 7 pierdute : golaveraj ; Jș—4 ' 
Oaspeții n-au marcat dectt S 
(2 iu seria iutii. 3 ia sma secaMâs 
Nici o victorie ia deplasare ia etapa 
a XV-a. Pentru oasoeț-. cele -u 
bune performanțe le-as eres-:» t 
meciurile egale. T la traasăr. ctt* 
care 6 la scorul de •—A Decs 
venit să ne apărăm*, „si aa urii -1 
gol”, și cu ăsta marele s r-.’-itim M 
punct a fost obținut. D t ace 
de vedere, al Desefir-areltr 
minim cistig. Progres „i Bcă-a. Srirr— 
ța Bacău. FC Ge'ațî. P~:gres^J 
București. Metalul Ptope-ă. P-LrriSȚ- 
ca Tfrr:acara și OEmusa Oradea, sec 
fi mdț amite Nu știm dacă asa stas 
Iicrvnie șt a eapristxl caăiMgb t*» 
baiulEt prart tai

Liderii și-aa reafizat p&a*ar3e : ia» 
aa pătrat ca aa paart de ta Cta* 
CBu K-sr âuă e 3 c.*re pcrtamtaagă 
acef •—A. de «—e®e ce M eta2-— 
se rflă pe taai M, cu ae yjftate.’ij

avaas vtamataaA *»

« pCBSCt

fad Manc'.aehe a dat, în sftrșit, satis- 
taețte. după cum ne declara chiar 
s.- rer.cm. feroviarilor). Metrom (4—0 
cu C.FR. Arad, după un joc ce 
CMfinnă evoluția bună a echipei 
brașovene), Gloria Bistrița (3—1 cu 
Conrinuh ș Olimpia Satu Mare (2—0 
cu CJB.M. Sibiu). Așadar sibienii, 
candidați ta primul loc, au fost sto
pați din cursa de urmărire a lideru
lui, c* și Minerul Baia Mare, de alt- 
fel. stopată la Anina de acel 0—1. O
— rt dramă pentru buzoieni șj pen- 
t—: jcrătorul Toader La 0—0, acesta 
a ratat un I! m în min. 90 ! Apropo 
ce loviturile de pedeaosă. Cu tot te-

greu, infracțiunile au fost, se 
cire ma: rare, de vreme ce s-au 
cordat cnar 3 lovituri de Ja 11
: =tc. bineînțeles, iij favoarea gaz- . .

La capitolul comportărilor negative 
f trecute eliminarea lui Drago- 

tar Metalul Psopeni), surprinzătoare 
peșin acest jucător de obicei, corect, 
a - = mer.’ele primite de lancu și 
Răiri de ia Metalul București, unde 
dteciplina, după cite știm, a stat
— tn atenția conducerii echipei), 
tatanu (Ș.N O). Șarpe și Vasilescu 
(Elect *oputer el

O cMKtatar* îmbucurătoare (deși
— facem îr. fir. Iul de sezon) : foarte 
bne cele mai multe din arbitrajele 
de te Divizia B. din această dumi- 
■iei Nici nu trebuie să ne mire de 
vreme ce. printre alții, au oficiat la 
centru Gh. Ltmor.a, Gh. Popovici, C. 
> e<:j N Petriceanu, nume obiș-

per.tru jocurile de Divizia A. 
A șurpeirs delegarea unui băirpărean. 
C. Szftaghi. la meciul Iui F. C. Bî- 
i-tr Noroc că scorul n-a creat nici 

dubiu Un eșec al bihorenilor ar 
B creat discuții pe seama arbitrului
— - Baia ilare. Oricum, asemenea 
:r ^c£-. trebuiesc evitate în retur.

U« amănunt care, credem, interg- 
saaaă pe iubitorii fotbalului. 
focBuțide aliniate, de regulă 
jrTsnanrlr de toamnă* :

Fm.rrEHNICA IAȘI : Costa?
— Safiao. lanul. Stoicescu 
riTTv Romilă I — Romilă II (Golcac), 
N— -ni’ — fneze, Lupufescu, Marica, 
Aamraadei.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : C.a- 
boraș — Popa, Mehedințu, Arnăut, 
Maier — Surdan (Mihalcic), I. Schiopu
— Gberga, Dascu. Bojin, Covalcic.

Constantin ALEXE

Iată 
de

(Pop) 
(Hance-

«LOTUL REPREZENTATIV 
I
I
I
I
I

'X

M.

PRIMEȘTE ASALTUL
iT. C. Bihor), Gabel (C.S.M. Sibiu), 
Ltbra (Olimpia Satu Mare), Mun- 
teanu și Giurgiu (Corvinul Hune- 
ibara).

Pr.muj joc al cuplajului (intre se
lecționatele Diviziei B) începe la 
era 15 și va fi arbitrat de Gh. Micjoș. 
A dpua întîlnire, opunînd lotul A 
celui de tineret, va fi condus de 
Alexa-.drj Pîrvu și va avea lovi
tura de începere U ora 16.45.

Agitata etapă a Diviziei A s-a 
arătat darnică în subiecte. Din 
nefericire, ele fac parte mai mult 
din categoria celor care repre
zintă cazuri pentru „judecătorii" 
F.R.F. sau pentru diriguitorii ac
tivității arbitrajului. Faptele, în 
sine, ca și opiniile colegilor noș
tri au fost înfățișate luni și 
marți. Ne revine acum doar mi
siunea de a' discuta cîteva im
plicații aie uneia dintre întlm- 
plările acestei a XIII-a etape.

Prima, ni se pare a fi aceea 
a raporturilor arbitru-jucător, 
reactualizate de cazul Constantin 
Ghiță. Idealul ii constituie o to
tală și reciprocă considerație. E 
respectul pe care jucătorul îl da
torează — prin diferența de 
vîrsță, de rol, de merite, mai cu 
seamă cînd e vorba și de un 
„cavaler al fluierului" cu reușite 
în activitatea de performanță. 
Misiunea arbitrului e protejată 
și de regulament și nici nu s-ar 
putea să fie altfel. La rîndu-i, 
arbitrul are datoria unei atitu
dini care să întruchipeze mode
lul sportivității și al corectitu
dinii, cum trebuie să fie și deci
ziile sale. Apar, de aceea, eu to
tul surprinzătoare declarațiile lui 
Dumitrache în privința arbitrului 
brașovean ; pentru că știm cine 
a foșt și cine este Constantin 
Ghiță. Un jucător disciplinat, șl, 
mai departe, un om de o corectă 
ținută morală. Sigur că nu se 
poate pretinde o conversație de 
salon în tensiunea de pe teren. 
Dar nimeni nu ar admite ca toc
mai reprezentantul legii sportive 
să profere cuvinte injurioase la 
adresa celor pe care îi conduce 
în întrecere. Semnatarul acestor 
rînduri nu-1 socotește capabil pe 
arbitrul din Brașov de o atare 
atitudine Din păcate, asemenea 
acuzații sînt greu controlabile, 
după cum rămîn sub semnul în
doielii și acele acuzații ale arbi
trilor împotriva jucătorilor, in- 
vocînd rostirea unor cuvinte in
jurioase la adresa lor Grav e 
însă faptul că se ajunge la o 
asemenea deteriorare a raportu
rilor arbitru—jucător.

