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9,7 mi-
• producția globală 
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lizări preliminate — 
1 ioane lei.

măreței sărbători vor fi înde
plinite astfel (cifre prelimi
nate :GHANA” DIN BARCELONA

Succesele de pînă acum 
colectivului de muncă de 
Fabrica de mașini casnice 
August" nu pot fl detașate 
aportul substanțial alLA „PALAU BLAU
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ANUL XXVIII

TRADIȚIONALA 
DE SFlRȘIT

A ZIARUlUI NOSTRU

CARE VOR FI

PRIMII
10 SPORTIVI 

ROMÂNI
AI ANULUI 

1972?
Ca în fiecare an, ziarul 

nostru organizează tradiți
onala anchetă de sfîrșit de 
an pentru desemnarea pri
milor 10 SPORTIVI Al A- 
NULUI 1972, după gradul 
de popularitate în rina’u- 
rile iubitorilor de sport din 
țara noastră.

Cititorii noștri sînt invi
tați să ne trimită, cu în
cepere de azi, preferințele 
lor, în ordine de la 1 Ia 10, 
fie prin scrisori, fie prin 
cărți poștale, pe adresa 
ziarului nostru, cu menți 
nea rZ"7.~ ‘ 
'72. Ca de 
Rll CARE 
ORDINEA 
LOR MAI 
SPORTIVI 
VOR PRIMI PREMII.

lui nostru, cu mențiiț- 
PENTRU CONCURS 

obicei, CITITO- 
VOR INDICA 

FINALĂ A CE- 
POPULARI 10 

Al ANULUI

ZIAR AU.OONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

„TURNEUL CAMPIONILOR
ÎNAINTEA DECIZIEI FINALE

Ilie Năstase
întreg sezon,

încheie victorios ,.duelul11 unui
cu Manuel Orantes

Palatul albastru-violet 
lui barcelonez a fost 
seara tîrziu 
nopții, la ultimele meciuri din pre
liminariile „Turneului campionilor". 
Fără nici o surpriză (decît poate în- 
frîngerea-k.o. aplicată de Smith lui 
Kodes), epilogul primei părți a ma
rii întreceri 
sfințit,

al sportu- 
martor, joi 

și apoi după miezul

a așilor rachetei a con- 
tabelele cu rezultate,

ION TIRIAC... COMENTEAZĂ !

ARBITRUL DE FOTBAL V. PĂDURE AN U
SUSPENDAT PINA

Colegiul central al arbitrilor de 
fotbal a analizat, în ședința ținută 
aseară, arbitrajul prestat de arbitrul 
V. Pădureanu la meciul C.S.M. Re
șița — Univ. Craiova, din campio
natul diviziei A, și a hotărît sus
pendarea sa pînă la data de 1 mai

LA 1 MAI 1973
1973 pentru „efectuarea unui arbi
traj necorespunzător, care a compro
mis in bună măsură spectacolul 
sportiv” (art. 245, al. d pct. 7 din 
Regulamentul de organizare a acti
vității fotbalistice).

ceea
două _ _______
lipsesc cei doi fruntași ai Marelui 
Premiu F.I.L.T.. Ilie Năstase și Stan 
Smith. Iar lor li se adaugă cei mai 
în formă dintre reprezentanții tine
rei generații de tenismeni, ameri- 
-canii Jimmy Connors și Tom Gor
man. Marii învinși sînt, în primul 
rînd, corifeii spanioli Manuel Oran- 
tes și Andres Gimeno, precum și 
cehoslovacul Jan Kodes, laureat al 
„internaționalelor" de la Barcelona, 
disputate cu o lună în urmă.

Faptul că Orantes și Gimeno au 
eșuat de la primele lor confrun
tări cu campionii oaspeți explică și 
afluența destul de redusă a specta
torilor, la primele gale. Tribunele 
de la .Blau Grana" n-au putut fi 
completate oecit pînă la jumătate 
din capacitatea lor, dar interesul 
spectatorilor va crește, desigur, la 
semifinale și finală. Prin fața lor 
evoluează acum „cvartetul" celor 
mai buni jucători din lume, la ora 
actuală ; cei care aspiră la ultimul 
trofeu pus in joc, înaintea căderii 
de cortină în sezonul internațional 
al sportului alb.

In meciul-vedetă al serii de joi. 
Ilie Năstase l-a întilnit pe primul 
reprezentant al tenisului iberic. Ma
nuel Orantes. Era un meci cu miză 
mai mult pentru noul ..Manolo" (pe 
cel vechi. Santana, micul ecran ni-1 
arată acum în tribună), care-și în- ► 
cerca ultima șansă pentru calificare, 
în timp ce Năstase era aproape scu
tit de emoții, avînd ca și asigurat 
locul în semifinale, cu două victo
rii Ia activ și cel mai bun set-ave- 
raj. Par Ilie avea de tranșat o 
rivalitate directă cu fostul lider al 
Marelui Premiu, cu care se tntîlnise 
de patru ori pînă acum, împărțind 
------------------------------- - ------------r 

(Continuare tn pag a 4 a)

ce se conturase din primele 
zile de joc. Din semifinale, nu

ILIE NĂSTASE
Desene de Al. CLENCIU

Racordate la înalta tensiune 
a activității oamenilor muncii 
din patria noastră, a întregu
lui popor, dornice să înfăp
tuiască realizări deosebite, co
lectivele de muncă din munici
piul Satu Mare desfășoară, cu 
un puternic entuziasm, întrece
rea socialistă în întîmpinarea 
celei de a XXV-a aniversări a 
Republicii. Aici, la Satu Mare, 
întreaga capacitate, întreaga 
activitate a oamenilor, se sub
ordonează chemării partidului: 
„Cincinalul înainte de termen!" 

Rezultate dintre cele mai 
frumoase obțin muncitorii, teh
nicienii și inginerii fabricii de 
mașini casnice emailate „23 Au
gust", una din marile unități 
economice ale municipiului.

în primele 10 luni ale aces
tui an, principalii indicatori au 
fost realizați după cum ur
mează : planul producției glo
bale in proporție de 101,8 la 
sută, planul producției marfă — 
1(12 la sută, planul producției 
marfă vîndută și încasată — 
103 la sută, productivitatea me
die pe salariat 
sută, iar beneficiile 
ție de 105 la sută, 
preliminare, acești 
vor fi îndepliniți 
anului în proporție 
sută (producția globală) și 102,6 
la sută (producția marfă).

Angajamentele peste plan 
asumate în vederea cinstirii

• producția marfă :• producția marfă : angaja
ment — 5 milioane lei, reali
zări preliminate — 8 milioane 
lei.

• producția marfă vîndută 
și încasată : angajament — 5 
milioane lei, realizări prelimi
nate — 8 milioane lei.

• economii de metal : anga
jament — 300 tone ; realizări 
preliminate — 400 tone.

ala 
la 

„23 
de 

aportul substanțial N al unor 
foști sportivi, al unor sportivi 
in activitate, al unor activiști 
sportivi, printre care : foștii 
fotbaliști divizionari Andrei 
Laziii (muncitor Ia sculărie) și 
Vasile Szolomajer (maistru la 
secția de turnătorie, inovator), 
boxerul Vasile Cosmuța (mun
citor la secția de _ emallaj), 
scrimerul fruntaș Vasile Mezei 
(maistru la secția de sculărie), 
Augustin Weselovski, antrenor 
și sportiv la tir cu arcul (teh
nician la serviciul de proiec
tări), popicarul Iosif Blaga 
(lăcătuș la secția de Întreține
re), Vasile Tucșa, jucător ✓Se 
tenis de masă (tehnician la 
serviciul de proiectări).

Ștefan VIDA — coresp.

ÎN DISCUȚIE

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL
Continuăm ancheta noastră, solicitînd părerile unui fost apreciat portar ol 

echipelor Dinamo București și Farul, Deci, IULIU UTU față in față cu cele trei 
întrebări „clasice* :

1. Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale ?
Astăzi răspunde

2. Cum vedeți imbunâtâțirea jocului tricolorilor ?

3. Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei maxime in

mai 1973 ?

1 Ultimele evoluții ale echipei na
ționale nu m-au convins. S-a 

jucat plat, fără vlagă, fără cu
loare și cred că principala de

fecțiune a formației a fost una de 
ordin psihic. Este greu de presupus 
că niște internaționali merituoși ieri, 
au uitat astăzi acest joc, cu atît mai 
mult cu cit o doză obiectivă de ru
tină s-a 1 adăugat în panoplia repre
zentativei. Desigur, meciurile „în dis
cuție" sînt acelea cu Finlanda și Al
bania. La Helsinki, o greșeală indi
viduală a lui Răducanu (îl socotesc, 
totuși, cel mai bun portar al nostru!) 
ne-a costat victoria, dar ansamblul 
jocului nu a îndreptățit un triumf 
clar pentru partea noastră. La Bucu
rești. o formație, zic eu, modestă ca 
Albania, a fost învinsă cu relativă 
dificultate. Și într-un meci și în ce
lălalt, ceea ce a Izbit neplăcut a fost 
puținătatea fazelor ofensive, conju
gată cu slaba putere de a le finaliza. 
Cu alte cuvinte, forța de șoc a națio
nalei aste în suferință și poate aici 
ar trebui insistat.

2 Nu știu cum, dar parcă echi
pa reprezentativă joacă 
deandoaselea i accelerează 
ritmul la mijlocul terenului 

și își frînează elanul în zona de fi
nalizare. Lipsesc șuturile dintr-o bu
cată, direct pe poartă. Desigur, gă
sirea unul jucător foarte penetrant,

cu calități adecvate, ar rezolva pro
blema. dar cu siguranță, dacă1 ar e- 
xista un asemenea fotbalist, prof. 
Angelo Niculescu ar fi nrimul care 
l-ar convoca la lot. Se impune totuși 
o căutare atentă in continuare, și ti
tularizarea elementelor tinere ar tre 
bui pusă în practică fără ezitare. De 
altfel, așa s-a procedat Și acum pa
tru ani cînd „naționala" a jucat pe 
Wembley și. o vreme, fotbalul ’ nostru 
a cules roade bogate. Eu nu Contest 
valoarea actualilor titulari, dar dacă 
vreunul dintre ei acuză o uzură ne
recuperabilă înlocuirea se impune 
în virtutea principiului după care 
selecția cea mai eficace se face in 
funcție de forma jucătorilor, nici
decum în virtutea sentimentelor.

S-a vorbit mult în ultimul timp 
de un decalaj fizic care separă na
ționala ' ’ ’ Î."__I_I _
vansat. Aici, prof. Niculescu nu are 
nici o .I„Z.__ „H"__ ____________
face la convocările lotului, cu ea se 
vine de la echipa de club. Eu am 
cunoscut și alte școli de fotbal, din 
străinătate, și am constatat că de- 
obicei. jucătorii fără capacitate fizică 
se autoelimină, neputînd suporta ri
gorile pregătirilor. Antrenorul nu 
trebuie să se intereseze niciodată 
cînd te-aî culcat, ce ai mîncat, etc. 
Te supune la 4—5 antrenamente pe 
săptămînă. de o oră și jumătate fie
care, atît de intensive și de dificile,

IULIU UȚU

r;

noastră de fotbalul foarte a-
vină. Pregătirea fizică nu se

RETROSPECTIVĂ 1972

incit capitulezi dacă 
propria recuperare.

nu ai grijă de

3 0 conlucrare „. ____ . I _ |
trenorii de la cluburi în sco
pul aducerii jucătorilor în 
formă ideală. Iar în perioada 

de întrerupere a campionatului, trei 
săptămîni de odihnă totală și un tur
neu de 14 zile cu maximum patru 
jocuri de verificare. Turneele lungi, 
cu pauze mari intre, jocuri si cu un 
program încărcat sînt dăunătoare. Nu 
odată s-a făcut rabat la această teză 
și ar fi cazul, ca acum, să nu se mai 
cadă în această greșeală. Pentru că 
ar putea să fie fatal.

3trer 
pul

profundă cu an-

ȘCOALA - UNITATE DE BAZĂ
A ATLETISMULUI NOSTRU

• Cerință esențială : contribuția la pregătirea fizică a tinerei generații 
mul start al unor reale talente • între buget

— 101 la
in propor- 
După date 

indicatori 
la sfîrșitul 
de 102,7 la

CUPA SINDICATELOR

în aceste zile 
dintre salariații 
Poligrafic „Casa 
ticipă la una dintre cele mai 
atractive manifestări organiza
te de către asociația sportivă 
a C.P.B., în colaborare cu or
ganizația U.T C. din combinat 
Este vorba

o mare parte 
Combinatului 

Scînteii" par-

de „Cupa Tipogra-

BACAUANE“ LA FOTBAL

c

*
*

*

l

Semifinalele „Turneului cair.pio- 

(Nâstaseni lor"
Smith

după

rului,

Connors și

— Gorman) au început 

ora închiderii ediției zia- 

astfel incit rezultatele lor,

însoțite de un amplu comenta

riu, vor fi publicate in numărul

de miine.

Consiliul sindical al județu-
i Bacău, în colaborare cu 

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport, a organi
zat, in cinstea aniversării Re
publicii. „Cupa sindicatelor 
băcăuane" la fotbal, cu parti
ciparea echipelor divizionare 
..C", Textila Buhuși, Oituz Tg. 
Ocna. Trotușul și Constructo
rul Orașul Gi. Gheorghiu-Dej, 
Letea Bacău, Minerul Ccmă- 
r.esti. Petrolul Moinești și 
Energia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. lidera de toamnă a cam
pionatului județean Bacău.

Jocurile au fost urmărite de 
un mare număr de spectatori, 
deși timpul a fost, in general,

nefavorabil 
Semifinalele ’ și finalele 
disputat pe stadionul „Energia’* 
din Orașul Gh. Gheorghru-Dej. 
Pe locul întîi în clasamentul 
general s-a situat echipa aso
ciației sportive Trotușul, care 
a cîștigat Cupa, primind drept 
premiu un rînd de echipament 
complet de fotbal, acordat de 
către Consiliul sindical jude
țean Bacău. Pe locul II, spre 
surprinderea generală, s-a cla
sat tînăra echipă a asociației 
sportive Energia, iar pe locyrile 
III și IV, echipele Petrolul 
Moinești și Oituz Tg. Ocna.

și terenurile grele, 
s-au

Gb. GRUNZU, coresp.

și 
T_____  _______ . fi
zice de bază, tinde în ultimii ani să-și 
apropie tot mai multe contingente de 
mici practicanți ai sportului. Și a- 
ceasta nu numai din dorința, firească 
oricărei discipline sportive, de a-și 
lărgi schimbul de mîine, ci și din 
necesități ale metodicii antrenamentu
lui modern, care condiționează for
marea viitorilor performeri de o 
pregătire generală (si uneori chiar 
specifică) timpurie. Intrucît atletis
mul poate aduce o contribuție esen
țială în această pregătire fizică a ti
nerei generații, rolul de prim plan 
care i se acordă în sistemul unități
lor școlare cu profil sportiv — larg 
deschise pentru elevii cu aptitudini — 
apare pe deplin justificat. Aceeași ra-

Atletismul, sport al iscusinței 
șlefuirii migăloase a unor calități

j • O rețea specializată 
ți randament • Rezultate pe hîrtie, neconfirmate 

naționale

ar trebui să impulsioneze, pu- 
în practică a prevederilor pro- 

h de educație fizică (care atestă
țiune 
nerea 
grame! de educație fizică (care atestă 
atletismul ca element de bază), uni
tăților specializate revenindu-le obli
gația de a-i conecta pe cei mai ta- 
lentați elevi la circuitul performan
ței.

Școala, în general, și sistemul șco
lilor cu profil sportiv, în special, tre
buie să constituie, deci, veriga de 
bază a atletismului românesc, în care 
se formează — într-o primă și defi
nitorie perioadă — speranțele atletis
mului de performanță din țara noas
tră. Primul start — la propriu și la 
figurat — spre măiestria sportivă al 
Mihaelei Peneș, Argentinei 
Valeriei ‘ .
Marianei Goth, Elenei Vintilă, al lui 
Csaba Doșa, Șerban loan, Dinu Piș-

Menis,
Bufanu, Corneliei Popescu,

extinsă • ,Pri- 
la campionate

Vulescu,Roxana
elevă a Liceului 35 
cu program de edu
cație fizică din 
București, una din 
speranțele de la care 
se așteaptă confir
marea internațională.

