
lunîcWni Dwî

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de 5 decembrie 1972 a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat unele propuneri de 
îmbunătățire în continuare a activității marinei civile, 
precum și a flotei de pescuit oceanic. Comitetul E- 
xecutiv a stabilit măsuri care să ducă la organizarea 
mai rațională a marinei civile, la mai buna gospo
dărire și folosire a flotei fluviale și maritime, Ia crea
rea condițiilor pentru îmbunătățirea calității repara
țiilor navelor și scurtarea termenelor de reparații. S-a 
stabilit să se acționeze cu mai multă fermitate pen
tru transpunerea în viață a hotăririlor Comitetului 
Executiv privind pregătirea personalului navigant, 
precum și pentru întărirea disciplinei întregului per
sonal. Comitetul Executiv a hotărît ca flota de pes
cuit oceanic să fie transferată de la Ministerul Agri

culturii, Industriei Alimentare și Apelor în cadrul 
marinei civile din subordinea Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, pro
iectul legii cu privire la organizarea și funcționarea 
Consiliului Central de Control a Activității Economi
ce și Sociale și a stabilit să fie îmbunătățit pe baza 
observațiilor aduse in cadrul discuției și inair.tat 
Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat propu
nerile Ministerului Industriei Chimice. Ministerului 
Industriei Construcțiilor de mașini-unelte șt electro
tehnicii și Ministerului Minelor. Petrolului și Geolo
giei privind principalii indicatori tehnico-economici 
pentru unele investiții noi prevăzute in actualul plan 
cincinal.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, unele pro
bleme ale activității curente.
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secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

adresat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU9 1
cadrelor

10 SPORTIVI 
ROMÂNI

» Fizica si Sport
la 

de

Dragi tovarăși și prieteni,

îmi este deosebit de plăcut ca 
sărbătorirea împlinirii a 50 de ani 
la înființarea Institutului dujnneavoas-
tră să vă adresez tuturor — cadre di
dactice și studenți — un cordial sa
lut și cele mai bune urări 
și fericire.

în decursul existenței 
decenii, Institutul de Educație Fizică 
și Sport a desfășurat o bogată acti
vitate, dînd țării un însemnat număr 
de cadre — profesori de educație 
fizică, antrenori și instructori pentru 
diferite discipline sportive — care au 
adus și aduc o contribuție importan
tă Io formarea unui tineret robust, 
bine pregătit pentru muncă și viață, 
cu o minte sănătoasă, 
sănătos. Apreciez că, 
perioada de după 23 
Institutul dumneavoastră 
pe o treaptă superioară 
tradițiile bune acumulate din
— a adus, împreună cu celelalte in
stitute universitare, cu intreaga noas-

de sănătate

sale de 5

într-un corp 
îndeosebi in 
August 1944, 
— dezvoltînd 
experiența si 

trecut

tră rețea de învățămînt, o contribuție 
de seamă !a pregătirea multilaterală 
și educarea sănătoasă — morală și 
fizică — a tinerei generații a patriei, 
la efortul general de creștere ți for
mare a noi și noi cadre de construc
tori ai socialismului, lată de ce do
resc ca, la această aniversare, să 
adresez cadrelor didactice și studen
ților Institutului cele mai calde feli
citări.

Semicentenarul Institutului dumnea
voastră are loc în condițiile în care 
întreaga țară se pregătește să săr
bătorească împlinirea unui sfert de 
veac de la proclamarea Republicii 
in România. Poporul nostru intimpină 
acest eveniment de însemnătate is
torică pentru destinele sole, cu do
rința fierbinte de a-i consacra noi și 
importante realizări in toate domeni
ile de activitate, de o munci cu elan 
și pricepere pentru transpunerea cu 
succes in viață a programului elabo
rat de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a partidului privind

edificoreo societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră. Am 
convingerea, dragi tovarăși și prie
teni, că și dumneavoastră vă veți în
cadra cu cinste și cu rezultate cit 
mai bune in acest avînt general care 
a cuprins întreaga țară. Nu mă în
doiesc că sărbătorirea semicentena
rului Institutului va constitui pentru 
dumneavoastră toți un imbold de a 
munci și moi stăruitor pentru a răs
punde cit moi bine înaltelor exigențe 
pe cere partidul, societatea noastră ie 
pune in fața școlii românești, a în- 
vâțâmintuiui de toate gradele, a tu
turor acelora care răspund de in
struirea și educarea tinerelor generații 
care vor prelua și duce victorios mai 
departe făclia socialismului și comu
nismului pe pămintul României.

Vă doresc, din inimă, tuturor, mult 
succes și multe satisfacții în muncă 
și la învățătură, în întreaga activitate 
viitoare !

AI ANULUI 
1972?

Ca in fiecare an, ziarul 
nostru organizează tradiți
onala anchetă de sfîrșit de 
an pentru desemnarea pri
milor 10 SPORTIVI Al A- 
NULUI 1972, după gradul 
de popularitate în rincu- 
rile iubitorilor de 
țara noastră.

Cititorii noștri
tați să ne trimită preferin
țele lor, în ordine de la 1 la 
10, fie prin scrisori, fie prin 
cărți poștale, pe adresa 
ziarului nostru, cu mențiu
nea PENTRU 
'72. Ca de 
Rll CARE 
ORDINEA 
LOR MAI 
SPORTIVI 
VOR PRIMI PREMII.

sport din

sînt invi

NICOLAE CEAUȘESCU

CONCURS 
obicei, CITITO- 
VOR INDICA 

FINALĂ A CE- 
POPULARI 10 
Al ANULUI

Județul Prahova s-a afirmat, în 
ultimii ani. ca o prezență activă în 
întreaga operă constructivă 
surată de minunatul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a 
dului. Laolaltă cu celelalte 
care alcătuiesc acest vast șantier al 
hărniciei și înțelepciunii colective, 
am parcurs o nouă etapă pe dru
mul împlinirilor noastre 

încrezători 
și realistă a 
cu pricepere, 
o însuflețită 
lucrătorii din 
re. intelectualiL tineri și virstnici, 
bărbați și femei in frunte cu co
muniștii. înscriu o nouă și lumi
noasă pagină in cartea de aur a 
glorioaselor tradiții de luptă și 
muncă ale muncitorimii prahove
ne, intimpinind cea de-a 25-a ani
versare a proclamării Republicii eu 
un bogat și variat bilanț de rea
lizări — rod al înaltei lor conștiin
țe politice, al eforturilor unanime, 
consacrate dezvoltării și prosperi
tății patriei.

înfăptuind și depășind obiecti
vele planificate, județul nostru iși 
dovedește incă odată marile sale 
posibilități. resursele materiale și 
umane, motiv de justificată min- 
drie și de profundă angajare pen
tru viitor.

Adevărata semnificație a forței 
economice tot mai puternice a ju
dețului nostru este oferită de curba 
creșterii producției globale indus
triale, care capătă an de an valori 
tot mai inalte, produsele fabricate 
la noi întrunind bune aprecieri atit

desfă- 
popor 
parti- 
județe

socialiste, 
științifică 

dezvoltînd 
entuziasm 
patriotică,

în politica 
partidului, 
pasiune și 
întrecere 
fabrici și de pe ogoa-

în țară, cît și peste hotare. Cel 
mai elocvent exemplu în această 
direcție îl constituie construcția de 
utilaj petrolier, care ocupă locul 
al II-lea în lume în ramura res
pectivă. Industria chimică este — 
la rîndul ei — una din ramurile 
care au cunoscut o dezvoltare di
namică, conferind municipiului 
Ploiești, pe lingă titlul „Cetate a 
aurului negru", și pe acela de „Ce
tate a petrochimiei".

Alături de industrie, agricultura 
prahoveană cunoaște o puternică 
desfășurare de forțe, capătă noi 
valențe și înregistrează rezultate 
pozitive pe drumul dezvoltării sale 
multilaterale.

Ca o consecință firească a dez
voltării continue a industriei și 
agriculturii, a creșterii venitului 
național, s-au obținut succese deo-

sebite în creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritu
al al oamenilor muncii de Ia orașe 
și sate — țelul suprem al întregii 
politici a partidului și statului nos
tru.

Pentru om, pentru dezvoltarea 
lui multilaterală și pentru crea
rea condițiilor de manifestare ple
nară în acest perimetru social, una 
din multiple'j căi de influențare 
pozitivă a fost și continuă să fie 
activitatea de educație fizică și 
sport, căreia Comitetul județean de 
partid Prahova i-a acordat o aten
ție deosebită.

Acționînd cu perseverență, sub 
conducerea Comitetului județean 

partid, cluburile, asociațiile

ÎN PARTIDA REVANȘA, LA HANDBAL FEMININ

La Casa de cultură a studenți
lor din Capitală a avut loc, marți 
dimineața, o adunare festivă con
sacrată semicentenarului Institutului 
de Educație Fizică și Sport, mani
festare care a fost închinată sărbă
toririi celei de-a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii.

La adunare au luat parte membri 
ai conducerii Ministerului Educației 
și învătămintului, Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
rectori si unor institute de învăță-

mint superior din Capitală, cadre 
didactice, maeștri și antrenori eme- 
riți ai sportului, studenți ai 
tulul.

Mesajul tovarășului 
Ceaușescu adresat cadrelor 
ce și studenților Institutului 
cație Fizică și Sport a fost primit cu 
vie satisfacție, cu puternice ovații 
șl aplauze. Cei prezenți scandează 
minute în șir „Ceaușescu — 
Ceaușescu",

„Mesajul transmis azi institutului

institu-

Nicolae 
didacti- 
de Edu-

AZI, ÎN C.C.E. Șl CUPA

CUPELOR LA BASCHET,

VASILE POPA (Dinamo) 
Foto : Theo MACARSCHI

de dumneavoastră stimate to-
1. ne onorează

nostru de dumneavoastră stimate to
varășe secretar general, ne onorează 
și ne mobilizează, ne dă imbolduri noi 
în întreaga activitate" — se subliniază 
in telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de participanții la 
festivitate.