Cazul Dumitrache — ținta unor 
faulturi în serie, duminică — 
pune însă, și mai pregnant, o 
mai veche mereu amintită, dar 
deloc combătută situație din fot-

balul nostru ; « vorba de tole
ranța față de duritățile in suită, 
premeditate, ale apărătorilor față 
de înaintași. Actuala manieră — 
și ea e generală, nu caracteri
zează doar pe un arbitru sau al
tul — de conducere a jocurilor 
din fotbalul nostru se mulțumește 
să sancționeze cu regulamentara 
lovitură liberă asemenea faulturi, 
considerate de joc, chiar dacă 
ele se repetă, chiar dacă slnt e- 
fectuate cu insistență și fără me
najamente de același apărător a- 
supra aceluiași atacant. Avertis
mentele vin, dacă vin, spre șfîr- 
șitul meciului, cînd sistematica 
și premeditata tactică a faultu
rilor a făcut — deja — victime 
Am mai afirmat-o de multe ari 
dacă gradul de combativitate fi 
de spirit de întreprindere al a 
tacanților noștri e așa de scă 
zut, dacă am pierdut înaintaș1 
care promiteau mult, dacă asis 
tăm la plecarea din prima link 
spre compartimentele mai nepe 
rieuloase a unor jucători renu- 
miți pentru curajul și pofta lor 
de gol, dacă se petrec toate astea 
e și din pricina îngăduinței, re 
petăm, generală, a arbitrajul1' 
nostru. Cine ar măsura lațideh 
și cine ar micșora meritele unu 
apărător care l-a neutraliza* 
prin mijloacele sportivității, ale 
regulilor jocului, pe cel mai pe 
riculos adversar al său ? Dar d1 
cîțe °ri ne întîlnim cu asemenea 
demonstrații de virtuozitate 
fensiyă 7 Am văzut, de multe 
cum arată picioarele liderilor 
atacurile echipelor de prima 
vlzie, după o întrecere mai crin 
cenă : un cîmp de amprente, d'.i 
reroase și însîngerate ale eram 
poanelor adversarilor ! Trebuie ?' 
înțelegem că există și o limită n 
suportării acestor asalturi preme
ditate și organizate, tocmai pen
tru că se știu pedepsite cu ace- 
de multe ori inofensivă Iovitur 
liberă.

E și aceasta o implicație a ea 
zului unui Dumitrache.
Dobrin, a unui Roznai, 
Barbu sau mal știm noi 
ciocnirile cu adversarii 
fiecare duminică, prea 
blăduiți de spiritul actual al a1 
bitrajelor.,.
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Eftimie IONESC I
Aii, la Cluj f 1 I

8 I
iUNIVERSITATEA Șl DINAMO (neinnwej SUSȚIN UN TRADTȚIOMAl DHBY

Pupă șapte etape, doar Dinamo, 
Steaua și Universitatea Cluj au iz
butit să cîștige toate meciurile sus
ținute în divizia A. Astă seară. însă, 
numărul neînvinselor se va reduce, 
deoarece la Cluj, în Sala sporturi
lor, se întîlnesc tocmai două din
tre aceste fruntașe ale clasamentu
lui t Universitatea ți Dinamo. A- 
flate în plină formă sportivă (par
tidele de pînă acum au dovedit a- 
cest lucru), cu o componență a f:r- 
mațiilor deosebit de valoroasă (Dia- 
conescu, Novac, Popa, Georgescu. 
Demian, Ruhring. Zdrenghea. Vizi 
sînt doar cîteva din vedetele ce vor 
evolua) și avînd ambiția, firească, 
de- a continua seria succeselor, cele 
două team-uri promit o întrecere 
echilibrată și spectaculoasă. De alt
fel. pregătirile speciale efectuate in 
vederea acestei dispute atestă im
portanta majoră acordată tradițio
nalei întîlniri Dinamo — Universi
tatea Cluj.

îp acest meci, care va începe Ia
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AZI. OOUi PARTIDE ATRACTIVE 

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE
Azi. șe vor desfășura La Craiova 

șî în Capitală dqyă partide care -e 
anunță foarte atractive i Universita
tea — Steaua și Rapid — I.F. F S.

_ ț-a Craieva, echipa locală Univer
sitatea întîlnește pe Steaua i-tr-ur. 
meci contind pentru etapa a VIII-a a 
campionatului masculin De f e a-- 
dată, studenții s-au dovedit adver
sari redutabili pe teren propriu ți 
bucureștepii vor avea — țe între
vede — o misjpne dificilă.

Ăvind in vedere că la 2 decembrie 
formația feminină Rapid va susține 
primui joc în cadrul C.C.E., meciul 
cu I.E.F.S., care trebuia să se des
fășoare duminică, va avea boc 
de Ia ora 17, fn sala Ciulești.

Din motive obiective, cei de-d 
doilea lectorat al medicilor de lo
turi. programat inițial penizu XM 
30 noiembrie, wq avea Lot joi 7 de
cembrie. ora l?la sediul C N E FS 
Dr Octavian Popescu va prezenta 
un referat cu tema JSetertia si 
orientarea către proba potriviți”.

azi.

IN FAȚA FILEULUI
• Ieri, a plecat cpre Israel echipa 

feminină Penicilina lași pentru a sus
ține primul meci din cadrul „Cupei 
cupelor", la 2 decembrie, cu Hapocl 
Hamifratz. Au făcut deplasarea, prin
tre altele, voleibalistele Florentina 
Itu. Aurelia Ichim, Ana Chirjțescq, 
Lucia p<)brescu. Adriana Albiș și an
trenorul N. Roihescu.

• La Leipzig va avea loc între 
29 noiembrie și 3 decembrie un tur
neu internațional de volei masculin 
la care participă Ț.S-K.A, Moscova. 
T.S K-A. Sofia, Steaua roșie Praga. 
Matsushita Tokyo, S.K Leipzig și 
Dinamo București, Voleibaliș' ii ro
mâni au părăsit, rl. Capitala

Tot la Leipzig, între 5 și 7 decem
brie vor avea loc cîteva jocuri expe
rimentale, cu participarea celor șase 
echipe, în vederea aiscutârjl unor 
modificări ale regulamentului i tijele 
laterale pe njvelul benzilor yerțir 
cale: permiterea blocajului la orice 
minge, atingerea mingii la blocaj să 
no fie considerată o lovitură. Antre
norul federal Nicolae Sotir este in
vitat ca observator la arest turneu

t> Arbitrii N înnescu și V Chio- 
reanu vor conduce partida tur dintre 
NIMSF Budapesta și Levski-Spartah 
Sofia, din cadrul întrecerilor feminine 
ale C.C.E.
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DUPĂ 13 ETAPE, CIFRELE VORBESC...