Foto:
Paul ROMOȘAN

ful“, competiție ce se desfășoa
ră în cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

întrecerile, la fotbal, volei, 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
șah și popice, au reușit să a- 
tragă un mare număr dintre 
membrii asociației, fie în ca
litate de competitori, fie în s- 
ceea de spectatori sau supor
teri. Așa se explică participa
rea masivă de echipe și jucă
tori care își dispută întîietatea, 
pe terenurile și în sălile de 
sport ale asociației, ca și pre
zența la întreceri a unui nume
ros public.

La actuala ediție a „Cupei 
Tipograful", ținta tuturor „a- 
tacurilor" este secția tief-druck, 
cîștigătoarea de anul trecut a 
Cupei. Rivalele acesteia și a- 
nume zincografia, linotipul, le- 
gătoria, zețăria, legătoria 
artă, offset-ul și fabrica 
mecanică poligrafică și-au 
cătuit „planuri de bătaie"
taliate, după care, sportivii ce 
le reprezintă luptă să-și 
orie victoria. Și lupta 
dîrză. Cine va clștiga în 
an „Cupa Tipograful" ?

de 
de 
al- 
de-

apro- 
este 

acest

IN BIROUL COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P. C. R

0 DEZBATERE RODNICĂ Șl EXIGENTĂ
A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Pe ordinea de zi a unei recente ședințe a biroului Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.P., la care au luat parte și nțembrii Comitetului 
executiv al Consiliului popular județean, a figurat ca punct de dezbatere 
modul cum se desfășoară activitatea de educație fizică și sport, dacă 
amplitudinea ei corespunde ritmului impresionant de dezvoltare econo
mică, socială și culturală înregistrat In ultimii ani de către1 acest județ, 
ca urmare a politicii înțelepte a partidului nostru care urmărește 
vent ridicarea la un înalt nivel de civilizație și bunăstare a patriei 
în totalitatea ei.

!» 
consec- 
noastre.

• Idei ți metode cu o lar
gă aplicativitate practică • 
Sub scutul fragil al lipsei de 

bază materială • „Trepte" care lipsesc pe scara normala a 
activităților de masă • „Susținătorii** trebuie să aibă pe 
cine să-., susțină I • „Este necesar un liceu cu program de 
educație fizică la Alexandria* • Valoarea oricărei acțiuni se 
măsoară prin eficiența și finalitatea ei.

O asemenea dezbatere îmbrățișează, 
fără îndoială, un teritoriu tematic 
foarte vast, practic imposibil de pros
pectat în timpul limitat, al unei reu
niuni cu un caracter operativ, emina
mente de lucru. Tocmai de aceea, 
pentru a nu dilua discuțiile și anali
za, cum se intîmplă atunci cînd se 
încearcă abordarea sumară a TUTU
ROR problemelor, materialul supus 
discuției s-a referit, în principal, la 
creșterea bazei materiale necesare 
practicării exerețiilor fizice și — în 
acest context — a analizat acivita- 
tea depusă de organele și organiza
țiile cu atribuții și responsabilități 
în domeniul educației fizice, stabilite 
prin „Legea sportului",

Un succint bilanț ne arată 
înregistrat realizări notabile 
domeniu. La Alexandria, 
s-a extins perimetrul vechiului sta
dion, s-a amenajat, in imediata Iui 
apropiere, un ștrand (cu un bazin de 
dimensiuni olimpice și un altul pen
tru copii), este în curs de finisare 
un modern poligon de tir, cu 24 linii 
de tragere. S-au efectuat lucrări de 
împrejmuire, umplutură, sistematiza
re. prefigurindu-se in linii mari 
viitoarea „zonă sportivă' a orașului, 
care se va completa in viitor cu o

că s-au 
In acest 

de pildă,

sală de 1500 metri patrați, o pistă 
regulamentară de atletism, terenuri 
de tenis, baschet, handbal și volei. 
Tot în capitala județului s-a con
struit o frumoasă sală de gimnasti
că, în curtea Școlii generale nr. 3, 
și s-a amenajat o zonă de agrement 
care asigură condiții de practicare a 
canotajului popular.

Și în alte localități, peisajul s-a 
îmbogățit cu amenajări sportive : la 
Videle, Roșiori de Vede, Turnu Mă
gurele. Lucruri demne de evidențiat 
s-au înfăptuit și la sate : 12 noi te
renuri de fotbal, 15 popicarii sim
ple ș.a.

La această amplă acțiune de con
solidare a bazei materiale au parti
cipat cu tragere de inimă, numeroși 
locuitori ai județului, tineri și vîrst- 
nici, care au depus un volum im-

presionant de muncă, de ordinul a 
sute și sute de mii de ore. în felul 
acesta, 
obiectiv 
țial, cu aceiași 
tua un 
sportive.

prețul 
a fost

volum

de cost al fiecărui 
redus în mod substan- 
bani putîndu-se efec- 
sporit de amenajări

★
Este de la sine înțeles, că bene

ficiind de condiții mai bune, mișca
rea sportivă teleormăneană a putut 
înregistra și ea un salt de calitate, 
în județ activează acum peste 300 
de asociații (în întreprinderi și in
stituții, școli, cooperative meșteșugă
rești, la sate), există 143 secții afilia
te. cu 2 300 de sportivi legitimați, 98

Valeria CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)
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Este incontestabil că în perioada 
care a trecut de la noua organizare 
administrativă a țării, zestrea spor
tivă a județului Teleorman a crescut 
în mod considerabil. Sub îndrumarea 
Comitetului județean de partid, cu 
sprijinul Consiliului popular jude
țean, acțiunea aceasta a fost îndrep
tată în cîteva direcții principale :

• Dezvoltarea cu precădere a ba
zelor sportive mari, existente în ora
șe, și sporirea gradului lor de com
plexitate, astfel incit ele să poată a- 
sigura practicarea în bune condițiuni 
a 4—5 discipline ;

• Amenajarea într-un 
nut de terenuri sportive 
școli și la sate ;

• Crearea unor nuclee 
parcuri, cartiere noi, în incinta uni
tăților industrial-economice ;

• Prevederea cu strictețe a spații
lor necesare activității sportive în 
planurile de sistematizare ale tutu
ror orașelor și satelar de pe terito
riul județului.

ritm susți- 
simple in

sportive în

• Constanța Marincea (cu 435 p.d.) ți Constantin 
Rădulescu (cu 942 p.d.) conduc după primele schim
buri • întrecerile continuă, astăzi, la arena Voința

„CUPA CARPAȚI“ LA POPICE

din

• cu 
ai 

Elena 
iugoslavul 

precum

REZULTATE REMARCABILE

Ajunsă la a Vl-a ediție, competi
ția internațională „Trofeul orașului 
București" la popice, transformată 
din acest an In „Cupa Carpați", a în
ceput ieri după-amiază pe cele șase 
piste ale arenei Voința din Capitală. 
La întreceri sînt prezenți peste 80 
de sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia, Franța. Iugoslavia. Po
lonia, Ungaria, R. D. Germană și

România, în frunte 
actualii campioni 
lumii, românca 1 
Trandafir și 
Nikolas Dragas, 
și alți popicari cii nume 
consacrate în arena mon
dială. Prin- urmare, con
cursul de Ia București, 
care a intrat în tradiția 
.■narilor confruntări, este 
onorat de o participare 
de elită. Se joacă turneu 
individual (numai tur).

Alături de vedetele 
arenei internaționale evo
luează și o serie de ju
niori și seniori care s-au 
evidențiat în campiona
tul nostru divizionar, ei 
fiind primii care au luat 
contactul cu pistele. Ma
rea majoritate 
toarelor și 
care șiJau 
tîietatea 
inaugurală 
înălțimea 
obținînd rezultate de valoare eu-, 
ropeană și chiar mondială. In , mod 
deosebit au atras atenția spectatori
lor bucureșteanca Constanța Marin
cea și feroviarul Constantin Rădu
lescu. Lansînd bila cu precizia unui... 
metronom, ei au doborît 435 și, res
pectiv, 942 de popice. Aceste cifre 
îi situează printre principalii candi
dați ia locurile laureate, care vor 
intra astăzi în concurs

CLASAMENTELE DUPĂ PRIME
LE SCHIMBURI : feminin. 1. Con
stanța Marincea (Voința Buc) 435 p.d.,

1 a jucă- 
jucătorilor 

disputat- în- 
în reuniunea 

au fost la 
concursului, 

rezultate de

Tînărul reșițecin Erwin Pecoli numărat 
printre animatorii primei reuniuni; iaiă-l în 

plin efort.
2. Maria Ștanca (C.S.M. Reșița) 427 
p.d., 3. Margareta Bordei (Gloria 
Buc.), 418 p.d., 4. Elena Rada (Ceta
tea Giurgiu) 413 p.d., 5. Maria Po
pescu (Rapid Buc.) 410 p.d. Masculin 
— 1. C. Rădulescu (Rapid Buc.) 942 
p.d., 2. C. Voicu (Voința Buc.) 908 

. p.d., 3. E. Pecoli (Olimpia Reșița)
895 p.d., 4. I. Dumitru (Const Buc,)
858 p.d., 5. P. Branchi (Const. Buc.) 
853 p.d.

întrecerile continuă azi, de Ia ora 8.
Troian IOANIȚESCU

MllNE, LA PALATUL PIONIERILOR

talu, Vasile Bogdan și alții — 
cuți performeri, încununați cu 
naționale și învingători în mari com
petiții internaționale — s-a desfășu
rat în școală. Schimbul de azi al șta
fetei are printre purtători pe Roxana

cunos- 
titluri

Vulescu, Marin Iordan, Liliana Leau, 
Dorel Cristudor, ca să ne oprim doar 
la cîteva exemple din rîndul atleților 
școlari, componenți de bază ai echi
pelor naționale de juniori în anul 
1972,

La această oră, sistemul atletismu
lui școlar de performanță înglobează

Paul SLAVESCU 
Vladimir MORARU

(Continuare tn pag. a 2-a)

„PALETA DE AUR“
In organizarea clubului sportiv, 

„Cutezătorii" sala mare de sport a • 
Palatului Pionierilor din Bucu
rești va găzdui mîine, începind de

9, un mare concurs de tenisla ora
de masă — „Paleta de aur", deschis 
micilor mînuitori ai paletei și min
gii de celuloid, nelegitimați,
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i PATINAJ PE LITORAL
„PREMIERA" SPORTIVA HIVERNALA

La Constanța, asistind la vernisajul „Patinoarului Tineretu'ji
Ne-am obișnuit să asociem fru

musețile litoralului doar cu bucuria 
ce ți-o dau zilele de vacanță esti
vală, sub soarele făcînd să seînte- 
ieze argintul plajelor. Iată, de săp- 
tămîna trecută, Constanța vine să 
ofere oaspeților săi șl alte clipe de 
relaxare, prin intermediul sportu
rilor de iarnă. Un nou patinoar ar
tificial, splendidă dotare sportivă, 
este pus la dispoziția iubitorilor de 
hochei și patinaj, în marele nostru 
oraș portuar. Și ceea ce altădată 
putea părea surprinzător, face par
te astăzi din realitatea zilnică a 
vieții constănțene.

Am fost martori la festivitatea 
deschiderii sezonului sportiv de iar
nă, pe gheața patinoarului proas
păt dat în folosință. Sîmbăta tre
cută, într-o după'amiază, ce-i drept, 
nu tocmai îmbietoare la plimbări 
și sport în aer liber, sute de tineri 
si tinere au înfruntat ploaia și vîn- 
tul aprig pentru a veni să asiste la 
vernisajul noii baze sportive, ridi
cată în cartierul „Tăbăcărie". în 
rînduri dese, sub pavăza șubredă 
a umbrelelor deschise, ei au încon
jurat mantinelele strălucind a nou. 
pentru a aștepta apariția patinato
rilor pe oglinda lucie a gheții.

PRIMII PAȘI PE GHEATA 
NOUĂ..

Au fost prezenți la festivitate, 
patinatori și patinatoare din lotu
rile naționale. Fiecare, dîndu-și din 
plin siljnța de a depăși handicapul 
vremii neprielnice și a gheții în
muiate de ploaia deasă. Așa ar| 
putut-o admira din nou pe fosta 
campioană Elena Moiș. patinînd cu 
eleganța ei bine cunoscută, chiar 
dacă nu ne"a putut prezenta toate 
atu-urile unui program de „libere" 
care cuprinde acum suita completă 
a săriturilor duble. Cu multă de
zinvoltură au evoluat Mircea Ion 
și Atanasie Bulete, doi dintre ti
nerii noștri patinatori aflați în vi
zibil progres Iar mezinul spectaco
lului, Cătălin Ioniță, încearcă să 
țină pasul cu ei. Elementul femi
nin a fost reprezentat apoi de Cor
nelia Picu, Roxana Stănișor, Simo
na Grigorescu și micuța Mirela 
Hrițcu, în evoluții pline de grație 
și avint.

„Premiera" constănțeană ne-a re
zervat și o surpriză. Beatrice Huș- 
tiu, revenită în ambianța patina
jului ce-j este atît de dragă, a ți-

MUNICIPIILE CRAIOVA
ȘI TIMIȘOARA NU SÎNT CAPABILE

SĂ ALCĂTUIASCĂ EORMATH
La sfîrșitul sâptămînii trecute 

s-au disputat partidele din cadrul 
ultimei etape a competiției pugi- 
listice pe echipe dotată cu Cupa 
F.R. Box. întrecerea, care a angre
nat 16 formații, împărțite în patru 
grupe a cite patru echipe, a avut 
darul de a ține aprinsă flacăra bo
xului în mai multe localități din 
țară obligîndu-i pe antrenorii unor 
secții la o activitate continuă, în 
unele cazuri chiar susținută . și de 
bună calitate.

Avînd, acum, la sfîrșitul întrece
rilor preliminare, un prilej de bi
lanț, vom încerca o scurtă analiză 
a modului cum s_au prezentat echi
pele în cea mai mare competiție 
pe echipe a țării, tn primul rînd, 
merită subliniată seriozitatea cu 
care au privit această întrecere an
trenorii și boxerii secțiilor Construc
torul Galați, Farul Constanța, Mus
celul Cîmpulung Muscel și chiar cei 
ai selecționatei Cluj și combinatei 
Satu Mare+Baia Mare.

Cea mai bună comportare 
parcursul competiției au

pe 
avut-o 

formațiile Constructorul Galați și 
Farul Constanța “(antrenori Petre 
Mihai și, respectiv, Nicolae Buză), 
care au cîștigat cu autoritate dispu
tele cu celelalte echipe din seriile 
respective, totalizînd 12 puncte din 
tot atîtea posibile. Nu este mai pu
țin adevărat că aceste formații pro
vin din importante centre pugilisti
ce și dispun de loturi 
care cuprind mulți boxeri 
re

O surpriză dintre cele 
cute a constituit'o pentru noi evo
luția echipei din Cîmpulung Mus
cel (antrenor Cristian Panaitescu), 
ciștigătoarea seriei I, deși în ace
eași grupă a concurat și combinata 
cluburilor bucureștene Metalul și 
Rapid — ciștigătoarea trofeului din 
prima ediție. Succesul boxerilor din 
Cîmpulung Muscel este cu alît mai 
merituos cu cit din lotul folosit în 
competiția sus-amintită fac parte 
aproape numai tineri din orașul de 
pe colinele Muscelului, unde, nu cu 
prea mulți ani in urmă, nu era 
cunoscută activitatea pugilistică.

Faptul că selecționata Clujului 
s-a clasat pe primul loc în seria a 
IV-a este firesc, dacă ne gîndim la 
numărul mare de secții existente în 
acest oraș. Meritorie este și perfor
manța selecționatei județului Caraș- 
Severin (locul 2 în seria a Il-a), ca 
și a combinatei Satu Mare+Baia 
Mare (locul 2 în seria’a IV-a), echi
pe care s_au comportat bine pe 
parcursul competiției, realizînd cîte 
8 și, respectiv, 7 puncte.

omogene 
de valoa-

mai pîâ-

La polul 
să situăm 
reprezentantă a Capitalei, combina
ta Metalul+Rapid București. Spre 
deosebire de anul trecut, cînd a 
cucerit trofeul, formația bucureștea- 
nă — reprezentantă a două clu
buri cu secții puternice — s-a ară
tat a fi insuficient pregătită la une
le meciuri (vezi partida cu Musce
lul, disputată la București), pier- 
zind astfel posibilitatea de a mat 
participa in turneul final al com
petiției. Insuccesul boxerilor bucu- 
reșteni se datorește și ușurinței cu 
care antrenorii și conducerile sec
țiilor au privit problema alcătuirii 
formației, unii boxeri valoroși ce 
activează in secțiile celor două clu
buri nefiind angrenați in Cupa F.R. 
Box.

