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SPORTIVII DE LA INDUSTRIA SIRMEI. La telefon. ILIE NA ST A SE

PREZENTI ÎN
Acum, cînd 1972 coboară spre ul

tima filă de calendar, fiecare unitate 
sportivă a început să-și facă bilan
țul, confruntînd realizările cu obiec
tivele inițiale sau, altfel spus, îm
plinirile cu aspirațiile. Dincolo, însă, 
de această retrospectivă, supusă în 
mare parte legilor matematicii, clu
burile și asociațiile sportive mai re
curg la una, de. altă natură, mai va
loroasă în esența ei, pentru că vor
bește mai mult de preocuparea pen
tru om : aceea de a aprecia cîți din
tre sportivi au fost legați organic de 
producție și cîți „pivoți" din produc
ție au fost apropiați de activitatea 
sportivă, fie pentru a o cultiva in 
scopuri de refacere și reconfortare, 
fie pentru a o ajuta în multiplele 
sale compartimente. Iată, de altfel, 
investigația pe care am căutat xsâ o 
facem la puternicul club sportiv In
dustria sîrmei Cimpia Turzii, solici- 
tîndu-1 îr. acest scop pe tovarășul 
Ion Stoica, președ'ntele acestei uni
tăți sportive cu vechi 
citorești.

— La primul capitol,
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ÎNTRECERI

COMPETIȚIE A MUNCII
vește integrarea
ducție și randamentul ridicat al »- 
cestora la locul de muncă cit ți pe 
stadion, se cer incluși — s-?e f::l in
terlocutorul nostru — electririaual 
de la „Oțelărie", loan Fărcaș — că
pitanul echipei de popice partici
pantă la recentul turneu final al 
Campionatelor naționale de la Ma»- 
galia, desenatorul proiectant »■—- 
Văleanu — jucător ți instructor al 
echipei de volei, Mircea Liviu — tw- 
dașul central al echipei noastre de 
fotbal ce funcționează tn divizia C. 
electrician la Laminorul ni și toarte 
tinărul Simeon Mihățan — —ier i f 
pionul de anul acesta la box j**âari 
categoria 63.5 kg ți ocupant al locu
lui II in Cupa C.G.SJL. un sport v 
care ți-a statornicit locul de uineă 
la „Electrozi'* și caută să cițtige în
crederea veteranilor secției. Cit pri
vește „pivoții** uzinei care s-au apm- 
piat de activitatea sportivă, atit pen
tru a o ajuta in diferitele ei verigi, 
cit ți pentru a sprijini buna rentzar» 
a raportului spon-prodneție. se cer 
cu deosebire menționați tovarăși: to-
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SPORT/V£ /N CAP/TALĂ Sa
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Șase echipe de hochei 
întrecut recent în competiția 
aniversare a Republicii-.

La capătul unor partide interesante, 
trofeul a revenit formației Luxor (in
structor Florian Guță) care a acumulat 
9 puncte. în clasamentul golgeterilor pe 
primul loc s-a clasat I. Alexe (Luxr) 
cu 23 goluri, urmat de M. Văzoiu (Elec
tra) 17 și T. Calată (Luxor) — “12.

PRIMUL CROS
ÎN NOCTURNĂ

La Tîrgul Secuiesc a avut loc. îr. 
cadrul programului de manifestări 
organizat în cinstea aniversării Re
publicii, o competiție cu totul medita. 
Mii de cetățeni ai orașului au urmă
rit un cros în nocturnă, organizat de 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport în colaborare cu cen
trul de atletism al asociației sportive 
„Tractorul".

întrecerea s-a desfășurat pe end 
categorii de virstă, prilejuind 
foarte atractive Lată învingătorii i 
Ana Turoczi (fetițe, cat. a n-a'. 
Editb Vinkler (fetițe cat. I). Erzjbit 
Ambrus (junioare lin, Ibolva Badi 
(junioare II). Mari* Srakacs (junioa
re D. Csaba Peter (băieți IT), Jorsef 
Bene (băieți D, Levente Szoes (ju
niori IIII), Sandor Laszlo (juniori II) 
și Jeno Kovacs (juniori I).

Succesul înregistrat i-a determinat 
pe organizatori să facă această com
petiție tradițională.

St. FARKAS-coresp.
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Programele demonstrative ale studenților de Ta I.E.F.S. sînt întotdeauna 
i model de precizie, eleganță, măiestrie.

I.E.F.S.-50
Cu o jumătate de secol în urmă, 

în „casa cu iederă" din Dealul Spirii 
se deschideau primele cursuri univer
sitare de pregătire a cadrelor de 
specialiști In domeniul educației fizice 
și sportului.

începuturi...
Avem în față cîteva notații de is

torie, aparținînd prof. univ. dr. Leon 
Teodorescu, rectorul I.E.F.S., care ne 
reamintesc — printre altele — dimen
siunile primelor decenii de activitate.

In 1922, pe poarta Institutului in
trau... 14 studenți ! Au urmat ani de 
căutări, uneori cu satisfacții, dar cel 
mai adesea cu neîmpliniri pentru că 
lipsea aproape total sprijinul oficia
lităților, nu existau baze și instalații 
sportive. A fost chiar un moment în 
care, pentru a evita desființarea, In
stitutul a trebuit să vîndă și să 
ipotecheze cea mai mare parte din 
bunurile de care dispunea. Tristă și 
semnificativă amintire...

Astăzi, Institutul de educație 
fizică și sport își sărbătorește semi
centenarul prezentînd un bilanț ale 
cărui străluciri au apărut abia după 
Eliberare, cind partidul nostru a con
ferit mișcării sportive. în general, 
importante valențe sociale și totodată 
un sprijin permanent și multilateral.

Răspunzînd cu entuziasm sarcinilor 
încredințate de partid, cadrele Insti
tutului pregătesc un număr tot mai 
mare de specialități, profesori de 
educație fizică, antrenori, activiști 
sportivi. Odată cu începuturile de a-

flrmare Internațională ale «portului 
românesc, Institutul de edu
cație fizică ți sport își sporește 
răspunderile, considerîndu-se obli
gat să _ contribuie la valorificarea ap
titudinilor și talentului de care dau 
dovadă tinerii studenți. De-a lungul 
anilor, sînt pregătiți admirabil sute 
de performeri, laureați ai marilor 
competiții de atletism, baschet, volei, 
tir, canotaj, patinaj artistic, schi... 
îi știm pe toți, i-am aplaudat pentru 
victoriile lor strălucite, realizate sub 
culorile I.E.F.S.-ului sau ale echipe
lor reprezentative ale României. A- 
mintirea performerilor din anii tre- 
cuți ca și prezența celor de astăzi în
seamnă mult în amplul bilanț al a- 
cestui semicentenar. Aceleași gînduri 
și calde aprecieri dacă vom trece in 
revistă șirul lung al. specialiștilor de 
renume care, în tot acest răstimp, au 
adus și aduc o importantă contribu
ție la progresul sportului românesc 
și chiar al celui internațional.

Ne-am obișnuit să-i întîlnim și să-i 
remarcăm, cu bucurie, pe studenții 
Institutului de educație fizică și 
sport, peste tot acolo unde se trec 
cu succes probele hărniciei, pasiunii, 
abnegației și recunoștinței. Nu ne 
gîndim doar la obișnuitele imagini

(Continuare tn pag. a 3-a)
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pestaie pe oc-etn 
hai nostru, cu ■enbw- 
FENTRU CONCURS 
Za de obicei. OTTTO- 
ZARE VOR INDICA 
■NEA FINALA A CE-
MAi POPULAR)
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. DEDIC VICTORIA DE LA BARCELONA
TUTUROR CELOR CARE 
AU CREZUT ÎN MINE...

e

— Felicitări, Iliuță !
— Mulțumesc. Sint nespus de fe- 
cit. N-as C crezut că pot să-i bat

E normal să admitem că 
vin numai după

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 1 DIN GALAÎI DUPĂ 4 ANI DE EXISTENTA* » »9

TOATE CONDIȚIILE NECESARE,
• Un colectiv de spe
cialiști prea mare pen
tru citeva promovări mo
deste • Doar 45 de 
sportivi râmați in activitate

DAR REZULTATE MINORE
din 2 885 de elevi... instrurți!

în continuarea dezbaterilor despre contribuția diferitelor unități 
sportive de performanță la creșterea rezultatelor, pe măsura condițiilor 
și a cerințelor. Ia selecționarea celor mai talentate și mai bine pregătite 
elemente pentru loturile reprezentative, am întreprins recent un raid- 
anchetă la Școala sportivă nr. 1 din Galați. Spre deosebire de alte școli 
sportive vizitate în ultima vreme. în care ne-au fost oferite șt numeroase 
exemple pozitive — de muncă și rezultate, la Galați tabloul lipsurilor • 
fost dominant.

scurtă retrospectivă asupra 
istoriei școlii ne arată că ea a func
ționat de la înființare (anul 1952) 
cu patru secții la care s-au adău
gat, mai tîrziu, altele. " 
titlul de „experiment1' 
ceva mai fructuoase, 
anilor, arătîndu-se a fi 
atletism și gimnastică. Cu adevă
rat, însă, existența școlii sportive 
a început în anul 1968, adică din 
momentul în care ea a funcționat 
ca unitate independentă. Ținîndu-se 
cont de tradiția sportivă a orașu
lui, în funcție de specialiștii exis
tent!, de echipele divizionare din 
localitate și de condițiile materiale 
(orientarea teoretică a fost, deci, 
foarte bună!) s-a hotărît ca atle
tismul, gimnastica, înotul și, din 
1970, patinajul artistic, baschetul, 
handbalul și voleiul, să constituie 
domeniile de activitate ale școlii. în

Toate cu 
— singurele 
de-a lungul 
cele de înot,

prezent, prin înființarea L;_i_ ;; 
program de educație f.ică sep
tembrie 1972) gimnastic* și Înotul 
au trecut sub patronajul

Intr-o analiză a act.v.-.ât- șct>i;:. 
efectuată in luna mai 1972 de către 
tehnicieni salariați și speâafigti din 
activul voluntar al CJLFS. Ga
lați, se consideră că -din punct de 
vedere al bazei materiale Școală 
sportivă beneficiază, se prate spune.

GH. MÎINEA
DOUĂ NOI RECORDURI

După cum am anunțat, duminică 
avut loc campionatul Municipiului 
București la haltere, la categoriile 
67,500 kg, 75 kg, 82 kg. 90 kg, 110 kg, 
-1-110 kg. Cu acest prilej, sportivul 
rapidist Gheorghe Mîinea a stabilit 
două noi recorduri naționale : 135 kg 
la „smuls" (v. r.132,500) și 300 kg la 
total (v. r. 295,500).

Iată cîștigătorii în ordinea catego
riilor și rezultatele la totalul celor 
două stiluri : Șt. Alexandru — Steaua 
(205 kg), Gh. Gîrdea — Olimpia ,(250 
kg), Gh. Mîinea — Rapid (300jfeg), 
Gh. Stoicescu — Steaua (275 kg),W)h. 
Teleman — Olimpia (280 kg), I. Vlă- 
dâreanu — Olimpia (255 kg).

Doriți autografele lui ILIE NĂSTASE și ION TIRIAC ?

!
desfă-

men- 
inca-

de toate condițiile necesare 
șurării unei bune activități".

In privința specialiștilor, 
ționâm că. in 1968. au fost 
drați la Școala sportivă nu mai pu
țin de 13 cadre didactice (11 absol
venți LE-F-S. și doi antrenori, din
tre care 19 cu normă întreagă și 3 
plătiți cu ora), pentru ca schema 
organizatorică a anului 19TI să cu
prindă 2S de cadre didactice (21 
absolvenți IEFĂ și 7 antrenori, 
dintre care 17 eu normă întreagă, 
iar 11 plătiți cu ora).

de funcț;onare au fo6t iristruif. 
nu mai puțin de 2885 elevi.

Din simpla trecere în revistă a 
c constatări și date se poate 

aprecia că Școala sportivă nr. 1 a

ani 
aici

ac

Roou T1MOFTE

(Continuare (n pag. a 3-a)

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA PATINAJ ARTISTIC

Întrecerile pentru „Cupa României" 
la patinaj artistic, încheiate duminică 
la Cluj, au constituit o dublă pre
mieră : inaugurarea patinoarului ar
tificial clujean și primul concurs 
desfășurat după noile prevederi ale 
regulamentului internațional (cu 
„program scurt" de figuri obligatorii). 
Au fost 
cialitate 
precum 
Cluj.

Iată 
Cristian 
(ambii Dinamo) ; juniori 1 — Cătălin 
Ioniță și Felicia Pelmuș (Constructo
rul) ; seniori — Ion Mircea și Anca 
Tănasc (ambii Șc. sp. 2).

reprezentate secțiile de spe- 
ale grupărilor bucureștene, 

și patinatorii de la Olimpia
cîștigătorii : Juniori 2 —
Neagu și Roxana Stănișor

Nimic mai simplu..
ALMANAHUL SPORTUL ’73 le-a obținut 

pentru dv. pe fotografie în culori.

ALMANAHUL SPORTUL ’73 o lectură
plăcută, utilă, interesantă

— Poate chiar mai greu 
nul trecut. In formula asta 
serii, fiind nevoit sâ ciștigi mereu, 
ești mereu la cravașa.

— Cum te-ai simțit in meciul cu 
Smith ?

— Am fost foarte relaxat. Nu am 
un complex Smith. Nu l-am avut 
și nu-1 voi avea. „Cupa Davis" a 
fost altceva. Nu era Smith cel care 
juca în fața mea. Era capul meu 
greu și plin de o teribilă răspun
dere.

— Connors ?
— Cred că am făcut cel mai bun 

joc al meu din ultimii ani. Cînd e 
să intre, intră f Totul e o chestie 
de cap, de limpezime, de poftă, de 
sete, de tot ce vreți.

— Nouă ni s-a părut că ai fost 
intr-o dispoziție atit de bună, incit 
ai fi putut ciștiga cu 3—0 meciul 
cu Smith. Am avut impresia că 
avut un moment de slăbiciune 
3—2 și 40—30 în setul III.

— Nu am avut un moment
slăbiciune. Smith a jucat formida
bil în acele clipe. Jocul acesta nu 
depinde numai de tine. Trebuie să 
admitem că și adversarul poate fi

decit a- 
cu două

ai 
la

de

mai bun.
înfrîngerile nu 
greșelile tale, ci și după reușitele 
adversarului.

— Ce s-a intimplat cu Gorman ?
— Am vorbit cu el. A avut pri

mele dureri la 4—3 în setul ultim. 
Mi-a spus că a cedat meciul ca să 
nu fie ratată finala. Fără această 
finală, îmi spunea Gorman, Tur
neul campionilor ar fi fost un fi
asco pentru organizatori.