La aniversarea Semicentenarului 
Institutului de Educație Fizică și 
Sport — se spune în telegramă — vă

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO-AKADEMIK SOFIA
Șl I.E.F.S. - SLAVIA PRAGA,

două meciuri de mare atractivitate
Echipele de baschet Dinamo Bucu

rești și I.E.F.S. susțin, astă-seară, 
primele meciuri din turul secund 
al Cupei campionilor europeni la 
băieți (întrecere dotată cu „Tro
feul ziarului l’Equipe-Paris”) și res
pectiv Cupei cupelor la fete (com
petiție dotată cu „Trofeul ziarului 
Sportul-București"). Partenere sînt 
redutabilele formații Akademik So
fia și Slavia Praga, ambele cu per
formanțe remarcabile (de nenumă
rate ori dștigătoare ale titlurilor 
naționale, calificate In repetate rtn- 
duri in fazele finale ale competiți
ilor continentale organizate de FIBA 
pentru echipele de club) și avînd 
în alcătuire componenți de bază ai 
reprezentativelor Bulgariei (Golo- 
meev, Doicikov, Filipov, Atanasov) 
și Cehoslovaciei (Jindrova, Spejcha- 
lova, Babkova).

Privind întîlnirile prin prisma 
valorii celor patru team-uri care 
se vor înfrunta în aceste competiții 
de mare prestigiu pe plan interna
țional, este firesc să ne așteptăm 
la spectacole atrăgătoare, viu dis
putate care să constituie o bună 
propagandă pentru baschet în a- 
celași timp, ele oferă reprezentan
telor României posibilitatea îmbo
gățirii palmaresului internațional 
cu victorii de prestanță. Pentru a- 
ceasta, însă, Dinamo și TE.F.S. vor 
trebui să joace la valoarea maxi-

mă a posibilităților lor să lupte cu 
o mare energie din primul și pînă 
în ultimul minut de joc, să respec
te disciplina tactică indicată de an
trenori, să facă față acțiunilor dure, 
specifice partidelor internaționale.

Pregătirile efectuate de formația 
antrenată de prof. Dan Niculescu 
atestă seriozitatea cu care a fost 
intimpinată întîlnirea cu Akademik.

(Continuare In pag. a 4-a)

LA GALAȚI Șl MIERCUREA CIUC

CAMPIONATUL DE HOCHEI SE REIA 
SUB SEMNUL UNUI SENSIBIL 

ECHILIBRU VALORIC
— Duminică, o nouă „ediție" a derbyului Dinamo — Steaua

Reapărînd după o scurtă pauză, inter
venită pentru a se da echipelor repre
zentative (seniori și juniori), posibilitatea 
să-și desăvîrșească și să-și verifice pre
gătirea, campionatul de hochei se în
scrie în programul competițional al ?• 
cestei sâptămîni ca un punct de atracția 
Aceasta, pe de o parte, pentru că 1» 
Galati, unde sînt prevăzute a șe desfs* 
șura jocurile primei grupe a diviziei A. 
se anunță meciuri țâri, decisive, fiind 
vorba de cel de al treilea tur al compe
tiției. iar pe de altă parte deoarece 1? 
Miercurea Ciuc și-au dat întilnire for
mațiile din grupa secundă a diviziei A 
(Agronomia Cluj, I.P.G.G. București 
Tîrnava Odorhei. Avîntul Gheorghieni)- 
întrecerea lor promițînd să fie la fel de 
interesantă ca cea a primelor patru 
echipe din ierarhia hocheiului nostru.

La disputa din prima grupă a diviziei 
A iau parte, după cum se știe, forma
țiile Dinamo București, Steaua, S. O 
IVIiercurea Ciuc și Dunărea Galați, ultima

Moment dramatic la poarta 
echipei Steaua. Portarul 
Netedu blochează un puc 
spre care plonjează Ban
das (Dinamo).

Foto : Dragoș NEAGU

ROMANIA-R.F. a GERMANIE114-10
CLUJ, 5 (prin telefon). în sala 

Sporturilor din localitate s-a dispu
tat azi întîlnirea revanșă dintre 
reprezentativele feminine de hand
bal ale României și R.F. a Ger
maniei.

în dorința de a obține revanșa, 
(în primul joc, 12—9 pentru Româ
nia), echipa oaspe a început parti
da furtunos, deschizînd scorul în 
minutul 4. Reprezentativa Româ
niei a opus un joc organizat, lucid 
în apărare, cu atacuri în viteză, 
bine finalizate, mai ales de arun
cătoare de la 9 m. în această situa
ție, ambele echipe conduc, pe rînd, 
dar în minutul 23 formația noas
tră pune stăpînire pe joc păstrînd 
pînă la pauză un avantaj de un gol 
(6—5).

In partea a doua a disputei, ra
portul de forțe rămîne 
handbalistele românce 
se mențină tot timpul 
fiuctificînd combinații 
so și contraatacuri extrem de ra
pide. în min. 29 ele se distanțează 
la patru goluri (9—5) 
alura, încheie cele 50 
joc cu o diferență 
14—10.

Din echipa română 
forma bună a jucătoarelor Emilia 
Mnnteanu și Simona Arghir.

Au marcat: Munteanu (5), Ar
ghir (4), Furcoi, Popa, Rigo, Co-

jocaru și Oancea pentru România, 
Schroder (2), Neutze (2), Herchen- 
bach (2), Lange (2), Kiister și Kind 
pentru R.F. a

Au arbitrat
și M. \ alcici

Nușa DEMIAN

Germaniei.
bine VI. Șimanovici 
(Iugoslavia).

(Continuare in pag. a 2-a)

DUPĂ SUCCESUL DE LA BARCELONA

ILIE NĂSTASE PRIMEȘTE
neschimbat, 
reușind să 

în avantaj, 
spectaculoa-

ÎN POSTĂVAR, PRIMUL 
CONCURS 0E SCHI AL SEZONULUI

Inaugurarea, necficială, a 
Iui intern de schi a avut loc 
tăvar. pe Valea Lupului, în 
r.ea cuprinsă intre cabanele 
nul Mare si Postăvarul. Pirtia, aco
perită cu un strat substantial de ză
padă. tine amenajată, a permis des
fășurarea cursei de slalom special 
in condiții optime. La întreceri, or
ganizate de CJ.E.F.S. și comisia de 

, specialitate a județului Brașov, au 
luat parte componenți ai secțiilor de 
schi ale cluburilor și asociațiilor 
brașovene. Tinînd seama că schiorii 
se află la începutul stadiului de pre
gătire. putem aprecia că ei au avut

sezonu- 
în I’os- 
porțiu- 
Cristia-

o evoluție satisfăcătoare, promiță
toare pentru apropiatul sezon.

Rezultate. Seniori : 1. C. Văideanu 
(ASA) 67,2 ; 2. D. Munteanu (CSU)
68.4 ; 3. Al. Manta (ASA) 70,9 ; se
nioare : 1. I. Tomori (Dinamo) 82.6 : 
2. D. Munteanu (ASA) 83,3; 3. C. 
Mihăilescu (Șc. sp.) 103,8 : juniori : 
1. N. Szabo (Dinamo) 74.0; 2. Fi. 
Barbu (Șc. sp. Brașovia) 74,9 ; 3.
C. Boncu (Șc. sp. Brașovia) 80,3 ; 
junioare : 1. A. Verhazi (Viitorul)
26.4 ; 2. A. Erețian (Șc. sp) 26.5 ; 3. 
C. Marinescu (Șc. sp.) 28,5. (MIIIAI 
BlRA).

ELOGIILE LUMII SPORTIVE
și, menținînd 
de minute de 
confortabilă :

3-a remarcat

ILIE NĂSTASE 
văzut de Al. Clenciu

• U.P.I. : „Tenismanul român poate aspira la primul loc în clasa-

mentul 1972" © Comentariile presei spaniole și britanice ® Tur-

neul campionilor ’73 — la Boston

tumea sportivă a primit cu un 
interes deosebit vestea marelui suc
ces repurtat de tenisul românesc 
prin primul său reprezentant, Ilie 
Nâstase, dțtigâtorul „Turneului cam
pionilor’, lncneiat la finele săptâmî- 
nii trecute, la Barcelona. Transmi
siile televizate ale ultimului mare 
concurs al sezonului, reluate în a- 
Firoape toate țările continentului, au 
ost însoțite de comentarii elogioase 

la adresa tenismanului român, iar in 
coloanele de sport ale ziarelor stră
ine s-au făcut aprecieri deosebit de 
pozitive asupra evohiției sale.

Dintre comentariile transmise 
finala de la Barcelona, foarte 
resant este acela al agenției___
ricane de știri „United Press Inter
national". în care se spune, printre 
altele : „Prin ciștigarea Marelui Pre
miu și a ultimului turneu, în care 
a dispus de Stan Smith, jucătorul 
român Ilie Năstase poate aspira la 
primul loc in clasamentele mondiale 
pe care specialiștii tenisului le alcă

după 
inte- 
ame-

tuiesc la sfîrșit de 
atuul de a fi cîștigat 
singurul mare turneu _
sezon, unde ■ triumfat, i 
asupra asului profesionist 
Ariw*.

Aceeași idee este prezentă ți în 
comentariul finalei publicat de ma
rele ziar de specialitate „AS" din 
Madrid, sub semnătura cronicarului 
său de tenis. Ramon Sanchez, care 
afirmă : „Prin acest ultim succes, 
Ilie Năstase urcă pe primul loc în 
lume, in rindul așilor rachetei. In 
acest splendid t duel al celor mai 
buni tenismeni de pe mapamond, 
Năstase trece înaintea lui Smith". în 
cronica ultimei zile de întreceri, des
fășurată sub cupola sălii „Blau-

an. El are și 
la Forest Hills, 
open din acest 
A-., in finală, 

I Arthur

Grupaj realizat de
Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ ALE FRANȚEI

făcînd de această dată — sperăm că In 
condițiuni dintre cele mai bune — și 
oficiul de gazdă. Toate aceste echipe sini 
prezente încă de la începutul săptămînii 
la Galați pentru a face antrenamente și 
a se acomoda cu jocurile în aer liber 
deoarece, pînă în prezent, partidele din 
campionat s-au disputat pe patinoare 
acoperite, la București și Miercurea Ci.’C- 
Desigur, există o diferență între un 
meci jucat pe o arenă acoperită și altul 
disputat în aer liber, dar formația gălâ-.