• Ia oeta < tru gazde și ana pentru oaspeți); 3 
ao fost transformate, iar un3 ratatj 
de Broșovsehi. țn cele 13 etape 
s-a« acordat M de penaltv-ori (14 
peotru gazde și « pentru oaspeți) : 
15 aa fost tran-formate. iar 5 ratate.

• La parv-iete acestei etape au a* 
sîsUt. apr-oxunativ. S3 000 de specia-

• Cei mai spo.-tlvi spt-: țau-ri. in 
această etapă, au fost brașovenii și 
ploiestenii. notați eu 10 R-marcnh-lit 
este atitudinea publicului hrașove-n, 
el comportindu-se ireproșabil, deși 
echipa sa favorită a fost învinsă cu 
1—9- Pioiețtepii. obținind al treilea 
It consecutiv, șt-au consolidat po-iția 
de lider in „Trofeul Pet.schovschi". 
La polul opus s-au situat spcctalorii 
din Petroșani și Rețija. car au fost 
notați eu 4 și, respectiv. 5.

Adrian VASILESCU

• 101 JUCĂTORI AU
MARCAT 2X5 DE GOLURI • 
DOAR 63 000 DE SPECTA
TORI LA MECIURILE DE DU
MINICA • STEAGUL ROȘU 
PIERDE CU 1—0 $1 PUBLI
CUL BRAȘOVEAN PRIMEȘ
TE NOTA 10 I • PLOIEȘTIUL 
JDER AUTORITAR IN „TRO- 
rEUL PETSCHOVSCHI-
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Duminică, asociațiile vină tori'oe 
și pescarilor sportivi de sector din 
Caoilală organizează vînători co
lective la iepuri si fazani, astfel:

Asociația din sectorul I : pe te
renurile Tunari. Jilava, Grădiștea, 
Nuci, Vadul Lat. Roata. Cocora, 
Frumușani, Bolintin, Cartojani, 
Drăghinești, Bucu, Dragomirești- 
Olt și Virtoapele.

Asociația din sectorul III: pe 
terenurile Cervenla. Zîmbreasca. 
Plevna și Comana. De asemenea, 
sînt puse la dispoziția vînătorilor,

pentru vfr.ătoare la picior (Ia ie
puri și fazani), terenurile Brănești, 
Fiătărești și Tămădău.

Asociația din sectorul V : pe te
renurile Feteștl-Baltă, Drăgănești- 
Viașca, Seaca. Videle, Fierbinți, 
Ciulnița si Dărâțti.

Asociația din sectorul VIII: pe 
terenurile Sărulețti, Răzvani, Săl
ci oara. Dor 
Săveni.

înscrierile 
pare și alțe 
asociațiilor.

Mărunt. Dragalina și

pe listele de partici- 
amănunte — la sddiile
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i
I
I
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AZI, MICI RÎSHU1
U MUV

Astăzf; La Bl.. - S^art CUb va 
disputa tn compar, a ta C-FJL CXj. 
meciul restant dia etapa a XI!-a 
Ambele echipe abordează part-iz 
de pe poziții bone <CFJL isc*: & 
Sport Club locui 7). ca sa număr 
egal de puncte (14). ceea ce pve- 
sunune o dispută mteresastă și— o 
eventuală răsturnare de ierart.i I- 
j urnă ta tea de au* a r-asansertu'-c: 
O altă trăsătură east—nă : aBoraloi 
fortificat, după succesele de dumi
nica trecută.

Sport Club, reîntoarsă de Ia Bra
șov, reluat gas resumes tele szs- 
ținîn liar tm rreo-șroală in com
pania echipei de t.oare:-rezerve 
rindu-i, C F R_ îasoaiată de luni in 
Bacău, a făcut ș: ea antrenamente 
zilnice. Nu »e anșcț* modificări în 
formulele de eer.:pi. eu excepția 
posibilei retitu-arizări a Iui Rugiu- 
bei, suspenda* anterior pentru fndis- 
cipiinâ, de conducerea eiubu’.ui bă- 
căoan.

Meciul va începe ia ora 14 și 
va fi eon dus da arbitrul Emil Pău- 
neseu (Vaslui).

CreapiM. ta eeăe U ««ape. dH»i an 

CM. Oaș — K Sătacxl «4» - tC 
JT C»«3. W- Hrrta »«ame — If. 
FX*. Lrp-r CLTJL, XS-L. Bapăd.

FetreăM — It JîvL C-SM. 
Eesița — l*. Sama — ri. L'are.

i - rt. fpenal aedeatnc — 
Să.

a M-ceastă etani a fost cea sa: oo- 
gacâ *- cartccese tst. de ii ir.cepc- 
ta tatBorawaia: . 3 dăamtnrache. 
Creța. Mutam PtriJ tn prezent. 1Q 
rata'-r-s as ta4 eta: pe pp :erex

a C*n»T*»eie galreae ao fost ari- 
tace de M ori: tapaaict Dumitra, 
Cadrea. țcMlps, Orza Stoka. Virus- 
bras*. Nîcsteva. Ainăoccaaa si unul, 
eaketi» tapolnva echipei _U" Cluj 
la asecreriie Frtr»»lu)—Sportul sls- 
deațesc și CT K Cluj— F C Argeș 
arbitrii a—au ik: un cartonaș

e Cncxtan ziarului nostru au a- 
țnrdpt grier • arbitri care au condus 
sartîiele etape; a XHI-a, 34 de 
sțeH: 3 au primit cîte cinci stele, 
4 cile patru, tar V. Pădureanu doar 
trei. *

a Cavalerii fluierului au dictat du
minică 4 lovituri de la II m. (3 pen

tori (cea mai mică cifră de Ia Ince- 
patul campionatului). Cpi mai mulți 
— 15 000 — au urmărit meciul C.S.M. 
Reșița—Univ Craiova, iar cei mai 
puțini — 2 TOO - au fost orezenți la 
partida Jiul-Farul

o Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxima
tivă). după 13 etape, se prezintă ast
fel : L ------------ ------
15 7f«. 
12 SM.
10 800.
19 000.
IL Cluj 8 290. 12. Petroșani 4 3C0.

a Situația din „Trofeul Petschovs. 
chi*, după 13 etape, este următoarea: 
1. PLOIEȘTI 9,42. 2. Bacău 9.20, 3 
Cluj 9.07, 4. Arad 8,85, 5—6. Pitești și 
Tg. Mureș 8,66, 7. București 8,53, 8. 
Constanța 8,33, 9. Brașov 8,00, Ii). Pe
troșani 7.85, 11. Reșița 7,71, 12. Cra
iova 7,00.