In rîndul echipelor cu prezență 
slabă în această competiție se si
tuează Nicolina Iași, combinata 
Portul Constanța-r-Cimentul Med
gidia, U.M. Timișoara, Electropute- 
re Craiova și Motorul Arad. Dacă 
Nicolina Iași, combinata Portul Ccn- 
stanța+Cimentul Medgidia și Moto
rul Arad au scuza că în ciuda unor 
loturi restrînse și-au manifestat to
tuși dorința de a se înscrie în cea 
mai mare competiție pe echipe a 
țării, eclipsa reprezentantelor Cra- 
iovei și Timișoarei este inexplica
bilă. Cele două muniripiî au vechi 
și frumoase tradiții în activitatea 
pugilistică Nu «înt prea mulți an: 
de cînd formația din Craiova s*a 
calificat tn finala campionatului na
tional pe echipe, luptind de la egal 
(uneori obținind chiar victorii) cu 
cele mai puternice echipe din țară. 
Dinamo și Steaua. Ce se întîmpiă 
acum cu boxul craiovean? în Cupa 
F.R. Box, antrenorii craioveru 
prezentat o echipă cu goluri" 
unii reprezentanți 
de mult vîrsta de 
stantinescu).

Dinamo Brașov,
promițător, a avut în continuarea 
întrecerilor evoluții tot ma: șterse, 
interesul pentru această cotnpe: 
scăzînd simțitor.

Referindu-ne la modul in < 
s-au disputat partidele preliminare 
ale Cupei F.R. Box. trebuie să spu
nem deschis că nivelul intrecerilo- 
a fost necorespunzător. An:rer.o-. 
formațiilor, ca ți conducerile clu
burilor, cu mici excepții, n-au a- 
cordat atenția cuvenită acestei com
petiții. Desfășurată in asemenea 
condiții, competiția nu poate face 
o propagandă corespunzătoare spor
tului cu mănuși din țara noastră.

Miteci 7 RAN CA

PUTERNICE ?
opus ne simțim obligați 
în primul rînd singura

PENULTIMA ETAPA

TINERI

automobilism

a-i 
posibil.

despart 
a cam- 

volei :
părți 

de

nut să ofere 
două apariții 
pereche cu Da: 
tem decît să 1 
cuplu de patinatori 
să mențină activă o spec 
ce nu suferă, la noi, de prea 
afluență pe gheață...

O notă bună despre alcătui 
susținerea programului demo 
ției, care a cuprins și o foarte 
lă prezentare a elementelor teh 
ale disciplinei, într-o plăcută și 
gică înșiruire. Antrenorilor N. GU- 
ga, R. Ionian, și M. Comanici. c< 
au avut în grijă „regia" spectai 
lului, le revin merite în 
asigurat cel mai bun nivel 
în condiții de intemperii.

PRIN EFORTUL CELOR
Cîteva cuvinte acum, despre noul 

patinoar artificial, adevărată min- 
drie a sportului constănțean. ..Pati
noarul Tineretului" — nume cu 
prisosință inspirat — este făurit 
prin munca patriotică a tinerilor 
din localitate Timp de mai multe 
luni, din primăvară și pînă în 
toamnă, la ridicarea noii baze spor-

_1 M 
ză n 
tores 
de să dev— 
practicări < 
tulul.

i ROMOȘAN
de tineri din 

.C. ale întreprinde- 
isUtutiilor. Au fost 

:acal peste 300.000 de
•că. realizin- 
in valoare de

așezat in apro- 
'« gheață nr. 2 din 

ei forță motri- 
unile de iarnă 
emperaturii sub 

avind și o 
e dimensiu- 

unui teren 
o elegantă 

eșuare, un grup 
închiriat patine 
pista de beton 
practicarea pa-

25JO
ipoem
c? pa*

b C3 1

ă a orașu
lui stadion 
e încadrea- 
acestuî pi- 

■UBțean. care tin- 
mecs parc dedicat 

fizice și spor-

Rodu VOIA

Nr. 725?

AVANCRONICA ÎNTRECERILOR REPUBLICANE
 ■ ——————

MIINE
UN IMPORTANT CONCURS

Mîine dimineață, începind de la 
ora 9, strada Maior Coravu _ din 
București va deveni pentru cîteva 
ore scena pe care cei mai valoroși 
automobiliști din țară vor demon
stra în fața unui public numeros 
(sperăm) arta conducerii mașinilor. 
Automobiliști din Tulcea, Rm. Vtl- 
cea. Alexandria, Satu Mare. Baia 
Mare. Timișoara, Reșița, Țg. Mureș, 
Tr. Severin. Iași, Arad, Sibiu, Ora
dea. Cluj și București își vor dis
puta întîietatea în finala concursu
lui republican de îndemînare, com
petiție de maximă spectaculozitate, 
în care mai mult decît în orice 
alt gen de întrecere se pot verifica 
talentul și aptitudinile piloților în 
manevrarea autovehiculelor lor.

îi vom întilni la startul acestui 
concurs și pe Eugen Ionescu-Cris- 
tea, Laurențiu Moldovan, Valentin 
Topciu, Cornel, Dorin și Ilie-Motoc, 
deci pe toți maeștrii de necontes
tat ai volanului.

rești, echipe care își dispută de mai 
bine de un deceniu titlul de campi
oană republicană, 
suferit miercuri 
fața formației 
pidistele vor 
puteri pentru un succes care le-ar 
menține în 
loc. Pe de 
vor angaja 
fermă a a 
importantă 
biției lor de a recuceri titlul.

Celelalte meciuri ale etapei: fe
minin: Constructorul — Voința Bu- 
cifrești, Voința Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj. Crișul Oradea — 
Universitatea Timișoara, Sănătatea 
Satu Mare — I.E.F.S.; masculin
Academia Militară — Politehnica 
București, Dinamo — Voința. Poli" 
tehnica Cluj — Rapid, Farul — 
I.C.H.F. și Universitatea Timișoara 
— I.E.F.S.

După eșecul 
la Cluj, în

Universitatea, ra- 
lupta din răs-

disputa pentru primul 
altă parte, studentele 
întrecerea cu dorința 

obține victoria, foarte 
pentru realizarea am-

diferența de 4 puncte fată de principala 
lor urmăritoare, Știința, în cazul cind 
și aceasta ar învinge în deplasare. Ar
bitru : r. Niculescu.

C.S.M. SIBIU (III) — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA (IV). Și întîlnirea cle_ la 
Sibiu suscită un interes deosebit. Cam
pioana „en titre", Universitatea, luptă 
pentru a nu se rupe definitiv de pozi
țiile fruntașe (un eventual insucces, co
roborat cu celelalte rezultate ar putea-o 
plasa mai jos de mijlocul clasamentului), 
în timp ce sibienil aspiră, îndreptățit, 
la un loc cit mai bun in clasament. Ar
bitru : Al. Lemneanu.

în rest : RULMENTUL BÎRLAD — DI
NAMO (arbitru : șt. Cristea), POLITEH
NICA IAȘI — ȘTIINȚA PETROȘANI (T. 
Witting), GRI VITA ROȘIE — PRECIZIA 
SACELE (R. Chiriac), VULCAN — C.S M. 
SUCEAVA (G. Eftimescu). 
STUDENȚESC — GLORIA

au
C*J 

care au depășit 
30 de ani (Con-

după un început

PUGILIȘTII RAPIDIȘTI IN POLONIA
Luni seara va părăsi Capitala 

echipa de box a clubului Rapid 
București, Pugiliștii feroviari vor 
susține două întîlniri cu echipa ora-: 
șului Tikhy (Polonia) Vor face de
plasarea, în ordinea categoriilor, 
următorii sportivi: D. Diaconescu, 
M. Frumosu, Al. Morgovan, V.

Stan, I. Grigore. P. At ton, L I.’:- 
geri, N. Paraschiv, D. Filip. N. Con
stantin, V. Tecuceanu și P. Co^- 
caru.

Echipa va fi însoțită de ing. I. Ct- 
lugirescu. conducătorul de*ega:.eL 
T. Niculescu și Loca Romană. aure 

nori (D. DANIEL-cc.-es: .

ATLETISM ■ ȘCOALA
(Urmare din pag. I)

75 secții cu 440 grupe și 7 390 elei: 
în școli sportive, 19 secții cu peste 
2 000 elevi în liceele cu program de 
educație fizică și 6 secții In șco. le 
generale cu program special, I» total, 
deci. 100 secții cu aproximați» 1» ••• 
elevi, de instruirea acestora ocupia- 
du-se peste 200 profesori și aatreaort 
Ca pondere și valoare, eșalonul atle- 
ților școlari s-a impus In acest an 
competițional tn rîndul juniorilor. 
Astfel, în campionatele naționale ale 
copiilor și juniorilor, peste "• la tutâ 
dintre concurenți au reprezentat uni
tățile școlare cu profil sportiv, luin- 
du-și și „partea leului" in ceea ce 
privește titlurile de campioni anțio- 
nali și medaliile : 81 de titluri dîn- 
tr-un total de 126 și 252 medalii din 
378 decernate. In aceeași sferă a per
formanței ’72 trebuie să înscriem și 
cele aproape 200 de noi recorduri re
publicane (din care 11 sint cotate 
printre cele mai bune performanțe 
ale juniorilor din Europa, Ia diverse 
probe), ca și titlurile de campioni 
balcanici obținute de 15 elevi ai a- 
cestor școli.

Dintr-o recentă apreciere făcută 
de Vladimir Simionescu, inspector în 
M. E. I .la consfătuirea de la Snagov 
a .cadrelor tehnice din atletism, rezul
tă însă că „rețeaua atletismului șco- 
Iar de "___
mai în parte necesităților pe care le 
impune permanenta împrospătare și 
lărgire a activității atletice de vîrf 
din țara noastră". Subscriem la a- 
ceaștă opinie și încercăm să detaliem.

Apreciind încercarea de răspîndire 
teritorială a secțiilor de atletism 
școlar în zone cît mai diverse ale 
țării — urmărindu-se, evident, de că
tre forurile ce resort prospectarea 
cît mai largă a candidaților de atle
tism — nu putem să nu consemnăm 
marea discrepanță tn ceea ce priveș
te randamentul între școli și secțiile 
cu profil de atletism, deși, în gene
ral, ele beneficiază de condiții ase
mănătoare. La o confruntare exigentă 
a rețelei, așa cum figurează ea pe

dintre concurenți
du-și și „partea

performanță corespunde nu-

permanenta împrospătare și

Doar două etape ne mai 
de sfirsitul primei 
pionatelor naționale 
a X-a, care se desfășoară azi și 
mîine. și a Xl-a, programată la 
10 decembrie.

La feminin, se vor disputa -doar 
patru meciuri, deoarece Rapid și 
Penicilina sînt angajate în compe
tițiile continentale (giuleștencele au 
susținut deja întîlnirea cu I.E.F.S., 
urmind să joace la 4 decembrie cu 
Constructorul, iar ieșencele la 14 cu 
aceeași echipă) Drept urmare, con
fruntarea dintre Medicina și Di
namo trebuie situată în frunte, 
ambele ocupînd în momentul de 
fată poziții bune în clasament. La 
Cluj. Universitatea poate înregistra 
un succes în fața team-ului Farul 
Constanța, ca. de altfel și Universi
tatea București în meciul cu C.S.M. 
Sibiu. O misiune nu tocmai ușoară 
are Universitatea Timișoara la P. 
Neamț în confruntarea cu Ceahlăul, 
în fața căreia poate obține, totuși, 
un rezultat favorabil.

La masculin. întîlnirea Rapid — 
Steaua constituie capul de afiș, 
deși rapidiștii. în ultima vreme, nu 
mai oferă satisfacțiile de altădată. 
Totuși, să nu uităm că peste 10 zile 

în

POLI-

SPORTOL
Dragomi-(S.

rescu).
0 1 160— 46 281. STEAUA 10 9

2. Știința 10 6 2 2 103— 35 24
3. C.S.M. Sibiu 10 6 1 3 57— 30 23
4. Universitatea 10 6 0 4 149— 43 22
5. Farul 10 5 2 3 117— 63 22
6. Dinamo 10 5 2 3 114— 63 22
7. Politehnica 10 4 3 3 46— 59 21
8^ Rulmentul 11 5 0 6 58—103 21
9. Vulcan 10 5 0 5 52—114 20

10. Sportul stud. 10 3 2 5 67— 98 18
11. Gloria 11 1 5 5 58- 89 18
12. Gri vița 10 2 3 5 63— 77 17
13. Precizia 10 1 3 6 36—140 15
14. G.S.M. Suceava 10 1 1 8 50— 160 13

ASTĂZI Șl MIINE, IN DIVIZIA A
Ultimele întreceri. în campionatul di

viziei A de lupte greco-romane și în cel 
de „libere- vor avea Ioc astăzi și mîine. 
în sala Giulești își vor disputa, astăzi, 
întîietatea Rapid București, IPIIOFIL 
Rădăuți și Dunărea Galați, iar mîine, la 
Slatina, Steaua, C.S. Pitești și Alujpiniu 
din localitate (două triunghiulare din 
divizia de greco-romane). Tn campiona
tul de lupte libere sint programate mîine v 
4 triunghiulare : Steagul roșu Brașov — 
Nicotină Iași — C.S. Tîrgoviște, Auto- 
sport Sf. Gheorghe — Tomistex Con
stanța — Progresul București, C.F.R. Ti- 
m’șoara — Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
București șl Vulturii Textila Lugoj — 
Lemnarul Odorhei — Steaua (prima for
mație din fiecare triunghiular este orga
nizatoare).

Iată și clasamentele la ambele stiluri 
după disputarea pa/tidelor restante și a 
celor care au fost devansate.

★
Deoarece în luna decembrie patru 

echipe vor susține meciuri în ca
drul C.C.E. șl Cupei cupelor, în pro
gramul inițial al diviziilor A au in
tervenit următoarele modificări de 
desfășurare a întîlnirilor: la fete: 
Sănătatea Satu Mare — I.E.F.S. în 
ziua de 2 decembrie (în loc de 3 
decembrie), I.E.F.S. — Crișul Oradea 

' în ziua de 8 ianuarie (în loc de 
7 ianuarie); la băieți: Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj în ziua 
de 18 decembrie (în loc de 19 no
iembrie), Steaua — Universitatea 
Cluj în ziua de 26 decembrie (în 
loc de 3 decembrie) și Politehnica 
București — Farul Constanța în ziua 
de 12 decembrie (propunerea fede
rației).

Epilogul meciului I.E.F.S.
TEHNICA CLUJ

în urma analizei celor petrecute 
la meciul I.E.F.S. — Politehhnica 
Cluj, din cadrul campionatului re
publican de baschet masculin, au 
fost luate următoarele măsuri:

— arbitrul Mihai Aldea a fost 
suspendat pentru două etape ale . 
diviziei A și i s-a revocat progra
marea F.I.B.A. pentru jocurile 
C.C.E.;

— antrenorul Vasile Mureșan (Po
litehnica Cluj) a fost suspendat 
pînă la încheierea primului tur al 
diviziei A de la conducerea meciu
rilor echipei sale;

— loșif Maniu, conducătorul e- 
chipei Politehnica Cluj, a fost sus
pendat pe un an de zile din orice 
funcție în baschet;

— întîlnirea I.E.F.S. — Politeh
nic Cluj se va rejuca în ziua de 
12 decembrie, cu prilejul deplasării 
formației clujene pentru partida cu 
Voința București (1 decembrie).

LIBERE
SERIA EST

1. Steagul roșu 14 13 1 0 257.5--129.5 41
2. Dunărea Galați 16 9 1 6 289 •—265 35
3. Dunărea Br. 16 7 3 6 310 ■—270 33
4. Dinamo Buc. 16 8 0 8 300.5—306.5 32
5. C.S. Tîrgoviște 14 8 0 6 285 —209 30
6. Progresul Buc. 14 « 4 4 230 •—205 30
7. Tomistex C-ța 14 3 2 9 234 -276 22
8. Nicolina Iași 14 3 1 10 190 -296 21
9. Autosport 

Sf. Gh. 14 3 0 11 160,5—338,5 20

SERIA VEST
1. Steaua 14 13 1 0 300 —146 41
2. Dinamo Bv. 16 11 3 2 323 —150 41
3. C.S. Satu M. rt 10 1 5 252 —199 37
4. Mureșul Tg. M. 14 6 0'8 238,5—209.5 26
5. Lemnarul 

Odorhei 14 6 0 8 203 —241 26
6. Vulturii

Textila Lugoj 14 5 2 7 231 —260 26
7. A.S.A. Bv. 16 4 1 11 198.5—293.5 25
8. C.F.R. Tim. 14 2 4 8 196 —310 22
9. Rapid Buc. 14 ? 1 11 178 —298 19
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CICLISM
prima partidă 
și au datoria 

fac, totul pentru 
corespunzătoare.