țeană a realizat în acest sezon perfor* 
manțe atit de frumoase incit considerăm 
absolut meritată satisfacția ce i s-a 
acordat de a evolua pe teren propriu, 
în fața suporterilor săi.

Cele două tururi de campionat, atit 
pentru prima grupă, cît și pentru cea 
de a doua, încep joi după amiază la 
Galați și Miercurea Ciuc, urmînd ca 
partidele să aibă loc vineri și duminica, 
sîmbătă echipele participante beneficiind

de o zi de odihnă. Dintre jocurile pro
gramate cu acest prilej pe primul plan 
se situează indiscutabil derbyul Dinamo 
— Steaua (duminică, la Galați), precum 
și toate partidele de la Miercurea Ciuc, 
grupa secundă dovedindu-se a fi in 
acest an foarte echilibrată valoric. Așa 
dar, trei zile cu bogată activitate eoni- 
petițională Ia hochei, pe care amatorii 
de sport din Galați și Miercurea Ciuc — 
sperăm — nu le vor... rata l

MARIA ALEXANDRU Șl CARMEN CRIȘAN 
ÎN FINALA PROBEI DE DUBLU FETE

PARIS, 5 (prin telefon). — Aseară 
tîrziu (n.r. ieri) s-au încheiat pro
bele pe echipe. Reprezentativa fe
minină a R.P. Chineze a întrecut în 
finală cu 3—1 echipa U.R.S.S., iar 
echipa masculină a Suediei a dispus 
cu 3—0 de cea a Ungariei.

Cele două reprezentante ale Ro
mâniei, Maria Alexandru și Carmen 
Crișan, nereușind să se impună în 
partidele de simplu (unde în semi
finale vor evolua trei jucătoare chi
neze : Hu Iu-lan, Sui Cen-min, 
Cian Li și maghiara' Kishazi), s-au 
comportat — în schimb — remar
cabil în probele de dublu. Astfel, 
cuplul Maria Alexandru-Carmen 
Crișan va evolua in această seară

în finala de dublu fete, unde va 
întîlni pe jucătoarele maghiare Ma- 
gos și Moînar. Sportivele noastre 
au trecut în sferturile de finală de 
sud-coreencele Kim și Sung (3—0), 
în semifinală întrecînd pe suedeze
le Ratberg, Arderson cu 3—0 și 
luîndu-și astfeJ revanșa pentru 
eșecul din întrecerile pe echipe. In 
proba de dublu mixt, atit Maria 
Alexandru (alături de Stipancici) cît 
și Carmen Crișan (alături de Piehl) 
au avut comportări bune ajungînd 
pînă în sferturi de finală unde s-au 
întîlnit... între ele. A cîștigat, după 
o partidă foarte disputată, dublul 
Alexandru, Stipancici cu 3—2, ur
mînd să întîlnească în semifinală

pe Hu Ciu-pin, Hu Iu-lan (care a 
trecut în „sferturi" de Bengtsson, 
Anderson).

La simplu fete, Maria Alexandru 
a învins, pe rînd, pe Bertrand (Fran
ța) și Jacks (Nigeria) — cu același 
scor : 3—0 — pi^rzînd cu 2—3, în 
turul trei, la reprezentanta R. P. 
Chineze, Cian Li (—14, 16, —17, 17, 
17). Carmen Crișan, după ce a în
trecut-o pe Volet (Franța) cu 3—0, 
a fost eliminată cu același scor de 
Kishazi. Proba de simplu băieți, a- 
junsă la ora transmisiei în faza 
sferturilor de finală, are printre 
protagoniști pe Bengtsson, Ho Ciu- 
con, Stipancici, Șurbek, Jonyer, 
Johansson.
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ACȚIUNI CIT MAI PLĂCUTE SI MAI UTILE
9 ’

PENTRU OAMENII MUNCII

1947 1968 1972 1947 1968 1972
Asociații sportive 159 344 492 — Divizia A 2 5 7
Cluburi sportive 'w. 2 2 — Divizia B — 7 14
Școli sportive — 2 -> j — Divizia C — 6 7
Licee cu program de ed. fizică 2 2 — Div. juniori + școlari 6 11
Secții afiliate 112 349 450 Campioni naționali seniori 2 8 21
Sportivi legitimați 1 368 5 736 7 653 Campioni naționali juniori 3 21 51
Sportivi clasificați 236 2 328 4 998 Recorduri republicane (seniori 4- juniori} 2 9 31

— maeștri emeriți —• 3 9 Sportivi în ioturi reprezentative (seniori) 5 34 u46
— maețtri — 17 51 Sportivi in loturi reprezentative (juniori) — ’.5 72
— categoria 1 23 148 175 Profesori de ed. fizică 52 165 247
— categoria a ll-o 49 511 912 Antrenori 2 157 279
— categoria a lll-a 164 1 215 2 276 Instructori 79 289 426

Echipe divizionare• 2 24 39 Arbitri 30 552 840

PREOCUPĂRI SUSȚINUTE PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

Prahova se numără printre jude
țele fruntașe In viața sportivă a țării, 
atît prin realizările anterioare, cit ți 
prin rezultatele actuale.

O scurtă privire retrospectivă ne 
reamintește de vrednicii înaintași 
sportivi ca atleții Tiberiu Negruțiu și 
llie Gîrleanu, boxerii Gh. Popescu ți 
Ion Mihăilescu. fotbaliștii llie Oani 
și Emil Vlaiculescu, handbaiiștii Ro- 
mică Spirescu și Valentin Șelaru, po
picarii Ion Dinescu și Gh. Dragomi- 
rescu sau cicliștii Gh. Dumitrescu- 
Brutaru. Ion Dolete și Nîcolae Ghe- 
zarie, adevărate exemple pentru re
prezentanții generației actuale, care 
— la rindul lor — caută să țină și 
să ridice mai sus steagul performan
țelor sportive prahovene.

în ultima perioadă (1968—1972), care 
a corespuns noii împărțiri teritoriaL 
administrative a țării, Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
s-a preocupat ca, împreună cu Con
siliul județean al sindicatelor și In
spectoratul școlar județean, să asi
gure îndeplinirea obiectivelor de per
formanță din planurile de dezvolta
re, “beneficiind în acest seni de spri-

jlnul permanent șl eficient al orga
nelor locale de Dartid și de stat.

Principalul obiectiv l-a constituit 
descoperirea de elemente talentate și 
pregătirea acestora in cadrul secții
lor de performanți din cluburi și a- 
sociații sportive, cit și urmărirea în
deplinirii normelor de performanță 
anuale pentru sportivii nominalizați 
in loturile olimpice și republicane.

Mergind pe această linie, atenția 
noastră s-a îndreptat spre centrele 
de inițiere și spre grupele de copii 
si juniori de pe lingă secțiile de per
formanță. Pornind în 1963 de la 87 
de grupe cu 1599 membri și ajun- 
glr.d In 1972 la 249 grupe cu 3 926 
participanțl și organized mai bine 
munca cu aceștia, am reușit să ob
ținem o serie de rezultate bune, in 
special la natație. schi, gimnastică și 
atletism, care justifică investițiile 
materiale făcute si eforturile depuse 
pentru creșterea cadrelor proprii.

In perioada 1H8—197: sportivii pra- 
beveni au cucerit • medalie olimpică 
de brom ți s-aa clasat de 4 ori ia 
primele < locuri la aceste întreceri

olimpice. 
3 titluri 
titluri de 
campioni 
54 de ori , _
campionate la bob. schi, gimnastică, 
popice, haltere, călărie, natație ți 
atletism.

Printre cei mal reprezentativi spor
tivi ai județului nostru îi putem cita 
pe Cristu Vînâtoru, Petre Purje, Ion 
Panțuru. N'icolae N’eagoe, Dumitru 
Focșeneneau, Dumitru Pascu, Elena 
Ceampelea. Elisabeta Turcu, Aurelia 
Stoica și Marian Grigoraș.

întrecindu-se cu reprezentanții ce
lorlalte județe în cadrul campionate
lor republicane, Drahovenii au reuși: 
în aceea’și perioadă — ca urmare a 
muncii perseverente și pasionate des
fășurată de antrenori, sportivi, profe
sori și activiști — să îmbogățească 
palmaresul sportiv al județului nos
tru cu încă 290 de titluri de campioni 
si 3S0 de locuri II și HI la seniori, 
juniori și copii. Totodată, ei au ega
lat. depășit sau stabilit 131 de recor
duri naționale

Ei au obținut, de asemenea, 
de campioni mondiali, 5 

campioni europeni și 21 de 
balcanici și s-au clasat de 
pe locurile II—VI la aceste

de seniori, juniori și

!'T'

DL AICI Sl-A CROIT 
PÎRTIE BOBUL
LUI PANjURU

copii și iacă alte sute de recorduri 
județene.

Apreciind calitățile si buna pregi- 
tlre a sportivilor din județul nostru 
selecționerii loturilor naționale s-au 
Orientat asupra a ÎTT seniori și 233 
juniori, care, cwnft rărind Minarea lor. 
au îmbrăcat de peste 4ta de ori tri
courile representative ale Rominiei 
in diferite iauleir- ntemaponale.

Județul Prahova este bine cunoscut in 
țară pentru vechile lui tradiții indus
triale și revoluționare. Dar, totodată, 
el a-a făcut remarcat și pe tâfîmul ac
tivității de educație fizică și sport. Sini 
întreprinderi pe meleagurile prahovene
— ca Rafinăria Ploiești, Uzina U Mai“, 
Fabrica de hlrtle Bușteni, Uzina meca
nică fină Sinaia, Schelele petroliere și 
altele — pe lingă care, din inițiativa 
muncitorilor și cu contribuția material? 
a acestora, s-au constituit, au activat și 
continuă să activeze cluburi sau asocia
ții sportive vechi de peste 50 de ani.