— De ce a 
match-ball ?

— Asta nu 
vrut și el să 
pabil să-l bată pe Smith. Mie mi se 
pare destul de omenesc.

— Ce proiecte imediate ai, Ilie ?
— Mă însor joi.
— Ești emoționat ?
— Foarte !
— Cînd vii acasă ?
— Venim acasă pe la 15, 16 de

cembrie. Sper să mă odihnesc, E 
nevoie. Tenisul nu așteaptă. In ia
nuarie am să reiau indoor-ul ame
rican. Am să renunț la primele 
3—4 turnee. Cred că am să încep 
cu Omaha.

— Ce plan de... victorii ai ?

abandonat tocmai la

rnai știu. Poate că a 
demonstreze că e ca-

loan CHIRILA
((Jontfnware In pag. a 4*a)

Asta seara, la Cluj, in meci revanșă, la handbal feminin

ROMANIA R. F. a GERMANIEI
Astă-seară, incepînd de la ora 19, 

Sala sporturilor din Cluj găzduiește 
partida revanșă de handbal femi
nin dintre reprezentativele Români
ei și R.F. a Germaniei.

După cum se știe, în primul joc, 
disputat Ia Timișoara, victoria a re-

vfenit
s-au
așa incit meciul revanșă este aștep
tat cu mare interes.

Partida va fi condusă 
iugoslavi VI. Șimanovici — M. Val- 
cici.

echipei noastre, dar oaspetele 
dovedit adversare redutabile,

de arbitrii

DUPĂ „CUPEI ROMÂNIEI» LA FOTBAL

TREI CONCLUZII Șl 0... ÎNTREBARE

NAȚIONALE LA HALTERE

de șah... etern. Foto : S. BAKCSY

Peste 280 de pagini bogat ilustrate, în culori

ALMANAHUL SPORTUL 73

Progresul — Petrolul 1—1. ui

Să începem comentariul 16-imilor 
Cupei cu o simplă și necesară re
capitulare a consecințelor directe, 
determinate de rezultatele înre
gistrate pe teren și privind echi
pele din primul eșalon divizionar: 
cinci 
șu, Jiul, 
A.S.A. și 
aproape 
alte cinci
C.F.R. Cluj și Farul), bene;.cat;-

dintre acestea (Steagul 
Universitatea
C.S.M. Reșița) eliminate, 
fără drept
(Rapid, U.TJL, Petrolul.

Craiov

de apei

ale unor prevederi regulamentare 
avantajoase care le asigură cali
ficarea, în dauna unor formații de 
categorii inferioare, acestea din 
urmă fiind, de fapt, învingătoare
le morale ale întîlnirilor respecti
ve; trei echipe (Steaua, — specia- 
l.stâ a Cupei, F. C. Argeș — cam- 
piona țării și Sportul studențesc), 
ciștigătoare la limită și cu multe 
emoții ; trei promovate în etapa 
..optimilor', fără probleme și la

nivelul corespunzător treptei com- 
petiționale pe care o reprezintă: 
Dinamo, Sport Club și Univer
sitatea Cluj.

Și acum concluziile. Prima, apa
rent satisfăcătoare, dar numai din 
punct de vedere cantitativ, ar fi 
aceea că reprezentantele primei 
noastre divizii dețin, totuși, în ur
mătoarea fază a Cupei, 11 din cele 
16 locuri rezervate candidaților în

spectaculoasa cursă de cîștigarea 
trofeului.

O a doua concluzie, mai puțin 
îmbucurătoare, se referă la faptul 
că — în ciuda unui așa-zis interes 
în jurul ideii de senzațional și 
surpriză a competiției K.O. — 
unele rezultate, obținute de citeva 
dintre formațiile divizionare A, 
ni se par în flagrantă contradicție 
cu poziția acestora în fotbalul nos
tru și cu pretențiile pe care fie
care dintre ele le eminte în dife
rite împrejurări. Și aici este vor
ba. mai întîi, de înfrîngerea cate
gorică și puțin onorantă pentru 
Universitatea Craiova, în fața unui 
Metalul București, care, an de an, 
pierde dar și ridică, jucători de 
valoare, rămînînd la fel de serioa
să și ambițioasă în competiție. 
Greu de explicat sînt de asemenea 
și eșecurile suferite de Jiul — 
una din revelațiile acestui sezon
— și de A.S.A., în fața unor ad
versari inferiori cu două trepte 
competiționale. Surprinde neplă
cut și norocoasa calificare a Ra
pidului — deținătoarea trofeului
— la Sinaia, și a U.T.A.-ei nepu
tincioasă în a depăși pe Autobuzul, 
formație care, în Divizia C, pune, 
de regulă, mai puține probleme 
Celulozei Călărași, liderul seriei 
respective. Invită la reflecții și di
ficultatea cu care au fost obținute 
victoriile Stelei la Lupeni și a 
Argeșului, la Pașcani.

De aici, o a treia concluzie, de 
astă-dată sub calificativul de mul
țumitor, care pare să întărească 
constatările noastre anterioare, po
trivit cărora în ultima vreme se 
manifestă tot mai mult tendința

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a 3 a)
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SĂPTĂMÎNA ACEASTA

TREI MECIURI IN CADRUL
C.C.E. Șl CUPEI CUPELOR

După cum se știe, cele mai bune 
echipe de baschet ale României 
susțin, săptămîna aceasta, primele 
mecuri ale celui de al doilea tur al 
competițiilor europene rezervate for
mațiilor de club. Debutul îl face 
Steaua care joacă astăzi, în cadrul 
Cupei cupelor, la Anvers cu Racing 
Ford (arbitri : G. Vittolo — Italia, 
G. Pastor — Iugoslavia). Returul va 
avea loc în ziua de 14 decembrie, 
la București.

Celelalte trei team-uri își susțin 
întîlnlrile la București, oferind a- 
matorilor de baschet prilejul să ur
mărească întreceri de mare in
teres. Iată programul partidelor : 
MIERCURI, sala Dinamo, ora 28 : 
Dinamo — Akademik Sofia în ca
drul C.C.E. (arbitri: I. Uyguci — 
Turcia și Fr. Walz — Austria), re
turul la 12 decembrie ; sala Con
structorul, ora 18 : I.E.F.S. — Slavia

în cadrul Cupei cupelor laPraga ___ .___ _
fete (arbitri : V. Kostin — U.R.S.S. 
și S. Kezebier — R.D. Germană), 
returul la 13 decembrie ; JOI, sala 
Giulești, ora 19 : Rapid — Vozdo- 
vac Belgrad în C.C.E. la fete (ar
bitri : V. Kostin — U.R.S.S. și S. 
Stoianov — Bulgaria), returul la 14 
decembrie.

★
Săptămîna aceasta se va disputa 

și eiapa a IV-a — intermediară — 
a diviziei feminine A. Vor avea loc 
meciurile Voința București — Po
litehnica (miercuri în sala Dinamo, 
ora 18,30), Constructorul — Sănăta
tea Satu Mare (joi in sala Con
structorul, la ora 16). Universitatea 
Timișoara — Voința Tg. Mureș. Î-- 
tîlnire* Universitatea Cluj — Rapid 
s-a jucat, iar cea dintre I.E.F^. și 
Crișul a fost amiaată pentru ziua 
de 8 ianuarie.

SE MAI PRIMESC ÎNSCRIERI pentru
FESTIVALUL DE MINIBASCHET

• Tradiționalul Festival de mini- 
baschet se pare că se va bucura și 
în acest an 
Pînă acum, au 
de înscriere la 
partea unor 
Gheorghipni, 
Călărași,’ Sibiu, Ploiești, 
Cîmpulung Moldovenesc 
București. Desigur, însă, pînă 
ziua de 10 decembrie (ultima 
care se mai primesc înscrieri) 
derația va primi și alte solicitări de 
admitere la finalele pe zone dintre 
26 și 28 decembrie. In legătură 
cu aceste finale, F.R. Baschet aduce 
la cunoștința participanților că me
ciurile se vor juca după noul re-

de un mare succes, 
fost primite cereri 
finalele pe zone din 
echipe din Bacău, 
Suceava, Tîrgoviște, 

Brașov, 
?i

> 
din 

în 
In 

fe-

gulament publicat în lucrarea M - 
n;baschet" (autori T. Predesec. O 
Dimîtriu. St. Gheorghiu) apărut. 
tn aceste zile, tn ed:tup ^Stadion

• Sancțiuni dittate f _ 
unor jucători divizionari : Gh.__
cili (Știința Mediaș) — ș-gsper.dat 
1 etapă pentru injurii exprimate In 
cursul meciului cu Olimpia Sibiu; 
M. Țurcanu (Academia Militară) — 
avertizat pentru atitudine ireveren
țioasă față de arbitri.

«țkărută.

împotriva
> To-

MODIFICĂRI

Rezultatele divizie! B
In etapa a Ii-a a turului secund al di

viziei B, au fost înregistrate următoarele 
rezultate : masculin : Voința Timișoara
— Constructorul Arad 83—51 (41—15). Vo
ința Zalău — Sănătatea Satu Mare 60—47 
<32—28), Mureșul Tg. Mureș — Clujana 
SI—71 (42—38), C.S.M. Iași — Rapid
C.F.R. Galați 62—53 (30—23), A.S.A. Ba
cău — Politehnica Iași 61—S4 (18—44), 
Universitatea Craiova — Olimpia Sibiu 
S3—55 (35—26), Politehnica Galați — Uni
versitatea Brașov 85—61 (44—33), Stiinta 
Mediaș — C.S.M. Reșița 105—47 (68—20): 
feminin s Universitatea Craiova — Crișul 
TI Oradea 60—37 (36—16), Universitatea
lași — Confecția Dorohoi 103—35 (52—17), 
I. Pedagogic Tg. Mureș — Universitatea 
It Cluj 70—20 (36—6), Voința Brașov — 
Voința Oradea 82—42 (44—25), Metalul Sa- 
lonta — Medicina Timișoara 83—59 (42— 
23), Tomistex Constanta — Sănătatea Plo
iești 73—42 (39—19), Constructorul Arad
— Rapid Deva 51—64 (20—23).

Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții Șt. Iacob, N. Enache, Gh. Co- 
trău, C. Gruia, C. Albu, D. Diaconescu, 
I. Drăgănescu, P. Arcan, M, Bonțol, V. 
Ștefănescu, I. Iancu, Z. Rișnoveanu.

ADNOTĂRI LA „CUPA CARPAȚI“

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME

NEESENȚIALE

IN CLASAMENTELE DIVIZIEI A

P-.? evc.uția i a remarcabilă, 
CztU (ht iniogute, recuperînd min
gea) a adax un aport substanțial la 
cucerire* primei victorii a echipei 
P Bucu-ețti in actualul

Etapa de duminică a campionatelor 
naționale de baschet nu au produs mo
dificări prea importante tn ierarhia echi
pelor. Totuși, victoria formației feminine 
Rapid asupra team-ulul Politehnicii lese 
in evidența fața de alte rezultate, prin 
influența ce o poate avea în stabilirea 
clasamentului final. De asemenea, ce 
cuvine a fi remarcat succesul baschr;- 
baliștilor de la Politehnica București 
(primul în actualul campionat), după c 
evoluție promițătoare a majorității Ju
cătorilor.

De menționat că la băieți, după șante 
etape au rămas neînvinse doar tSouă 
echipe (Dinamo și Steaua) și una sin
gură nu a cunoscut satisfacția succe
sului (Academia Militară); Ia fete, numai 
I.E.F.S. se menține 
vreme ce, la polul 
nu a cîțtigat nici un 
samentele la zi : '
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Fc4o: T. MACARSCHI

Loturile republicane de seniori și 
juniori sînt supuse la ora actuală 
unor profunde remanieri. Ne refe
rim, în special, la seniori, unde se 
observă o adevărată infuzie de tine
ret. In același timp este încercat un 
număr mereu sporit de juniori, sus
ceptibili de a fi selecționați pentru 
campionatele europene de anul viitor.

Mergînd pe linia prospectărilor, 
specialiștii federației au invitat nu
meroși tineri sportivi la competiția 
internațională „Cupa Carpați, desfă
șurată la sfîrșitul săptămini! trecute 
în sala Voința din Capitală. Tn do
rința de a-i supune pe tineri la un 
serios test, antrenorii federali .Alex
andru Andrei șl Ferdinand Popescu 
au înscris cîțiva juniori pe foile de 
concurs ale turneului individual, re
zervat seniorilor. Cum s-au compor
tat speranțele noastre* în compania 
unor nume consacrate în arena mon
dială ? In graiul lor concis, cifrele 
înregistrate de majoritatea tinerilor 
popicari dovedesc precx:uparea exis
tentă în multe cluburi și asociații 
pentru depistarea și creșterea .per
formerilor de nădejde. Cîțiva dintre 
aceștia, dornici de afirmare, au de
pășit chiar așteptările și, lăsînd tra
cul în vestiare, au reușit să se in
tercaleze printre principalii candi
dați la invidiatul trofeu. Astfel, ra- 
pidiștii Vasilica Pințea cu 447 p,d. 
(și nici o lovitură în... gol) și Marin 
Grigore cu 969 p.d. au solicitat la 
maximum pe campionii lumii, Elena 
Trandafir și iugoslavul Nikola Dra- 
gas, cunoscutul Klaus Beyer din 
R. D. Germană, maghiarii Gyorgine 
Tompa și Istvan Feltein, campionii 
țării noastre Ildico Grozăvescu și Ilie 
Băiaș, precum și alți sportivi con- 
sacrați. Aceștia s-au angajat tntr-o 
întrecere care s-a soldat cu multe 
rezultate excelente. Cei doi juniori 
români și-au reconfirmat valoarea și 
în proba de dublu mixt, unde au 
surclasat perechi redutabile, numă- 
rîndu se printre laureații concursu
lui, cu rezultate remarcabile : Vasi- 
licâ Pințea — 434, Marin Grigore — 
914 p d In confruntările seniorilor au 
mai obținut rezultate de natură să-i 
bucure atît pe antrenorii lor de club 
«au asociație, cît și pe tehnicienii fo
rului de resort, Mariana Antuș, Ger
trude Apro, Maria Todea, Ana AI-

bert, Bălașa Mirică, loan Șțefucz, 
Constantin Voicu, Gheorghe 
trescu, Alexandru Cătineanu ca 
alți tineri aflați în ‘ plină ascensiune, 
care bat la porțile echipelor repre 
zentative. De asemenea, au mai fă
cut un pas spre selecționatele de ju
niori Eva Litași (410 p.d.), Elena 
Gonciar (403 p.d.), Elisabeta Szilagy 
(403 p.d.), Erica Szasz (402 p.d.), An
ton Molnar (910 p.d.), Ion Paraschiv 
(887 p.d.) și Valeriu Pișcoi (872 p.d.), 
ei fiind animatorii probei rezervată 
juniorilor. Afirmăm, fără teama de a 
exagera cîtuși de puțin, că tineretul 
a fost Ia înălțimea „Cupei Carpați", 
intrată în tradiția marilor competiții 
internaționale.