V.cx.1 Jekien

NOI REALIZĂRI ALE VINĂTORILOR

-e cele mai bune handbaliste ale lumii, 
.ii Hobincu din echipa de tineret a Ro- 
'.igată să paseze unei coechipiere.

România-tineret. Foto : Dragoș NEAGU

RAPID — POLITEHNICA LA FETE, 
DERBY-UL ETAPEI

La Geneva au avut loc. ca cîteva 
zile in urmă, Coagresul Uaiunii Ci
cliste Internaționale și reaniaaiJe 
AIOCC «Asociația internațională a 
organizatorilor de curse cicliste'. 
Fl 4C (Federația iotemlți—llă de 
ciclism amator) ji F1CF Federația

La fcibmrr-te nr«*e>«i»e de 
*■ rewaîaai a paetiriol — ia caAaaoe 
de ditegM — 8> tecretared *eaerat ai 
Fit Cicfrsax. .Aise Bataj. La ieMar- 
cerea de la Geneva i-ano (Ofer *.M un 
intervin.

—o Di sire cele !• fMBde. preeteBK 
pe erWieea 4e ii. orr a fmt

ca 
detegalnl»-

.1 _Twrnl .Metrici _Tnm! AneJbef. 
J „Torni -Tnrul
slavier-. «Tnmi și
tarri v» txriea •

4e ia

UNITATE DE BAZĂ
hirtie, cu productivitatea aceuesa. * 
vădește clar ci ■■ • umărul 
sau existența nuni centra « 
pe harta atletică a țări: c 
factorul determinant ei_________ _________ eficiența 
nucii de fiecare zi • tuturor cadre
lor didactice și antrenorilor die acex- 
tă rețea. Exrttă unități școlare care 
de aai de zile ingbit fondări de zeci 
și cute de mii de lei din bugetele 
organelor locale de stat, dar nu reu
șesc să aibă o prezență cit de rit no
tabilă pe arena competiționalâ. Școli 
sportive cu personal încadrat, cu fon
duri alocate an de an, cu secții afilia
te la federație, aflate sub controlul 
inspectoratelor județene și ale Direc
ției Educației Fizice din Ministerul 
Educației și Iitvățămintului consumi 
fără să producă nimic, O asemenea 
listă cuprinde școlile sportive din 
Aiud (jud- Alba), Tîrgu Ocna (Ba
cău). Năsăud (Bistrița Năsăud), Bo
toșani (Botoșani), Săce’e (Brașov), 
Buzău (Buzău), Sf. Gheorghe (Co
văsea), Constanța — Șc. sp. nr. 2 
(Consrar.ța). Tîrgoviște (Dîmbovița), 
Galați — Șc. sp. nr. 2 (Galați), Si- 
ghetul Marmației (Maramureș), Stre- 
haia (Mehedinți), Slatina (Olt), Cîm- 
pina (Prahova), Suceava (Suceava), 
Sînnicolaul Mare (Timiș). Nu de pu
ține ori aflăm de apariția unor re
zultate ale elevilor acestor școli ce 
par a fi performanțe meritorii dar 
câre, la o verificare exigentă și reală, 
cum sînt competițiile republicane, ele 
se împrăștie precum puful de păpă
die. Numai in acest an, la campiona
tele naționale de juniori, 56 la sută 
dintre participanții școlilor sportive și 
ai liceelor cu program special nu 
și-au realizat nici măcar standardu- 
rile. Prea multe cheltuieli inutile 
pentru acești prea mulți tineri atleți 
nepregătiți la școlile sportive din 
Buzău, Caransebeș, Odorhei, Iași, Tg. 
Mureș, Sibiu, Beiuș. la liceele cu 
program de la Tg. Mureș, Brașov, 
Cluj, Craiova și altele.

Eăsînd deoparte Riceul Central Ex
perimental de atletism din Clmj u- 
lung Muscel — a cărui pondere o 
vom dezbate Intr-un alt articol — 
sînt demne de relevat eforturile en
tuziaste și nedrămuite în timp, con-

mănesc procrneaza u de aa.
prea lent in comparație cu evoluția 
spectaculos de rapidă a aiveluJui va
loric internațional. La acest ritm 
lent contribuie, fără doar și poate, 
in primul rind comoditatea și lipsa 
de răspundere a celor care călăuzesc 
primii pași in performanță ai atleți- 
lor. Prea multe rețineri față de ce
rințele antrenamentului modern la 
copii și juniori, prea mult empirism 
in ședințele de pregătire, unde pla
nul este una și practica alta. Sub 
plapuma „evitării forțării" se evită, 
de fapt, efort”! intens și pregătirea 
multilaterală a celor mai mici atleți. 
Aparent paradoxal, se neglijează toc
mai cerințele vîrstei și se promo
vează pregătirea superficială, așa-zisă 
„tehnică". Și rezultatul se 
ce-i drept, mai rapid, dar 
tocmai atunci cînd e necesar.
vîrsta confirmării valorice. Iată una 
din explicațiile pentru care unii din
tre juniorii noștri din echipele repre
zentative sînt net depășiți în con
fruntări internaționale și, prea ades, 
elen entc care sînt vîrfuri la vîrsta 
junioratului dispar la maturitate.

După părerea noastră. problema 
cheie a atletismului nostru școlar o 
constituie selecția. Nu numai pentru 
că aceasta determină în bună parte 
fertilitatea eforturilor ce se depun 
pentru scoaterea la lumina perfor
manței a celor mai dotate elemente 
tinere, ci și pentru că acest proces 
dă măsura pasiunii și priceperii pro
fesorilor și antrenorilor. Aceștia tre
buie să cutreiere în lung și-n lat pe
rimetrul pe care îl au în responsabi
litate și nu să aștepte să le pice ta
lentul precum mana cerească.

Școala trebuie să investească ca
pital moral și material în cei mai
tineri practicanți ai atletismului, pen
tru a fi cu adevărat o unitate 
bază a atletismului nostru.

obține, 
dispare 

la
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ei vor susține 
„Cupa cupelor” 
demonstreze că 
avea o evoluție 
întîlnire atractivă va avea loc 
Cluj. între Universitatea și I.E.F.S., 
ambele autoarele unor victorii pre
țioase în etapa precedentă. In rest : 
♦actorul Brasov — Progresul Bucu
rești. Politehnica Galați — Electra, 
Voința Arad — Viitorul Bacău;

ÎNTÎLNIREA FARUL STEAUA, 
CAP DE AFIȘ...

Din programul baschetbalistic al 
acestui sfîrșit de săptămînă, vom 

-.arca tradiționalul derby feminin 
tre Rapid și Politehnica Bucu-

După o lună de întrerupere, duminică 
se reia campionatul primei divizii la
rugby. Sperăm ca partidele etapei a
Xl-a să ofere spectacole de calitate, mai
cu seamă că în cîteva din ele se întîl- 
nesc formații de certă valoare.

FARUL (locul V) — STEAUA (locul 
I). Partida programată la Constanța de
ține capul de afiș al etapei. Elevii lui 
Titi Ionescu sînt adversari redutabili, în 
special cînd joacă acasă (din 5 meciuri 
susținute au cedat doar unul, la limită, 
în fața Universității). Dacă adăugăm că 
ei au avut o evoluție bună și în întîlni
rea susținută în compania lotului națio
nal cu zece zile în urmă, ajungem la 
concluzia că steliștii au o misiune foarte 
dificilă. Pe de altă parte, rugbyștii an
trenorului P. Cosmănescu au neapărată 
nevoie de victorie pentru a menține

GRECO-ROMANE 
SERIA EST

1. Steaua 14 13 0 1 291,5—-139.5 40
2. Metalul Buc. 16 8 3 5 281.5—2145 35
3. C.S. Pitești 14 8 15 265.5—211,5 31
4. A.S.A. Bacău 16 5 3 8 232,5—273.5 29
5. Aluminiu 

Slatina 14 6 1 7 238,5—207.5 27
6. Dunărea Gl. 14 6 1 7 231,5—230.5 27
7. Dunărea Tulcea 16 4 2 10 194 —338 26
8. Rapid Buc. 14 5 18 215,5—242.5 25
9. IPROFIL 

Rădăuți 14 5 0 9 194,5—281,5 24

1.
SERIA

Dinamo Buc. 16
VEST
16 0 0 530,5— 93,5 48

2. Progresul Buc. 16 12 0 4 291 —233 40
3. Vulturii

Text. Lugoj 16 11 0 5 315 —249 38
4. Crișul Oradea 16 8 0 8 285,5—296,5 32
5. Electroputere 

Craiova 16 7 18 259.5—281.5 31
6. Steagul r. Bv. 16 5 2 9 226.5—337,5 28
7. A.S.A. Cluj 16 5 1 10 238 —343 27
8. C.F.R. Tim. 14 3 4 9 240.5—336.5 •26
9. C.S. Satu M. 16 0 2 14 166,5—402,5 18

DUPĂ ,,TROFEUL CARPAȚI"

APLAUZE ȘI PENTRU... ULTIMA CLASATA!

SI PESCARILOR f
Ieri, la amiază, la sediul central 

al Asociației Generale a Vinătorilor 
și Pescarilor Spoctvi a avut loc o 
conferință de presă, cu prilejul tra
diționalei „deschideri" a sezonului 
de vînătoare la iepuri și fazani.

S-a arătat, printre altele, că în 
anul acesta s-au înregistrat sporite 
efective de vînat și o contribuție 
mai consistentă decît în alți ani, 
din partea vinătorilor. la combate
rea dăunătorilor vinatuhn. De fapt, 
așa se și explică. în oarecare mă
sură sporirea efectivelor de 
Pe de altă parte, prin noile 
mentări privind vinâtoarea 
creat condiții optime pentru 
ticarea acestui sport Și. pentru ca 
fiecare tunător să-s: poată încerca 
măiestria de trăgător, asociația a 
făcut eforturi deosebite ca să ofere 
cît mal multe „tinte zburătoare" 
vinătorilor săi ; a colonizat, in 1972 
peste 75.000 de fazani în aproape 
toate județele țării (în afară de 
căpriori, cerbi etc.). Aceștia s-au 
adăugat celor peste 100 000 existenți 
în terenuri. Se precor.-zează pentru 
ca pînă în 1975, să se ajungă la 
lansarea în teren a 200 OOu de fa
zani. Dacă avem in vecere și spo
rul natural al aceste: specii, este 
ușor de imaginat faptul că fazanul 
va deveni vînatul nr. 1 pe plan na
țional și va solicita din plin price
perea și tirul celor peste 45.000 de 
vînători din țara noastră.

vînat 
regle- 

s-au 
prac-

SPORTIVI
pescarii sportivi nu au 
se plîngăf La

de 
le 
de

dispoziție 
10.000 km 
18.000 hecta- 
bazine ame-

Numai

stă în atenția 
și se apre- 
viitor, baza 

sportului cu 
cu încă 1 500

Nici 
ce să 
stau, -pe plan național, 
ape de munte și peste 
re de ape stătătoare,
najate sau semiamenajate. 
în acest an, în apele de munte, au 
fost deversați aproape 5.000.000 de 
puieți de păstrăv, iar în apele de 
șes peste 16.000.000 de puieți de 
clean, mreană, pești fitofagi etc. 
Preocuparea pentru extinderea bazei 
pescuitului sportiv 
conducerii asociației 
ci~ează ca, în anul 
piscicolă (destinată 
undița) să crească
hectare. De asemenea, se prevede 
o creștere importantă a numărului 
oamenilor muncii care practică 
acest frumos și sănătos sport ; în 
prezent 
membri 
1975 se 
măr să 
de pescari sportivi.

Dacă în acest an, pe plan inter
național, echipele reprezentative ale 
pescarilor sportivi dinzțara noastră 
au cîștigat doar două din cele patru 
întîlniri la care au participat („Cu
pa prieteniei" și concursul „Bucu
rești — Belgrad"), asociația își la 
ca sarcină de prim ordin afirmarea 
pe plan internațional a pescuitului 
sportiv din România.

întotdeauna, asupra 
sate într-o competiție 
sumedenie de critici, 
dată, însă, după cea de a XIITa 
ediție a „Trofeului Carpați", repre
zentativa de tineret a României — 
ocupanta ultimului loc — are o si
tuație oarecum specială, întrucît, ală
turi de cele cinci mari puteri ale 
handbalului feminin mondial, tine
rele noastre jucătoare nu numai că 
nu puteau viza una din pozițiile 
frurțtașe, dar nici măcar nu sperau 
să obțină o victorie.

Pornind, deci, de la ideea unei 
comportări cît de cît onorabile, 
antrenorii Dan Bălășescu și Traian 
Cucovală au căutat să confere echi
pei lor un rol superior celui de 
„figurantă", cu care era creditată, 
iar rezultatele înregistrate în două 
dintre cele cinci partide susținute 
(5—9 cu U.R.S.S. și 15—19 cu Iu
goslavia) dovedesc în mod elocvent 
că formația noastră de tineret a 
reușit uneori să facă față cu succes 
pretențiilor și asprimii acestei com
petiții internaționale de mare an
vergură. Dincolo, însă, de rezulta
tele înregistrate, prezența lotului 
de tineret al României la „Trofeul 
Carpați" poate fi considerată drept 
un mare cîștig pentru handbalul 
nostru feminin, prin faptul că eșa
lonul de mîine a fost pus în contact 
cu elita mondială, avînd posibilita
tea să acumuleze o experiență ne
prețuită. Alinierea echipei de tine
ret la marile competiții organiza
te în țară (și chiar, peste hotare) se 
dovedește încă o dată a fi o iniția
tivă binevenită și utilă.

Să vedem, însă, care au fost 
punctele bune și slabe ale evoluției 
echipei noastre în turneul de la 
Iași.

Cel dintîi lucru demn de subli
niat este promovarea masivă a unor 
jucătoare din lotul de junioare, a- 
flate încă 
mite mai 
garnitura 
tea, RIȚA 
ră îndoială, o handbalistă de 
cepție, GEORGETA VASILE 
ani) IULIANA HOBINCU (18) 
portarii MARIOARA MULER 
ani) și ANA MAN (17 ani) sînt ta
lente autentice, jucătoare de reală

ultimei cla
se abat o 
De această

la o vîrstă care le per- 
mulți ani de evoluție în 
juventistă. Dintre aces- 
FLOREA (17 ani) — fă-

ex- 
(18 

ani)
(18

perspectivă, cu mari posibilități de a- 
firmare. Spre ele trebuie să fie în
dreptată atenția antrenorilor națio
nalei noastre, întrucît, pînă la J.O. 
de la Montreal, aceste speranțe, 
pregătite minuțios, pot să devină 
titulare de nădejde ale primei gar
nituri a țării.

în turneul de la Iași, jucătoarele 
acestea au dus greul echipei de ti
neret pe umerii lor. Rița Florea a 
impresionat prin șuturile în forță, 
de la distanță, Georgeta Vasile și 
luliana Hobincu au conferit forma
ției atuul pătrunderilor fulgeră
toare pe extreme, în timp ce porta
rii Marioara Miiler și Ana Man 
au avut deseori intervenții saluta" 
re, mult aplaudate de public. Lor 
li se pot adăuga subtilitatea condu
cătoarei de joc Maria Niță și forța 
de aruncare a Niculinei lordache — 
o handbalistă promovată, de fapt, 
în prima echipă a țării, dar cedată 
„tineretului" pentru acest turneu, 
lucru care a dus la neintegrarea 
ei deplină în angrenajul formației 
secunde.

Trecînd în revistă jucătoarele „de 
vîrf" din echipa de tineret am enu
merat și părțile bune din jocul re
prezentativei, așa incit acum putem 
trece și la punctele „nevralgice" 
ale formației.

Replierile greoaie, circulația in
suficientă a pivoților în atac, im
precizia paselor precum și fluctua
țiile de ritm au favorizat intercepții 
și contraatacuri ale teamurilor ad
verse. încheiate inerent cu goluri, 
în plus, pripeala în finalizare ’ și 
insuficienta concentrare la execu
tarea aruncărilor de la 7 m au dus 
la ratarea unui număr mare de 
ocazii favorabile.