CRAIOVA 18 400. 2 București
1 Ploiești 13 000. 4 Reșița

5. Tg. Mureș 11 300. fi Bacău 
7 Constanța 10 fiOO. 8. Brașov 
9 Arad 9^00 10 Pitești « .100.

A APĂRUT Ni 340
AL REVISTEI

5 DECEMBRIE 1972—TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO

Din cuprinsul căreia vă reco
mandăm :

• Etapa a XIII-a a Diviziei A 
în comentai ii, note, clasamente 
'onfidențe .

a Două pagini în care se de? 
bate un subiect de stringentă ac 

talitate ■ MIJLOCAȘII S' TE.’ 
DINȚA LOR DE A îNTEI’ 
°RETA UN ROL MODERN Ș 
COMPLEX (observații pe ba-1 
■tapei de duminică)
• La „Interviul 

portarul ploieștean 
NESCU.

• Comentări; de 
importante partide ale ultimei e 
tape a Diviziei B. clasamente fi
nale aie turului, clasamentul gol- 
geterilor.

• O PAGINĂ TEHNICĂ, cu 
arinzînd articole, note și comen 
tarii din problemele fotbalului 
nostru.

săptâmînii“
MIHAI IO

la cele ma

:------

• Amănunte ți PRIMUL 
CUPON DE PARTICIPARE 
pentru tradiționala anchetă 
de slirțit de an ÎN VEDE
REA DESEMNĂRII CELUI MAI 
BUN FOTBAU5T ROMAN Al 
ANULUI 1972. Un nou cri
teriu pe lingă cele tradițio
nale : comportarea in echi
pa națională I

A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională Loto 
din 5 decembrie a.co care se bucu
ră de excelentele realizări ale tra
gerilor precedente care au împărțit 
zeci de mii de premii îl? bapi și 
autoturism1*

Această tragere care a trezit un 
viu interes în rîndui participanți- 
lor. vine cu o bogată listă de cîști- 
auri Se vor atribui in număr NE
LIMITAT autoturisme DACIA 
1300 și DACIA 1100.

Tot în număr NELIMITAT se 
acordă cîșiiguri în numerar de va
loare fixă : 25 000 lei. 10 000 lei Ș.a. 
precum și cîștiguri în bani de va
loare variabilă.

Se poate participa eu următoa
rele taxe : 2, 5 și 15 lei, precum șl 
pe variante combinate si ecmbiria-

Iii „cap de pod" calculate la â sau 
15 lei varianta simplă componentă.

Se vor efectua 4 extrageri. !n 
total vor fi extrase 29 de numere.

Luni 4 decembrie, este ULTIMA 
ZI în care vă mai puteți procura 
biletele.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18 30.

• Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai puteți 
procura biletele 'pentru tragerea 
Loto de vineri 1 decembrie 1972. 
Vă reamintim că ia această tra
gere și în continuare la toate tra
gerile dip luna decembrie se 
acordă autoturisme în cadrul va
lorii unitare a cîștigurilor în nu
merar, indiferent de categoria la 
care a fost obținut cîștigul (de o

valoare cel puțin egală cu aceea 
a autoturismului DACIA 1300 = 
70.000 lei), felul biletului sau bule
tinului pe care a fost realizat, sau 
taxa de participare per variantă.

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE 

NR. 48 DIN 2«
CONCURSULUI
NOIEMBRIE 1972

CATEGORIA
4 variante IOV»

CATEGORIA

I
a

(13 rezultate) i
33.227 lei
il-a (12 rezu!a

tate) t 112,75 variante a 1.415 lei
CATEGORIA a țll-a (11 rezulta

te) i 1.508,95 variante a 159 tei.

Rubrică redactată de către 
LOTO-PRONOSPORT

Pentru a veni în ajutorul mișcării sportive de mesă 
UNIVERSALCOOP 

Comerțul prin coletărie
Sir. Serg. Nuțu Ion, nr. 8—12 

Sectorul 6, București.
pune la dispoziția asociațiilor și școlilor sportive, materiale și echipament 
pentru diferite ditcipline.

Plpto articolelor comandate șe face ramburs cu numeral sau prin 
virament, iar expediereo lor, prin mesogerio, containere (ccola unde 
există stații de containere), sau prin mijloacele asociațiilor respective.

(5924)

• Fotbalul african după cele 
trei examene mondiale.

• Vii discuții în soecerul aus
triac privind micșorare# numă 
rului de echipe participante în 
prima ligă.

• ZAGALO anunță „11" -k 
brazilian : „Dați-mi pe Gerson 
vă adu? titlul mondial *1 în 
în 1974 1“

• Cruyff dezvăluie secretei: 
AJAXULUI.
• Rubricile permanente CAR 

NETUL SCRIITORULUI, PRIM 
PLAN, CARNET EXTERN. MA 
GAZIN, CAMPIONATE NAȚIO 
NALE PE GLOB, DIN FOTBA
LUL INTERNATIONAL.

C.FR


DISCUȚII DUPĂ „TROFEUL CARPATI"
 1 * *

JOC ÎN VITEZĂ, MOBILITATE ÎN ATAC Șl APĂRARE - 
ACESTEASÎNT ATU urile ACTUALEI REPREZENTATIVE

FEMININE DE HANDBAL A ROMÂNIEI
G. ZUGRAVESCU (ROMANIA) : ..A fost evidentă 

preocuparea pentru C.M. ’73“
întrecerea de la Iași a den 
ror că principalele forțe a) 
feminin au început campar 
a campionatului mondial d- 

spune, chiar și pe aceea a Jocsa: 
de la Montreal. Marea majoritate 
an avut un nivel valoric ridicat, 1 
de diezâ pentru victorie ceatritu 
realizarea unui spectacol atraetv. 2 Echipa României tinde să-?

joc de circulați— îe vise: 
compactă, in continuă mițea 

pe parcursul turneului uneie scad 
însă decît în trecut, hocăritosre 
realizarea succesului finsl — em 

mației și forma sportivă bună a majorită:;; e..~ 
sudura sufletească a echipierelor r.apcn_>; a t _t 
important.

3 După opinia mea, cele mai bune
a „Trofeului Carpați" au fost KARA TORT!
FLECK (Ungaria) și NADIRE IB.NDULA

I. TURCIN (U.R.S.S.) : „O întrecere de nivel tetaic faar 
ridicat"

1 Ediția a XIII-a a ..Trofeului Carp 
prilejuit o întrecere reușită, utilă : 
fruntașelor handbalului n»o:c - C 

zarea a fost foarte bună. Am patul w 
cu această ocazie marea popularitate de < 
bucură handbalul în Român; a N.. L 1 
petiției a fost foarte ridicat, aceasta la 
faptului că au lipsit în unele echipa 
jucătoare de primă mini

2 Mi-a plăcut echipa României. Ea 
foarte rapid, aruncă bine 1a poartă, 
scheme tactice moderne. Snt de

că angajamentul fizic prea tare poate .m-.c:'. 
asupra 
ții lui.