Se cuvine să subliniem evoluția 
admirabilă a unor popicari fruntași,

bert, Bălașa
Dumi- 
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Rceastâ

ÎN CAMPIONATELE DIVIZIEI A

SCHIMBĂRI SPECTACULOASE IN CLASAMENTE
Ultima etapă a campionatelor civ». 

ziei A de lupte greco-romar.e ș: 
bere a prilejuit — cum era și de aș
teptat — partide deosebit de aprige. 
Nu se putea anticipă' îhsfi că la ca
pătul acestora se vor consemna nu
meroase surprize care au determinat 
schimbări pe drept cuvtnt spectacu
loase, în clasamente.

In divizia de lupte greco-romane, 
doar două echipe din seria Est și-au 
păstrat locurile: Steaua și Metalul 
București, calificate pentru turneul 
final, chiar înaintea ultimei etape. Ir. 
această serie au fost programate 
două triunghiulare i Aluminiu Sla
tina—Steaua—C.S. Pitești (la Slatina) 
si Rapid București—Dunărea Galați— 
IPROFIIs Rădăuți (la București). Atît 
unul cît și altul aveau o Importanță 
deosebită pentru aproape toate echi
pele. Cel de la Slatina urma să sta
bilească a treia formație ce va par
ticipa la turneul final pentru desem
narea echipei campioane — excepție 
făcînd doar Steaua ce avea locul asi
gurat —, iar în triunghiularul de la 
București formațiile participante lup
tau toate pentru evitarea retrogra
dării.

Confruntările de la Slatina s-au 
încheiat cu un frumos succes al echi
pei locale în fața formației piteștene: 
21,5—9,5, în urma căruia a obținut 
calificarea la turneul final, urcind de 
pe lecui 5 pe locui 3 în clasamentul 
seriei. Succesul acestei echipe este 
cu atît mai merituos cu cît Aluminiu 
Slatina a promovat anul acesta în 
divizia A. Așadar, din seria Est vor 
concura pentru locurile fruntașe echi
pele Steaua, Metalul București și 
Aluminiu Slatina.

Lupta pentru evitarea retrogradării 
in această serie a stat sub semnul in
certitudinii pînă la sfîrșitul triun
ghiularului de la București. Rapid 
București și IPROFIL Rădăuți — care 
se aflau, în această ordine, pe uiti-

mele două tocuri — au re—C să se 
mențină In c.cxsa A. făcizd a spec- 
tacuioasă rocadă cu D— irr» Takes 
cace. asafrk a r«Crc<raâaL

Din cealaltă serte a d;vxei <ie 
lupte greco-romane. ale că-*- ccn- 
fruntări s-au încheiat eu o sântăntl-ă 
în urmă, s-au ca.F«ca: -ecc-n tur
neul final Dinamo Becarețu. P-ocre- 
sul București și Vulturii Textila lu
goj. iar CS. Satu 
dat.

în 
libere — seria Est 
bucuresteaa Procresal a ar 
finiș impresionar:: - 6e oe loc 
pe cel de al doilea — ke ega.. 
puncte cu Dunărea Galați 
victorie asupra aceste-j 
rezultat de egalitaU 
fel, formația bucur, 
ticipa la Întrecerile 
(16 17 șî 18 cecerr 
finală urmînd a fi g 
sala din str. Dr. Stalcoviei 
clubului Progresul se acu: 
versară redutab:iă pentru toate cct» 
pele care vor corcura la acest tt-aeu. 
Alături de Progresul s-au ral r • e: 
din seria respectivă. Steagul roșa 
Brașov și Dunărea Galati.

întrecerile pentru evitarea retro
gradării, cu toate eâ s-au desfășurat 
în triunghiularul de la Sf. Gbeorgne, 
n-au putut salva echipa locală. A«:«. 
sport, de la retrogradare.

In seria Vest, formațiile c«?fi<a:e 
pentru turneul fina! — Steaua. Dina
mo Brașov și C.S. Satu Mare — șj-aj 
păstrat pozițiile pe care Ie ar 
după penultima eupâ. In schr 
formația care va retrograda tocă 
poate fi cunoscută deoarece. Îs crw 
categorii de greutate tnai 
tide restante tocmai !nt-e 
amenințate. (Rapid Bucureș 
Brașov și C.F.R. Timișoara), 
ce se vor disputa la sR*si:ul
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Ion Gheorghe (Rapid București) l-a fixat într-un „vod" spectaculos ,-■> 
Constantin Topîrjan (IPROFIB Rădăuți), chiar tn centrul saltelei. Luptă
torul rădăuțean a reușit, totuși, să evite tușul Foto 1 Dragoș NEAGU

Ultima reuniune a sezonului, desfă
șurată, o bună parte pe burniță. n-a 
fost totuși o întllnire hipică fără merite. 
E adevărat că în multe curse au ciști- 
gat și cai cu șanse profund neconvlngs- 
toare. Totuși, subscriem că fiecare cursă 
a fost stncer susținută pentru că s-au 
luptat mulțl concurenți, o parte fără 
șanse și alții cu șanse, ca împreună, să 
se afle la sosire t Ca la închiderea sta
giunii, remarcăm că dacă pe alocuri 
au fost rezultatele normale, cele ce s-au 
înregistrat au fost, în primul rînd pro
dusul unor greșeli, "7 
fectuate. Mal mult, acestea 
comise fără efectul scontat, 
biția de a cîșliga. Un alt element esen
țial al reuniunii a constat din întreba
rea: cine va 11 campionul driverilor noș
tri ? întrebarea și-a găsit un răspuns 
clar, previzibil — în parte — Gh. Tăna
se. A învins într-adevăr cel mal bun. 
In îndelungatul lui duel cu Marcu. ieri 
s-a desprins categoric, dar aprecieri, 
deopotrivă de elogioase le merită învin
gătorul ca și învinsul.

în continuare dăm configurația cla
samentelor : ANTRENORI t Gh. Tănase, 
39. I. Avram 33, Tr. Marcu 32 etc. DRI- 
VERI : Gh. Tănase 32. Tr. Marcu 29, 
Gh. Avram 22, M. Șefănescu 19, N.

neintenționat e- 
au fost 
din s m-

S-A ÎNCHIS sezonul 
s 

Gheorghe și I. Oană IS, Tr. Marinescu 
17 etc. Ca etaloni, pe primul loc s-a 

clasat Bosfor 57 v, Vals 46 v, Săltăreț 
44 v etc. Dar despre toate astea rămine 
să ne ocupăm în comentariile următoa
re.

REZULTATELE TEHNICE DE DUMINI
CA : cursa I : Creol (N. Gheorghe) 33.4, 
Karllnga simplu 3, ordinea 30. cursa a 
Ii-a Orfelina (D. Toduță) 31,9, Tantal. 
Dansator, simplu 29, event 135, ordinea 
închisă, ordinea triplă 1006, cursa a IH-a 
Begonia (Gh. Tănase) 32.7, Hemon, H- 
gurel simplu 5, event 136, ordinea 30, 
ordinea triplă 596 ; cursa a IV-a Perja 
(Gh. Tănase) 32,8, veranda. simplu 4. 
event 19, ordinea 20 ; cursa a V-a For
mula (Gh. Tănase) 30,4, Habar, Senteț, 
simplu 10, event 19. ordinea 171, ordinea 
triplă 593 ; cursa a Vl-a Calippa (Tr. 
Marcu) 30,9, Harieta. simplu 7. event 63, 
ordinea 73 ; cursa a Vil-a Huluba (L 
Georgescu) 30,5, Jofra, Evadat, simplu 
2, event 80. ordinea 35. ordinea trlpiâ 
243 : cursa a VIIl-a Fracția (M. Stmicn) 
37,4, Rambleu, simplu 7, event 39. ordinea 
75.

Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 25 335 și s-a inchis. Retrageri : Hazliu.

Niddy DUMITRESCU
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feminină, 
în fața 
(12, —13, 

victorie 
echipa oaspe râmi ne mai departe
in disputa per.tru ir.tiietate în se
rie. Intilmrea a plăcut datorită 
luptei celoe echipe pentru
adjudecarea nctociei. Bucureșten- 
cele. fără rezerve de nivelul titu
larelor. r.u puteau ccime mai mult, 
tn semr-b. U n. vers ti tea, ca și »âp- 
tămîna trecută cînd a învins cu 
același scor pe Progresul Bucu- 
rvst.. a dworwtrat că este un 
team vakxrs. Reraarcări : C. Fă- 
rimă. Al Fncsz. T. Bărboi GU*), 
C. Predate*. M. Caeoxeanu, L. Si- 
euocesru (FL ro»»ri. Au condus: 
AL IXa* s L PeGuc ci- Alte re- 
isAite Ito rW»»ra Ga’at: — ITB

Bjtt

țara 
Ana 
Ilie

care din nou au reprezentat 
noastră cu cinste. Este vorba de 
Petrescu,
Băiaș și Iosif Tismănaru. 
și-au onorat pe deplin cărțile 
zită. Nu putem încheia însă 
aminti, măcar în treacăt, că 
dintre jucătoarele de bază ale 
naționale de senioare, nu au cores
puns. Oscilațiile de formă de la o zi 
la alta, imprecizia la „izolate", in
consecvența în jocul la canalul pre
ferat, iată numai cîteva din carențele 
observate în comportarea unor spor
tive eu vechi state de activitate, ceea 
ce denotă că nu se respectă întocmai 
programul de pregătire' indicat de 
federație.

Ildico Grozăvescu,
Aceștia 
de vi- 
fâră a 
o serie 
echipei

Traian ANDRONACHE

REZULTATE DIN DIVIZIA B
goviște 3—0 (11, 2, 12), Drapelul 
roșu Sibiu — Medicina Timișoara 
3_0 (9, 9, 7), Universitatea Craio
va *—
Zalău
—13,
Arad
(-13,

} O, w *** v K-».
— Corvinul Deva 3—0, Voința 

— Voința Oradea 3—2 (13, 
3, —9. 12), Constructorul
— Medicina Tg. Mureș 1—3 
—0, 13, —7).

Rezultate din întrecerea formații
lor masculine : Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Pitești 3—0 (4, 5^ 10), Pe
trolistul Cîmpina — 
Iași 0—3 (—12, —11, 
Săvinești — Cl.i—— 
(10. 5, —14, 10), Politehnica Timi
șoara — ~
3—0, AB.A. 
nedoara 0—3 (—9, 
vania S. Silvaniei 
radea 0—3 (—10, —10. —10). Ind. 
sîrmei C. Turzii — CB.U. Brașov 
3—2 (—9. —1T. 12. 12, 12), Inst. 
Pedagogic Tg Mureș — Explorări 
Baia Mare 0—3 (—8. —5,

Politehnica
•7), Relonul

Chimia Suceava 3—1

Electroputere Craiova 
Sibiu — Corvinul Hu- 

—5, —5), Sil- 
- Alumina O-

—6>.

transmi-(Rezuitalele r.e-au fost 
se ce corespondenții T. Siriopol, 
V. Albu, C. Crețu. C. Novac, 
Iacob, I. Bonțoiu. I. Păuș, Ilie 
nescu, V. Popovici, I. Tonea).

EXEMPLUL BASCHETULUI...

meciului 
Cluj —

Am relatat, la timp, faptele care 
au dus 13 întreruperea 
masculin Universitatea 
Progresul București, disputat la
19 noiembrie in Sala sporturilor 
din Cluj. Reamintim că. in mo
mentul cind studenții aveau avan
taj la seturi (2—1). iar echipa bu- 

“ 1 la 
arbi- 
Bra-

st. 
lo-

Un moment de neuitat: Ana Petrescu jî Ilie Băiaș fotografiaji !a cîteva 
minute după premiere cu trofeele cucerite la „Cupa Carpați".

Foto: V. BAGEAC

NOILE PROMOVATE ÎN 
DIVIZIA A

Campionatul de scrimă al divi
ziei B. încheiat duminică la Bucu
rești, a pus pe picior de egalitate 
echipele din Capitală și cele din 
restul țării în ceea ce privește 
promovările în divizia A. Proba 
de floretă s-a soldat, cu succesul 
trăgătorilor de la Politehnica Iași 
(antrenor N. Pufnei) și al trăgă
toarelor de la Medicina Tg. Mureș 
(antrenor A. Kakucs). Acestea din 
urmă, aflîndu-se la egalitate de 
puncte cu Școala sportivă nr. 1 
București, s-au bucurat de micul 
dar extrem de prețiosul avantaj 
a 5 asalturi ciștigate în plus față 
de formația bucureșteană (și nu 
cum s-a anunțat) așa îneît medici
nistele au revenit în prima divi-

li
Și

am

zis. Ele au beneficiat de experien
ța consacratelor S. Szaplonczav, 
S. Orban și L. Briscan cărora 
s-au adăugat tinerele Erszebet 
Maria Szocs.

La sabie și spadă, așa cum
anunțat, campionatul a consacrat 
superioritatea echipelor bucurește- 
ne Viitorul și, respectiv, Clubul 
sportiv școlar. Pentru acesta din 
urmă, evoluția în prima divizie 
pune probleme mai grele deoarece 
va fi lipsit de aportul a trei din 
trăgătorii săi de bază: Popa, Man
ta, și Zidaru. Primii doi, urmînd 
să-și satisfacă serviciul militar vor 
concura pentru Steaua, iar ultimul 
este pe cale de a se transfera la 
I.E.F.S.

ținui să fie prezenți la meciuri, 
ca ți cind nimic nu s-a intimplat! 
Să înțelegem prin aceasta că vino
vat de cele intimplate este numai 
cavalerul fluierului?—

Intimpiător. o situație asemănă
toare s-a petrecut la baschet du
minica trecută. Ei bine, joi seara, 
prin 
va ții

De
locul

cureșteană conducea cu î—I 
puncte în setul a! patrulea, 
irul principal. V. Arhire din 
șov. a coborit din scaun ci a refu
zat să mai conduct partida din 
cauza modului cum s-an compor
tat față de el unii jucători si «m- 
ducători ai team-ului clujean.

Au .trecut mai bine de două 
săptămini de la acest incid*-? sin
gular (și prin aceasta cu al?, mai 
regretabil). Cu toate ei la an mai 
cîteva zile 
federației 
discutat — 
arbitri 
celor două echipe — 
lucrurile sînt acum clare- totuși 
hotărirea pe care F. R. Volei tre
buie să o dea intirzie nepermis de 
mult. Ceea ce creaza''pretn -'le 
unei supărătoare inechități. pen
tru că în timp ce arbitrul V. Ar
hire nu a mai condus de atunci nici 
un meci, ceilalți .jnculpați*

ho'.ărires F. R. Baschet, vino- 
aa fost prompt 
ce trebuie să fie 
al Il-lca?

sancționați, 
voleiul pe

Mircea TUDORAN CITITORI!