Dincolo de lipsurile amintite, s-a 
desprins clar faptul că antrenorii 
D. Bălășescu și T. Bucovală au reu" 
șit, la nici un an de la preluarea și 
restructurarea echipei, să-i impri
me un suflu nou în joc, să-i dea 
o concepție modernă, asigurîndu-i 
totodată o combativitate crescută 
și o omogenitate tot mai mare. A- 
cestea sînt și motivele pentru care 
reprezentativa de tineret a Româ" 
niei, deși clasată pe ultimul loc, 
a primit la Iași numeroase aplauze.

Horia ALEXANDRESCU

asociația numără 132.000 de 
pescari sportivi, în anul 
preconizează ca acest nu- 

ajungă la cel puțin 200.000
ANUNȚ

DEPARTAMENTUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 
DIRECȚIA DE POȘTA Șl DIFUZARE A PRESEI 

aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste că abonamentele colecții pentru anul 1973 la :

V
ZIARE Șl REVISTE

se primesc la direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
și la oficiile municipale.
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DUPĂ TRIALUL SELECȚIONATELOR DIN DIVIZIA B
• 0 ACȚIUNE CARE VINE ÎN SPRIJINUL ANTRENORILOR Șl JUCĂTORILOR
• Șl ÎN CAMPIONATUL
• F. R. F, VA TREBUI SĂ

DE LA OKA 13.30:ASTAZI,

S.C. BacăuGOLUL NU VINE SINGUR

LEGITIMAT

LA SPORTUL

STUDENȚESC

e*preece sen
Unu BOBOCEA

*,

PE ARBITRIde* pe

NU LE-AU MAIȘl
★un

Constantin ALEXE

LOTULUI REPREZENTATIV SUB 21 ANIGkeorghe NtîTEA

DISCIPLINĂ A F. R. FȘEDINȚA COMISIEI DE

D*

lucru 
(și cei 

sînt,
Clubului sportiv 
următoarea tele- 
urgent baremul 

jocul cu Chimia 
caz contrariu, e-

poveste mai 
pe unde am 
de lovituri la

veche, 
fost — 
poartă.
loc și

acasă au contat pe onestitatea gaz-' 
delor de la Brașov. Dar se înșe
laseră. S-au întilnit cu observatorul 
federal I. Pișcarac, care ca un ade
vărat coleg, i-a scos din necaz.

I

CUPERMAN,

ASTĂZI Șl MIINE,

de mult cunoscut, 
de fotbal nu fac 

ca toți cei ce se

JkMiati 
sobr, pre,

PLĂTIT BAREMUL!

• CE REPREZINTĂ COMPETIȚIA K.O. PENTRU MERITUOASELE 
CALIFICATE CA Șl PENTRU „DEBUTANTELE" El • OPINIA UNUI 
CONDUCĂTOR DE CLUB • UNDE VOR APARE SURPRIZELE ?

Autobuzul — 
Autobuzul) 
Bihor — Spor-

SA.SU, din nov n octuc Iote, ne vorbește despre „secretele 
cntrutctentjlui său

cu această ocazie 
trenori țineri care s 
îndelunga, de p 
ivarea unor ele 

de cl

S-AU SUPĂRAT

ui suplimentar 
arbitrul intilni:

DIVIZIMARELE Ă INTRĂ Pt ORBITA CAPRICIOASĂ A CUPEI

NOTE... NOTEINITIATIVE...

Efti-
și Cost aș (Poli

16-IMILE

0 DEZBATERE RODNICA Și EXIGENTA A ACTIVITĂȚII SPORTIVE
.1,

fi

•n-sec

Președintele

3e e

sau ame- 
faptul că 
adevărata

aceleia la care 
ocoli un punct 
noastre spor-

șe- 
ori 
de

, . nu tocmai 
cel mai constructiv al no-
„parcelare" a teritoriului 
creat, nu o dată, dificul- atîtea garanții ale progre- 

succeselor viitoare !
★

concluziile, tovarășul Jean

material 
departe de 
— net su-

«te intr-na 
u-.ju. La 

scest ar. au

vorbitori a reieșit că în 
și C.A.P. activitatea 

foarte slabă.

u^.evue

petiție gen cupă. în fotbal mai 
seamă. Cine se joacă... jucînd, ca noi 
va păți !“ Ne gîndim că pățania 
celebrului internațional englez va 
reapare și în fața ochior fotbaliștilor 
noștri de prima divizie, acum,, cînd 
mulți dintre ei se gîndesc — poate — 
că se află în fața unor „buturugi 
mici".

Cine a reușit și cine nu a reușit 
să dejoace intențiile așa de năstruș
nice ale competiției k.o., dornică să-și 
recruteze victimele numai din „înal
ta societate" fotbalistică, o vom ști 
duminică după amiază, cînd va apare 
lista tuturor 
îa optimi.

cișîigă. astfel, timp din plecare, ca 
să nu mai vorbesc că și pentru echi
pa națională e un folos acesta, aju- 
tind la intrarea mai rapidă în formă 
a internaționalilor". Ni se par foarte 
juste observațile conducătorului clu
bului din Petroșani ; de aceea le-am 
și consemnat.

Revenind la cupă, vom abandona, 
■ entru astăzi, acele clasice avancro- 
r.i i. in care se încearcă anticipările 
uri-, iod rezultatul. Pentru simplul 
—. că., astăzi și mîine, pot apare
cele mai neașteptate răsturnări ale 
..calculului hirtiei". Sigur că inregis- 
-.rarea unui număr impozant de ase
menea surprize nu ar fi deloc lăuda
bilă pentru plutonul celor 16 „se
nioare* care iau startul în a 36-a edi
ție a „Cupei României", formațiile 
de prima divizie. Dar fără surprize, 
cupa nu ar fi... cupă. Competiția k.o. 
e aceeași peste tot. Și n-ar trebui, 
pentru a avea cea mai puternică măr
turie a-upra „șotiilor" ei, decît să 
ițiți aceste cuvinte spuse de Jackie 

Charlton, la citeva momente după 
ce echipa Iui. Leeds, care conducea 
ir. acel moment in clasamentul pri- 
m-i i:gi. era eliminată in ..Cupa An
gliei* de o formație din liga a patra: 
..La 32 de ani am aflat ce este o com-

prezintă acest moment ? Ne-o spur.e 
unul dintre conducătorii formațiilor 
din prunul campionat al țării, prof. 
MIRCEA PASCU vicepreședintele lui 
JiuJ Petroșani : „Cred că jocurile de 
cupă prezialâ mult intern pentru 
formațiile de primi categorie. chiar 
din fazele cind intilnesc echipe din 
categorii mai mici. Este. mai iutii, 
noutatea adversarului. Iată, noi in- 
tilnim pentru intiia oară pe Construc
torul Galați, jucăm la Galați unde 
sperăm că inedita noastră prezență 
sa atrage us important număr de 
spectatori. Există un stimulent, așa
dar. si pentru noi nu numai pentru 
partenerii noștri de întrecere. Sint sa
tisfăcut că. după multă » reme. cupa 
se bucură de regimul normal, a! unei 
pmeransări la sfirșit de săptămină. 
Dar. apropo de programare, socotesc 
că — pentru a se evita intrarea pînă 
la jumătatea lunii decembrie cu eta
pele de campionat si cupă — e bine 
ca fixarea dLminica-miercurea-dumi- 

a meciurilor să se facă la ince- 
de sezon și na la sfirșiiul lui. Se

Astăzi și mîine, deci. 16-:mile 
„Cupei României".

De o pane, cele 16 divizionare A : 
Dinamo. „L“ Cluj. JiuL F.C. Argeș. 
..I* Craiova. Petrolul, 
tul studențesc. S. C. 
Tg. Mureș. C.S.M. 
Steagul roșu. Farul. 
Steaua (enumerarea e 
dinea intrării în scenă, 
pe care il publicăm alai: 
cealaltă pane, reprezenta:

iilor mai mici — formații «ie Di
ve B și C si chiar șt o receezen- 

a campionatelor ;udețene, a- 
i merituoasă Metalul Orade*. 
prin plusurile de 
pe care „Cupa R< 
aceste echipe car 

pe formațiile 
spionat al fo 
văd aduse in

■i e foarte bine ;
lir.este as
□cooui-are

L.T.A. 
Bacău. 
Reșița.
făcută

de 
iîeJe caie-ț

Spor- 
LS.V 
Rapid. 

Cluj, 
in or- 
oranzl*

ASEMENEA TRIALURIPERIODIC
devină cit mai

SECUND SÎNT

pe de o parte, jjcă- 
exprime calitățile, pe 
ajute pe tehnicieni în 
mai obiective concluzii 
cu posibilitățile fiecă-

SUFICIENTE TALENTE
PROGRAMEZE

Portarul selecționatei senei a II-a, S. Bat .ri, blochează curajos ba". .•:<

Faptul că au fost chemați să 
ce pot, le-a trezit ambițiile, 
ridicat moralul, le-a mărit 
de încredere in posibilități".

in timpul partidelor de 
. miza jocului, scopul in 

nu poate o- 
a ran'damen-

înainte de meci, la vestiare, an
trenorii Vasile Copil (Delta Tulcea) 
și Gh. Staicu (Olimpia Satu Mare), 
doi dintre tehnicienii cărora li s-a 
încredințat pregătirea selecționate
lor diviziei B, își exprimau satis
facția față de acțiunea federației.

acest gen trebuie să
dese. Să se organizeze periodic pen
tru a oferi 
torilor să-și 
de alta să-i 
a trage cele 
în legătură

. creez or

celor 16 echipe intrate

BUCUREȘTI: Dinamo — Chimia 
Făgăraș (stadionul Dinamo)

ORADEA Metalul — „U“ Cluj
GALzAȚI : Constructorul — Jiul 

petroșani
MÎINE
ORA 11
BUCUREȘTI : Metalul

Craiova (stadionul Pantelimon)
BUCUREȘTI : Progresul — Pe

trolul Ploiești (stadionul Progre
sul)

BUCUREȘTI : 
U.T.A. (stadionul .

ORADEA : F.C.
tul studențesc

ARAD : Vagonul
ORA 12.30

/
PAȘCANI : C.F.R. — F.C. Argeș 
ORxA. 13.30
PETROȘANI : știința — A.S.A. 

Tg. Mureș
GALAȚI : F.C. Galați — C.S.M. 

Reșița
SINAIA: Carpați — Rapid 

rești
RM. VÎLCEA : Chimia 

roșu Brașov
sibiu : C.S.M. — Farul 

stanța
PIATRA NEAMȚ : Ceahlăul 

C.F.R. Cluj
LUPENI : Minerul

București

Bucu-

Steaua

„Pentru toți acești tineri jucători 
prezenți la trialul de la București, 
bucuria afirmării na cunoaște mar
gini, 
arate 
le-a 
doza
Remarca celor doi antrenori s-a 
confirmat o dată cu fluierul de în
cepere al meciului dintre- „remar- 
cații de toamnă" ai Diviziei B. care 
au oferit celor citeva mii de spec
tatori o dispută agreabilă din care 
n-au lipsit acțiunile atractive.

Iată de ce considerăm că iniția
tiva federației ș»-a atins pe deplin 
scopul. De fapt nu este pentru pri
ma dată cînd Capitala găzduiește 
asemenea trialuri. Confruntările de

rula dintre selecționați, fund bine 
știut că i
Divizia B. 
sine al campionatului 
feri o imagine reală < 
tului jucătorilor.

Interesul stimlt de 
selecționatelor seriei 1 
a diviziei B. a avut i 

in rîndurile spec: 
ales in mijlocul antrenor.lor. 
se explică faptul că majonta- 
antrenor.lor din Cap.ialâ (in-

a:i: 
mai
Așa 
tea 
cepind cu cei de divizia A și sfir- 
și.nd cu cei ai echipelor din cam
pionatul orășenesc) împinși de cu
riozitate, s-au aflat și ei pe mar
ginea terenului, comentind și ana- 
lizind evoluția fiecărui jucător. Tot

SÎMBÂTÂ

(f. B) ;

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 16 : Universitatea — I.E.F.S. 
II (m. B), Dinamo — Voința 
București (m. A) ; sala Arhitec
tura, de la ora 17 : P.T.T. — 
Progresul (m. B), Arhitectura — 
Universitatea București
sala Progresul, de la ora 18 : 
Progresul — P.T.T. 
I.E.F.S. II — Olimpia București 
(f. B).

FOTBAL. Teren Dinamo, ora
13.30 : Dinamo — Chimia Făgă
raș (meci din cadrul „Cupei Ro
mâniei").

LUPTE GRECOrROMANE. Sala 
Giulești, ora 10 : IPROFIL Ră
dăuți — Dunărea Galați — Ra
pid București (triunghiular di
vizia A).

POPICE. Arena Voința, de la 
orele 8 și 15 : competiția interna
țională „Cupa Carpați**.

SCRIMA. — Sala Floreasca II, 
da. la ora 8 : Campionatul divi
ziei B.

VOLEI. Sala Giulești, ora 17 : 
Rapid — Steaua (m. A) ; Rapid — 
Hapoel Hamapil (partidă din ca
drul primului tur al C.C.E. la 
volei feminin) ; sala Dinamo, ora
18.30 : Medicina Buc. — Dinamo 
(f. A).

(f. B) ;

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Giulești, de la 

ora 10: Academia Militară —

CÂȘTIGĂTORII
Șl Al

DE LA TRAGEREA

ai F 
ioara). 
apără-

tercepșieL Rotnil* II
țPuhte cs și
perspx Ba.a
Mare) oț te
renul și Gabel (C.S.M. S.biu) po
sesorul unei game variate de pro
cedee tehnice, detașindu-se prin u- 
tilizarea pasei la distanță. Sau la 
atacanții Manciu (Dunărea Giurgiu), 
Xegoescu (Gloria Buzău) și Paras- 
chivescu (Metrom Brașov), jucători 
incisivi care caută cu insistență 

umul spre gol. Ne oprim aici cu 
ta remarcaților; dar merite re- 
i tuturor jucătorilor care au e- 

voluat miercuri în Capitală. Ar mai 
C de adăugat și seriozitatea cu care 
au privi 
antrenori
V. Cop:’ — seria I și 
lache. Gh. Stai-cu și M. 
sena a Il-a). .ToțL dar 
C- Tcașcâ. și-au condus 
însuflețire elevii de pe 
dovadă a pasiunii cu care au în
țeles să răspundă încrederii acor
date.

această acțiune cei șase 
(C. Teașcă. P. Popescu, 

C. Mano- 
Negru — 
mai ales 
cu multă 

margine

Arena Voința, 
internațională

Teren Vulcan.
C.S-M. Suceava

ora 11 : 
; teren

Politehnica București (m. A), Ra
pid — Politehnica (f. A) ; sala 
Constructorul, ora 9,30 : Con
structorul — Voința București 
(f. A).

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — U.TJL, te
ren Metalul, ora 11 : Metalul — 
Universitatea Craiova; teren 
Progresul, ora 11 : Progresul — 
Petrolul (meciuri din cadrul „Cu
pei României*).

POPICE, 
competiția 
Carpați*.

RUGBY. 
-Vulcan —
Parcul Copilului, oca II: Grivtța 
Roșie — Precizia SâceLe: teren 
Olimpia, ora 9.30: Sportul stu
dențesc — Glorj (meciuri din 
cadrul campionatului. Divizia A

SCRIMA. — Sal* Floreasca.II 
de la ora 8 : Campionatul divi
ziei B.