3Mi-aș permite să dau o listă puțin 
merită să fie secase în evidentă, pe

: -
otr

K

3

1

2

I*

joaca

părere

eficacității jocului, asupra framaa

merită să fie secase în evidență, per- : că la Ca
balistelor care au făcut un joc îndntâtcr ?. ::st 
că ZINAIDA TURCINA (Uniunea Sovietică), MAIfel, cred 

slavia), AGNETA BUJDOSO (Ungaria'. IRENE C 
CRISTINE HOCHMUTH-RICHTER CR. D. Gerv-r. « 
(România) au fost printre cele mai bune sțwrtive . r ; 
ediție a „Trofeului Carpați".

B. TOROK (UNGARIA) : „Trofeul Carpați — competiții 
Nr. 1 a anului*

A
vJEA Ota 

necA as:y

IA XIII-a ediție a .TtcCkJei 
disputată la Iasi, a fcsL firi 
competiția nr. 1 a ecesri;; xn in 

Iul feminin mondial. Deși a ccr„: 
tyganizarea a fost ireproșab-Lâ. Prc^m 
nuțios întocmit și respectet intoente_ 
juit zilnic două dert-v-uri de mare 
tate. Nivelul tehnic s-a situat te ce: 
înalte.

2 Echipa României — învfn^t'ore 
petiție — a avut o evoluție 
aceleia de la eampcoc.-tel as

Olanda. Jocul ei esa mx: cacs-v. i—-. —
puțin eficient tn atac Arrreocsn iu tLs: 
tru Rcza'.ia Șo$ o ;ș)nrai3oare desaeă se x-Lv.

■

(Urmare din pag l)

complicată de execuție. O recu
noaște însuși antrenorul Alekseev : 
„Viteza piruetei trebuie transfor- 
mată în putere de aruncare. Iată 
deficultatea. E nevoie deci de • 
apreciere extrem de exactă a mo
mentului favorabil, cind faz3 ela
nului se transferă în aruncarea 
proprîu-zisă. Momentul acesta pre
tinde o înaltă concentrare, un simț 
deosebit al echilibrului și firește 
mobilitate. Intrucît, insă, aruncă
torii de greutate sînt îndeobște ti
puri masive, devine clar că din 
punct de vedere fizic doar puțini 
atieți vor putea îndeplini condițiile 
ideale. Oricine știe că gabaritul, 
puterea și mobilitatea sînt greu de 
coordonat. Barișnikov este primul 
meu atlet proeminent care se de
dică noului stil. Printre tinerii a- 
runcători sînt și alții care vor să 
încerce. Nu știu dacă noua metodă 
va avea răsunet identic cu cel ai

Set ar
(dar cs

8 PW-
3

tecei : Doina Furcoi. Reprezentativa R 
titâ fizic, eu o mare forță de luptă. 
Etre jucătoarele care au evoluat la Iași, trei mi se 
tașa pria valoare si pregătire : OTTONE FLECK 
ARA TORTI (Iugoslavia) și ZINAIDA TVKCINA 
Sînt iasă de acord și cu faptul că ar mai putea f> 
â a vedetelor și alte jucătoare valoroase.

a fost omogenă,

par a se 
(Ungaria), 

(Uniunea 
incluse pe

II. BECKER (R. D. GERMANA): „Să nu uităm 
handbalul feminin a devenit sport olimpic !“

£Xl

1
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«sae evsi
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Finala campionatului nafional de sah

CONTRAOFENSIVA CIOCALTE

■3

jucătoare ! Totuși, 
a fruste* plutonului pe 
. MARA TORTI (Iugo-

realizată a’e
H-jSoche KAUM

petrt.e sahirirră de marele maestru 
FVrrxa GheoeV_ti.

In pruna rundă. Florin Gheor- 
c-j pceseLe albe) l-a învins în 

Juan 
(Iugo-

0
35 de mutări pe spaniolul 
Ma—jei Beijoru Liubojevici 
daria) a oștisat ta Medina (Spa- 
Kil S-au închegat remiză 
oeie: Arerbach iU-R-S-S.) 
trax iSoamaj. Robatsch
— K.ite.no; fUJLSS.),

S--i- a —
Ceietaite trei partide : 
<U R.S.S > — Vaîco (Spania), 
kai Ohnaiiwifi >) — Hug 

fi BUek (Uagaria) —
* -r»»"* —*. c-s-ț ’“tr’eruDt.

Xt!

parti-
- Po- 

(Austria) 
Andersson

(Iugoslavia). 
Polugaevski

Smei- 
(Elve- 
Panno

MIȘCARFA SPORTIVĂ DIS R.S.F. IUGOSLAVIA
PE CAFEA MARILOR AFIRMĂRI

La 29 noiembrie, popoarele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia sărbătoresc aniversa
rea a 27 de ani de la acel eve
niment de înaltă semnificație, în
scris în istoria țării, care a în
cununat lupta grea, plină de sa
crificii, dusă sub conducerea par
tidului comunist, pentru liberta
tea și independența patriei, pen
tru eliberarea națională și so
cială, pentru făurirea unei vieți 
noi, socialiste. Ziua Republicii, 
sărbătoarea națională a țării ve
cine și prietene,, este prilej de 
trecere în revistă a succeselor 
obținute în toate domeniile de 
activitate, pe calea socialismului.

în rîndul marilor realizări ob
ținute, în acești ani de adevărată 
înflorire a patriei, se cuprind, și 
acelea înscrise pe răbojul miș
cării sportive. Iubitorilor de sport 
din Iugoslavia le stă astăzi la 
dispoziție o excelentă bază ma
terială, asigurînd practicarea dis
ciplinelor necesare pentru căli- 
rea sănătății și ridicare a capa
cității de muncă. Pe întreg cu
prinsul țării s-au ridicat impună
toare edificii dedicate sportului, 
mari stadioane, săli de sport, ba
zine. Chiar în ultimul an, miș
carea sportivă iugoslavă a fost 
dotată c& modernele bazine olim
pice de la Varajdin, Rijeka și Za
dar ; o nouă sală a sporturilor 
la Zagreb, cu tribune pentru 
10.000 de locuri ;.o sală dedicată 
în special, handbalului, la Bje- 
lovar ; stadionul metalurgiștilor, 
în marele centru industri"' de la 
Zenița.

Belgradul, capitala țării, va 
primi în dar, chiar de Ziua Re
publicii, o nouă sală de box, în 
care se va disputa ediția 1973 a 
campionatelor europene de box 
amator. De asemenea, aci se află 
în plină construcție alte două ba
zine de dimensiuni olimpice, care 
vor găzdui, tot anul viitor, pri
ma ediție a campionatelor mon
diale de natație. Toate aceste re
marcabile dotări stimulează ac
tivitatea numeroșilor pasionați ai 
sportului, asigurînd totodată un 
ridicat nivel de pregătire pentru 
sportivii de performantă.