InciL

după meet in cadrai 
faptele petrecute <-aa 
in prezența ambilor 

ca și a reprezentam lor 
și cu toate ră

ștrandul cu apă 
cabine, terenurile bitu- 
tenis și volei, precum 
popice, căreia gazdele 

să-i refacă pistele chia-

atu campioana

T rai an lOANiȚESCU Aurel PĂPĂDIE
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PEISAJUL SPORTIV AL UNEI COMUNE

GOSPODARII DIN ROD
Profesia noastră ne poartă, adesea, 

pe stadioane, prin săli și diferite te- 
iri de sport, multe dintre ele 
truîte după ultimele cerințe. Al- 

chiar de proporții mai reduse, 
vădesc și ele inventivitate și bun 

, atrăgindu-i pe amatorii de 
•t cu un fel de farmec aparte, 
n-am găsit nicăieri, nici în Ca

pitală. nici în restul țării, scrise un
deva numele acelora care le-au pro
iectat și construit Și — să recu. 
noaștem — ele ar merita să fie cio
plite în piatră, la loc de cinste, pe 
poarta principală a diverselor baze 
sportive. De ce oare să rămină 
munca acestor oameni în anonimat ?

întrebarea stăruia mai puternic ca 
oriclnd in timp ce priveam stadionul 
din Bod, comună din jurul Brașovu
lui. Tribune In construcție, teren de 
fotbal gazonat și „încins" cu 
gard din rame 
atletism, patinoar natural și vara 
„dreptunghiuri" de antrenament, grup 
social și vestiare cu încălzire cen
trală. iată elemente ce impresionează 
ochiul vizitatorului iar pe reporter îl 
determină să-i caute pe cei ce se 
ocupă de activitatea sportivă de aci.

— Fabrica de zahăr dc aici, ne-a 
spus președintele asociației sportive 
Victoria Bod, Vasile Ionescu, s-a ex
tins cu o secție de tratare a apelor 
reziduale chiar pe fostul teren dc 
fotbal. Respecting legile în vigoare, 
conducerea fabricii a cumpărat de la 
C.A.P. Hălchiu suprafața de pămînt 
necesară acestui stadion, ce trebuia 
să înlocuiască terenul dezafectat. A- 
poi, tot ceea ce vedeți a apărut din 
resurse locale, respectivele instalații 
fiind făcute de către membrii aso
ciației noastre în orele lor de răgaz. 
Mai avem și alte baze sportive.

un
metalice, pistă de

Am vizitat 
zită și 20 de 
minizâte de 
și arena de 
intenționează___ _____
în această iarnă. Oamenii din Bnd iș: 
amintesc cu satisfacție de 
depus pe jocurile virane ur.de ar 
apărut apoi stadionul și celelalte te
renuri de sport : mii de ore de rrur.ce 
patriotică, prestate cu mic si mare, 
la nivelări, la căratul materiale'.^- și 
alte lucrări Tinerii și virstnicii din 
această așezare, au contribuit la îm
bogățirea peisajului sportiv al comu
nei, în numele dragostei lor ce-.:-, 
exercițiu fizic șl mișcare. Atleții. po
picarii, fotbaliștii și alți sportivi c- 
aci reprezintă cu demni*-?" - v '< 
asociației lor în concursurile județene 
și chiar în cele de nivel republica-.

— Dorim, e reluat discuția pre
ședintele asociației sportive, ca pinâ 
la primăvară să terminăm tribunele 
și instalația de nocturnă. Am montat 
stîlpii pentru susținerea reflectoare
lor, iar inginerul electronist Petre 
Georgescu lucrează în mod voluntar 
la confecționarea unei stații de am
plificare. V-am ruga să mai veniti 
pe la noi la vară, cînd totul va f: 
pus la punct și vom putea organiza 
o duminică polisportivă, care va în
cepe dimineața și se va încheia la 
lumina reflectoarelor.

Am nrimit cu dragă inimă ;* 
ția. La despărțire i-am sugerat an-a'*- 
lei gazQe ideea de a ridica, la luc 
cinste, un panou de onoare cj a 
mele acelora care s-au disti 
deosebit în această fr tm i 
din comuna lor

13
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DUPĂ FLUIERUL FINAL AL 164milor CUPEI

ANGELO NICULESCU: „DIVIZIA A, 
CU MICI EXCEPȚII. SUB ORICE CRITICA

Intrarea în „Cupă“ a divizionare- 
lor A a fost așteptată cu nerăbdare. 
Dar, vorba aceea, nici n-au intrat 
bine în... horă, și unele dintre „cele 
mari" au și ieșit din cursă.

Pe marginea jocurilor și rezulta
telor de duminică, am făcut o an- 
chetă-fulger în rîndurile unor oa
meni avizați, pe care i-am întrebat: 
CARE E PĂREREA DV. DESPRE 
„16“-imile CUPEI? Iată răspunsu
rile :

Prof. Angelo Niculescu, antrenor 
federal : „Etapa de „Cupă" de du
minică trebuie privită prin prisma 
comportării echipelor de Divizia A, 
pe care eu o apreciez, cu unele 
excepții, sub orice critică. De pildă, 
Petrolul, care, totuși, s-a calificat, 
n-a arătat decît aspecte ale jocului 
negativ. Constat cu regret că for
mațiile din eșaloanele inferioare au 
fost acelea care au deținut rolul 
principal în joc, au avut inițiativa. 
E de neînțeles această atitudine a 
jucătorilor de Divizia A. Si in „Cu
pă" e vorba tot de un meci oficial. 
M-au surprins neplăcut rezultatele 
lui Jiul, A.S.A.. Steagul roșu, Ra
pid, Universitatea Craiova. Steaua 
a scăpat de necaz datorită impre
ciziei în șut a fotbaliștilor din... Lu- 
peni. In schimb, aș remarca pe Di
namo, care a jucat serios și s-a de
tașat’’.

Prof. Mircea Pascu, vicepreședinte 
al clubului Jiul: „Echipa noastră 
nu a dat randamentul cel mai bun. 
în angrenajul formației, lipsa lui 
Mulțescu a contat, dar asta nu scu
ză acest insucces. Ca fostă finalis
tă, și una din revelațiile actualului 
sezon, Jiul aspira la mai mult. A 
pierdut printr-un gol înscris în con
diții neregulanientare, dar elimina
rea are Ia bază ratarea de noi a 
patru mari ocazii de gol”.

Ilie Savu. antrenor coordonator la 
Centrul de juniori „Steaua — 23 
August" : „După mine, cel mai mare 
dușman al echipelor mai bune au 
fost timpul și terenul. în aceste 
condiții, forțele se nivelează. Tre
buie să ai jucători de superclasă, și 
la noi cam lipsesc, care prin ac
țiuni individuale să destrame apă
rările aglomerate ale echipelor mai 
mici, dar mai ambițioase".

TREI CONCLUZII
(Urmare din pag. I)

spre un echilibru și spre o nive
lare 
nai,
unor creșteri calitative pe vertica
lă, cit mai ales a unor scăderi în 
sens invers.

Plecînd de Ia o astfel de re
marcă obiectivă, credem că este 
logic a ne întreba, acum, în în
cheiere, dacă nu cumva actuala 
prevedere regulamentară privind 
dreptul de calificare, în caz de 
egalitate, a echipelor în deplasare, 
nu are darul să mascheze puțin 
neputința echipelor de categorie 
superioară de a se impune cu ade
vărat în fața celor mai mici. Pen
tru că, altfel, dacă nu ar fi așa, 
am fi avut surpriza și mai neplă
cută să vedem, în etapa următoa
re a Cupei, numai șase dintre di
vizionarele A. Caz în care, poate 
că adevărul ar fi ieșit șl mai mult 
la iveală.

valorică pe plan competițio- 
realizată nu atit pe seama

TOATE CONDIȚIILE NECESARE, DAR REZULTATE MINORE!»
(Urmare din pag. t)

avut, cel puțin în ultimii patru ani, 
absolut toate condițiile pentru ca 
procesul de instruire a noilor ge
nerații de sportivi să se poată des
fășura la nivelul exigențelor actua
le. Adăugăm că, numai în anul 
1972, bugetul propriu a fost de un 
milion de lei.

Cum se oglindesc aceste condiții 
în performanțe, în promovările spre 
diviziile naționale, în recordurile 
înregistrate și în prezențele unor 
elevi în loturile reprezentative ale 
României ?

★
în momentul de față, Școala spor

tivă are trei campioni republicani, 
de juniori III (Ia atletism), un cam
pion republican (la patinaj artistic) 
și 10 reprezentanți în loturile na
ționale de juniori (băieți și fete) la 
atletism, baschet, volei și handbal. 
La o analiză mai atentă a acestor 
cifre vedem că este vorba despre 
loturile naționale lărgite, iar recor
durile de atletism ating un nivel 
modest. în sprijinul afirmației că 
nivelul valoric al sportivilor for
mați aici este scăzut, vin și pozi
țiile în care se află jucătorii pro
movați din 1970 și pînă în 1972 la 
alte echipe : trei handbaliști la Po
litehnica (divizia B) și unul la Vo
ința (calificări divizia B). un bas
chetbalist la Politehnica (Divizia B), 
trei la Rapid C.F.R. (Divizia B) și 
șase la Liceul nr. 4 (Divizia șco
lară și de juniori). Li se adaugă 
(în 1970) o gimnastă, la categoria 
maestre. Nici pe departe, aceste 
promovări nu au avut (și nici nu 
puteau să aibă) rolul binefăcător 
al impulsionării sportului gălățean 
spre culmile sportului românesc. 
Celelalte transferări efectuate s-au 
adresat în majoritate unor forma
ții sau echipe de valoare modestă, 
a căror activitate se situează la 
nivel județean. De altfel, nici aces
tea nu reprezintă un număr prea 
ridicat: din toți cei 2885 de elevi 
instruiți de-a lungul ultimilor patru 
ani, au rămas 
vă doar 45 !

în activitatea sporti-

★
ce nu putem consi-Iată pentru 

dera, cu nici un chip, drept satisfă
cătoare activitatea Școlii sportive 
nr. 1 din Galați. Gradul de interes 
și prestațiile unora dintre profeso
rii care s-au perindat pe aici, în 
această perioadă de timp, au fost 
foarte scăzute, singura lor obliga
ție bine îndeplinită, dovedindu-se a 
fi doar semnarea statelor de plată. 
Nu este deci de mirare că directo
rul școlii, tov. Ionel Mușat (și nu 
putem fi decît de acord cu măsuri
le luate) a renunțat la serviciile 
multora dintre ei. Credem totuși că

Pentru că a venit vorba de timp, 
de teren și final de sezon, cineva 
ne argumenta că programarea de 
duminică s-a făcut cu scopul ca, în 
vară, Cupa să nu mal scurteze va
canța echipelor, calificate in faza 
finală. E un punct de vedere pe 
care noi îl împărtășim.

Iată părerea antrenorului federal. 
Cornel Drăgușin ; „Eu, totuși, voi 
ține seamă de condițiile de joc, 
care deformează valoarea celor mai 
tehnici. La Sinaia, terenul mic și 
noroiul au constituit factori antifot- 
bal. Să nu uităm de avantajul te
renului și de rolul publicului, mai 
cald cu... cei mici, ca și îngăduința 
unor arbitri față de echipele de ca
tegorie inferioară”.

Lam rugat pe unul din foștii noș
tri internaționali să-și spună păre
rea. E vorba de Costică Marinescu, 
azi antrenor la Dunărea Giurgiu. 
Iată ce ne-a spus : „Probabil că vă 
surprinde acel 4—0 al lui Metalul 

i București. Aceasta este o echipă 
punct. O cunosc din 

Totuși, pentru Craio- 
prea usturător. Nici 
poate lăuda cu ceea 
Cred că o exagerată 
le duc la asemenea 
divizionarele A. Mai 

o lipsă de interes din

bună, pusă la 
seria noastră, 
veni, 0—4 e 
U.T.A. nu se 
ce a realizat, 
autoîncredere 
comportări pe 
e vorba și de 
partea unor echipe. Formația pe 
care o antrenez, de pildă, Dunărea, 
a fost eliminată de Progresul Ale
xandria tocmai din cauza lipsei de 
concentrare a unor jucători. Unii 
fug de efcrt, alte echipe deabia aș
teaptă să iasă din „Cupă”, să nu 
mai facă cheltuieli”.

In sfîrșit, am dat un telefon la 
Craiova, la echipa care a suferit 
cel mai aspru eșec. La club, l-am 
găsit exact pe cel de care aveam 
nevoie, prof. Constantin Cemăianu, 
Era supărat, desigur. L-am între
bat, totuși, care este părerea sa: 
Răspunsul a venit imediat: „In pri
ma parte, am jucat bine, dar am 
ratat opt ocazii rare. La 0—1 am 
Ieșit la joc, ne-am dominat adver
sarul, dar un contraatac a însemnat 
0—2. 
pînă 
mult.
teren și de vreme, dar și adversarii 
tot în asemenea condiții au jucat. 
Se pare că Universitatea are un 
complex în privința Cupei, iar Me
talul e al... doilea. Duminică voi 
vedea dacă acest neplăcut insucces 
a fost un accident sau nu !“

Constantin ALEXE

Apărătorii s-au enervat și 
la acest 0—4 n-a mai fost 
Eram tentat să zic ceva de

ȘAISPREZECIMILE iN • •• ANTITEZE

antiteze 
similară

Deoarece „16-imile“ și-au dove
dit din nou calitățile de etapă-sur- 
priză a Cupei României, ne-am gîn- 
dit să vă oferim cîteva 
între actuala etapă și cea 
din ediția trecută.

• Cel mai 
duminică au 
divizionare A, 
tă (5 martie 
competiție 7.