înainte, însă, de eliberarea țării, deși 
dorința muncitorilor de practicare a 
diferitelor ramuri de sport. în raport 
si cu condițiile de relief existente — 
cum sînt schiul, bobul, alpinismul, ci
clismul și altele — era destul de ar
zătoare, condițiile materiale grele din 
acea vreme și lipsa completă a spriji
nului din partea patronilor (singura 
sursă de venit a cluburilor o constituia 
cotizația membrilor și ceea ce se ob
ținea prin organizarea de baluri și ser
bări cîmpenești) au făcut ca activita
tea sportivă sa fie organizată sporadic 
șt la un nivel cu totul necorespunză'.or, 
iar numărul celor ce practicau sportul 
si- se mențină destul de redus.

Cu toate că m județul Prahova existau, 
pe lingă unele societăți petroliere, baze 
sportive, ca terenuri de teniș de cimp, 
bazine de înot și altele, acestea erau 
puse numai la dispoziția protipendadei, 
muncitorii nefiind admiși pe ele.

LXLOâ 23 August 1944. în condițiile noi 
create prin lupta partidului și ca re
zultat al sprijinului permanent din par
tea starului în acest pătrar de veac pe 
care-1 sărbătorim sub semnul Repu
blicii, sportut muncitoresc a cunoscut o 
dezvoltare accentuată și a căpătat un 
pronunțat caracter de masă. Pentru 
majoritatea oamenilor muncii prahoveni
— ca și a tuturor celorlalți cetățeni — 
d a devenit o necesitate vitală, contri
buind din plin lă refacerea capacității 
lor ci? lucru, ia menținerea și intă/ri- 
rea sănătății, la dezvoltarea fizică ar
monioasă.

An de an. județului Prahova 1 s-au 
acordă de către st-at și de către 
T’.G.SR. importante fonduri pentru dez- 
vo’iara baze: materiale a sportului, fapt 
ce a făcut ca. în prezent, asociațiile 
sportive ale sindicatelor din întreprin
de- și instituții să dispună de 18 sta

dioane, 31 terdhun de fotbal simple, 
84 terenuri de tenis de cimp. handbal 
și volei, 15 bazine de înot (dintre care 
unul acoperit), 25 săli de popice cu 
două piste și 4 cu cite 4 piste și multe 
altele, care creează condiții bune tutu
ror salariaților și membrilor lor de fa
milie pentru practicarea sportului pre
ferat

Ga rezultat al dezvoltării bazelor spor
tive și al acordării unor importante mij
loace materiale și financiare, numărul 
ramurilor de sport practicate de oamenii 
muncii din județul Prahova a ajuns la 
20, iar numărul membrilor celor 106 aso
ciații sportive de pe lingă întreprinderi 
sl instituții se ridică astăzi la peste 
90 000.

Consiliul județean al sindicatelor, sub 
îndrumarea Comitetului județean de par
tid și împreună cu ceilalți factori ce au 
atribuții în domeniul sportului, a inițiat 
și organizat o serie de competiții dotate 
cu cupe pe ramuri de sport și pe ramuri 
de producție, la care au fost an
trenați salariați nelegitimați și ne
clasificați din punct de vedere spor
tiv și care au devenit tradiționale. 
Numai în acest an, pildă, Consiliul 
Județean al sindicatelor, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. și al Comitetului județean 
U.T.C., a organizat 16 competiții dotate 
cu cupe, cu etape pe asociații, localități, 
centre muncitorești șl cu finale pe județ, 
Ia care au participat peste 39 000 sala- 
riati.

Dintre competițiile care se bucură de 
o bună apreciere și o largă participare 
a salariaților și a membrilor lor de fa
milie sînt de relevat „Cupa petroliștilor44 
(care anul acesta s-a aflat la a Xlll-a 
ediție și care a atras pe terenurile de 
sport peste 9 000 de salariați din între
prinderile și instituțiile de foraj — ex
tracție și prelucrarea țițeiului, la urmă
toarele ramuri de sport : atletism, hand
bal, popice, volei, tenis de cîmp și fot
bal) și „Cupa metalurgistului" (care se 
află la a Vil-a ediție și la care au par
ticipat peste 5 300 de salariați).

De o bună apreciere și o participare 
masivă a salariaților se bucură întrece
rile organizate în întreprinderi și insti
tuții sub forma campionatelor asocia
țiilor sportive la diferite ramuri de sport 
solicitate de salariați și pentru care sînt

asigurate condiții materiale. Asemenea 
întreceri au fost organizate la atletisai» 
fotbal, handbal, volei, popice, tenis de 
cirnp și tenis de masă, care au atras pe 
terenurile de sport aproape 14 000 sala- 
npe lingă activitățile sportive cu carac
ter competițional, sindicatele și asocia- 
țiile sportive din întreprinderi și insti
tuții au fost îndrumate și ajutate in 
organizarea altor acțiuni accesibile tu
turor categoriilor de oameni, indiferent 
de vîrstă, în scopul petrecerii timpului 
liber in mod cît mai plăcut și util.

pe această linie se înscriu acțiunile 
turistice, duminicile cultural-sportive, 
serbările cîmpenești (eu care prilej se 
organizează demonstrații sportive și 
jocuri distractive), centrele de învățare 
a diferitelor ramuri de sport, care an-; 
trenează anual zeci de mii de salariat1 
și membri ai familiilor acestora.

In întîmpinarea celei de a XXV-a ani
versări a proclamării. Republicii, Consi
liul județean al sindicatelor a organizat 
o serie de competiții cu etape județene 
Ia tenis de cîmp și orientare turistică, 
urmînd să mai organizăm asemenea 
competiții, dotate cu „Cupa 30 Decem
brie", la popice si schi, cărora Ie vom 
țdăuga și o competiție pugiliștică, des
chisă, însă, numai sportivilor legitimați 
din secțiile de box.

Conștienți fiind de faptul că în jude
țul nostru numărul salariaților este mult 
mai mare comparativ cu al acelora an
trenați în activitatea sportivă, Consiliul 
județean al sindicatelor, sub îndrumarea 
permanentă a Comitetului județean de 
partid $i printr-o mai rodnică colaborare 
cu ceilalți factori eu atribuții în dome
niul sportului, are în vedere o creștere 
a preocupărilor sa' ale tuturor șindi- 
catelor și asociațiilor sportive din între
prinderi șl instituții pentru diversifica
rea formelor de educație fizica și sport 
a maselor, pentru organizarea cu n.ai 
multă convingere a gimnasticii la locul 
de muncă, a acțiunilor turistice, dumini
cilor cultural-sportive, ciclo-turismului 
st a altor forme cît mai accesibile șt so
licitate de către salariați.

Sfetian DUMITRESCU 
membru al Biroului executiv 

al Consiliului județean 
al sindicatelor, șeful Comisiei 

sport și turism

METALUL PLOPENI, 
LA ÎMPLINIREA 
UNUI JUBILEU

O prezentare a sportului prahovean 
fără schi și bob, fără sporturile de 
iarnă în general, nici nu s-ar putea 
concepe. Aici, la poalele Carpaților, 
este, de fapt, leagănul tor.

Dar sporturile de iarnă de pe V 
lea Prahovei aveau să se dezvolte i 
adevărat, să atragă mase largi < 
iubitori ai mișcării hi aerul curat ai 
muntelui abia după 1944, In anii de 
după eliberare. Sinaia, perla Carpp- 
ților, se dezvoltă continuu în anii 
Republicii și rămîne mai departe un 
centru important al sporturilor noas
tre de iarnă. Pe lingă Sinaia se afir
mă treptat alte localități, ca Bușteni, 
Azuga, Comarnic, de unde se ridică 
sportivi de frunte, campioni al țării. 
Schiul prahovean a dat loturilor 
noastre naționale, balcanice și olim
pice pe Cornel Tăbăraș, Constantin 
Carabcla (Sinaia), Elena Tom-Zangor, 
Vasile Bunea, Gheorghe Cincu, Gheor
ghe Voicu (Azuga), Manole Aldescu, 
Constantin Enache, Stelian Drăguș. 
Gheorghe Bălan, Nîcolae Pandrea și 
Dan Cristea (Bușteni). în dreptul a- 
cestor nume stau înscrise zeci de 
vi-torii în campionatele naționale, pe 
care, ani de-a rindul. județul Praho
va le-a dominat cu autoritate.

De la Comarnic, Bușteni și Azuga 
au apărut tineri ce s-au dedicat bo
bului, acest sport al vitezelor ameți
toare, care cere curaj și îndeminare. 
In 1967, prima mare izbîndă la cam
pionatele europene de la Igls — Aus
tria, bobul condus de Ion Panțuru 
reînnoda firul performanțelor româ
nești de pe vremea lui 
cerind titlul continental 
patru, iar după un an, 
țional sportiv care este 
izbutea, în întrecerea 
buni boberi ai lumii, să aducă țării 
o medalie olimpică. Da, în 1968. pe 
pista de la Grenoble, după o între
cere electrizantă, Panțuru și tovariții 
săi din bob au cucerit medalia dc 
bronz, prima medalie a sporturiloi 
de iarnă din România. Au urmat alte 
âzbînzi la campionatele europene, la 
„mondialele" de la Lake-Placld. Bo- 
berii prahoveni, printre care mai 
amintim pe D. Focșeneanu și N. Nea- 
goe, au azi în colecția lor 5 medalii 
de aur, 11 de argint ți 5 de bronz, 
cucerite la aceste mari competiții.

Deși nu s-a ridicat la valoarea 
performanțelor obținute de Panțuru 
și colegii lui, schiorii prahoveni au 
învins la Campionatele balcanice, au 
obținut medalii prin Dan Cristea, 
Gheorghe Vulpe, Gheorghe Voicu, 
Marian Burchi,

Ca urmare a dezvoltării sporturilor 
de iarnă, in 1967, la Sinaia, a luat 
ființă primul club sportiv de schi- 
bob. Se dezvoltă centrele din Bușteni 
și Azuga, de la care se așteaptă, 
bineînțeles, performanțe superioare, 
formarea de sportivi care să ducă 
schiul românesc cît mai aproape po
sibil de elita europeană și, chiar, 
mondială. E o misiune dificilă, dar 
condițiile tot mai bune de pregătire 
obligă. Firește, performanțele schio
rilor sînt legate și de Capriciile vre
mii, uneori prea vitregă cu ei.