VOLEI. Sala Institutului pe
dagogic, de Ia ora 8.30 t Flacăra 
roșie București — Universitatea 
Iași (f. B) ; Universitatea Bucu
rești — 'C.S.M. Sibiu (L AJ; 
Spartac București — Dacia Pi
tești (f. B) ; AF5.E București — 
C. P. București (f. B> ; sala Giu
lești, de la ora 8.30 : Aurora Buc. 
— Unirea Tricolor Brăila (m. B) : 
Locomotiva București — Medi
cina București (m. Bl

AUTOTURISMELOR
EXCURSIILOR

EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 21 NOIEMBRIE 1972

Categoria 1 (1 autoturism DACIA 
1300) : Anghelide Pană Mihail din 
București ; categoria 2 (3 autotu
risme SKODAS 100): 1. Vidovici 
Virginia — Brăila ; 2. Dragoș loan
— Brașov ; 3. Barbu Ion — Bucu
rești ; categoria 4 (28 excursii la 
Paris cu avionul durata cca. 8 zile) : 
1. Mihai Cornelia — Pitești; 2. Paga 
Ion și 3. Perju Vasile din Brașov ; 
4. Rakoși Dezso — Făgăraș ; 5. Cașu 
Niculiță — Brăila ; 6. Curta loan 
și 7. Feri Sandor din Cluj; 8. Cio- 
bescu Gheorghe — sat Caivan 
com. Lipnița' județul Constanța; 
9. Maxim Alexandru — Sf. Gheor
ghe județul Covasna £ 
caru 
Argeș , xz. wxoxx^xv vx„x 
Iași ; 12. Grancso Bela
vata :
Tg. Mureș ; 14. Silivestru Nicolaie
— corn. Mălincrav județul Sibiu ; 
15. Ene Stan — Slatina ; 16. Pîrvu 
Ion — Plopeni județul Prahova ; 
17. Ghiorghitomia Constantin — 
Dolhasca județul Suceava ; 18. Eidl 
Ion — Sînnicolaul Mare jud. Ti
miș ; 19. Flaton Rudolf Martin — 
Sînnicolaul Mare jud. Timiș; 20. 
Belciu Marioara ; 21. Niculaie Ba
dea ; 22. Fundescu Dumitru; 23. Niță

Vasile ; 24.
Puiu Elena ;
27. Roșu Ioana toți din București;
28. Trop Petre — Mehadla jud. 
Caraș Severin (continuare în nu
mărul de marți).

Craioveanu
26. Lungu

Ion ; 25. 
Cornel și

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 

DIN 1 DECEMBRIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII :
1.066.086 lei din care 34.816 report

10. Cojo- 
A. Marin — Slobozia — 
; 11. Urs ache Gheorghe —

L -- So-
13. Moldovan Ileana —

EXTRAGEREA
28 36 19 16 60

EXTRAGEREA
43 12 22 10

Plata premiilor 
Capitală 
pînă la 
în țară 
cembrie 
inclusiv.

I : 65 72

a n-a : 25

84

71

se va face

51

53

în 
din 9 decembrieîncepînd

14 ianuarie 1973 inclusiv; 
aproximativ, de la 13 de- 
pînă la 14 ianuarie 1973

Rubrică redactată de
LOIO-PRO.NOSPORT

fiind intr-o n u»*I 
insă aM* e povestea, 
de un seehi incident 
bjcureștea_*ă d.n'.re 

l actualul antrenor al 
i n 

tru că — 
și-a luat re- 

ocazie.) Prea s-au 
portar mare. Bă- 
d*r e încă rigid, 
eram acasă unde 

fir de iarbă

Ce MtJeirreii 
(ax Aucse-n 
din per.oada 
Sasu Si Starcu. 
Olimpiei și pe care ba. măre: 
povestesc cu mult haz. pen' 
chipurile — Mircea 
var.sa cu această 
lăudat că an un 
iatul e talentat. 
ȘL pe deasupra, 
cunosc fiecare 
teren.

— Adică ?
— Aici e o 

Ani de zile — 
am exersat mii 
din zeci de poziții. De pe 
din viteză, de la distanță și din ca
reu, cu zid și fără, din mișcare la
terală sau perpendicular cu poarta, 
cu capul sau peste cap. Chiar și 
din poziții incomode, adică in că
dere sau căzut la pâmint. De fapt 
in aceste sute de ore de antrena
ment specific, stă secretul golgețe- 
rilor. Obișnuiesc să exersez șuiul 
la poartă și cu ochii închiși. Îmi 
propun un anumit procentaj de go
luri la 10 Invitări. Nereușita mă 
face să recurg la • altă serie de 
10 lovituri. Și tot așa pină imi a- 
ting procentajul. E un antrenament 
original dar care mă face să „văd* 
poarta și cu ochii închiși, să cu
nosc — așa cum am spus — și fie
care fir de iarbă din fața porții.

E 
Arbitrii 
excepție) 
află în perimetrul acestei activități, 
pasionați iubitori ai sportului. Ru- 
pînd din timpul lor liber, duminică 
de duminică, pleacă de lingă fami
lie, călătoresc zeci de kilometri pen
tru a presta o muncă obștească in 
folosul sportului. Asta nu înseamnă, 
însă, că în numele acestei pasiuni 
pentru sport, arbitrii sînt obligați 
să plătească din buzunarul lor 
transportul sau cazarea, să renunțe 
la diurna ce li se cuvine.

Vom vedea că sînt, totuși, oa
meni, care, din păcate, cred așa. 
Este cazul celor ce răspund de di
vizionaraC de fotbal C.S.U. Brașov.

Duminica 12 noiembrie a fost 
programat in orașul de lingă Timpa 
meciul C5.V. Brașov — Chimia o- 
rațul Victoria. Partida s-a jucat. în 
minutul 18 scorul era de 3—0 pen
tru oaspeți, rezultat cu care s-a și 
încheiat meciul. Supărați. probabil, 
de acest insucces, conducătorii bra
șoveni au găsit de cuviință să se 
răzbune pe cineva. Pe cine ? Pe 
arbitri, desigur. PVR $1 SIMPLU 
XC LE-AC MAI PLĂTIT BARE
MUL DE ARBITRAJ. De necrezut, 
dar asa stau lucrurile. Arbitrii nu 
F--au primit droturile lor legale 
Cnelustr banii pentru transport și

au-i mai bine ea acasă. Asta nu 
inseumaâ că nu mai visez și la 
altă echipă. De exemplu la NAȚIO
NALA. Tot se marcă puține goluri 
acolo !

Ac?-: fotbalist îndrăgit de întreg 
Maramureșul își dovedește origina
litatea și în metodele de antrena
ment. Ș: se pare că nu sînt 'rele, 
din moment ce din 12 șuturi pe 
poartă, numai UNUL nu și-a atins 
ținX in sus amintitul meci.

masă). Această atitudine condam
nabilă s-a încercat a fi motivată cu 
argumente de genul acesta : „A ple
cat casierul, nu avem bani Ia noi 1“ 
Li s-a spus, apoi, arbitrilor, „că va 
veni cineva la gară să le aducă 
banii*. Nimic din toate aceste pro
misiuni. Cei trei oameni, e vorba 
de Ștefan Constantinescu. Mihai O- 
vezeanu și Aurel Petre, din Bucu
rești, au rămas ai nimănui. Nu mai 
aveau nici bani de întors la Bucu
rești, pentru că de la plecarea de

în afara lui Moldoveanu, ieri a 
primit drept de joc pentru Sportul 
studențesc și ieșeanul Cuperman. 
Astfel, efectivul echipei bucureștene 
a fost întărit cu încă un atacant 
valoros. Este posibil ca fostul ata
cant al Politehnicii să debuteze în 
formația studenților bucureșteni 

.chiar mîine, cu ocazia meciului de 
cupă pe care ea îl susține la Oradea, 
cu echipa F. C. Bihor.

INITIATIVE
a

în ziua de 23 noiembrie, F.R.F. a 
trimis pe adresa 
universitar Brașov 
gramă : „Depuneți 
de arbitraj de la 
orașul Victoria. în 
chipa va fi scoasă din campionat**. 
Să sperăm că așa va fi. Dar cum 
rămine cu onoarea gazdelor noastre ?

PRIMA ACȚIUNE PENTRU CONSTRUIREA»

în continuarea acțiunilor între
prinse pentru cunoașterea ^cactă a 
valorii unei serii de tineri fotba
liști Și pentru stabilirea unui lot 
reprezentativ sub 21 de ani, an
trenorii C. Drăgușin și Em. Jenei 
vor convoca săptămina viitoare un 
iot de 18 asemenea jucători, pen
tru un scurt stagiu de două zile, 
încheiat cu un joc. Sînt chemați 
pentru marți 5 decembrie : 
mescu (Dinamo) _ 
laș;) — portari ; Gașpar (C.S.M. Re-

șița), Marin Florian (Rapid), Săt- 
măranu II (Dinamo), Ciocîrlan („U“ 
Craiova), Purima (U.T.A.), Pintilie 
(Chimia Rm. Vîlcea) — fundași ; 
Shvu (Rapid), Ion Ion și Dumitriu 
IV (Steaua), Angelescu (Petrolul) — 
mijlocași ; Anghel (St. roșu), Mu- 
reșan („U“ Cluj), Helvei (Steaua), 
Rădulescu (Farul), Libra (Olimpia 
Satu Mare) și Bartales (Progresul 
București) •— înaintași.

:e-c.-ța Cd m numai alei) 
aruae* Ia spatele bazei

e, care devine „vinovată* 
Spsa de pricepere, interes sau 

pentru proasta organizare 
iciențeâe în colaborarea care 

■etxrie să existe intre organele și 
organăza^Ue Investite cu responsabi- 
îitiy in domeniul sportului, pentru 
musca superficială a unor antrenori 
sau înslrtiitori. pentru delăsările în 
pregătire de care se fac deseori vi
novat: sportivii înșiși. Lucrătorii
CJ.E.F.S. Teleorman n-au rezistat 
nici ei ispitei de a supradimensiona, 
pe alocuri, dificultățile pe care le 
creează lipsa unor terenuri 
najări. scăpînd din vedere 
nu aici trebuie căutată 
rădăcină a lucrurilor.

Cu actualul patrimoniu 
(carț, fără îndoială, este 
a fi ideal, dșr — oricum
perior unui trecut nu tocmai înde- 
rărta: dar, mai ales, cu cadrele ca
lificate de care dispune (106 profesori 
de educație fizică !, 46 de antrenori, 
396 de instructori, 192 de arbitri), a- 
portul județului la bilanțul total al 
sportului românesc este foarte mic. 
Două locuri I, 3 locuri II și 8 locuri 
III. î” vreo 2 000 de cenwetitii si

oficiale, care se dispotă ia sis- 
cmnpet.Loaal eațioaaL repre- 

un precvai îafim.
«drai tadiatci a fot: reies*: 
m. ajiomur) de către -jov. 

iar al
Comi^tolai -de’.ea-. U.T.C„ un fapt 
abs'lj: parădzval: ia timp ce la 
aivelal jdețeaa. orășeaesc și ioter- 
conunaL at ti siliți le sportise de ma
să se desOceeră ia bune coadițiirai. 
la nivelul asociațiilor sportive ele au 
o existență sporadică, precară și. nu 
rareori, formală. Ce trebuie să înțe- 
lecetn di*, acest fenomen cu totul 
hizar ? Că lonriițiile sportive' (aceste 
celule de bază ale întregului angre- 
naj) na-șă trăiesc viața, nu desfâșoa- 
-â - strivit*^ continuă și organiza
tă. Ea nu Inceoe. cum ar fi normal, 

l« cr_—ta treaptă, ci de la una 
super-,:.*ră (competiția intercomunală, 
riser.ească). da ă nu chiar de la cea 

t • - • rfi a
iMeata caisa vreun proces de lnten- 
•„e. slntem tentați să socotim că

-T- : <i tinerele care se prezintă 
la fazele superioare ale unor între
ceri populare «Int, de fapt, elemen
tele oinainte cunoscute ca fiind mai 
bune și mai dotate. In sprijinul a- 
cesteî prezumții vine și următoarea 
afirmație a tovarășului Rovinaru, po- 

it căreia la sate nu este antrenat 
in competiții elementul pur sătesc, 
concurenții fiind, de cele mai multe 
ori, recrutați din rindul elevilor sau 
al tinerilor localnici care lucrează în 
diferite întreprinderi de la orașe. Nu 
este greu de Întrevăzut că ei apar 
astfel de două, sau chiar mai multe 
ori în statistici. făcînd ca cifrele- 
bilanț să nu reflecte absolut exact 
realitatea. De altfel, și din interven
țiile altor 
S.M.A., I.A.S. 
sportivă de masă este

★
O analiză de genul 

am asistat, nu putea 
nevralgic al mișcării 
tive, colaborarea dintre organizațiile 
care au responsabilități și atribuții în 
acest domeniu. Aprecierea a fost că, 
în general, o asemenea conlucrare a 
existat, că fără ea n-ar fi fost cu 
putință realizările. Desigur, pe par
cursul muncii s-au ivit. în mod ina»

vitabîl. unele dîficultâțL care au ftst, 
însă, de cele mai multe ori rezolvate.

Xe-a reținut cu deosebire atenția 
o observație de principiu făcută de 
U>varășu. Gheorghe Olteaau. șeful 
se.ției de propagandă a Comitetului 
județean de partid (reluată de mai 
mulți particioanți Ia adunare), care — 
în eser.ță — sună cam așa :

In actuala structură organizatorică 
a mișcării sportive, sindicatele au in 
grija lor asociațiile din întreprinderi 
Si instituțiL U.T.C. — pe acelea de la 
sate și din școli (acestea din urmă 
intrînd și sub patronajul metodic al 
inspectoratelor, școlare), iar principa
lele baze sportive sînt In administra
ția consiliilor populare. Organele 
C.X.E.F.S. au obligația să acorde, cu 
precădere, asistența tehnică necesară 
și — în general — să coordoneze ac
tivitatea competițională de masă și 
de performanță. Pe acest traseu, 
destul de sinuos, este suficient ca 
una din organizații să nu-și facă 
integral datoria, pentru ca intreaga 
activitate să resimtă aceasta. Tot
odată. n-au fost rare cazurile cind 
sarcinile s-au „pasat" de la o parte 
la alta, au survenit suprapuneri, dua
lități, chiar și rivalități, 
în sensul 
țiunii.

Această
sportiv a , _____
tăți in buna organizare și desfășu
rare a/ activității. ~ C C', 
C.J.E.F.S/ Teleorman, prof. Haralam- 
bie Ionescu, a arătat, de pildă, unele 
cazuri cînd comisia sportivă a Co
mitetului'județean al sindicatelor și-a 
depășit atribuțiile, asumîndu-și orga
nizarea unor întîlniri internaționale 
(la fotbal) despre care forul de spe
cialitate nici nu avea măcar cunoș
tință. Unele consilii populare oră
șenești închiriază bazele sportive 
pentru diferite concerte și spectacole, 
ceea ce — desigur — nu este rău 
atîta timp cit nu impietează asupra 
bunei desfășurări a activității de e- 
ducație fizică. Au fost, de asemenea, 
cazuri cînd baze sportive, amenajate 
prin munca patriotică a tineretului 
șl predate cum sp spune „la cheie" 
asociațiilor sportive, nu s-au bucu
rat, în continuare, de o îngrijire și 
întreținere corespunzătoare, degra- 
dîndu~s*>

Sporadic și adesea formal acti
vează comitetele de sprijin din co
mune. în special transportul echipe
lor care participă la competiții ofi
ciale reprezintă în maite locuri o 
problemă foarte dificilă.

Iată o serie întreagă de situații 
reale (cărora nu li s-a putut găsi 
o rezolvare .pe loc*, pentru că ele 
necesită reflecție și răbdare), care — 
fără îndoială — nu reprezintă niște 
fenomene particulare, caracteristice 
doar județului Teleorman. Faptul că 
ele a'J fost arătate In mod deschis, 
cu toată sinceritatea și spiritul de 
răspundere, reprezintă un pas impor
tant pentru soluționarea lor In timp.

★
în discuțiile participanților la 

dința s-a apăsat de mai multe 
pe o pedală foarte importantă
care dispune sportul, și anume, 
aportul acestei activități la munca de 
educație a maselor. Ia formarea, în 
rîndurile cetățenilor tineri mai cu 
seamă, a unei conștiințe socialiste 
înaintate, la cultivarea spiritului de 
cinste și echitate.

Tovarășii Anghel Bodîrlă, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc Ro
șiori de Vede al P.C.R., Gheorghe 
Popa, omologul său de la Turnu Mă
gurele, și alții s-au arătat nemulțu
miți de activitatea depusă în această 
direcție, arătînd că s-au Întreprins 
destul de puține acțiuni pentru edu
carea sportivilor șl a spectatorilor, că 
o instituție de importanța căminului 
cultural este încă insuficient folosită. 
Nuclee puternice ale opiniei publice 
îndreptate împotriva actelor de indis
ciplină și a altor abateri înregistrate 
pe terenurile de sport ar putea fi 
constituite în rîndul membrilor susți
nători. Dar, cum bine a intervenit 
tov. Jean Tudor, secretar al Comi
tetului județean de partid, care a 
condus ședința, „pentru a avea mem
bri susținători, trebuie să avem, în 
primul rînd, pe... cine să susținem, 
adică echipe puternice. valoroase, 
bine pregătite". Iată, așadar, noțiuni 
care se condiționează reciproc...