• în' schimb, numărul echipelor, 
care s-au calificat grație regula
mentului Oa scor egal după pre
lungiri), a crescut la 5 (Petrolul, 
U.T.A., Farul, Rapid și C.F.R. 
Cluj) față de 2 („U“ Cluj și Ra
pid) din ediția trecută. De re- 

aspect:important
fost eliminate cinci 
iar la ediția trecu- 

1972 !) au ieșit din

acești ani au fost prea... lungi pen
tru a putea fi găsiți oameni de 
nădejde, pasionați și harnici. Un caz 
negativ, foarte elocvent, îl repre
zintă prof. Ana Lefter, care, timp 
de trei ani a efectuat numai se
lecții fără a reuși, în această pe
rioadă, formarea vreunui element 
de perspectivă. Dar asemenea în
găduințe față de munca depusă de 
unele cadre nu s-au manifestat nu
mai pentru astfel de cazuri. S-au 
constatat și alte inadvertențe, in
compatibile cu un program riguros, 
științific alcătuit, de pregătire a 
vîrfurilor sportive. Ar putea fi men
ționate la acest capitol absente de 
Ia ședințele de antrenament și ne- 
respectări de program (Gh. Felea) 
— baschet, FI. Bănică — handbal), 
sau lipsa de exigență a altor pro
fesori față de prezența elevilor lor 
Ia ore. S-au înregistrat cazuri (înot, 
gimnastică) în care s-a lucrat doar 
cu 3—4 sportivi dintr-o grupă în
treagă ! Un alt capitol deficitar îl 
reprezintă selecția. în general, op
tica asupra acestui proces este gre
șită : elevii sînt așteptați să vină, 
din proprie Inițiativă, Ia școala 
sportivă, in loc ca elementele cu 
calități să fie căutate, depistate si 
selecționate. Astfel că, din lipsă de 
material uman sînt menținute în

(Urmare din pag. I)

care ne întîmpină de fiecare dată pe 
terenurile, în sălile și laboratoarele 
Institutului, ci — mai ales — la en
tuziastele prezențe ale sutelor de 
studenți și studente de Ia I.E.F.S. la 
marile acțiuni sportive închinate, 
semn al dragostei și recunoștinței, 
zilelor festive, evenimentelor de im
portanță istorică în viața poporului 
și a partidului nostru. Cu mîndrie și 
responsabilitate cetățenească, studen
ții și cadrele Institutului de edu
cație fizică și sport participă cu re
zultate excelente la nenumărate ac
țiuni patriotice, manifestîndu-și si 
cu aceste prilejuri atașamentul față 
de partid care a creat întregului nos
tru tineret multiple posibilități de 
împlinire a celor mai îndrăznețe 
idealuri de viață.

Aminteam la începutul acestor rîn- 
duri că Ia primele cursuri ale Insti
tutului luau parte 14. studenți! La 
sărbătorirea semicentenarului de exis
tență a I.E.F.S? să ne oprim, fie chiar 
numai în treacăt, asupra dimensiuni
lor de astăzi ț APROAPE 2 400 DE 
STUDENȚI SI STUDENTE, PESTE 
180 DE CADRE DIDACTICE. ZECI 
DE PERFORMERI IN LOTURILE 
REPREZENTATIVE ALE ROMÂNIEI 
PENTRU CAMPIONATELE EURO
PENE, MONDIALE ȘI JOCURILE 
OLIMPICE, rezultate apreciabile in

AL CINCILEA K.O. CONSECUTIV

Laurențiu DUMITRESCU

RAPORT DE CORNERE: 16-2
PENTRU CARPAJI SINAIA!Ia rînd. Universita-

fost

atu-uri 
dăruirea.

Rapidul
Dar nu 

prima

din 
con-

fără 
adver- 

au fost și 
puterea de

este, totuși, e echipă no- 
Amintiți-vă că, In , ediția

cătorii Universității meciurile 
„Cupă”. Duminică, înaintea 
fruntării cu Metalul, antrenorul 
Constantin Cemăianu și-a avertizat 
în mod serios elevii. Aceștia însă

Dezinvoltura lui Kun, anihilată de frumoasa dirzenie a necunoscuților de 
la Autobuzul. (Autobuzul — U T.A. 3—3).

înscris 43 de goluri 
și 26 divizionarele 
35 (16—19) cîte 
în ediția trecută.

(17 
A), 
fostau

marcat „constanța” rapidiștilor : 
0—0 cu Minaur Zlatna și tot 0—0 
cu Carpați Sinaia (ambele divi
zionare C).

• A fost înregistrat un progres 
și la capitolul eficacitate : dumini
că s-au 
gazdele 
față de 
marcate

• Metalul București, 
pe Universitatea Craiova 
a doborît recordul Olimpiei 
Mare (3—0 cu Politehnica 
privind înfrîngerea la scor a 
divizionare A.

• Iată raportul de goluri înregis
trat în disputa gazdelor (echipe din 

învingînd
cu 4—0, 

Satu 
Iași) 
unei

cadrul secțiilor, elemente fără cali
tăți și deci, lipsite de posibilități 
reale de progres. Din acest motiv, 
echipa de handbal a retrogradat 
din divizia școlară, iar în cea de 
baschet mai există jucători care nu 
sînt dotați corespunzător acestei 
discipline din punct de vedere fizic 
(talie, în principal). Toate aceste 
deficiențe au perturbat serios ar
monia ciclurilor de pregătire, pier- 
zîndu-se, astfel, un timp infinit de 
prețios, iar consecințele 
au întîrziat să apară.

★
Ni s-a afirmat, însă 

acum școala dispune de 
de cadre didactice închegat, serios 
și, mai ales, receptiv la inițiativele 
și recomandările venite de la orice 
nivel. Și se pare că unele reușite 
pe care le poate prezenta în 1972 
Școala sportivă nr. 1 (deși departe 
de cerințe), indică un început pro
mițător de ameliorare. De fapt, a- 
ceasta este convingerea directoru
lui Ionel Mușat, cu care noi sîn- 
tem, în mare măsură, de acord. 
Rămîne însă, ca rezultatul practic, 
cel mai bun criteriu de apreciere, 
să verifice — în cel de-al cincilea 
an de existență autonomă a Școlii 
sportive nr. 1 din Galați — această 
afirmație. Ar fi și timpul...

cercetarea științifică fundamentală și 
aplicativă de specialitate, concepte 
metodice originale — în jocurile spor
tive, sporturi nautice, schi și — mai 
ales — în domeniul educației fizice 
școlare.

I.E.F.S. — 50. Cu prilejul împli
nirii semicentenarului : VIVAT,
CRESCAT, FLOKEAT I

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
MARȚI 5 DECEMBRIE

Cu ocazia sărbătoririi Semicentenarului Institutului de Educație Fi
zică și Sport se vor desfășura întreceri la mai multe ramuri sportive. Com
petițiile vor fi onorate de prezența unor sportivi șj echipe de la institutele 
similare din R. D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria etc.

Programul sportiv va avea loc în sala Progresul (str. dr. Staicovici), 
după cum urmează :

Ora 16 : D.H.f.K.
Ora 17,30 ; I.C.F.
Ora 18,30 : V.I.F.
• Tot astăzi, de la ora 9,30, la Casa de cultură a studenților „Gri- 

gore Preoteasa”, din Calea Plevnei nr. 61, va avea loc ADUNAREA FES
TIVĂ prilejuită de sărbătorirea semicentenarului I.E.F.S.

• Ziarul nostru va oferi „CUPA SPORTUL” echipei cîșligătoare în 
internațională de handbal feminin.

MIERCURI 6 DECEMBRIE
9 : Sesiune de comunicări și referate științifice
11 : Vizitarea expoziției retrospective
12 : întîlnire cu reprezentanții promoțiilor de absolvenți

LEIPZIG — I.E.F.S. (handbal feminin)
PRAGA — I.E.F.S. (volei masculin)
SOFIA — I.E.F.S. (gimnastică modernă)

întîlnirea

Ora
Ora
Ora

Ora 16 : Spectacol cultural-sportiv la Opera Română.

Foto : Paul ROMOȘAN

mu-Divizia B, C și campionatul 
nicipal) cu divizionarele A:

B—A : 10—13 (8—5 în ediția tre
cută),

C—A : 6—9 (8—14).
CM—A: 1—4.
® Și acum, vă prezentăm reuși

tele celor 32 de echipe de catego
rie inferioară : duminică au parti
cipat 9 divizionare B (3 s-au cali
ficat), în ediția trecută 7 (4), pro
centul de reușită coborînd de Ia 
57% la 33% ; din cele 6 divizio
nare C, care au evoluat în etapa 
actuală, s-au calificat 2, în ediția 
trecută 9 (3), același procent — 
33%.

nefaste nu

că, de-abia 
un colectiv

Pentatloniștii Rolik, Cosma, Olariu și Kihm, împreună cu antrenorii Bruja 
Și Bănet, în sala de scrimă

PREGĂTIRI INTENSE EA
Cunoscînd dificultățile și valoarea în

trecerilor ce se anunță pentru anul 1913, 
printre care cea mai importantă este 
Campionatul mondial rezervat juniori
lor, pentatloniștli de la Universitatea Ti
mișoara se află de pe acum in iebra 
pregătirilor. Pentru a afla „pulsul" lor. 
ne-am adresat tovarășului Ivan Bănet, 
antrenor coordonator al secției de pen
tatlon modern, în rindul căreia se pre
gătesc cîțiva din componențil vizați pen
tru teamul românesc.

— Care din sportivii pe care-i pregătiți 
pot aspira Ia selecția in echipa reprezen
tativă a țării pentru competițiile de an
vergură ale anului viitor 7

a 
(3—4), 
Bucu- 
Mare 

urmă. 
București 

.Cupa” o com-

De cinci ani, o formație divi
zionară A din plutonul fruntaș al 
fotbalului nostru, o echipă cu un 
lot de jucători de primă valoare 
(unii prezer.ți și în loturile repre
zentative) și pretenții afișate nu 
reușește să treacă pragul 16-imilor 
„Cupa României”, capotînd, 
nici o scuză, în fața unor 
sari ale căror 
rămîn ambiția, 
luptă.

De cinci ori
tea Craiova este pur și simplu mă
turată din a doua competiție 
țării de Chimia Suceava 
C.F.R. Pașcani (1—2), Metalul 
rești (0—2), Olimpia Satu
(1—2) și, cu două zile în 
din nou de Metalul 
(0—4 !). O fi ea
petiție a K.O.-urilor: nu credem, 
insă, să mai existe o altă di
vizionară A care să părăsească atit 
de repede și de sistematic o în
trecere în care alte echipe — mari 
și mici — luptă fără menajamente.

Fără îndoială, există multe cau
ze care au concurat la eliminarea 
craiovenilor. Principala ni se pare 
a fi SUPERFICIALITATEA cu care 
au tratat — de fiecare dată

IN FINE, FARUL A OBȚINUT 
SĂ ZICEM-UN SUCCES!

A trecut aproape o lună de zile de 
cînd Farului nu i-a mai surîs vic
toria. La Sibiu, antrenorul Em. Ha
șoti și elevii săi au intrat, deci, pe 
teren hotărîți să forțeze puțin mîna 
soartei potrivnice. Au avut însă de 
înfruntat o echipă bine mobilizată — 
și surprinzător, uneori, de armată teh
nic dar și, mai ales, un teren impo
sibil, desfundat chiar dinainte de in
trarea rugbyștilor care, în deschi
dere, l-au „arat" timp de 80 de mi
nute... Pînă la urmă, Farul a avut 
cîștig de cauză, obținînd însă mai cu- 
rînd un semisucces : 1—1, după 120 
de minute de joc și calificarea în 
optimile „Cupei”. Antrenorul Hașoti 
era vizibil mulțumit după meci. 
Scontata „lovitură de bici” asupra 
moralului echipei părea obținută. în 
apărare, constănțenii au jucat iarăși 
bine, dovedind că aici se află forța 
echipei. Linia de înaintare însă a 
dat, sîntem siguri, din nou dureri 
de cap tînărului antrenor constăn-

PROGRESUL
0 NOUA

Nu-i mai văzusem de mult pe 
jucătorii echipei Progresul într-o 
confruntare oficială. Locul pe care 
îl ocupă în clasamentul seriei I-a 
a Diviziei B este edificator în pri
vința valorii actuale a echipei, 
spun unii dintre suporteri.

— Din cadrul secției noastre, cinei 
sportivi — Francisc Rolik Ia seniori. So
rin Olariu. Anton Kihm. Gheorghe Rotile 
și Ștefan Cosma Ia juniori — se află pe 
lista celor care se pregătesc pentru a Ii 
prezenți în loturile naționale.

— Cum se desfășoară pregătirile pentru 
noul an competițional ?

— Considerăm — finind seama de soli
citarea celor cinei baze sportive — că 
avem condiții bune de pregătire. deși 
pentru călărie ne deplasăm de două ori 
pe săptămină la baza hipică din Lugoj. 
Sala de sport a Universității, bazinul a- 
coperit de Ia Industria linii, noul stand 
de pistol viteză de sub tribuna stadio
nului C.F.R., toate creează condiții favo
rabile unei bune pregătiri, superioare 
anilor 1971/72.

— Din cine este compus colectivul de 
tehnicieni care coordonează antrenamen
tele ?

— In prezent pregătirea la scrimă este 
asigurată de prof. Alexandru Bruja, cro
sul este îndrumat de tov. prof, Gheorghe 
Băruță, iar înotul de antrenorii Eugen 
Nagy și Gheorghe Suhaneck.

— Care sînt principalele caracteristici 
ale actualului stadiu de pregătire 1

— In primul rînd. un volum mare de 
muncă care atinge în medie 30 de ore 
de antrenament săptămînal, iar in al 
doilea rind prioritate probelor de scrimă 
șl înot, la care am notat deficiențe în 
sezonul 1972. De asemenea, trebuie să 
menționăm faptul că începînd de la 1 
noiembrie a.c. am început o activitate 
nouă, și anume pregătirea unor copii 
(înot și cros) pentru asigurarea schimbu
lui de mîine. Această activitate se des
fășoară sub conducerea tov. lector univ. 
Eugen Nagy.

— Și o ultimă întrebare. Care sînt pri
mele examene ale stagiunii 1973 ?

— Primul șt cel mai important este 
concursul de selecție din luna martie, 
dotat cu „Cupa Primăverii" care va avea 
loc la București cînd se va contura con
figurația loturilor reprezentative.

Petre ARCAN-coresp.

Rapiaul
rocoasă !_______ , — ----- ...
trecută a Cupei, primul său adversar 
a fost, la Zlatna, Minaur, o echipă de 
Divizia C. Acum, o altă formație din 
Divizia C, Carpați Sinaia. La Zlatna, 
n-ați uitat, în 120 de minute de joc 
Rapidul r.-a înscris nici un gol ! La 
Sinaia, nici un gol!... 240 de minute 
albe ! Și. totuși, Rapidul s-a calificat, 
grație unui regulament nu tocmai 
echitabil. Rapidul s-a calificat, dar 
a rămas iar mai mult decît datoare.