Nu e neglijat nici schimbul de mii- 
ne. Azi, în județul Prahova ființează 
14 centre de inițiere, la Sinaia, Az.u 
ga, Bușteni, Comarnic, în localități 
de munte ca Tesila, Drajna, Izvoa
rele, Ia Poiana Țapului, Școala spor
tivă și Idceul din Sinaia, unde antre
nori ca Gheorghe Carabela, Dan Foc- 
șăneanu, Dumitru Enache. Elena Tom- 
Zangor, Teodor Neacșu și alții au 
condiții corespunzătoare de lucru. Nu 
vom omite nici secțiile de schi de la 
S.B.C. Sinaia și asociațiile Caraima- 
nul Bușteni, Unirea Azuga, Vulturul 
Comarnic, Carpațl, Bucegi, Voința și 
Școala sportivă din Sinaia.

Aceasta ar fi, pe scurt, „istoria" 
sporturilor de iarnă din Valea Pra
hovei, scrisă îndeosebi în anii Repu
blicii. De aici, de la poalele Carpați- 
ior și-a croit pîrtie bobul lui Panțuru 
pe celebrele piste de gheață ale lu
mii, spre medaliile strălucitoare. Să 
sperăm că acest zbor va fi de bun 
augur și că alți sportivi prahoveni 
se vor avînta pe culmile marii per
formanțe.

’h- 
cu 
de

S.B.C.

Bobul de 2 persoane, emm: al spertwM Xm Paicondus de maestrul 
plină cursâ pe pirita de gheata
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u Xe

Ș* S3.

Ti

Teodor CONSTANTIN ESCU
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CLUBUL PETROLUL - PRINCIPALUL EXPONENT
Papană. cu
la bobul de 
acest excep- 
Ion Panțuru 

cu cei mai

5
înființare (28 au-In primii ani de la . 

gust 1958), clubul Petrolul a funcționa', 
cu 10 secții pe ramură de sport. în ca
drul cărora activau 350 de sportivi, ar.- 
trenamentele fiind conduse de 12 an
trenori, majoritatea dintre ei cu jumă
tate de normă. In prezent. In cadrul 
clubului iși desfășoară activitatea 15 sec
ții pe ramară de sport, in care sînt cu
prinși peste 700 sportivi, îndrumați de 
39 cadre de specialitate. Sr.tre care ș 
doi medici sportivi Devenind, treptat, 
principalul exponent al activității spor
tive de performanță din județul Pra
hova, clubul Petrolul a reușit să se in
tegreze In rindul cluburilor djn țara 
noastrg care lsi aduc contribuția ia 
creșterea și pregătirea unor sportivi de 
valoare. In acest sens, este ecif.catcr 
— credem — să apelăm la exemplele pe 
care le oferă maeștrii sportului Marian 
Cblra și Gabriel Oani — atletism. Eii- 
sabeta Turcu — gimnastică și 5Iarian 
Grigoraș — haltere. Aurel Stoica — călă
rie, Dragos Aldea — natație. Dumitru 
C. Dumitru, Gheorghe Silvestru — po
pice șl Carol Partoș — șah. componențl 
de bază ai loturilor naționale.

Alături de aceștia, putem aminti cu 
satisfacție pe maeștrii emeriți ai spor
tului Gheorghe Pahonțu, Cristu Vinâto- 
ru, Mircea Dridea, Maria Pogorevici, Mi
hai Mocanu, Mihai ionescu, pe maeștri: 
sportului Corvin Radovici, Alexandru 
Fronea, Vasile Nlcolescu, foști (sau în
că actuali) sportivi ai clubului care au 
reprezentat cu cinste și demnitate cuIg- 
rile României în competițiile interne 
și internaționale, adueîndu-și o contri
buție meritorie la făurirea șî consoli
darea gloriei sportului românesc.

Bilanțul rezultatelor din ultimii 4 ani 
a atins dimensiuni superioare, din punct 
de vedere al performanțelor sportive 
comparativ cu anii precedenți. Dacă 
în anii 1960—1966 notam în evidențele 
clubului numai titluri și recorduri ju
dețene șl doar 3—5 titluri naționale. In 
perioada care a urmat, respectiv 1968— 
1971. potențialul clubului s-a concretizat 
astfel:

s-a concretizat

1968 im

tlVEî#

titluri balcanice 
titluri naționale 
maeștri 
maeștri 
sportivi

emeriti ai _ 
ai sportului 
în loturile

sportivi 
sportivi

categoria I 
categoria a Il-a

15
sportului 2

14 
reprezenta-

35
62
62

96
76
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Rezultatele obținute constituie, desigur, 

și o consecință a faptului că de la o baz£ 
sportivă modestă — ce cuprindea o salt 
de jocuri, o sală de scrimă, un poligon 
de tir și o pistă de atletism în aer 
liber — s-a ajuns la asigurarea unor 
spații de lucru pentru procesul de antre
nament al tuturor secțiilor pe ramură 
de sport. Printre realizările de scamă 
în această direcție enumerăm - ---- -
sală a sporturilor „Victoria", 
de locuri, bazinul (de 50 m) 
pentru Înot, complexul stadion

moderna 
cu 2 100 
acoperit 
Petrolul,

lispune de 
box. bxi;<r 
cenirul de

• ? X."**- ** —ta-»-» j
i jacuri U foc-

3 de patvrL
se
oe sea-

sooetlv
si arătâm că. 

alăruri de cadrele tehnice, o serie de 
ac-dvișt! votunmri — Alexxndru Rădurti. 
Gheorghe Urich. Cristu Nlcolescu. Maa 
rin Ungurean u. Petre Burluc. Aladar 
Sedlacek. Nîcolae Alexandru, Ion Pă- 
nuleseu. Nieelae Purcăroiu. Ion Teodo- 
rc^cu, ion Morava, Nîcolae Bărbulescu, 
Spiru Teoharide și-au adus un aport in-

e, de ase: 
cai

sez.'.nat la ir.rreaRa activitate > e.-bța.u:. » ^n^a irt.irpj jelmÂCO-CîgXClSXlX-MW/ 3 
lobului, a bazei materiale ca si rexuî- 

tatrie obținute pe linia dervouărij »*>or- 
nx!ui de performantă se dax-ar^se — în 
mare măsură — sprijixmlsî prețiaț acor
dat de Comitetul județean Prahova al 
P.C.R. și Comitetul munierpai Plo.e-U 
al P.C.R., ca și de către Conwllui Na
țional pentru Educație Fizică «i Sport.

Avînd
pe care clubul nostru este cr.sr.ât să 
o aducă la formarea lotnrUor republi
cane și olimpice, ținlnd seama ș: de 
complexa bază materială de care el dis
pune. sportivii, antrenorii și activul nos
tru de baz* se angajează cu toată 
răspunderea, să muncească mai mult și 
mai bine pentru obținerea de noi per
formante care să ridice pe calmi tot 
mal înalte prestigiul sportiv al Rorr.l- 
niei socialiste.

în vedere contr

N. PANTILIE
președintele clubului sportiv 

Petrolul Ploiești

Metalul Plopeni, asociația sporti
va a muncitorilor metalurgiști de 
la Uzina mecanică din localitatea 
cu același nume, este azi cotată ca 
una dintre cele mai bune asociații 
■i;n :_rt~*ul Prahova. Așa, de altfel, 
ne-a fost ea recomandată și de că
tre activiștii Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport.

Așadar, am poposit la Metalul 
Plopeni acasă. De fapt, locurile le 
cunoșteam. Aici jucase odată echi
pa numenală de fotbal, eveniment 
ce nu' se uită- Ș: P- unii dintre 
Sp.săi ii cunoșteam și afla- 
șem ce mult despre realizările lor. 

că secția de ciclism — se- 
uc-, este una din cele mai bune 

cite are provincia la ora ac- 
mlă. Btiwtiaatal antrenor Ion Do- 

j săi — N. Andronache,
T. Puwriiy. M. Rindașu. M. Virgil 
__ au adus la Plopeni titluri și tri- 
-__ - ce campioni naționali, recor-
c_ri rry «-.a-ir». Cel dinții dintre ei 
a a.o frumoasă comportare și în 
.Cursa Păcii*. A fost primul din- 

s?._—ivi: români în clasamentul 
șerseml- Cine nu știe și de fotbaliștii 
a căror echipă a cîștigat ani la 
rivwl una din seriile diviziei C ? In 
cel* din urmă, au promovat bara
jul si de un an și jumătate evo- 
' o-. ■» în divizia secundă. La acea»’ 
-ă f .na'le au jucat Marin Marcel 
(i Babane, r.ume cunoscute în fot- 
bîlr'. nostru. Acum, tricourile Me
talului tint purtate de Giba, Spiri
don Alese. Negoiță și alții, care, 

-.area antrenorilor N. Ma
rinescu și Dridea II, se străduiesc 
•ft obțină rezultate cit mai bune, 
spre satisfacția numeroșilor și en- 
tuziaștilor lor simpatizanți, munci
tor.: din uzină.

Dar. în cadrul asociației activea
ză ș: alte secții pe ramură de sport. 
ACPSâ de box, de pildă, de unde 
și-a luat zborul medaliatul cu ar- 
z.-.t de la Munchen, Ion Alexe. La 
atletism, juniorul Ștefan Ioniță de
ține recordurile republicane la 5 șl 
10 km marș. în cadrul asociației 
mai există secțn de judo, șah, tu- 
rism-alpinism, volei, aeromodelism.