în ideea unui aport mai substanțial 
al școlii la dezvoltarea Șji consolida
rea activității sportive, tovarășul Fer- 
nande Chirea, inspector general șco
lar județean, a arătat necesitatea

creării la Alexandria a unui .liceu cu 
program de educație fizică. El • se 
poate înfăptui pe plan local, fără in
vestiții suplimentare, în oraș exiș- 
tind școli cu o bază materială spor- 
:ivâ bună, cadre de specialitate și — 
In urma unui sondaj efectuat — asen
timentul a foarte mulți părinți, dis
puși să sprijine această acțiune.

★
Lulnd cuvintul, tovarășul Miron 

Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., invi
tat la ședință, a evocat spiritul con
structiv al dezbaterilor, numeroasele 
idei cu o largă aplicativitate, nu nu
mai pe planul județului, care au fost 
exprimate de vorbitori, asigurînd că, 
în continuare, Consiliul Național va 
acorda întregul său sprijin la întă
rirea materială a mișcării sportive 
teleormănene, la ridicarea ei cali
tativă. Există toate premisele, a 
subliniat vorbitorul, ca acest județ să 
joace un rol mult mai important în 
angrenajul general al sportului româ
nesc, de masă și de performanță. Ac
tivitatea de educație fizică benefi
ciază de condiții mai bune, dispune 
de cadre calificate, antrenează un 
mare număr de oameni entuziaști și 
pricepuți, se află permanent în aten
ția organelor locale de partid și de 
stat. Iată 
sului, ale

Trăgînd concluziile, tovarășul Jean 
Tudor a insistat asupra finalității pe 
care trebuie s-o aibă orice acțiune de' 
acest fel. Tocmai de aceea, pe baza 
dezbaterilor ce au avut loc, din ana
liza lipsurilor și neajunsurilor ce 
s-au vădit în muncă, din multitu
dinea propunerilor constructive fă
cute de oamenii care participă în 
mod nemijlocit la această activitate, 
în vederea înlăturării unor greutăți, 
obiective sau subiective, Comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean va elabora o decizie, cu mă
suri concrete, cu date foarte precise 
de înfăptuirea lor. In aceeași ordine 
de idei s-a făcut recomandarea ca 
principalele probleme și concluziile 
reieșite din această ședință de birou 
să fie prelucrate cu secretarii comi
tetelor și o^nizatjilor de partid i'in 
județ.

SA.SU


Bueureșteanul N. Pasăre cîștigă prin ippon întilnirea sa cu cehoslovacul 
M. Gavala Foto. S. BAKCSY

Azif in sala Giulești

VOLEIBALISTELE 
DE LA RAPID 

DEBUTEAZĂ 
ÎN C. C E.

JUCÎND
CU HAPOEL HAMAPIL

MÎINE, LA TIMIȘOARA

ROMÂNIA -R.F. a GERMANIEI
LA HANDBAL FEMININ

Aseară, in gala internațională de judo

A

ECHIPELE SI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
au oferit celor prezenți întreceri 
viu disputate și în același 
spectaculoase, presărate cu 
procedee tehnice de mare 
Capul de afiș al reuniunii a fost 
deținut de meciul dintre formația 
cehoslovacă și Șc. sp. 2 Bucureștț 
Da juniori mici, echilibrul de forțe 
a fost reflectat și de rezultatul fi
nal al întîlnirii (2—2), victoria re
venind, totuși, pe baza punctajului 
tehnic, echipei oaspe (20—17). La 
juniori mari, bucureștenii și-au 
luat o meritată revanșă, impunîn- 
du-se net în fața adversarilor lor 
(3—0). De remarcat ca oaspeții au 
prezentat la categoriile 93 kg și 
t 93 kg sportivi eare depășiseră 
vîrsta junioratului și care au evo
luat în consecință, în afară de 
concurs.

în întîlnirile dintre Șc. sp. Ener
gia și Vinohrady Bratislava, victo
riile au fost împărțite : la juniori 
mici au cîștigat oaspeții cu 4—1. 
iar la juniori mari bucureștenii cu 
2—0.

Ieri, sala Dinamo din Capitală a 
găzduit un interesant triunghiular 
de judo, la care au luat parte echi
pele de juniori ale Șc. sp. 2, Șc. 
sp. Energia și Vinohrady Bratisla
va (Cehoslovacia). Tinerii judoka

timp 
unele 

finețe.

Un program interesant li se oferă 
azi după amiază, în sala Giulești. 
amatorilor de volei din Capitală: 
pe lîngă meciul masculin Rapid — 
Steaua, unul din. derbyurile campio
natului nostru, se dispută și par
tida dintre formațiile feminine 
Rapid și Hapoe'. Hamyzil (Israel), 
în cadrul ..Cupei campionilor euro
peni" in care feroviarele au prima 
șansă. —

Au fost anunțate următoarele lo
turi (în paranteze, numerele de 
pe tricou):

HAPOEL. (antrenor: Benjamin 
Atar): Ariela Biran (1). Nava Tal- 
mon (2), Leah Danieli (3). 
Ustrover (4), Lula Milnik 
Atalia'Bar Nezer (6). Ada
(8) . Mafia Nov (10), Sara 
(II).

RAPID (antrenor: Davila
Marta Szekely (1). Constanța Bă- 
lășoiu (2). Petra Stoica (3). Florica 
Tudora (4). Eugenia Rebac O). 
Cristina Băltăreții (8). Iui.ana Paul
(9) , Mariana Baga (10). Ruxandra 
Vraniță (14).

Jocul va fi
Gyule Pees și 
din Ungaria.

Mîine seară, sala Olimpia din 
Timișoara gâzdmes'e întilnirea in
ternațională de handbal feminin 
dintre reprezentativele României 
și R. F. a Germaniei.

Publicul timișorean — bun cu
noscător al acestui sport — are 
ocazia să asiste la c partidă atrac
tivă, în care reprezentativa țării 
noastre, proaspătă «rigătoare a 
„Trofeului Caipa-,:-. va căuta să 
ofere o demonstrat.e de handbal 
modern, în viteză, spectaculos. Din 
echipa antrenată ce Gabriel Zugră- 
vescu și Pompiliu Simian nu vor 
lipsi portarul Elisabeta Ionescu, 
Irene Oancea. Ibadula Nadire. Te
rezia Popa și Doina Furcoi — re
velațiile teamulm român la recent 
încheiatul turneu «5e 1a Iași. Cu 
aceeași ocazie iș: va face reintra
rea și valoroasa noastră interna
țională Petruța Bâjcocanu. care 
s-a refăcut după ac eden tul sufe- 
I it AX *1 ..

Formația R. F. a Germaniei, care 
sosește în țară în cursul acestei 
dimineți, deplasează o garnitură 
redutabilă, decisă să facă o figură 
frumoasă în partidele cu echipa 
României.

Jocul începe la ora 19,30 și va fi 
arbitrat de cuplul iugoslav Vladi
mir Șimanovîcî — Milan Valclci.

Partida revanșă este programată 
marți după-amiază, în Sala Spor
turilor din Cluj.

MECIURI DE HANDBAL
TIMIȘOARA, 1 (Prin telefon, de la co

respondentul nostru). în sala Olimpia 
din localitate s-au disputat întîlnirile 
revanșă de handbal masculin dintre for
mările Banatul Timișoara și R.K.O. Bel
grad — la seniori, precum și Liceul nr. 1 
Timișoara — R.K.O. Belgrad — la ju
niori. în primul joc. victoria a revenit 
echipei gazdă cu scorul de 16—11 (7—6), 
in timp ce a doua partidă s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 18—18
(8—4).

C. CREȚU

Ester
(5), 

Zerrach 
Chmoel

Plocon»:

AZI, LA BELGRAD:

„TROFEUL
CAMPIONILOR

In întilnirea amicala de la Gera_

ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIUL 

CU R. D. GERMANĂ
GERA, 1 (prîn telefon, de la tri

misul nostru special).
Aseară, la o oră tîrzie, a avut loc 

întilnirea de box dintre primele re
prezentative ale R. D. Germane și 
României. Echipa țării noastre a 
obținut victoria cu 7—4. Iată rezul
tatele, în ordinea categoriilor : Tra
ian Cerchia b.p. Gertenbach, Toni 
Mircea b. k.o. I Langer, Gabriel 
Pometcu b.p. Forster, Simion Cu- 
țov b.p. Bachfeld, Calistrat Cuțov 
b. ab. II Bollow, Alexandru Popa 
b.p. Spilski. Ion Mocanu p.p. Tie-

pold, Ion Gyijrffi p.p. Brauscke, Ion 
Peter p.p. Sachse, Angliei Iancu p.p. 
Anders.

Deoarece adversarul lui Al. Turei 
a depășit greutatea, sportivul nos
tru a cîștigat meciul prin neprezen- 
tarea boxerului din R. D. Germa
nă. El a susținut, totuși, amical me
ciul și a cîștigat la puncte în fața 
lui Liebing.

Amănunte, în ziarul nostru de 
mîine. ,

Petre HENȚ

MECIURI ECHILIBRATE ÎN PRIMA ZI
A TURNEULUI FINAL AL C.C.E. LA POLO
• Dinam»» $: -jcureșteni au fost întrecuți la limită [4-5] de O.S.C. Budapesta

[LUPTE GRECO-ROMANE]
BELGRAD, 1 (prin telefon, de 

trimisul nostru special). Capitala 
Iugoslaviei găzduiește începlnd de 
mîine (n.r. azi) o mare competiție 
internațională de lupte greco-romane 
—•. „Trofeul campionilor" —, la care 
participă sportivi din Bulgaria, 
Romania, Ungaria, U.R.S.S. și Iugo
slavia. Este vorba de luptători valo
roși, medaliați la Jocurile Olimpice, 
la campionate mondiale, europene și 
alte mari competiții internaționale.

Țara noastră este reprezentată Ia 
aceste întreceri de trei concurenți : 
Mihai Boțită (57 kg), dublu campion 
european la juniori, Ion Gabor (82 
kg), medaliat cu argint la ultima edi
ție a campionatelor europene, și Eu
gen Hupcă (68 kg) component al lo
tului național. Un accident de ultimă 
oră — luxație a unui braț — l-a îm
piedicat pe campionul nostru olimpic 
Gheorghe Berceanu, să facă și el de
plasarea la Belgrad.

In impunătoarea sală din cartierul 
Novi Beograd vor evolua, așa cum 
spuneam mai sus, sportivi de seamă, 
dar și o serie de concurenți de elită 
ai țării gazdă. Căpitanul federal M. 
I vanovici 
concurs pe 
Iugoslaviei, 
olimpic (90 
III Ia J.O. ... __
pion european și locul IV la J.O. 
(74 kg), S. Damianovici. campion 
mondial al categoriei 68 kg.

Cu ocazia acestei competiții, mai 
precis înaintea ei, va avea Ioc șe
dința Comisiei tehnice F.I.KA. care 
va definitiva unele modificări ce 
regulament propuse la J.O. de Ia 
•Miinchen. Aceste schimbări esențiale 
în regulament — care se referă la 
sistemul de disputare a întrecerilor 
finale ale turneelor de lupte. Ia mo
dul de acordare a punctelor „rele* 
în caz de victorie a unui sportiv care 
a fost deja penalizat cu 5,5 p și care 
conform vechiului regulament era 
eliminat din concurs ș.a. — vor fi 
aplicate chiar aici, la Turneul „Tro
feul Campionilor*.

Toma RÂBȘAN

la

„TURNEUL CAMPIONILOR1 MIEL

BLO.inST.V 1 Orta teiefon. de
La orrirfl

condus de arbitrii 
Kanci K-ss. ambii

(Urmare din pag. I)

a selecționat pentru acest 
cei mai buni luptători ai 
I. Ciorak, vicecampion 
kg), M. Nenadici, locul 
(82 kg), I. Kecman. cam-

cu el victoriile. De două ori (pe 
gazon) cîștigase Năstase, iar tot de 
două ori (în sală și pe zgură) O- 
rantes se arăta mai bun. învingă
torul absolut al acestui duel între 
supercampionii europeni urma să fie 
desemnat în condiții care 
tajau pe spaniol.

Dar, iată că. tocmai în 
blicului propriu și pe un 
care-1 cunoaște mai bine. Manuel 
Orantes a fost întrecut fără drept 
de apel. Victoria cu 6—3. 6—l a 
campionului* nostru, obținută în nu 
puțin de o oră (exact 54 dc m 
nute), pare sofiei 
prin înseși aceste 
fostfunele amănjn 
semnat. în p-mri 
losit de Năstase in 
ferâ substanțial de cel pe care 1-an 
urmărit în primul său joc. cu Goc 
man, apropitndu-se «ie cel «fcn par 
tida cu Hewitt. Fără p 
vituri in forță, cu mai ? 
la fileu, jqț 
nat advers;
loburi spre tunau: tex 
guri defensive. O tac 
fața unui Orantes 
să forțeze alura jocahi 
desea disperat.

Năstase a avut as

îl avan-

fața pu
terea pe

-•ase. os 
este eg. 
ăe
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titlu preferind chiar și în ziua me
ciurilor inaugurale un contact de 
o oră cu apa și balonul.

Antrenorii urmăresc atenți efica
citatea șuturilor pe poartă, inspira
ția portarilor. In tribune. însă, con- 
cucătorii. tehnicienii și ziariștii co
mentează cu aprindere desnodă- 
mlntul ședinței tehnice de joi sea
ră. care avea să decidă, în final, 
pe arbitru partidelor de vineri.

Spre surprinderea generală, caz 
unic in istoria acestei competiții, 
ce la discuții au lipsit tocmai ac
torii principal:: atît cei doi arbi
tri desemnați de E.W.P.C., austria
cul J. D..~r. weber și olandezul W. 
Geurtsen. cît ți delegatul oficial al 
LE-N., dr. M. Zorowka (R- D. Ger-

Aflați tr'.r-o situație deloc plâji 
cută, «yawiTatarii (clubul O.S.CJ. 
Budapesta). cu asentimentul tutu
ror delegărilor, au apelat la con- 
ducerea federației de specialitate 
c:r. Ungaria. ca persoană juridică, 
pentru validarea hotărirllor și a 
tragerii ia sorti. Dar surprizele nu 
s-eu încheiat. Chiar înainte de a se 
trece la punctul esențial al discu- 
t.ei. conducătorii cluburilor Ț.S.K.A. 
Moscova ș. Partizan Belgrad au 
coetes'at. Cu vehemență, delegarea 
arbitrului J- Dim weber (recunoscut 
in lumea paio-ului pentru lipsa de 
penauaHtaae și obiectivitate) la a- 
cest turneu. Fiind, insă, o hotărire 
a uirri for superior, delegațiile pre- 
ze&e ae fost nevoile să accepte 
«eșuarea de tape și apoi să treacă Ia 
traeeees Ia sorț'-. Misiunea destul
S-s -tf -r—* * w, in un i
rtu m -v Carat Corvee. ca.-e
t— să scoată dintr-c vază bile- 

purtfnd Eusnele arbitrului ce

va conduce meciul Dinamo — O.S.C. 
Rezultatul ? Primul nume citat a 
fost al olandezului W. Geurtsen ; 
ai doilea meci, Partizan — Ț.S.K.A. 
a revenit automat lui J. Dirnweber.

Vineri seara, în piscina de pe 
insula Margareta, în tribunele că
reia se aflau peste 1000 de spec
tatori. au început meciurile tur
neului final. în prima partidă 
s-au întîlnit O.S.C. BUDAPESTA 
și DINAMO BUCUREȘTI. încu
rajați frenetic de public, poloiștii 
budapestani fac presing la “poarta 
lui Frățilă. Nu reușesc însă să în
scrie din acțiune, ci dintr-o lovi
tură de la 4 m. executată de Kon
rad III. Dinamoviștii echilibrea
ză repede jocul și — în aceeași re
priză — egalează, din superiorita
te numerică, prin Popa. Repriza 
a doua se desfășoară tot sub 'Sem
nul echilibrului. Echipa Dinamo 
are. la început, inițiativa și preia 
conducerea (2—1) printr-un gol 
de toată frumusețea înscris de 
Viorel Rus. Poloiștii din Buda
pesta profită însă de neatenția lui 
Novac și egalează prin masivul 
Szivos. Al treilea sfert al partidei 
găsește formația dinamovistă în- 
tr-o oarecare derută. Șuturi slabe 
la poarta lui O.S.C., pase la ad
versar și joc static — toate aces
tea reduc șansele dinamoviștilor 
de a prelua din nou conducerea. 
Szivos este cel care majorează sco
rul și, apoi.l laboriosul Viorel 
Rus aduce — in extremis — ega- 
larea. Ultima repriză este deosebit 
de disputată. Deși Szivos profită, 
dm dou, de neatenția apărătorilor 
dinamoviști. mânând al 4-lea gol 
al budapestanilor, Dinu Popescu

.....