Probabil că acum echipa din Giu- 
lești este dominată de un profund re
flex de apărare, născut de trecutul 
său legendar, cînd formații ca Fores- 
ta Fălticeni, C.IJL. Gherla, ca să nu 
mai amintim de Arieșul Turda, au 
adus rapidiștilor numai necazuri. Cel 
puțin, duminică, la Sinaia, a 

țean. In ultimele 6 jocuri, Farul nu 
a înscris decît două goluri, primind 
în schimb cîte unul de meci ! Să fie 
oare numai moralul, serios zdrunci
nat de la meciul cu Rapid, de vină 1 
Dacă ar fi așa, surîsul lui Hașoti — 
chiar așa, discret, in colțul gurii — 
ar fi o promisiune pentru etapele ce 
urmează. Rămîne însă de văzut cît 
de mult se va schimba jocul pro- 
priu-zis, pentru că 'Farul, așa cum a 
evoluat la Sibiu, nu numai că putea 
pierde, dar parcă era și normal să 
o facă 1 Și pentru că Farul beneficia 
de avantajul regulamentului, am pu
tut asista la niște prelungiri cam cu
rioase : echipa gazdă, de categorie 
inferioară, în doar 10 oameni (Ser- 
foza fusese eliminat, cam ușor, de 
arbitrul Anderco) ataca continuu, iar 
divizionara A se apăra, pentru a 
păstra meciul nul ! Succesul este, 
deci, cam îndoielnic...

Dumitru GRAUR
. fi 'i’ p •

LANSEAZĂ
GENERAȚIE

I-am urmărit pe alb-albaștrî în 
partida de Cupă cu Petrolul. Im
presia pe care au lăsat-o, a fost 
totuși una dintre cele mai bune. 
Am văzut o formație cu totul 
schimbată în bine, față de cea 
cu care ne obișnuisem în edițiile 
trecute ale campionatului. O for
mație fără prea multe nume de 
rezonanță, compusă din elemente 
tinere, fără veleități, dar, dornice 
de afirmare, care au jucat cu mul
tă ambiție și însuflețire. La Pro
gresul — în fine — s-a renunțat 
la obișnuita goană după vedete. 
In afara „veteranilor" Măndoiu și 
V. Popescu, și a cunoscutului Dudu 
Georgescu, întîlnim nume noi, nu
me care, cu siguranță, în viitorul 
apropiat vor descreți frunțile su
porterilor din Cotroceni.

Condurache, Bora, Bartales, Ma
tei, iată, „minjii" Progresului, că
rora abia le-a mijit mustața, dar 
care au făcut risipă de energie, au 
luptat pînă la epuizare, „arînd" 
întreaga suprafață de teren, slujind 
intereselor echipei.

La Progresul sînt deci semne 
bune. Semnele unei mentalități să
nătoase, întronată de antrenorul 
Eugen Iordache și sprijinită de 
conducerea clubului.

Duminică, Progresul a pierdut 
calificarea în optimile Cupei. în 
schimb, a obținut ratificarea pro
gramului său de lucru, bazat pe 
încrederea într-o generație crescu
tă și formată pe arena din strada 
dr. Staicovici.

Și cine știe, poate că acest nou 
și generos efort al clubului Pro
gresul, recunoscut prin dragostea 
pe care o manifestă față de tineri, 
nu va mai avea soarta generației 
Beldeanu, M. Sandu, Tânăsescu, 
Dumitriu IV. Năstase etc„ etc., din 
care s-au înfruptat atîtea și atîtea 
echipe !...

Gheorghe NERTEA

IN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 

DIN 5 DECEMBRIE 1972
• Tragerea va avea loc astăzi, 

la București, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 18,30. Tra
gerea va fi radiodifuzată, iar pa
noul cu rezultate va fi televizat în 
cursul serii.

• Depunerea biletelor cîștigătoa- 
re se va face astfel:

— pînă sîmbătă, 9 decembrie 
1972, la orele 13, în orașele reșe
dință de județ;

— pînă vineri, 8 decembrie 1972, 
Ia orele 13, în celelalte localități.

• Omologarea premiilor se va 
efectua joi 14 decembrie 1972. 
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 48 DIN 29 NOIEMBRIE 1972 1 

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : I variantă a 100 000 lei ; Cat. 2 : 4,05 a 17 493 lei;
Cat. 3 : 12,20 a 5 808 lei ; Cat. 4 : 91,80 a 772 lei ; Cat. 5 : 187,95 a 377 lei; Cat. 6 • 5 991 70 
a 40 Iei.

REPORT CATEGORIA I : 876 536 lei.
extragerea A II-A : Categ. a : 1 variantă (10%) a 100 000 lei ■ Cat b • 

12,70 a 7 369 lei ; Cat. C : 33,20 a 2 819 lei ; Cat. D : 2 041 a 60 lei; Cat E • 141 50 â 
200 lei ; Cat. F: 3 244,70 a 40 lei. ’

REPORT CATEGORIA A : 159 546 Iei.
Ciștigul de categoria 1 (100%) a fost obținut de FLOREA ASPRA din Rm Vîl- 

eea, iar premiul de categoria A (10%) de GHEORGHE PAIȘ din Văleni de Munte — 
Prahova. Ambii cîștigă cite 100 000 lei sau cîte un autoturism „Dacia 1300" plus’di
ferența în numerar.

nu l-au ascultat, gafînd nepermis 
în apărare, ratînd incredibil în a- 
tac. Țarălungă a fost exemplul 
tipic de jucător care s-a menajat 
tot timpul, părăsind terenul în- 
tr-un... echipament alb, imaculat! 
De prisos orice alt comentariu...

clar pentru toată lumea că 
a intrat în teren să se apere, 
să se apere atacînd I După 
pauză, prejudecata aceasta a fost și 
mai clară, Bazil Marian întărind re
duta cu Mușat, înlocuitorul unul mij
locaș. Rapid s-a calificat și duminică, 
fără sâ înscrie vreun gol. Dar a tre
murat pentru această bucurie (fără 
ecou) din primele pînă în ultimele 
secunde ale celor 120 minute de joc, 
si numai experiența lui Răducanu, 
Boc și Pop și devotamentul lui Gri- 
goraș șl Mușat au împiedicat cea mai 
mare surpriză din actualele 16-imi.

Există un element care poate spune 
foarte’ multe despre fizionomia aces
tui joc. Raportul de cornere. 16—2 
pentru Carpați Sinaia ! Desigur, fi
nalizarea uneia din cele trei mari 
ocazii ratate de Savu (și nu Neagu, 
cum greșit a apărut în cronica de 
ieri) ar fi putut ironiza acest raport 
de cornere. Dar Rapidul nu a înscris, 
și aceasta pentru că nici nu prea a 
încercat să o facă...

Duminică, după infernala luptă de 
pe „mlaștina de la Sinaia" — pentru 
care ambele echipe merită toate lau
dele— gîuleștenii se întrebau cum a 
fost cu putință ca arbitrul să dea 
drumul jocului pe un asemenea teren. 
Arbitrul Liga aveaV să declare că s-a 
consultat cu delegații celor două for
mații și că o reprogramare ar fi năs
cut multe complicații legate de teren 
și de programul de activitate diferit 
al celor două formații. Gîuleștenii nu 
se întrebau, însă, cum oare, exact pe 
același teren, Carpați Sinaia, echipă 
de divizie inferioară, fără nici un 
nume sonor, reușise să fie superioară 
duminică deținătoarei Cupei Româ
niei, care își continuă marșul său 
frumos în „Cupa Cucelor"

Mircea M. IONESCU

LUI MULȚESCU 
SĂ FIE DE VINĂ?
Două echipe de A, JIUL și C.S.M. 

REȘIȚA, eliminate, pe același sta
dion, la un interval scurt, de 24 de 
ore, de către formații gălățene, pro
venind, ambele, din eșaloane infe
rioare ale fotbalului nostru !

Dînd Cezarului ce este al lui și 
subliniind încă o dată performan
țele „buturugilor mici”, Constructo
rul și, respectiv, F.C. Galați, să nu 
trecem, totuși, peste... contraperfor- 
manțele divizionarelor A ; pentru că, 
dincolo de rezultatele negative (0—1, 
în ambele meciuri) mai îngrijoră
toare ni s-a părut exprimarea lor în 
teren, cu mult sub nivelul pretins. A 
JUCAT INTR-ADEVĂR TERN — 
sîmbătă — JIUL, A AVUT O EVO
LUȚIE SUBMEDIOCRĂ — duminică 
— C.S.M. REȘIȚA...

De ce ?
Vorbind, mai întîi, despre Jiul, 

argumentul invocat de cineva, la 
sfîrșit, în cabina formației petroșe- 
nene — LIPSA LUI MULȚESCU, un 
excelent creator (suspendat pentru 
această partidă) — nu poate explica 
doar ea, o comportare nesatisfăcă
toare a întregului ansamblu. Pentru 
simplul motiv/ că, acolo, în teren, 
„ll“-le lui Ștefan Coidum mai bene
ficia de prezența a doi recunoscuți 
dispeceri, Alexandru Naghi $1 Li- 
bardf, care să-1 găsească, eventual, 
cu mingi bune de gol pe golgeterul 
Roznai. Dar, ei n-au prea făcut-o.

Cit despre C.S.M. Reșița ? Jucătorii 
ei n-au căutat să scuze eșecul în nici 
un fel. Erau prea triști, prea închiși 
în ei, nici nu îndrăzneau să ridice 
privirea spre antrenor. Și-apoi. ce 
explicații ar fi putut — ne întrebăm — 
sâ rămină în picioare după o evolu
ție de-a dreptul penibilă !

Da, hotărît lucru, sîmbătă și du
minică, pe stadionul gălățean „Dună
rea" ,Jiul și C.S.M. Reșița au părăsit 
o importantă competiție a fotbalului 
nostru cu capul plecat. Ele au rămas 
datoare față de numeroșii spectatori 
prezenți Ia teren, în ambele zile, față 
de suporterii lor, față de ...Divizia A, 
pe care, de astă dată, n-au onorat-o.

G. NICOLAESCU

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Pronoexpres de mîine, 
miercuri 6 decembrie 1972. Trage
rea va fi televizată direct din Stu
dioul de televiziune, cu începere 
de la ora 18,35. La această tragere 
și, în continuare, la toate tragerile 
obișnuite Pronoexpres și Loto pre
cum și concursurile Pronosport din 
luna decembrie a.c., participanții 
pot opta, în cadrul sumei cîștigate, 
Ia un autoturism DACIA 1300 și 
eventuala diferență în numerar ; 
sau la întreg premiul în bani.
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MARI SURPRIZE IM PROBELE PE ECHIPE

VOLEIBALIȘTII

JAPONEZI IN TURNEE INTERNATIONALE
VOR EVOLUA

IN EUROPA
cadrul va

HANDBALIȘTII
SOVIETICI

ÎNVINGĂTORI

AGENDA

turneului pe care-1 
in Europa, selecționata

PALMA DE MALLORCA. — După con- 
sumarea a șase runde și a partidelor în
trerupte, turneul internațional de șah de 
la Palma de Mallorca (Spania), are un 
nou lider în persoana cehoslovacului 
Jan Smejkal. Acesta totalizează 4’,'2 punc
te și este urmat în clasament de Florin 
Gheorghiu (România), Lev Polugaevski 
(URSS), Oscar Panno (Argentina) și Vik
tor Korcinoi (URSS), cu cîte 4 puncte 
fiecare, Iuri Averbach (URSS), Ulf .An
dersson (Suedia), Liubomir Liubojevici 
(Iugoslavia) și Karl Robatsch (Austria) 
— 3Vî puncte etc.

In runda a 6-a, Smejkal l-a învins pe 
Medina, Korcinoi pe Hug, iar Bellon a 
cîștigat la Andersson. Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) a remizat în 27 de mu
tări cu marele maestru iugoslav Bora 
Ivkov, rezultat consemnat și în partidele 
Calvo — Panno, Pomar — Bllek, Liubo
jevici — Robatsch și Averbach — Polu- 
gaevski.

U.R.S.S. a învins
3—0.

PARIS, 4 (prin telefon). — A- 
ceastă ediție a campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Franței, ce se dispută în sala pa
riziană „Pierre de Coubertin", a în
ceput sub semnul surprizelor. Mai 
puțin în întrecerea echipelor femi
nine, unde s-au calificat în finală 
reprezentativele R. P. Chineze și 
U.R.S.S., și măi mult în cea dedi
cată echipelor masculine, unde Sue
dia II (Person, Wijkstrom) a învins 
U.R.S.S. I (Gomoskov, Sarkoian) cu 
3—2, iar Franța (Secretin, Constant) 
a întrecut cu 3—0 echipa R. P. Chi-

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — Tur
neul international masculin de 
handbal pentru premiul ziarului 
„Zaria Vostoka" s-a încheiat la Tbi
lisi cu succesul selecționatei stu
dențești a U.R.S.S., care a totalizat 
6 puncte din 8 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat reprezenta
tiva R. D. Germane — 5 puncte, 
Cehoslovacia și selecționata studen
țească a României — cîte 4 puncte 
și R.S.S. Gruzină — 1 punct.

Fartidele din ultima zi a compe
tiției s-au soldat cu următoarele 
rezultate •: Selecționata studențească 
a U.R.S.S. — Selecționata studen
țească a României 21—15 (10—10) ; 
R.S.S. Gruzină — R. D. Germană 
19—19 (11—12).

neze (Ho Ciu-pin, Ciu Lan-su). în 
semifinalele probei masculine pe e- 
chipe, Ungaria (Jonyer, Gergel) a 
învins Franța cu 3—0, iar Suedia 
(Bengtsson, Johansson) pe Iugosla
via (Stipancici, Surbek) cu 3—1. în 
finală, deci, Ungaria — Suedia.

în întrecerea feminină, la care 
a participat și reprezentativa Ro
mâniei, jucătoarele noastre au în
vins în primul tur Olanda cu 3—0 
(Crișan — Heltzel 2—0, Alexandru — 
van der Helm 2—0, Crișan, Alexan
dru — Heltzel, van der Helm 2—1), 
apoi în sferturile de finală, Suedia 
cu 3—2 (Alexandru — Anderson
2— 0, Crișan — Ratbers 2—1, Ale
xandru, Crișan — Anderson, Rat
bers 0—2, Alexandru — Ratbers 
0—2, Crișan — Anderson 2—1). 
Maria Alexandru acuză o criză de 
reumatism, în schimb Carmen Cri
șan evoluează bine, setul decisiv 
din partida cu Anderson fiind con
siderat cel mai spectaculos din între
cerile de pînă acum. în semifinală 
echipa noastră a pierdut cu 1—3 în 
fața reprezentativei R. P. Chineze 
(Hu Iu-lan — Crișan 2—0, Cian Li— 
Alexandru 2—0, Hu Iu-lan, Cian 
Li — Alexandru, Crișan 1—2 și Hu 
Iu-lan — Alexandru 2—0). în cea
laltă semifinală,
Cehoslovacia cu

Azi dimineață au început și pro
bele individuale. La dublu fete, A- 
lexandru și Crișan au învins cu
3— 0 pe Huan Hai-pin, Tui Cien- 
in (R. P. Chineză), iar la dublu 
mixt Alexandru și Stipancici au în
trecut cu 3—0 pe Schoofs, Heltzel.