Titluri de campioni olimpici, 
mondiali, europeni și balcanici 
împodobesc și în acest an vitri
nele federațiilor de specialitate 
și marilor cluburi din Iugoslavia. 
Ele vorbesc convingător despre 
dezvoltarea deosebită pe care a 
luat-o sportul în această țară. 
Sportivii Iugoslaviei și-au adus o 
importantă contribuție la reușita 
ultimei ediții a Jocurilor Olim
pice de vară, desfășurate la Miin-
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99
Runda a 10-a a finalei campio

natului național masculin de șah, 
cu care turneul a trecut „ecuatorul" 
pare să fi dat semnalul „Contraofen
sivei Ciocâltea".

într-adevăr, campionul țării (ne
mulțumit el însuși de jocul prestat 
în prima parte a întrecerii, deși nu 
a pierdut nici o partidă) a hotărit 
să adopte un stil mai agresiv, să-și 
asume mai multe riscuri, să evite, 
pe cît posibil, simplificările. ^De
fensivii" șahului spun că „două re
mize echivalează cu o partidă cîș- 
tigată" ; adepții jocului _ ofensiv, 
dimpotrivă : „două remize înseamnă 
un punct pierdut".

în spiritul celor din urmă a abor
dat Ciocâltea întîlnirea cu Vaisman, 
un jucător tenace și bine pregătit 
teoretic dar care nu se află acum în 
cea mai bună formă. Chiar și în 
această situație, a-1 ataca pe cam
pionul Lașului nu este ușor, el a- 
vînd un remarcabil simț tactic. 
Ciocâltea, însă, s-a dezlănțuit^ în 
partidă, amintindu-ne zilele cind, 
fără povara consacrării, avea în
drăzneala să mizeze totul pe o carte,

Cefâ (Această mutare. Lt aparerti 
naturală, reprezintă o pierdere ce 
vreme, îngăduind albului să înceapă 
cu tempo atacul P" tancul regeiuL 
întîrzierea rocadei se va cover; fa
tală negrului). 12? 4 ! CTe4, IXXgS hi 
14.h3 C?8 (Abia acum se vede că 
tot planul lui Vaisman a fost ero
nat. După 14_h:g4. 15_h;gL albul 
continuă cu Rg2 și Thl ocupind cu 
piesele grele verticala _h*. Rocada 
mare l-ar expune unui atac foarte 
violent) lă.Tcl h^4 (Totuși), 16J>x4 
f6, l'.Nfl Nh6, lS.N;h6 CJ16. 19. 
Cbo ! (Dispariția nebunilor creează o 
slăbiciune cronică pe cimpur; negre, 
de care Ciocâltea va profita intr-un 
mod exemplar, didactic) 19_Dh7. 
2O.Rg2 ! (Un sacrificiu de pion de
parte calculat, care dă albului

~ -

APARAREA SICILIANA

Alb : Ciocâltea Negru : Vaisman
I.e4 c5, 2.Cf3 g6 (Siciliana a fost, 

în ultimii ani, deschiderea cel mai 
mult jucată în turnee și meciuri, 
studiată și analizată în nenumărate 
volume. Spre a-și aduce adversarul 
pe un teren virgin, Vaisman adoptă 
un sistem mai puțin uzitat). 3.c3 
Ng7, 4.Nc4 e6, 5.d4 c:d4 6.c:d4 d5, 
7.Nb5+ (Albul acceptă să schimbe 
nebunul inactiv al adversarului său, 
căpătînd în schimb, un centru 
foarte puternic) 7...Nd7, 8.N:d7 +
D:d7, 9.e5 Cc6, 10.0—0 Cge7, ll.Cc3

Marți dimineață, în cadrul între
ruptelor, a fost reluată o partidă 
foarte importantă pentru configura
ția primelor locuri ale clasamentului. 
aceea dintre Ghinda și Partos, în 
care ultimul avea avantajul unui 
pion. Prin jocul metodic și precis 
care îl caracterizează, maestrul plo
ieștean și-a accentuat treptat presiu
nea, a „exilat" regele advers pe pri
ma orizontală, obținînd o foarte pre
țioasă victorie, prin care s-a desprins 
la 1 punct de Ciocâltea (obligat să 
accepte remiza în întîlnirea netermi
nată cu Nacht). Alte două rezultate 
ale matineului de ieri : Dăneț — Vais
man 0—1 și Neamțu — Bondoc 1—0.

După amiază, în runda a U-a, 
Nacht (cu albele) n-a urmărit nimic 
mai mult decît remiza în partida 
cu Partos și liderul finalei a trebuit 
să-i îndeplinească dorința. In evi
dentă revenire de formă, Vaisman a
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dstigat prin atac la Șubă. iar L'b- 
gureanu [4 12 in uiiimele 6 partide I) 
a remizat, după o luptă interesantă, 
cu Ciocâltea. Complicații gre-j de cal
culat. intr-o adevărată furtună com
binative, s-au petrecu: la tabla In 
fața căreia jucau Ghizdavu și Bon
doc, ultimul aflat — ca de obicei — 
într-o cruntă criză de timp. Cîr.d a 
făcut mutările regulamentare, el a- 
vea o damă mai puțin, dar... a în
trerupt partida ! Ghinda l-a depășit 
pozițional pe Mozeț, avînd avantaj 
decisiv la întrerupere, iar Stanciu a 
cîștigat la Dăneț.

IN CLASAMENT: Partos 8 12, Cio
câltea 7 12, Mititelu 7, Ghinda (1). 
Ghizdavu (1). Neamțu (1), Nacht, 
Stanciu 6 12, Ghițescu (1). L'ngureanu 
6 etc.

Astăzi de la ora 16, runda a 12-a.

La ultima ediție a C E. de atletism, anul trecut la Helsinki, exce
lenta atletă iugoslavă Vera Nikolici trecea victorioasă linia de sosire 
a cursei de 800 m, cucerind medalia de aur și situindu-se in fruntea 

semifondistelor continentului

chen. Să ne amintim, în primul 
rînd, de excelenții echipieri ai 
reprezentativei de handbal a Iu
goslaviei, campioană olimpică. 
Tot în marea întrecere a elitelor 
a urcat pe prima treaotă a po
diumului și pugilistul Mate Par- 
lov, primul reprezentant al bo
xului iugoslav care adaugă tro
feelor cucerite anterior și meda
lia olimpică de aur.