Acum cîteva luni, Metalul Plo
peni a sărbătorit împlinirea a 25 
de ani de la înființare. Evenimen
tul a fost întîmpinat cu frumoase 
rezultate sportive. Nu numai la ni
velul performanței, de care am 
amintit, ci și în ceea ce privește 
sportul de masă. Toate secțiile pe 
ramură de sport și-au organizat 
competiții proprii pentru membrii 
asociației, adică pentru muncitorii 
din uzină. Așa s-a întîmplat la vo
lei, fotbal, șah, ciclism.

La Metalul Plopeni pot fi, deci, 
întilniți oameni de ispravă. Cine 
poposește aici șl vede frumoasa bază 
sportivă a asociației se convinge de 
adevăr. Stadionul, cu aproape 7 090

#########*# #

Ciclistul Th. Puterity 
este călduros felicitat de 
mama lui după una din 
victoriile de etapă in .Tu
rul României".

de locuri, cu gazonul său cum pu
ține sînt în țară, e o adevărată bi
juterie. Acestuia i se adaugă două 
terenuri de volei, sectoare de atle
tism, popicărie cu două piste, sală 
de pregătire a boxerilor și tineri
lor judoka. Mîna de gospodar a fă
cut adevărate minuni. Nici nu tre
buie să mire pe cineva. însuși di
rectorul general, Gheorghe Silaev, 
af'.at la conducerea uzinei de peste 
20 de ani, e un mare îndrăgostit 
de sport. Intr-o vară, un concediu 
întreg și l-a petrecut la stadion, 
muncind cot la cot cu tovarășii săi. 
Și exemplul nu e izolat. Se mai 
pot da și alte nume de oameni 
care sprijină sportul la Plopeni : 
C. Rizea, președintele sindicatului, 
N. Pîrvulescu, secretarul comitetu
lui de partid, V. Popa1, primarul 
orașului, Tr. Negoescu, președintele 
asociației, N. Moroianu, cunoscutul 
arbitru de fotbal, Ion Radu și alți 
activiști obștești. Sînt doar cîțiva 
din harnicii oameni ai asociației, în 
inimile cărora sportul a găsit un

BREVIAR
a Din Inițiativa Comitetului jude

țean U.T.C. se desfășoară un concurs 
cu premii pentru cea mai frumoasă 
bază sportivă amenajată prin muncă 
patriotică și pentru asociația cu cea 
mai rodnică activitate sportivă de 
masă, pe trei categorii de asociații : 
școlare, sindicale și sătești.

@ Asociația sportivă a Institutului 
de Petrol din Ploiești a luat ființă la 
13 aprilie 1970, afiliindu-se cu 6 sec
ții la federațiile de specialitate. Prin
tre sportivii săi de frunte se află și 
atleții Gabriel Oană și Marian Cliira, 
componenți ai lotului național de 
tineret.

w Dintre sportivii de valoare care 
au crescut și s-au afirmat în clubu
rile și asociațiile prahovene, dar care 
acum activează în alte localități din 
țară, pot fi citați șahistul Florin 
Gheorghiu, gimnasta Elena Ceampe
lea, cicliștii Vasile Teodor și Const. 
Ciocan, înotătorul Marian Slavic, 
scrimerii Ștefan Moldanschi și Octa
vian Vintilă, fotbaliștii C. Moldoveanu, 
Alex. Badea, Florea Voinea, Alex. 
Boc, Viorel Stoicescu, Gh. A’ecu, 
Dragu Băclin etc.

SPORTIVII NOȘTRI CRESC 
ND NUMAI CA PERFORMERI

(Urmare din pag. I)

O fotografie de album î lotul echipei de fotbal Petrolul Ploiești — campioană a țârii in ediția 1965—1968

sportive, organizațiile de sindicat, 
de U.T.C. și de pionieri au reușit 
ca prin activitatea lor să situeze 
județul nostru printre cele cu o 
bună bază materială destinată spor
tului, care se compune din stadi
oane, terenuri, săli și bazine ce 
pot asigura atît petrecerea în mod 
util și plăcut a timpului liber al 
cetățenilor, cît și desfășurarea unui 
intens proces de pregătire și a unei 
bogate activități compctiționale.

Considerînd activitatea de masă 
ca o condiție esențială și în obți
nerea rezultatelor sportive de va
loare ridicată, s-a acordat în prin
cipal atenție acelor forme de prac
ticare organizată a exercițiilor fi
zice și a sportului care, prin con
ținutul lor, asigurau scopul social 
al acestui gen de activitate și care 
dădeau posibilitatea cuprinderii 
unui număr cît mai mare de copii, 
tineri și adulți. Campionatul aso
ciației sportive, cupele pe ramuri 
de producție, concursurile cu ca
racter de masă, centrele de iniție
re, drumețiile și excursiile1 au fost 
cele mai solicitate și eficiente for
me, atrăgind anual peste 300 000 
de tineri și tinere.

Odată cu generalizarea învăță- 
mîntului de 10 ani și avînd în ve
dere marea populație școlară a ju
dețului nostru, o atenție deosebită 
a fost acordată educației fizice și 
sportului în mediul școlar, de unde 
se pot recruta elemente dotate pen
tru sportul de performanță.

Unitățile sportive școlare, clu
burile și asociațiile sportive din ju
dețul nostru, înmănunchind armo
nios eforturile profesorilor, antre
norilor și sportivilor, au reușit să 
obțină rezultate de valoare națio

nală și internațională, titluri de 
campioni, care, an de an, devin tot 
mai numeroase.

Retrospectiva activității sportive 
din județul Prahova, în anii Re
publicii. pune însă în lumină nu nu
mai bilanțul dezvoltării sportului de 
masă și a celui de performanță. 
In acești ani, au crescut nu numai 
performanțele și recordurile spor
tive, ci, dincolo de cifre și rezul
tate, putem consemna, în primul 
rînd. creșterea conștiinței cetățe
nești, a sentimentului patriotic și 
a dragostei nețărmurite față de 
partid a tuturor celor care, prin 
munca și abnegația lor, au făcut 
ca reprezentanții Prahovei să se 
situeze de foarte multe ori pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului.

Putem afirma, deci, cu convin
gere că sportivii noștri cresc zi de 
zi nu numai ca performeri, ci și ca 
cetățeni de nădejde ai patriei. în 
general oameni harnici și ener
gici, sportivii prahoveni se achită 
conștiincios de obligațiile profesio
nale sau de învățămînt, răspund 
cu entuziasm sarcinilor obștești, 
convinși fiind că prima lor înda
torire cetățenească este să consti
tuie un exemplu atît în muncă, 
cît și în comportarea pe stadioane 
și în viața de toate zilele, pentru 
a-și aduce astfel contribuția la 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Comitetul județean de partid dă 
o 'înaltă apreciere activității pline 
de elan și pasiune tinerească a 
sportivilor prahoveni și își expri
mă încrederea că și în viitor ei se 
vor strădui să se situeze la înălți
me atît în producție sau la învă
țătură, cît și pe terenurile de 
sport.

Pagină realizată de Constantin FiRANESCU și Constantin ALEXE
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REVINE IN PRIM PLAN

CARTONAȘELE
Prima dintre cele două formații 

românești înscrise în prestigioasa 
competiție a celor mai bune echipe 
de pe continent care s-a prezentat 
la startul întrecerii a fost Rapid, 
în disputa fetelor. Cealaltă, Dinamo, 
la masculin, urmează să susțină 
prima confruntare abia la 10 de
cembrie, la Moscova, cu Ț.S.K.A.

Calificate direct în turul al doi
lea, voleibalistele giuleștene au avut 
ca adversară pe Hapoel Ilamapil, 
campioana Israelului. Victoria pe 
care au repurtat-o sportivele rapi- 
diste (3—0, la 1, 0, 3, în 
nute) este normală, chiar 
scor sever, dacă avem 
diferența valorică dintre 
echipe.

Elevele antrenorului Davila PIo- 
con au avut o evoluție bună (repe
tăm : cu toată replica slabă a par
tenerului), demonstrînd, ca și în 
partidele din campionat, o concep
ție tactică modernă, care le permi
te să se adapteze la fiecare meci 
destul de ușor stilului de joc al ad
versarului. De asemenea, trebuie să 
remarcăm, încă o dată, omogenitatea 
sextetului, ceea ce dă posibilitate 
voleibalistelor de la Rapid să rea
lizeze schemele tactice cu mult mai 
snultă ușurință. Dispunînd de o co
ordonatoare, Eugenia Rebac, 
își 
de 
ce, 
pe 
de _______ _ ______
Rely, Constanța Bălășoiu (ca să a- 
mintim numai două dintre ele), cu 
un bun simț de orientare, Rapid 
este capabilă de a realiza perfor
manțe mai mult decît merituoase 
în această prestigioasă competiție.

Dacă Hapoel nu a constituit un 
partener de întrecere capabil să le 
solicite prea mult pe rapidiste. nu 
același lucru se va întîmpla în

35 de mi- 
și la acest 
în vedere 
cele două

, _ _____ care
aduce coechipierele în situația 
a realiza acțiuni de atac efica- 
prin pase ce derutează aproa- 
cu regularitate blocajul advers, 
cîteva trăgătoare, Martha Sze-

celelalte faze ale întrecerii, cînd, 
desigur, vor avea ca adversare for
mații mult mai bine pregătite. 
(Deși partida retur se anunță ceva 
mai dificilă decît cea de sîmbătă, 
sîntem convinși, totuși, că Rapid va 
obține calificarea). Și cînd afirmăm 
aceasta ne gîndim în primul rînd 
la S.C. Leipzig, campioana R.D. Ger
mane, echipă care a avut și ea în 
acest tur o adversară modestă, 
Detry Haga, din Olanda. De aceea 
se cere rapidistelor să elimine, în 
perioada imediat următoare, cîteva 
deficiențe ce se fac simțite încă în 
jocul lor. Ne referim, în primul 
rînd, la oscilațiile în comportare 
de la un set la altul sau chiar pe 
parcursul aceluiași set, la decon- 
tractarea psihică din unele momen
te ale meciului, la pripeala în a- 
tac, ceea ce, desigur, poate oferi 
celeilalte formații posibilitatea 
acumuleze puncte prețioase.