• I •I îjjB

în 
întreprinde 
masculină de volei a Japoniei va 
susține la 20 și respectiv 22 decem
brie două jocuri în sala „Pierre de 
Coubertin” din Paris. Voleibaliștii 
japonezi vor întîlni în prima parti
dă echipa Franței, iar în cea de-a 
doua vor juca împotriva selecționa
tei orașului Paris.

4—10 ȘAH

5 BASCHET

6—10
8—10
8—10

SCHI
TENIS DE MASA 
TENIS

8—10
10

HANDBAL 
FOTBAL

10 VOLEI

SĂPTĂMÎNII
Turneele internaționale de la Palma de 
Mallorca (Spania) și San Antonio (SUA); 
„Trofeul campioanelorM la Vrnjacka 
Banja.
Racing Ford — Steaua București, în tu
rul II al „Cupei cupelor44 (masculin), la 
Anvers.
„Criteriul primei zăpezii*4, Ia Val d’Isere. 
Campionatele internaționale ale Austriei. 
Finala Cupei europene .pe teren acoperit 
la Madrid.
„Trofeul Slansk*4 (feminin), la Katowice. 
Meciuri, în cadrul grupelor preliminare 
C.M. : Turcia — Luxemburg și Costa 
Rica — Honduras.
Ț.S.K.A. Moscova — Dinamo București, 
în turul II al C.C.E. (masculin).

VRNJACKA BANJA. — ,,Trofeul cam
pioanelor" a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a treia. Campioana 
mondială Nona Gaprindașvili a obținut 
o nouă victorie, de data aceasta în dauna 
șahistei elvețiene Wetstein, pe care a 
învins-o în 34 de mutări. Partida centra
lă a rundei, disputată între Eretova și 
Aleksandria, s-a încheiat remiză la mu
tarea a 35-a. Celelalte partide, printre 
care și Elisabeta Pollhroniade — Timrner, 
s-au întrerupt.

In clasament conduce neînvinsă Ga
prindașvili (URSS) cu 3 puncte, urmată 
de Pihailici (Iugoslavia) șl Aleksandria 
(URSS) — l*/2 p șl cîte o partidă între
ruptă flecare, Eretova (Cehoslovacia) — 
l’/a P. Veroczl (Ungaria) — 1 p (2) etc.

Una din numeroasele „întilniri" la fileu, între Smith, (cu spatele) și 
Năstase, în marea finală

Telefoto i A. P.-Agerpre3

LA TELEFON, ILIE NĂSTASE
(Urmare din pag. 1)

Dubla campioană olimpică de schi, 
elvețianca MARIE-THERESE NA- 
DIG (în foto), va fi prezentă la 
tradiționalul „Criteriu al primei 
zăpezi", care începe la 6 de
cembrie pe pistele de la Val d’Is- 
ere, alături de elita mondială a 
acestui sport.

M TURHEltt DE VOLEI DIN 1.0, GERMANĂ
Dinamoviștii 

Ducurcștcni pe locul V
BERLIN 4 (Agerpres). — Ea 

Leipzig, au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional masculin de 
volei, în care victoria a revenit for
mației Ț.S.K.A. Moscova. Aceasta a 
terminat neînvinsă competiția, totali- 
zînd 10 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele SK Leipzig — 
9 puncte, Ț.S.K.A. Sofia — 8 p, Ru
da Hvezda Praga — 6 p, (setaveraj 
7—12), Dinamo București — 6 p 
(6—14), Matsuhita Tokio — 6 p (4—14).

în ultima zi a competiției, voleiba
liștii de la Dinamo București au 
întîlnit formația Ruda Hvezda 
Praga pe care au învins-o cu scorul 
de 3—2. Alte rezultate : Ț.S.K.A. 
Moscova—Ț.S.K.A. Sofia 3—1 ; SK 
Leipzig—Matsuhita 3—0.

DUPĂ TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA POLO

DINAMO BUCUREȘTI A PLĂTIT SCUMP
GREȘELILE FĂCUTE ÎNTR-0 SINGURĂ REPRIZĂ

-8

BUDAPESTA, 4 (prin telefon de !a 
trimisul nostru special).

Duminică dimineața, în piscina 
acoperită de pe insula Margareta, 
dinamoviștii bucureșteni mai pu
teau aspira la cucerirea „Cupei 
campionilor europeni" înainte de 
consumarea ultimei reprize a me
ciului lor cu Partizan. Ar fi fost 
cel mai mare succes al poloiștilor 
români și o meritată performanță a 
acestor sportivi. Jucînd însă prea 
hazardat, ei au terminat ultimul 
act al turneului final cu o înfrîn- 
gere care i-a trimis pe a 4-a treap
tă a ierarhiei continentale.

Turneul, așa cum am prevăzut la 
începutul său, a fost extrem de 
echilibrat, cu partide în care era, 
practic, imposibil să întrezărești un 
favorit. De altfel, Ante Lambașa, 
membru în Biroul F.I.N.A. și pre
ședinte al E.W.P.C„ a confirmat a- 
cest lucru în declarația sa : „Toate 
echipele au pierdut cel puțin cite 
un meci și au trecut prin mari emo
ții în celelalte. Turneul la care am 
asistat a însemnat o bună propa
gandă pentru polo“.

Oricît de paradoxal ar părea a- 
cum, cînd privim clasamentul final, 
Dinamo a avut o șansă de a cîștiga 
trofeul oferit de ziarul ..Sport" din 
Belgrad. Și dacă nu a reușit acest 
lucru, nu trebuie să ne gîndim nu
mai la arbitrul J. Dirnweber care 
— așa cum consideră jucătorii — 
a stopat echipa bucureșteană in 
drumul ei spre victorie. Fără în
doială, austriacul, ca și în alte rîn- 
duri, a văzut prompt toate nere- 
gularitățile poloiștilor români și a 
închis, uneori, ochii la cele ale ad
versarilor. De aici, însă, și pînă 
la a pierde meciul cu Partizan cu

de

ne 
că

scorul de 6—3 (care e departe de a 
reflecta raportul de forțe între cele 
două formații), este o cale destul 
lungă.

Adevărul — și nu» trebuie să 
sfiim a-1 privi în față — este
Dinamo, ca de altfel și echipa na
țională, nu știe încă să joace un 
meci hotărîtor. Așa cum sublinia și 
ziarul „Nepsport" apărut duminică, 
bucureștenii au luptat cu bravură 
în fața redutabilei formații Ț.S.K.A. 
Moscova depunînd, apoi, multă am
biție și în ultimul meci. O dove- 

’ dește faptul că timp de trei repri
ze ei au reușit să egaleze de la 
0—1 și 1—3, deși adversarii au avut 
de șase ori om în plus ! în final, 
ei au riscat și au pierdut. D. Po
pescu a șutat în bară de la „om 
în plus", poate singurul șut pe care 
nu ar fi trebuit să-1 rateze. Apără
torii au făcut greșeli (ca și în me
ciurile precedente), iar Frățilă, co- 
mițînd un gest nesportiv, a fost eli
minat din joc, fără drept de înlocui
re. Toate aceste greșeli au fost plă
tite, în cele din urmă, extrem de 
scump.

Dacă ar trebui să caracterizăm 
evoluția dînamoviștilor în turneul 
de la Budapesta în raport cu posi
bilitățile actuale ale poloului româ
nesc, ar trebui să acordăm bucu- 
reștenilor un calificativ bun. Echi
pa a avut cel mai bun procentaj la 
concretizarea situațiilor de superio
ritate numerică, fiind apreciată de 
specialiștii prezenți pentru desele 
momente de joc modern, rapid si 
variat. Punctul ei slab a fost apă
rarea. Dinamo a primit cele mai 
multe goluri (și nu din cauza por
tarilor), pentru că jucătorii ei, fo
losind prea mult „zona", nu au știut

să efectueze prompt schimbările 
marcajul adversarilor din centru 
nu s-au concentrat suficient. Din 
ceste motive, ei au pierdut la limi
tă partida cu O.S.C. Budapesta, au 
trecut prin mari emoții în jocul cu 
Ț.S.K.A. Moscova și au ratat vic
toria (sau un rezultat de egalitate) 
în ultima întîlnire, cu Partizan.

Competiția la care am asistat, 
timp de trei zile, a fost plină de 
învățăminte privind posibilitățile 
jucătorilor noștri în comparație cu 
cele ale poloiștilor sovietici, ma
ghiari și iugoslavi, aflați în elita 
acestui sport. Asupra acestor lu
cruri, vom reveni cu un alt prilej.

Ia 
Și 
a-

Adrion VASILIU

— Nu-mi fac planuri niciodată. 
Mereu am impresia că voi fi eli
minat din primul tur. Te rog să 
crezi în sinceritatea acestui gînd. 
Cînd îmi dau seama că am trecut 
de primul tur, am o mare bucurie, 
îmi închipui imediat că seria o să 
țină. Și, de cele mai 
ține.

— Și „Cupa Davis" ?
— Apropo de „Cupa 

rog să-mi permiteți să închin a- 
ceastă victorie de la Barcelona tu-

secta o să 
multe ori,

Davis“. Vă

turor celor care au crezut în mine 
după finala „Cupei Davis"... Și, 
dacă e posibil, vă rog să scrieți că 
această ultimă victorie aparține în 
mare măsură părinților mei. Acum, 
după un an foarte zbuciumat, în 
care mă străduiesc să alung triste
țea zilelor din finala, de la Bucu
rești sînt din ce în ce mai convins 
că mai avem o șansă în această 
„Cupă Davis“, care ne-a zimbit 
de trei ori. Vreau să cred că am 
să am puterea să mă adun din nou 
pentru a mă bate în „Cupa Davis’, 
așa cum am făcut-o de atîtea ori. 
Sper să fiu selecționat în echipa

ILIE NĂSTASE Șl STAN SMITH

INVITAT! IN NOUL CIRCUIT „INDOOR"
nfw YORK 4 (Agerpres). — Cu prilejui unei conferințe de presă, care a avut loe^a Salisburv (Maryland) s-a anunțat că anul viitor, înccpînd din luna ianuarie, 

vor fi or“ayte in. S.U.A.’ 15 concursuri internaționale de tenis pe teren acoperit. 
Printre iucătorii care au fost invitați să participe la acest nou circuit „indool se numără Hk? Năstase (România), Stan Smith (SUA), Jimmy Connors (SUA), Manuel 
Orantes (Spania) și John Newcombe (Australia), care au și confirmat ca vor lua 
Parin ‘cumSriunH aiakUuarCie!°sint programate următoarele concursuri *ț"j*arJ®
la Baltimore ; 17—20 ianuarie la Birmingham (statul Alabama), 18—21 ianuarie la 
Roanoke (Virginia); 24—28 ianuarie Ia Omaha; 29 ianuarie — 2 februarie Des 
(Iowa). Intre 18 si 25 februarie, la Salisbury silit programate campionatele pe teren 
acoperit ale SUA. Tot in cursul acestei luni vor avea Ioc turnee la Salt Lake ci y, 
Kansas City. Bufallo, Hampton, iar in luna martie, printre a tc orașe care tor gaz 
dui competițiile figurează New Jersey, Washington, Charleston etc.

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE

noastră. Dacă se va întîmpla așa, ' 
totul va fi bine.

— Crezi, Ilie, că vei figura pe 
locul întîi în clasamentul mondial 
al jucătorilor de tenis pe anul 1972?

— Nu cred nimic. Dacă ar fi să 
mă bazez pe simpatia pe care mi-o 
acordă comentatorii de tenis, atunci 
aș putea spune că un asemenea loc 
pentru mine n-ar fi o surpriză. Dar 
calculele sînt foarte complicate. 
După cum vedeți, dacă un jucător 
care a cîștigat Marele Premiu 
F.I.L.T., care a triumfat în Turneul 
campionilor de la Barcelona, care 
a fost finalist Ia Wimbledon, s’ care 
a mai cîștigat și Forrest Hills-ul 
nu are certitudinea locului I, atunci 
trebuie să recunoașteți că e foarte 
greu, mai ales cînd ești singur con
tra tuturor. Sîmbătă seară, la Bar
celona, cînd am primit statueta, 
m-am uitat în stînga și-am văzut 
trei superjucători americani. îi bă
tusem pe toți. Anul trecut, la Cou
bertin, erau alți trei americani: 
Smith, Richey și Graebner. E firesc, 
deci, ca numele meu să urce cu 
greu în vîrf, printre atîția învinși 
celebri. Repet, însă, dacă m-aș 
ghida după zîmbetul cronicarilor și 
al lui Fred Perry, aproape că nu 
m-ar interesa poziția mea în clasa
ment. Principalul e să te poți bate 
mereu, într-un joc în care pînă și 
marile talente se pierd cu iuțeală 
serviciilor lui Stan Smith.

Mult noroc, Ilie!
Să trăiți, să-mbătrîniți 1

TELEX
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înainte de sfîr-
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CE SPUNE „CALCULUL HÎRTIEI"?
Cu patru runde 

șit — 9 singură clarificare în fi* 
nala campionatului național de șah: 
în lupta pentru titlu se află anga
jați practic trei jucători — Partos, 
Ciocâltea și Ghițescu, Punctajul lor, 
după 15 runde, era următorul: Par
tos ll'/a, Ciocâltea 11 (are o pozi
ție ușor cîștigată în întrerupta cu 
Follert), Ghițescu cu IOVî. Diferențe, 
așadar, minime, o ordine foarte... 
fragilă, care se poate modifica în 
urma unei singure partide!

Privind tabelul de turneu, vom 
constata că — prevăzînd, parcă a- 
cest finiș — tragerea la sorți a ho
tărî! ca partida dintre Partos și 
Ciocâltea (primul cu albele) să se 
desfășoare în penultima rundă, spre 
a păstra pînă la sfîrșit „suspensul" 
în privința noului campion. Iată, 
de altfel, ce „serii” au cei trei can
didați :

PARTOS : cu Dăneț (a), Follert 
(n), Ciocâltea (a), Șubă (n) ;

CIOCALTEA : cu Grilnberg (n), 
Șubă (a), Partos (n), Bondoc (a).

GHIȚESCU: cu Ungureanu 
Stoica (n), Stanciu (a), Dăneț

După cum se vede, Ghițescu are 
de întîlnit adversari mult mai 
ficili. trei dintre ei aflați în prima 
jumătate a clasamentului. Pentru a 
aspira la primul loc sau la posibi
litatea participării într-un meci de 
baraj suplimentar, el trebuie să cîș- 
tige toate aceste partide. Greu, dar 
nu imposibil pentru un maestru in
ternațional de forța sa.