Numele unor valoroși campioni 
și recordmani iugoslavi se bucură 
de o apreciere deosebită în opi
nia publică sportivă din întreaga 
lume. Este cazul atletei Vera 
Nikolici, cunoscuta performeră pe 
pistele de atletism. Sau acela al 
marilor maeștri ai șahului, Sve-
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la Amsterdam. Ajax joaca returul 
trecut pînă acum 
și Feyenoord Rof

' 7 -

al IlI-iea. 
nei runde 

sâ a-

acum p? 
si echipa 
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ca
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CAMPIONATE

Beograd (care a 
de Dukla Praga 
lercam), întîlnește pe Beroe Stara 
Zagora (care a eliminat, și ea, pe 
Austria Viena șj Honved Buda
pesta). Două echipe vest-eermane, 
F. C. Koln și Borussia Monchen- 
gladba:h (lipsită însă de Netzer, 
strategul echipei, accidentat), se vor 
întâlni intre ele intr-un alt meci 
ie atracție. în vreme ce la Setubal, 
Vitcria (calificată în dauna lui 
Zaglebie Sosnowiec și a Fiorenti
na... va încerca să străpungă beto
nul Iu; Internazionale. Echipa olan
deză Twente Entschede (pe locul 3 
in campionat, după Ajax și Feye* 
noord) va avea o sarcină grea îm-

.OPTIMILE"
CUPEI U.E.F.A.

Arcrct Erevan — F. C 
Kcisersiautem

F. C Ko!n — Borussia 
Moocheng loc bach

Steaua roșie Belgrad — 
Tosenham Hotspur

F. C Twente Enschede 
— Las Palmes

O. F. iC Beogmd — 
Bexe Stern Zngom

F. C Porto — Dynamo 
Dreiio

X^sona Seteid — In- 
temaz>c<ic'e Milano

Dfaomo Berlin — F. C 
LiaerpocL

■

cu Ț. S. K. A.
potriva spaniolilor de

• mas (care au izbutit 
surprinzător, pînă acum pe Torino 
și Slovan Bratislava), iar F.C. Porto 
(a trecut de C.F. Barcelona și F.C. 
Bruges) se va impune probabil, dar 
nu cu mare ușurință, în fața lui 
Dynamo Dresda. La Berlin, F. C. 
Liverpool — liderul în momentul 
de față al campionatului englez — 
va încerca să nu piardă în fața 
unei alte echipe din R. D. Germa
nă, Dynamo Berlin. Echipa engleză 
a trecut pînă acum de Eintracht 
Frankfurt și A.E.K. Atena, iar Dy
namo Berlin de Angers și Levski- 
Spartak Sofia. Un meci deschis ori
cărui rezultat este și cel de la 
Erevan, unde Ararat din locali
tate (locul 4 în campionatul unio
nal, recent încheiat), joacă în 
compania lui F. C. Kaiserslautern 
(a eliminat pe Stoke City și C.U.F. 
Barreirense).

Meciurile retur ale optimilor de 
finală ale „Cupei U.E.F.A." 
avea loc la 13 decembrie.

★
Tot azi, într-o'partidă restantă 

a turului II al C.C.E.. se joacă re
turul meciului' dintre Ajax Amster
dam și Ț S K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia Campionii olandezi nu 
vor avea, desigur, prea multe emo
ții în acest joc, dat fiind că și me
ciul tur, 
venit cu

Sofia .
la Las Pal- 

să elimine,

vor

disputat l^Scfia, le-a re- 
sccrul de ^-1.

PELE
D. GR.

IA ATITUDINE...

CAMPIONATE... CAMPIONATE

RIO DE JANEIRO, 28 (Agerpres). 
— Cu prilejul unei conferințe de 
presă, care a avut Ioc la Sao Pau
lo. celebrul fotbalist brazilian Pele 
a arătat că organizațiile 
trebuie să treacă la măsuri 
pentru ameliorarea condițiilor 
ale fotbaliștilor profesioniști, 
cest sens, Pele a prezentat 
propuneri menite să sprijine 
țele colegilor săi. Astfel, el _ _r__ 
că federația de fotbal și cluburile au 
datoria să îmbunătățească salariile 
jucătorilor. De asemenea, Pele a pro
pui întocmirea unor legi sociale pen
tru jucătorii de fotbal din Brazilia, 
aflați in pragul retragerii lor 
activitatea competițională.

sportive 
urgente 
de trai 
fn a- 
cîteva 

dolean- 
a spus

din

Nij- •eye- 
l.C. lb i IT 1 IF a

tozar Gligorici și Bora Ivkov, 
componenți ai echipei Iugoslaviei, 
clasată pe locul trei în ultima 
Olimpiadă șahistă desfășurată la 
Skoplje. Baschetbaliștii Ciosici și 
Simonovici au contribuit din plin 
la succesul reprezentativei țării, 
campioană mondială. Fotbaliști 
ca Geaici, Bojevici sau Holțer, 
mențin ridicat prestigiul sportu
lui cu balonul rotund, care ră- 
mîne. pe prima treaptă a popu
larității și în Iugoslavia.

Iată, într-o foarte succintă e- 
numerare, cîteva dintre succesele 
deosebite ale mișcării sportive 
din R.S.F. Iugoslavia, trainic a- 
șezată pe calea progresului și a 
marilor afirmări.

I

T£££X • TELEX
Localitatea italiană Aoste a găzduit me* 
ciul dintre selecționatele da ruby aie 
Italiei și Iugoslaviei, disputat în cadrul 
„Cupei Națiunilor — FIRA“. La capătul 
unui joc echilibrat, rugbyștii italieni 
obținut o victorie la limită cu scorul 
13—12 (9—6).

au 
de

deA luat sfîrșit turneul internațional 
tenis de la Buenos Aires. Proba de sim
plu bărbați a revenit jucătorului vest- 
german Karl Meiller, care a dispus în 
finală, cu 6—7, 2—6, 6—4, 6—4, 6—4, de 
argentineanul Guillermo Vilas. în finala 
concursului feminin, Virginia Wade (An
glia) a învins-o cu 6—4, 6—4 pe Fiorella 
Bonlcelli (Uruguay).
a
Echipa de tenis a R.F. a Germaniei s-a 
calificat pentru semifinalele Cupei euro
pene pe teren acoperit, învingînd forma
ția Cehoslovaciei, la Hanovra, cu scorul 
de 4—1. Ultimele trei partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezultate .’ 
Fassbender — Hutka 6—2, 5—7, 6—3; Hre- 
bec — Engert 6—4, 6—2; Fassbender, 
Pohmann — Hutka, Sinbera 6—3, 6—4.
S-au încheiat întrecerile pentru „Cupa 
U.R.S.S." la patinaj artistic feminin. Vic
toria a revenit reprezentantei orașului 
Moscova. Marina Sanaia. cu un total de 
235 puncte, urmată de Tatiana Oleneva 
(Leningrad) — 234,1 p. și Ludmila Ba- 
konlna (Moscova) — 233,55 p. Campioana 
unională Marina Titova, principala favo
rită a concursului, a avut o evoiuție 
neconcludentă, clasîndu-se pe locul patru.