Partidele turului al treilea sînt 
programate în a doua jumătate a 
lunii ianuarie. Deci, pînă atunci 
mai sînt doar patru-cinci săptămini, 
un interval de timp destul de 
scurt, dar, care, folosit cu maxi
mum de judiciozitate, poate permi
te antrenorului să prezinte echipa 
într-o formă și mai bună, pentru a 
se putea număra printre frunta
șele C.C.E. De altfel. Davila Plo
con, referindu-se la aceasta, ne 
spunea : „Deși avem de făcut fată 
unor dificultăți, prezența noastră in 
Cupa campionilor europeni trebuie 
onorată așa cum se cuvine, mai ales 
că dispunem de suficiente posibili
tăți pentru a ajunge chiar și in 
turneul final. Firește, se cere multă 
pregătire, un volum mare de mun
că, dar. sperăm, să trecem cu bine 
peste toate obstacolele".

GA L BENE...

sâ

Emanuel FÂNTANEANU

DUPĂ TURNEUL DE LA BUDAPESTA

POSIBILITĂȚILE POLOISTILOR DINAMOVISTI7 * *•>

IN COMPARAȚIE CU CELE HAI BUNE
ECHIPE DIN EUROPA

eu-A X-a ediție a „Cupei campionilor _ _ 
ropeni“ la polo s-a Încheiat cu victoria 
formației ungare O.S.C. Budapesta. 
Team-ul medicilor din capitala Ungariei 
întrerupe astfel suita de 8 succese con
secutive a echipelor iugoslave în această 
competiție, înscrllndu-șl pentru prima 
oară numele în palmaresul câștigătoare
lor. Performanța obținută de Szivos și . 
coechipierii săi este cu atît mai preți
oasă, cu cît spre deosebire de alte ediții, 
în acest an, turneul final a aliniat la 
start 4 echipe de valori absolut 3gale, 
care — așa cum a reieșit și din desfă
șurarea întrecerilor — se prezentau cu 
justificate pretenții de a intra în posesia 
trofeului oferit de ziarul „Sport“ din 
Belgrad.

în obținerea acestei victorii, jucătorii 
din Budapesta au mizat foarte mult pe 
evoluția în fața propriilor susținători, 
atu care a însemnat un deosebit sprijin 
moral pentru poloiștii maghiari. Toată 
lumea prezentă la competiție (inclusiv 
arbitrii șl delegații oficiali), a apreciat 
că oricâre dintre cele 4 finaliste ar fi 
organizat acest turneu, ar 
performanță identică.

Pentru Dinamo București, 
această întrecere alături de 
se confundă cu naționala 
(Partizan Belgrad), de o formație 
avea în componența sa pe șase dintre 
actualii campioni olimpici (T.S.K.A. Mos
cova) și de cîștlgătoarea celui mal puter
nic campionat de pe continent (O.S.C.
Budapesta) a fost extrem de concluden
tă din mai multe puncte de vedere.

în bazinul din insula Margareta, polo
iștii români (opt dintre ei au evoluat 
la J.O. de la Miinchen) au probat că 
locul VIII obținut la ultima Olimpiadă 
nu reflectă exact adevăratele lor posibi
lități. în meciurile disputate în capitala 
Ungariei, dinamoviștii au dovedit tuturor 
tehnicienilor că dispun de suficiente 
resurse pentru a figura alături de cele 
mai bune team-uri din lume. Echipa lor 
posedă doi portari de valori egale 
(Frățilâ și Huber), atacanți Incisivi (D. 
Popescu, V. Rus, R. Lazăr) și apărători 
dirji (Nastasiu, Zamfirescu, Mihăilescu, 

■ ‘ la egal la
Europa, 

nu numai 
au învins 

T______  ________ dar chiar
și în meciurile pierdute împotriva lui 
O.S.C. și Partizan.

A existat șl continuă să existe totuși 
o diferență între jucătorii noștri ți cei 
maghiari, sovietici și Iugoslavi, diferență 
sesizabilă si In partidele cu selecționatele 
acestor țări.

în general, poloiștii români caută să 
compenseze lipsa gabaritului și, In gene
ral a forței fizice, cu un elan sporit și 
mai multă fantezie în joc. In atac ei 
evoluează la un nivel mulțumitor expri
mat. în primul rînd. prin rezolvarea cu 
succes a situațiilor de superioritate nu
merică. determinante în meciurile dintre 
formații echilibrate., ca valoare. La Bu
dapesta, Dinamo nu a ratat decît trei 
asemenea situații, în timp ce celelalte 
echipe au greșit aproximativ de trei ori 
mai mult. Capitolul slab al Jucătorilor 
noștri rămîne însă apărarea.

In primul rînd este vorba de orienta
re în sistemul defensiv. Se folosește prea 
mult „zona” pentru anihilarea unui 
jucător periculos, dîndu-se astfel posi
bilitate adversarilor să manevreze și să 
șuteze în voie în perioada de 45 de se
cunde. Apoi, este vorba de o frecventă 
lipsă de concentrare la marcajul indivi
dual și la schimburile inevitabile împo
triva echipelor care folosesc adesea un 
centru fix. Aceste schimburi de jucători 
se fac în momente inoportune și destul 
de lent, fapt care facilitează adversarilor 
crearea unor situații favorabile. în al 
treilea rînd, apărătorii nu folosesc între
gul arsenal al mijloacelor tehnice pentru 
deposedarea de balon a adversarului di
rect, oferind arbitrilor dese posibilități 
de a. dicta eliminări din joc, șl încearcă 
prea puține Intercepții. Numai în felul 
acesta, Dinamo a putut să primească in 
meciul cu O.S.C. (la scorul de 4—4 în 
ultima repriză) golul care a însemnat 
victoria budapestanilor. ca și cel de al 
4-lea punct (tot In ultima repriză, la 
situația de 3—3) în meciul cu Partizan.

Firește au existat șl alte explicații, dar 
acestea șint — după părerea noastră — 
cele principale, cele ce au determinat 
clasarea dinamoviștilor pe ultimul loc in 
acest turneu. înaintea reprizei a 4-a clin 
ultimul joc, bucureșteni! aveau în față 
4 posibilități, dar în final, el au ajuns 
la cea mai puțin fericită. Așadar, sufi
ciente motive de reflecție atît pentru 
antrenor, cit și pentru jucători.

DUMINICA, ETAPA A Xlll-a A DIVIZIEI A J

CU MULTE MECIURI CHEIE
Deci, din nou cu fața spre primul 

campionat al țării. Duminica trecu
tă a fost „ziua Cupei". Și Cupa, cu 
contribuția echipelor din eșaloanele 
inferioare dar și a celor de Divizia 
A, n-a vrut să treacă neobservată, 
lăsînd în urmă cîteva rezultate ce 
vor mai fi, cu siguranță, comenta
te. Acum, sau cînd se vor juca 
optimile de finală.

La sfirșitul acestei săptămîni, se 
va relua campionatul Diviziei A. 
Vom asista la meciurile etapei a 
XlII-a. Deci, penultima rundă pînă 
la ora cînd vom cunoaște .campioa
na de toamnă". în prezent, lider e 

s.-uaua din partea su
perioară a clasamentului prevesteș
te un final furtunos, de mare a- 
traețle. Pînă duminică s-o re-

amintim ! — ordinea primelor șapte 
echipe este următoarea : 1. Dinamo 
— 17 p, 2. Steaua, 3. Petrolul, 4. 
Jiul — toate cu 16 p, 5. C.F.R. Cluj,

lată programul jocurilor de duminică:

rile nu sînt mai simple, F.C. Argeș, 
locul XI (are 11 p), iar „lanterna 
roșie4* (adică Sportul studențesc), 
7 p. Și, parcă-i un făcut! Etapa a

CLUJ :
BUCUREȘTI : 
CONSTANTA : 
BUCUREȘTI : 
CRAIOVÂ : 
PITEȘTI : 
Tg. MUREȘ t 
BACĂU :

„U"
Steaua
Farul
Sportul studențesc
Universitatea
F.C. Argeș
A.S.A.
Sport Club

— Steagul roșu
— Petrolul
— C.S.M. Reșifa
— C.F.R. Cluj
— U.T.A.
— Rapid
— Jiul
— Dinamo

CU 15 p, 7.
p. Așadar,

0. S.C. Bacău — ambele
Universitatea Craiova 14
e normal ca etapa de duminică să 
.fie așteptată cu atîta interes.

La subsolul clasamentului lucru-

XlII-a. cu siguranță, va... turna gaz 
peste foc. Duminică, Dinamo joacă 
la Bacău. Petrolul la București, cu 
Steaua. Jiul la Tg. Mureș, C.F.R. 
Cluj in Capitală, cu Sportul studen
țesc. Examene gre’e pentru cei ce 
aspiră la un loc pe podium. Uni
versitatea Craiova poate prinde și 
ea plutonul, avind in vedere avan
tajul terenului de care va benefi
cia in jocul cu U.T.A.

în sCrșit, nici la mijlocul clasa
mentului nu va fi mai multă liniște. 
Meciul de la Pitești e un exemplu. 
Nu numai tradiția partidelor dintre 
F.C. Argeș și Rapid, dar și actuala 
zestre de puncte fac din această în- 
tîlnire un meci... tare. La Constan
ța, „însetata" echipă a Farului va 
încerca să guste din victoria pe 
care o caută din etapa a VlII-a, de 
cînd a fost lider. O va găsi acum ? 
Reșițenii au cuvîntul.

Chestiunea suspendării auto
mate a jucătorilor de fotbal, 
după primirea a două avertis
mente sub forma cartoanelor 
galbene, a stîrnit multă zarvă.