La Dăneț, Follert și Șubă. Partoș 
trebuie să realizeze, în mod normal, 
2'6 puncte, iar la Griinberg, Șubă 
și Bondoc, Ciocâltea este capabil să 
obțină cel puțin tot atît, dacă nu 
chiar procentajul maxim. Rămîne, 
deci, duelul direct dintre cei doi fa- 
voriți, de care — în ipoteza unei 
remize — ar putea profita al trei
lea. oferi nd u-se, astfel, o spectacu
loasă sosire „cap la cap" și un a- 
tractiv meci-turneu.

Dar. toate acestea sînt simple cal
cule ale hîrtiei, pe care le poate 
răsturna orice rezultat surpriză. Și, 
în actuala ediție a campionatului, 
asemenea rezultate surpriză nu au 
fost rare. Așa că...

Dintre partidele ultimelor runde 
am ales pentru fișierul cititorilor 
noștri o foarte intere' >ntâ întîlnire 
între Mihal Șubă și Traian Stan
ciu. Primul (eu albele) a încercat 
un sistem original de deschidere, 
sacrificînd o calitate la mutarea a 
7-a ! Adversarul a acceptat această 
jertfă foarte timpurie și a răspuns 
cu o contralovitură tactică și o fru
moasă combinație de cîștig. Deși a 
fost învins, Ideea lui Șubă merită a- 
tenție. Socotim că jocul albului, în 
combaterea sistemului de apărare 
negrului, mai poate fi întărit.

a

DESCHIDEREA ENGLEZA

Alb : Șubă Negru : Stanciu

(a),
(n).

di-

Le4 g6, 2,Cc3 Ng7, 3,g3 că, 4.Ng2 
CcG, ă.Tbl ! ? (în ideea de a juca 
imediat 6.b4. Dacă negrul încearcă 
să împiedice această prin 5...a5, a- 
tunci cîmpul ,,b5“ rămîne foarte 
slab) 5,..cl6, 6.b4 Nfă, 7.b5 ! *? (Numai 
așa ! Turnul alb hu are la dis
poziție nici un cîmp convenabil. La 
b2, el ar intra sub legătura neplă-

cută a nebunului, iar la b3 ar pu
tea fi atacat de cal) 7... N:bl, 8,b:c6, 
Nfă, 9,c:b? Tb8, 10.Da4+ Nd7, ll.D: 
a7 (Aceasta este poziția pe care a 
văzut-o Șubă cînd s-a decis să sa
crifice calitatea. Presiunea albului 
este foarte puternică, iar compen
sația de doi pioni, la prima vedere, 
absolut suficientă) ll...Ce7, 12.Dafi 
0—0, 13.c5 1 (Aici, probabil, a greșit 
Șubă, neprevăzînd contracombina- 
ția lui Stanciu. Oricum, nu spar
gerea centrului negru trebuia să fie 
planul de joc, ci dezvoltarea rapidă 
a pieselor și consolidarea „pionului- 
ghimpe” de la b") 13...ti5 !, 14.C:d5, 
C:d5, 15.N:d5, Nb5 ! ! (Poanta com
binației negrului. Acum se pierde 
pionul b7), 16.D:b5 (Cîștigul încă u- 
nui pion, cu 16.N:f7-f- T:f7, ducea la 
deschiderea coloanei „f“, și ar fi 
fost fatal pentru alb) i6...D:d5, 
17.Cf3 e4 !, 18,Ch4 c3, 19.0—0 e:f2+, 
2O.T:f2 T:b7 , 21.Da5 Tbl, 
Dd44-, 23.Rg2, De4 + , 24.Rf2 
25,D:c7 Nd4-j-, 26,e3 N:e34- !, 27.d: 
e3 T:el ! si albul cedează. După 
28.T:cl T:a2+, 29.Rgl D:d3+.

22.TH
TaS,

Valeriu CH1OSE

FRUNTAȘII CLASAMENTULUI

REMIZEAZĂ IN RUNDA A 16-A
Tensiunea finișului a pus am

prenta pe jocul fruntașilor clasa
mentului. 
Ghițescu) 
partea a doua a clasamentului, nici 
Partos și nici Ciocâltea nu și-au 
asumat riscurile jocului la cîștig. 
Liderul a remizat cu Dăneț, iar 
campionul țării are, în întrerupta 
cu Griinberg. un final egal. Și-au 
împărțit punctul Ghițescu cu Un
gureanu și Neamțu cu Ghinda. 
Stanciu l-a surprins pe Bondoc cu 
o variantă teoretică din Spaniolă, 
cîștigînd în 20 de mutări, prin a- 
tac la rege. Tot cu negrele, Nacht 
l-a învins pe Rotariu. iar Stoica 
pe Mozes. S-au întrerupt partidele 
Mititelu — Vaisman

Deși (exceptîndu-1 pe 
întîlneau jucători din

și Wolf —

Ghizdavu în poziții superioare 
pentru conducătorii pieselor negte.

Follert a cedat fără joc între
rupta cu Ciocâltea, iar Bondoc pe 
aceea cu Stoica, ambele din runda 
a 15 ~a

CLASAMENTUL: Partoș 12, Cio
câltea (1) 11, Ghițescu 11, Neamțu, 
Stanciu 10, Nacht 94/2, Mititelu (1), 
Ungureanu, Stoica 9, Ghinda (2) 
8’/2, Ghizdavu (2), Vaisman (1) 8 
etc.

Astăzi dimineață se reiau parti
dele întrerupte; după-amiază se 
joacă runda a 17-a (Follert — Par
toș, Ciocâltea — Șubă, Stoica — 
Ghițescu).

Redacția șl admlulsliațla; Rucuicșli,

Vedere panoramică a stadionului de aheată .Medeo" din Alma-Ata, impresionantă construcție a sportului sovietic 
Foto: TASS

SUCCES, MEDEO!
La sfîrșitul toamnei, capitala Ka- 

zahstanului, orașul 
mit unul din cele 
ruri sportive. Este 
plex al sporturilor 
cel mai mare din 
fiind în același timp si cel 
dern, prin amenajările sale 
Platforma uriașă de beton, 
constitui în final patinoarul 
este gata. Se fac ultimele 
pentru completarea instalațiilor de 
fabricare a gheții, 
lor de sub. tribune și operațiile de 
branșare a pilonilor de iluminat ar
tificial.

Pentru a da o imagine a dimensiu
nilor acestui enorm stadion de ghea
ță, putem arăta că instalațiile de 
frigorifice necesare pentru îngheța
rea platoului central șl diferitelor 
piste cîntăresc peste 300 de tone. O 
bună parte din ele au fost fabricate 
la uzinele de materiale frigorifice din 
Ucraina. De la începutul acestei luni, 
complexul 
Alma-Ata 
cursuri.

Alma-Ata, a pri
mai frumoase da- 
gata marele com- 
de iarnă „Medeo**, 
U niunea Sovietică, 

mai mo- 
multiple. 
care va 
artificial, 
pregătiri

finisarea dotări-

sporturilor de iarnă 
va fi deschis marilor

din 
con-

ARIPILE
succes obținut de echipa-Marele 

jele planoarelor poloneze la ultime
le campionate mondiale desfășurate 
de Iugoslavia, au scos la iveală 
creațiile unui colectiv aparținînd 
celei mai mari fabrici de planoare 
din Europa — întreprinderile „Del
ta" din Belsko-Beala.

Proiectanții-constructori de la 
„Delta" și-au propus ca în cadru! 
actualului cincinal să modernizeze 
cu totul fabricarea planoarelor. Va 
fi construit un nou corp de clădiri 
și producția fabricii va crește pînă

CĂLDURA MÎINII PRIETENEȘTI
înapoiat recent dintr-o călătorie 

întreprinsă în Cuba, președintele 
Uniunii Bulgare pentru Cultură Fi
zică și Sport, T. Martinski, a'co
municat presei că principalul scop 
al vizitei sale a fost lărgirea și în
tărirea legăturilor sportive cu a- 
ceastă țară. Din numeroasele con
vorbiri avute cu conducătorii spor
tului cubanez, s-a reliefat rolul pe 
care l-a jucat în dezvoltarea poten
țialului sportiv al primului stat so
cialist din America, legăturile cu 
țările frățești și ajutorul acordat de 
acestea.

Printre cei care au sprijinit dez
voltarea sportului cubanez, un rol 
însemnat l-a avut Bulgaria. în mo
mentul de față, în această țară se 
află 9 specialiști bulgari din dife
rite ramuri ale sportului. De o deo
sebită însemnătate s-au dovedit în
trecerile comune dintre sportivii 
ambelor țări. în timpul vizitei fă
cute de conducătorul sportului bul-

„DELTEI
Ia 300 de planoare anual. Creato
rul planoarelor de performanță 
„Foca" și „Cobra", inginerul Vla
dislav Okarmus lucrează în prezent 
la realizarea unui nou tip de pla
nor cu două locuri. Noua creație va 
fi de fapt un motoplanor, de o 
construcție total inedită.

în cei 25 de ani de activitate, fa
brica a construit 2 500 de planoare, 
de 40 de tipuri. O treime din a- 
ceastă producție a luat calea expor
tului.

Orașul Nagoya (Japonia), a găzduit urt 
concurs internațional de gimnastică la 
care au participat sportivi șl sportiv© 
din șase țări. La masculin, pe locul întîi 
s-a clasat gimnastul sovietic Nikolai 
Andrianov, cu 56,70 puncte, tirmat de 
Eidzo *Kenmotsu (Japonia) — 56.50 p, 
Sigeru Katsamtsu (Jaoonia) — 56,25 p. 
în competiția feminină, victoria a reve
nit reprezentantei R.D. Germane, Karen 
Janz cu 38.80 ouncte. Pe locurile urmă
toare : Nina Dronova (URSS> — 38.75 p 
și campioana olimpică Ludmila Turișce- 
va (URSS) — 38,70 p.

în ziua a doua a turneului feminin tie 
handbal de Ia Katowice, formația noio- 
neză GKS Sosnica a învins cu scorul de 
22—12 (8—8) echipa Iugoslavă Lokomotiv 
Mostar. Intr-un alt loc, reprezentativa 
Poloniei a terminat Ia egalitate : 9—9
(3—5) cu selecționata orașului Berlin.

Concursul international de schi de ia 
Courchevel (Franța) a continuat cu dis
putarea probei masculine de slalom sne- 
cial. Victoria a revenit sportivului fran
cez Claude Perrot, clasat ne primul loc 
în ambele manse, cu timpul total do 
1:27.91. L-au urmat în clasament italienii 
Fausto Rădici — 1:28.98 si Fiero Groe — 
1:29.0, spaniolul Francisco Fernanda- o- 
choa — 1:28.11, francezul Henri rm viii ard 
— 1:29.29 si polonezul Andrei Bachledn — 
1:29,43. Cunoscutul schior francez Jean 
Noe! Augert, învingător In proba de sla
lom uriaș, a efizut în cursul celei rfe-a 
doua manșe, fiind obligat s8 abando
neze. în clasamentul combinatei, ne pri
mul loe s-a situat Claude Perrot. urmat 
de Henri Duvlllard. Piero Gros țl Andrej 
Bachleda.

gar în Cuba, a fost semnată o nouă 
convenție de ajutor reciproc în do
meniul relațiilor sportive, între 
U.B.C.F.S., forul bulgar și LN.D.E.R. 
omonimul 
document 
domeniile 
piilor și 
experiență în vederea marilor com
petiții, asistență tehnică și experi
mentală în domeniile dotării și in
ventarului.

Acordul dintre forurile sportive 
din cele două țări socialiste a fost 
încheiat pe o durată de patru ani 
și oferă perspective de viitor pen
tru performerii bulgari și cubanezi, 
ca și în domeniul sportului de 
mase.

După 11 runde, fn turneul International 
de sah de la San Antonio (Texas! condu
ce marele maestru sovietic Anatoli Kar
pov cu 8’7S puncte, urmat de comnstrio- 
tul său Paul Keres — 8 n, Lalos Portlseh 
(Ungaria) — W, n, Ben Larsen (Dane
marca) șl Svetozar Glieoriri (Ineoslavla) 
— 6rA n. Duncan Suttles (Canada) — 8 p 
si Tigran Petrosian (URSS) — 5% p.

său cubanez. Prin noul 
se prevăd colaborări în 
pregătirii sportive a co- 
juniorilor, schimburi de

La Udine s-a dîsnntat mecîv! de tenhl 
dintre echtoele masculine ale Italiei si 
Danemarcei, contînd nentru sferturile de 
finală ale Cunei euronene pe teren aco
perit. Tenismenil italieni au obținut 
victoria cu scorul de 5—9 șl s-au califi
cat pentru faza finală a comnelitiel, 
care se va desfășura la Madrid. în ulti-. 
ma zi de întreceri s-au înregistrat urmă* 
toarele rezultate t Corrado Barazzuttl —i 
Thom Christensen 6—3. 6—3; Antonio
Zugarelli — Jurgen Ulrich 6—4, 3—
Ezio di Matteo. Paolo Bertolucci — Chris" 
tensen, Edvard Hedelund 6—2, 6—3.

A luat sfîrșit turneul Internațional rid 
tenis de la Johannesburg. în ultima fi
nală disputată, cea a probei de dublu 
bărbați, cunoscuții -jucători australieni 
John Newcombe si Fred stolle au dis
pus cu. 9—3, 6—4 de comnatriotii lor Bob 
Carmichael si Terry Addison. în partida 
pentru locurile 3—4. la simplu bărbați, 
englezul Gerald Battrick l-a învins cu ■ 
4—6, 6—2, 6—4 pe americanul Cliff Richey.

A DOUA VICTORIE A BOXERILOR NOȘTRI TN DANEMARCA
în a doua lor evoluție în Danemarca, 

boxerii români au evoluat Ia Allborg, 
în compania unei selecționate a orașu
lui. întîlnirea s-a desfășurat la sase 
categorii și iată rezultatele : cat. pană : 
O. Amăzăroaie b.p. P. Christiansen ; cat. 
semimijlocie ; I. Vorniescu b.p. O. Svend-

sen; cat. mijlocie mică : K. Petersen 
b.p. Marcel Lupu ; cat. mijlocie : C. Co
jocarii b.ab. 3 B. Niessen ; cat. semi
grea : C. Sorensen b.ab. 2 V. Croitoru ; 
cat. grea : I. Alexe b.ab. 3 B. Andersen. 
Scorul total al întîlnirii a fost de 4—2 
în. favoarea selecționatei române.

CONSTRUCTORUL — RAPID 0—3, LA VOLEI FEMININ
înaintea plecării în Israel, unde vor 

susține returul meciului cu Hapocl 
Hamapil, voleibalistele de la Rapid Bucu
rești au întrecut aseară, în sala Con
structorul, echipa Constructorul fără a

pierde vreun set. Deci : 3—0 (9, 10, 8). 
Cu toate astea, în unele momente, cam
pioanele au manifestat scăderi care le-au 
costat
Covaci

destule puncte. Au arbitrat I. 
și A. Nedelcu.
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