VIOREL R-JS

readuce echilibrul existent în ba
zin și pe tabela de marcaj. în 
acest moment poloiștii români iro
sesc o nouă situație favorabilă : 
un contraatac efectuat de Lazăr 
este ratat cu ușurință)... Spresfîr- 
șit, un schimb greșit efectuat de 
dinamoviști, în apărare, oferă po
sibilitatea lui Konrad III să mar
cheze golul victoriei echipei sale. 
Așadar: O.S.C. BUDAPESTA — 
DINAMO BUCUREȘTI 5—4 (1—1, 
1—1, 1—1, 2—1). Au înscris Szivos 
3 și Konrad IH 2 — pentru*O.S.C., 
Viorel Rus 2, Popa și D. Popescu 
pentru Dinamo. Olandezul Geurt
sen a arbitrat foarte bine. .

în celălalt meci s-au întîlnit 
echipele PARTIZAN BELGRAD și 
T.S.K.A. MOSCOVA. La capătul 
unei partide echilibrate, de luptă, 
scorul a fost egal: 3—3 (1—0. 1—2, 
0—0, 1—1).

Simbătă (n.r. astăzi), turneul con
tinuă cu meciurile DINAMO 
BUCUREȘTI — Ț.S.K.A. MOSCO
VA și PARTIZAN BELGRAD — 
O.S.C. BUDAPESTA.

Adrian VASILIU
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ÎNSEMNĂRI DIN SALA HNALEI CA\1PI0\ATltLI MASCLUN DE ȘAH

DOUĂ PARTIDE K.O. ALE LUI THEODOR GHITESCU

Meciurile competijii- 
Lj- continentale de 
baschet prilejuiesc în
treceri de mare specta
col, așa cum a jost par- 
t-da dtntre Simmenthal 
Milano ți Wienerberg 
Viena. disputat la Mi
lano, în cadrul turului 
secund al C.E.C. In 
imagine, Jellini (nr. 5), 
Massini (nr, 8) și nord- 
cmericanul Kenney 
nr 15) încearcă să-l 

împiedice pe un jucător 
rienez să arunce la coș. 
Victoria a revenit echi
pei Siemmenthal cu 
scorul de 93—76 (43—41).

In cadrul aceleiași 
competiții: Stade Fran- 
țais Geneva — T.S.K^.. 
Moscova 92—121
(43—67); in Cupa cupe
lor : Olimpiakos Pireu
— Spartak Bmo 87—97 
(46—45), M.T.V. Giessen
— . K.R. Reykjavik 
102—51 (51—27).

Ldin
ft

TRAI NA
CEI 15 DE LA CONSTANTA

După obișnuita cronică, ziarul 
francez „L’HUMANITE" revine asu
pra meciului de rugby dintre repre
zentativele Franței și României pen
tru a sublinia că acesta a fost „un 
meci de care trebuie să se țină sea
ma" pentru viitoarele confruntări pe 
care XV-le galic le va susține, în 
primele luni ale anului 1973, în tra
diționalul „Turneu al națiunilor".

Iată ce scrie autorul comentariu
lui :

„Trecutul — chiar și cel mai re
cent — ne demonstrează că selecțio
nerii noștri fac rareori caz de un 
meci pentru pregătirea întîlnirii ur
mătoare. Mai ales cînd e vorba de 
meciurile dintre francezi și români. 
Și totuși se parc că, de data aceasta, 
ei vor trebui să țină seama... Va tre
bui să se țină seama pentru viitor de 
tot ceea ce decurge din meciul de la 
Constanța".

După ce arată că partida de la 
Constanța s-a disputat în condiții 
grele, pricinuite de vînt, frig și te-, 
renul alunecos, comentariul insistă 
asupra vîntului, „pe care trebuia ne
apărat să-ți bazezi jocul în prima 
repriză căci, după pauză, el putea

să se schimbe și, mai ales, pentru că 
picioarele jucătorilor s-ar fi îngreu
nat. Dar picioarele francezilor au fost 
în formă și după pauză. Tocmai de a- 
ceasta ar trebui să-și amintească se
lecționerii noștri*.

In încheiere, ziarul francez sub
liniază comportarea pachetului de 
înaintași, care a fost „formidabil, 
din punct de vedere al curajului, al 
abnegației și al voinței, totodată". Și 
continuă, remareîndu-i pe Biemouret, 
Cester și Walter Spanghero „care 
s-au luptat bine. Așa cum ne-ar place 
să-i vedem luptînd, la începutul anu
lui viitor, în fața englezilor, irlan
dezilor, scoțienilor și galezilor... Re
petăm, cei 15 de la Constanța me
rită, cu toții, să fie revăzuți îm
preună. Chiar și in fața echipei Țării 
Galilor".

A doua jumătate a finalei cam
pionatului național masculin de șah 
se desfășoară sub semnul unei pu
ternice ofensive declanșate, de. maeș
trii internaționali Victor Ciocâltea și 
Theodor Ghițescu. porniți ferm în 
urmărirea liderului, Carol Partoș. 
Despre evoluția din ce în ce ma; 
puternică a campionului țării am 
relatat într-unul din numerele tre
cute. Astăzi, însemnările noastre 
din sala turneului se vor referi la 
jocul excelent, din rundele 10—13. 
ale eternului său rival, prin care 
Ghițescu a realizat 3VS puncte (fin 
patru posibile, reintrînd în lupta 
directă pentru titlu.

Numeroase discuții a produs, mai 
ales, întilnirea sa cu Wolf, din 
runda a 10-a. După cum se știe, 
Ghițescu a sacrificat în jocul de 
mijloc o calitate (probabil incorect), 
a ajuns într-o situație foarte grea, 
aflîndu-se la un pas de pierdere.
WOLF

GHIȚESCU

Wolf, îrtsâ maestru rixlr. ripc: ât 
experiență, na s-a oescurca: 
suita de mare' re F- ire: -r^r. 
ti-ce La eare a recurs peema-jert 
Ghițescu. astfel că cupâ ăe sn- 
tări s-a ajuns ia poziția «fia «La- 
gramâ.

Aci Ghițescu a jocat 4LCe4 u 
î-a propus :za rui Watt. Imr-a- 
«ievăr, albul a atacat ambele tor- 
nuri, recâștigă calitatea, după eare 
finalul «ie pioni $i piesele grele este 
aproximativ ega~ Aflat sub impre- 
sia avantajului pe care l-a avut în 
partidă, negrul a refuzat propune
rea și a înscris mutarea secreiă 
La deschiderea plicului s-a văzut 
că el mutase : 4L-T43 ?

Nu numai Wolf, dar ți autorul a- 
cestor rinduri a apreciat greșit po
ziția.

In mod real, Ghițescs nu mai 
are nici un fel de dlfitmltăți și sin
gura posibilitate de a obține ega
litatea pentru adversarul său ar fi 
fost să simpLfice prin 41._TT4. 42. 
C:d8+ D:«ii, 43g T4 și aces: final 
de «lame este probabil remiză la o 
apărare foarte exactă a negrului. 
Acum, însă, maestrul international 
găsește o frumoasă cale de clșdg :

42.Dg7 : TcS (Forțat ' N- merge
42.. .TȚ4. 43.DX7- Ra6. 44-Cc5 !
Ra5. 45.D^7- Rb4. 4«.C:d3 D:d3,
47.D:b6- R:c4. 4S.Da6- Rc3, 49.
D:d34- R:d3, 50^Ț4 și albul ciștigă), 
43.TT7 Da4 (Singura modalitate de 
a prelungi rezistența. Pierde repede
43.. JU6, 44.CC74- Ra5. 45J>5- Rb4, 
46.Db5-r Rc3, 47.C(Î5- Rd2. 48. 
Db24-), 44,C:c7 D:e4 (Negrul este o- 
bligat să rămînă sub o teribilă le
gătură), 45.Cd5+ Ra6 (O variantă 
de studiu survenea după 45...Rc6, 
46.Ce74- Rb5, 47.C:c8 D:c8, 48.Db24-

Rrf 4L3al-: Ri» ilEbl- Roi. 
5ITÎ4- Tăi. SLDcl-). 4CTa7- 
«hl <tcx : Txl t4T_R t4 41 
DbT- Bei «DtS-). 4XCx4 T»T. 
cf.Cd*- : KM. SICd- și negrul

la m-da a 11-a. Ghițescu l-a in-
albele) pe Ghinda, 
cu o foarte intere-

sar'ă poantă teoretică intr-o deschi
dere erg'eză. Combinația merită un
preci.3 ce frumusețe.

Alb: Ghnesca
Negru : Ghinda

l.c4 ei S-C«3 Cei 3.CT3 Ct6. 4.g3 
NM. LC45 eL 4CM NcS. 7..\g2 dti 
(Cu această m_tare aparent nevi
novată, .-iretul Ghinda amenință să 
tfșttge «m cal dop* g9 **—•! (Al- 
bul se preface că nu observă pe
ricolul. In reahtate. după cum ne-a 
declarat apoi. Ghițescu pregătise 
varianta analizind o partidă Bis- 
raier — Timman. de la turneul din 
Ma aga — 1970. in care marele 
maestru american n-a văzut conti- 
r. uarea următoare, permițind negru
lui să obțină un joc foarte bun) 
8—g5, 9ul4! (Asta este toată „sa
rea* combinației. Mutările care ur
mează sînt forțate) 9_C:d5. 10.d:c5 
CM. Il.a3 CaS. 12.M ! CcM. 13.Dd4 
8—8. 14.Cf5 ! (Iată cum acest cal 
condamnat reintră cu mare forță în 
joc) 14.„Nd5. 15.Ng2 f6. 16.Dd5 + 
Tf7, I7.DJ5 Ce6, 18-N:e4 Ce7, 19. 
Defi ! și negrul cedează. Se ame
nință : 2OJs:b7, sau 2O.N:h7, sau 
2O.N:f6. Un veritabil K.O. !

Astăzi, de la ora 16, campionatul 
se reia cu partidele rundei a 14-a.

Volenu CHIOSE

DINAMO DlClIREȘn LA TURNEUL 
DE VOLEI DE LA ERFURT

BERLIN. 1 (prin telex). Zilele 
trecute a început la Erfurt un im- 

I portant turneu internațional de 
volei masculin la care participă 
cîteva reputate echipe de club de 

I pe rontinent, alături de formația 
I japoneză Matsuhita Tokyo.

In prima zi, campioana Româ
niei, Dinamo București a cedat cu 
3—0 (8, 10, 9) în fața campioanei 
R.D. Germane, echipa S.C. Leipzig. 
Meciul a durat J1 de minute și a 
fost condus de Fujiwara (Japonia), 
ajutat de dr. Prielozny (Cehoslova
cia). O impresie frumoasă a lăsat

In acest joc tînărul Marian Pău- 
șescu.

A doua zi, Dinamo a pierdut din 
nou, de data aceasta în fața echi
pei Matsuhita, cu scorul de 3—2 
(8. 13, —8, —12, 8).

Iată celelalte rezultate : Ț.S.K.A. 
Sofia — Matsuhita Tokyo 3—1 (12, 
—11, 10, 12), Ț.S.K.A. Moscova — 
Ruda Hvezda Praga 3—0 (14, 11, 
14), Ț.S.K.A. Sofia — Ruda Hvezda 
Praga 3—2 (7, 7, —11, —17, 11).

Jl'RGEN ZEUME
redactor la „Deutsche Sportecho" — 

Berlin

TELEX, • TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In cadrul „Cupei Europei centrale" la 
fotbal, echipa cehoslovacă Zbrojovka 
Brno a întîlnit pe teren propriu forma
ția iugoslavă Celik Zenika. Fotbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (1—0).

Cunoscutul atlet Wolfgang Nordwig (R.D. 
Germană), campion olimpic la săritura 
cu prăjina, a anunțat, în cadrul unui 
interviu, că abandonează activitatea 
competițională. Nordwig este în vîrstă 
de 29 de ani și este student în ultimul 
an.
■I
Fostul campion mondial de box Cassius 
Claj' a acceptat oferta de a susține trei

meciuri demonstrative în Australia. în 
prima demonstrație, la 18 decembrie, 
Clay îl va întîlni la Sydney, pe austra
lianul Mundine.
*
în cadrul unei ședințe a federației in
ternaționale de specialitate, a fost decer
nat titlul de campion mondial la mara
ton nautic înotătorului argentinian Ho
racio Iglesias. Acesta a totalizat, în cele 
patru curse desfășurate în actualul se
zon. 2 153 puncte. Este pentru a patra 
oară cînd Iglesias intră în posesia aces
tui titlu acordat profesioniștilor.
•
în meciul de Ia Hanovra, echipa secun
dă de rugby a Franței a învins cu sco-

SPORTUL MINERILOR

Despre dezvoltarea activității spor
tive in cel mai renumit centru mi
nier al R.P. Polone, despre noile a- 
menajări și construcții destinate 
sportului de masă din acest raion, 
scrie ziarul de specialitate „Tempo" 
din Cracovia :

Unul din orașele poloneze care au 
căpătat o fată absolut nouă este, fără 
Îndoială. Katowice, centru industrial 
și minier deopotrivă. Atit nucleul 
central al marelui oraș industrial, ca 
sl orașele învecinate, Homuw, Bitem. 
Gliwice și Sosnowiec sînt caracteri
zate printr-un aspect foarte mo
dern.

Această înfățișare este dată atit de 
marele număr de blocuri de locuințe, 
cît și de multiplele amenajări și do
tări afectate sportului. Pretutindeni

se află platforme destinate copiilor, 
dotate cu instalații care fac ca joaca 
lor _ să poată servi dezvoltării fizice, 
înainte chiar ca blocurile să fie date 
în exploatare, se pot vedea apărînd 
terenuri cu amenajările caracteristi
ce baschetului și voleiului, sporturi 
extrem de populare printre oamenii 
muncii din aceste locuri.

Unul din sporturile cele mat a- 
, greate este mini-fotbalui si micile 

terenuri sînt mereu pline de larmă 
și voie bună. Marele protector al a- 
cestor „insule ale sportului integral" 
este asociația sportivă „Gornik" (Mi. 
nerul), care are o nesecată rezervă 
de cadre pentru viitor. în toate do
meniile sportului, în mulțimea de 
coDii și adolescenți.

In fața oțelăriilor „Baidon" s-a 
ridicat o excelentă sală de sport, do
tată cu toată aparatura modernă, iar 
în cele opt parcuri aje orașului s-au 
luat măsuri de amenajare a unor 
complexe sportive. La Katowice s-a 
construit, de asemenea, o sală de 
sport, care prin dimensiunile sale 
este cea mai mare din Polonia.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
rul de 11—0 (0—0) prima reprezentativă 
a R.F. a Germaniei. Jocul a fost urmă
rit de peste 2 500 de spectatori.
■:
Un grup de schiori sovietici, în frunte 
cu Nikolai Kedrin șl Aleutina Aska
rova, se antrenează în prezent în R.F. 
a Germaniei. In scurt timp, selecționata 
de schi (nordic) a R.F. a Germaniei ur
mează să plece în U.R.S.S. pentru a par
ticipa la un stagiu de pregătire în comun 
alături de cei mai buni fondlști sovietici.

Turneul international masculin de hand
bal de la Tbilisi a programat două par
tide încheiate cu următoarele rezultate

tehnice : R.D. Germană — U.R.S.S. (se
lecționata studențească) 18—17; Ceho- 
șdovacia — R.S.S. Gruzină 17—15.

La Oslo s-a disputat întilnirea interna
țională de handbal dintre echipele mas
culine ale Norvegiei și R.F. a Germaniei. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul de 
11—9.■
In primul meci din cadrul finalei „Cupei 
campionilor europeni" la hochei — pe 
gheață, echipa Ț.S.K.A. Moscova a în
vins cu scorul de 8—2 (1—1, 3—1, 4—0) 
formația suedeză Brynaes. Partida te- 
vanșă se va disputa în ziua de 5 decem
brie, la Moscova.
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