La Riga, au luat sfîrșit întrecerile pri
mului campionat european de lupte 
sambo. La competiție a fost prezent și un lot de luptători japonezi. Campiona
tul a fost dominat de sportivii sovietici, 
care au cucerit opt medalii de aur si cite două de argint și bronz. Iată eîsti- 
gătorii la diversele categorii de greu
tate : 58 kg — Kiullenen (U.R.S.S.): 60 kg — Gherasimov (U.R.S.S.); 62 kg — 
Hoș (U.R.S.S.); 70 kg — Nevrozov
(U.R.S.S.): 75 kg — Fedorov (U.R.S.S.) ; 80 kg — Ezerkas (U.R.S.S.); 85 kg — Ni- 
sinaka (Japonia); 93 kg — Sato (Japo
nia) : 100 kg — Novikov (U.R.S.S.); peste 100 kg — Kuznețov (U.R.S.S.).■
Partida centrală a rundei a 7-a în tur
neul de șah de la San Antonio (Texas) 
s-a disputat între marii maeștri sovietici 
Tigran Petrosian și Anatoli Karpov. 
Partida s-a încheiat remiză, după 29 de 
mutări. Același rezultat a fost consem
nat șl în partidele Keres — Suttles si 
Kaplan — Byrne, Hort a cîștigat Ia 
Browne, iar Larsen l-a învins pe Saidy. 
Celelalte partide, printre care și Campos 
— Mecking, s-au întrerupt. în clasament 
continuă să conducă Karpov (U.R.S.S.) 
cu 5 (1) p, urmat de Keres (U.R.S.S.) — 
4 (2) p, Larsen (Danemarca) — 31/, (2) p, Petrosian (U.R.S.S.) — 3'/2 (1) p.

I.a Reims s-a desfășurat revanșa meciu
lui internațional de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Franței, și Danemarcei. Și de data aceasta victoria a re
venit gazdelor, care au cîștigat cu scorul 
de 2—1 (1—1, 0—9, l--0).;j:n primul joc, 
disputat Ia Asmeres, frăricczli au terminat învingători c:i-6—3.

Continuîndu-și turneul tn Franța, e- 
chipa masculină de volei Dukla Praga a 
jucat la Calais în compania unei selec
ționate locale. Voleibaliștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul de 3—0 (15—9, 15—11, 15—5).

RGOSLAVIA (etapa a l»-a> : B?r — 
Otunpia Ljubljana 1—4 ; Zelezn-.car Sa
rajevo — Sarajevo 1—1; Steaua Ko-:-« 
Be;grad — S.oboda Tuzla 3—1: Borac 
Bar-a Luka — Partizan Belgrad 4—J: 
Ha.-duk Spiit — Radnicki N-.ș î—4: Velez 
Mostar — Vardar skopiie 4—0: Spartok 
Subouța — O.F.K. Beograd 1—î: Celik 
Zerika — Sutjeska 2—0; Dynamo Za
greb — Vojvodlna Nori Sad 2—1. Clasa
ment : L. Steaua Roșie Belgrad — 23 p: 
î. Velez Mostar — 20 p: 3. Zelezn-uiar 
Sarajevo — 16 p.

OLANDA (etapa a 14-a): N.E.C. 
soegen — F.C. Amsterdam 1—0; 
noord Rotterdam — Haarlem 1—0;
Grc.-.;.vgen — Alkmaar 4—2; N.A.C. 
Breda — M.V.V. Maastricht 1—1; Ajax 
Amsterdam — Excelsior Rotterdam 8—3: 
Tv. ente Enschede — F.C. den Haad 2—0: 
F.C. Vtrecht — F.C. den Bosch 1—0. Cla
sament : i. Ajax — 24 p; (golaveraj 
59—7); 2. Feyenoord — 24 p (34—7); X 
Twente Enschede — 21 p.CEHOSLOVACIA (etapa a 15-a): Dukla 
Praza — Slovan Bratislava 2—1; Union 
Teolice — Slavia Praga 2—0; Spartak 
Trnava — A.C. Nitra 3—0; Lokomotrv 
Kosice — VSS Kosice 1—0; Skoda Plsen 
— TZ Trinec 3—2; Zbrojovka Brno — 
Spartak Hradec Kralove 3—0: Banik Os
trava — Tatran Preșov 2—0: Sparta Pra
ga — ZVL Jilina 3—1. Clasament : 1. Spartak Trnava — 21 p; 2. Tatran Pre
șov — 21 p; 3. ZVL Jilina — 19 p.

FRANȚA (etapa a 16-a) : Angers — 
Valenciennes 5—1; Bordeaux — Marseille 
2—1: Strasbourg — ~ 
Bastia 1—0: Nimes 
dan — F.C. Paris Etienne 2—0: Red Star 
Metz — Sochaux2— 4. Clasament : 1. Nice — 26 p; 2. Nan
tes — 21 p: 3 Marseille 20 p.

BULGARIA (etapa a 13-a) : Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia — Pernik
3— 0; Slavia Sofia — Akademik Sofia

LA BARCELONA

START ÎN „TURNEUL CAMPIONILOR»

Rennes 2—1; Nice — 
— Nancy 2—1; Se- 
3—1: Ajaccio — st.

Reims 1—2; 
2—1: Lyon — Nantes

în sala sporturilor „Blau Grana" 
din Barcelona au început aseară' 
întâlnirile cin cadrul „Turneului 
Campionilor", reunind pe cei opt 
tenismeni clasați in primele locuri 
în Marele Premiu — F.I.L.T.

S-au jucat la început întâlnirile 
din grapa B preliminară. Primii au 
intrat pe teren jucătorii americani 
Stan Smith și Jimmy Connors, care 
și-au disputat partida inaugurală. 
Tînărul Connors a început foarte 
bine, cistigînd primul set. El a con
dus și îr> al doilea, dar Smith reu
șește să egaleze și apoi să ia con-

ducerea. După o oră și 
nute de joc, Stan Smith 
3—6, 6—2, 7—5.

în a doua partidă, 
cehoslovac 
neașteptat

47 de mi- 
cîștigă cu

tenismanul
Jan Kodes a reușit o 
de rapidă victorie (51

minute) în fața spaniolului Andres 
Gimeno : 6—3, 6—2.

La ora cind închidem ediția, 
prima gală continuă cu partidele 
Năstase — Gorman și Orantes — 
Hewitt.

în apropiatul 
UN MECI MECKING

Janeiro se anunță că Fede-Din R!o de
ra;;a braziliană de șah intenționează să organizeze.un meci neoficial intre deți
nătorul titlului mondial, marele maestru 
american Robert Fischer și campionul brazilian Henrique Meckjig. tn virstă de 
ta de ani. Mecking s-a întilnit, în cursul 
carierei sale, de două ori cu Bobby

sezon
— FISCHER ?
Fischer. Americanul a cîștigat o oartldS 
iar cealaltă s-a încheiat remiză.

Meciul ar urma să aibă loc la siîrșitul 
lunii ianuarie 1973, Ia Sao Paulo, tn pre
zent, Henrique Mecking participă la tur
neul internațional de șah de Ia San An
tonio (Texas).
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