Unanim aprobată din punctul 
dc vedere general care i-a stat 
la bază (necesitatea unor atitu
dini ferme împotriva celor ce 
se dedau, în teren, la durități 
și acte nesportive de tot felul), 
această măsură a fost însă ur
mată. în același timp, de Vii 
discuții, cu o tentă pronunțată 
de nemulțumire, din cauza in
suficientelor precizări care au 
însoțit-o, a termenilor foarte 
largi, interpretativi, în care a 
fost redactat primul anunț Fă- 
cîndu-ne ecoul unor nedumeriri 
pornite de la jucători, antrenori, 
conducători de cluburi, ne-am 
spus și noi părerea in această 
privință, făcînd — într-unul din 
numerele trecute ale ziarului — 
cîteva observații critice și dind 
unele sugestii, din dorința ca o 
măsură pornită din bune inten
ții sâ nu aibă vicii care să*i al
tereze sensul.

Interesîndu-ne ieri Is F.R.F. 
care a fost rezultatul discuțiilor 
ce au urmat primului anunț, 
am aflat că s-a decis renunța
rea la aplicarea măsurii pînă Ia 
sfirșitul 
finalul 
derația
multă atenție sistemul preconi
zat, toate implicațiile sale, îi va 
aduce îmbunătățiri și îl va apli
ca începînd cu sezonul de pri
măvară, mai exact din prima 
duminică a Iui martie, cind 
sînt programate fie „optimile" 
Cupei României, fie prima eta
pă din retur.

Dat studiul pe care Biroul 
federal l-a cerut Comisiei de 
competiții vizează primul

acestui an, pentru 
actualului sezon. Fe- 
va studia cu mai

Constantin ALEXE

rînd — elemente de fond. în 
acest sens, în colaborare cu Co
legiul de arbitri, se va proceda 
la o mai bună reglementare a 
utilizării cartonului galben, 
fixîndu-se o listă restrictivă 
față de cea existentă pînă acum. 
Mai concret, arbitrii vor acorda 
carton galben pentru un număr 
de abateri bine preeîzat. 4 sau 
5, abateri care realmente fri
zează buna conduită sportivă. 
Vor figura pe această listă, pro
babil : jocul dur, protestele la 
deciziile arbitrului, atitudinea 
ireverențioasă față de public și 
altele de această natură, care 
— sancționate de două ori — 
pot fi justificat urmate de sus
pendarea pe o etapă. Prin ur
mare, arbitrii nu vor mai putea 
face „risipă de cartoane galbe
ne", acest element de avertizare 
căpătînd o „greutate specifică” 
mai mare, în condițiile noului 
său sens, adică echivalența cu 
„jumătate de etapă suspendare". 
Cartonul galben ridieîndu-se în 
viitor deasupra actualei sale 
devalorizări și nemaiaco’.'dîr>- 
du-se cu aceeași ușurință, fe
derația va menține numărul de 
două, ca limită pentru acorda
rea suspendării, și — în plus — 
va cere conducătorilor de jocuri 
să precizeze în foaia de arbi
traj motivele exacte pentru care 
le-au acordat.

Iată, deci, că lucrurile se în
dreaptă spre o matcă normală.

Așteptăm acum ca precizările 
necesare să fie date publicității 
și, mai ales, așteptăm în pers
pectivă efectele pozitiv? ale mii 
măsuri în ceea ce privește at
mosfera de sportivitat s în care 
se vor disputa meciurile sub 
imperiul noilor reglementări.

Radu URZICEANU

UN DREPT DE CARE
NU MAI FAC UZ ■ ■ •

F. C. ARGEȘ — RAPID se anunță a fi unul din meciurile cele mai atrac
tive ale etapei. In fotografia noastră, o amintire din sezonul trecut _

Lectura foilor de arbitraj și a 
rapoartelor observatorilor federali 
referitoare la meciurile din cadrul 
„16-imilor“ Cupei României confir
mă concluziile pe care cititorii le-au 
putut trage citind cronicile meciu
rilor, și anume că, în ciuda tere
nurilor grele, desfundate în multe 
cazuri și a caracterului decisiv al 
fiecărui meci, partidele din această 
fază a Cupei României au avut o 
desfășurare corectă sub toate as
pectele. Jucătorii s-au împăcat, în 
general, cu înfrîngerile, chiar atunci 
cind ele au fost neașteptat de du
reroase (nu e puțin lucru pentru o 
divizionară A să fie eliminată din 
competiție de către o echipă de ca
tegorie inferioară !), iar arbitrajele 
au fost mai bune decît în... campio-

INSTANTANEE

zile

Adrian VASILIU

voce plăcută 
spectatorii și

timp aveam 
spre una din

fi reușit o 

prezenta în 
o echipă ce 

Iugoslaviei 
ce

Novacj cu care poate juca de 
egal cu orice formație din 
Ne-am convins de acest lucru 
în frumoasa partidă în care 
pe Ț.S.K.A. Moscova cu 6—5,
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PENTRU CEI MAI MICI JUCĂTORI
„PALETA DE AUR" 

SI ATRACȚIA CONCURSULUI
Un secretariat de concurs opera

tiv, o masă a presei, arbitri de ca
tegorie republicană, întregul corp 
de profesori al Palatului Pionieri
lor (printre care maestrul sportu
lui Nicu Naumescu și maestra eme
rită Maria Vicol), peste 300 de copii 
în jurul a șase mese de joc.

Un singur fapt diferenția „Pale
ta de aur“ de orice alt mare con
curs intern : continua rumoare care 
se auzea de pe margine, unde copiii
— pe rînd, concurenți și spectatori
— nu-și puteau stăpîni nerăbdarea 
de a-și măsura forțele.

Cînd vezi un asemenea concurs 
începi să uiți că numărul jucători
lor de tenis de masă legitimați n-a 
mai crescut spectaculos în ultimii 
ani, că tenisul de masă românesc 
a ieșit întrucîtva din fascicolul de 
lumină al marii performanțe inter
naționale. Cînd vezi un asemenea 
concurs îți revine speranța că din 
sutele de copii — marea lor majo
ritate pentru prima oară în „calita
te oficială" la masa de joc — vor 
apare mîine viitorii performeri ai 
acestui sport fără anotimp, al tu
turor vîrstelor și care ne-a adus 
multe astisfacții.

Duminică dimineață, în sala mare 
de sport a Palatului Pionierilor, 
clubul Cutezătorii a organizat com-

DIN DISPOZIȚIA FEDERAȚIEI
Marc meci, mare...
La porți, îmbulzeală de 

mari. Doar joacă Chimia Rm. Vil
cea cu Steagul Roșu, în Cupă! 
Deh, mai știi de unde sare iepu
rele (gindcsc cu un justificat op
timism mulți din inimoșii supor
teri), că doar cu o zi înainte Con
structorul Galați din Divizia C 
eliminase pe una din fruntașele 
Diviziei A, Jiul.

Pe aleile din „zăvoi" fluvii nc- 
sfîrșite de oameni se scurgeau 
spre cochetul stadion, comentînd 
cu aprindere un meci care nici nu 
începuse. Se simțea febra marilor 
derbyuri. Și fiindcă 
berechet, mă îndrept 
porțile tribunei I.

Prin megafoane, o 
și politicoasă salută 
cele două „teamuri".

Curiozitatea mă împinge însă 
spre alte observații, mai puțin pi
torești, mai prozaice.

La intrare, un om de ordine so-

lid, isteț și energie— întorcea oa
menii din drum :

— Treceți vă rog să luați ți un 
program ? ! ?

__  7 ț 7

— Știți dv„ ordin de la stăpî- 
nire, adăugă ..îndrumătorul” mis
terios, dar fără drept de apel.

Mai incolo, un grup de tineri 
comentează :

— Auzi, domnule, după ce dai 
10 lei pe un bilet, te trimite să 
mai dai încă 2 lei pe fițuica asta 
care se pretinde program—

— Ce te bagi, dacă nu știi, in
tervine un atotștiutor. Este dispo
ziția federației (?!). Și cu asta, 
tăcerea se așternu, odată cu o 
apăsătoare și nemărturisită nemul
țumire.

Cine, cînd, cum a dat o aseme
nea dispoziție, nimeni nu știe ! 
Poate or fi știind întreprinzătorii 
organizatori—

Este drept, cetățenii dau. pen
tru că îți iubesc echipa ; dar nici

• ••

așa cu dc-a sila nu merge... De 
cind lumea și pămîntul, cumpăra
rea programului este o chestiune 
de bunăvoință și nu de obligati
vitate.

Și — culmea ! — în vre
mea aceasta, doi cetățeni impo- 
zanți, în haine de piele, se în
dreaptă cu pași siguri spre poartă. 
Unul dă să o ia spre casa de bi
lete, dar o replică scurtă îi curmă 
pe loc bunele intenții :

— Lasă, dragă, că intrăm și 
fără bilet, că-1 cunosc eu pe Cos- 
ticâ.

„Curat murdar", ar fi spus Pris
tanda, privindu-i pe elevii ce cum
părau bilete și program și pe acești 
cetățeni onorabili, care intrau cucetățeni onorabili, care 
miinile in buzunare.

Bune toate, dar ce
„dispoziția federației” ? 
rușinea ? Cine lămurește această 
poveste, de la Rm. Vilcea ?

te faci cu 
Cine spală

B. I.
ÎM

participanți la „Paleta de aur" se vor dedica 
Foto : V. BAGEAC

Daca scnmerii noștri fruntași se 
află, luna aceasta, într-o perioadă 
de binemeritat repaus, trăgătorii ti
neri și foarte tineri desfășoară o 
activitate susținută. îi așteaptă în 
primele zile ale vacanței de iarnă 
două examene serioase pe planșele 
de concurs : „Cupa Speranțelor” 
(competiție pe echipe rezervată ju
niorilor mari) și, în continuare, 
Campionatele naționale deschise ju
niorilor mici.

Ca un preludiu la ultimele compe
tiții, la finele acestei săptămini și 
al celei următoare, se vor disputa, 
în sala Floreasca II, întrecerile din 
„Cupa speranțelor" ale scrimerilor 
bucureșteni. Programul a fost sta
bilit astfel: 9.XII — ora 16 : flo
retă băieți ; 10.XII — ora 8,30 : sa

Ciți dintre sutele de 
tenisului de masă ?

dedicată 
ai paletei

petiția „Paleta de aur“, 
celor mai mici mînuitori 
și mingii de celuloid. Au răspuns 
chemării lansate prin școlile bucu-, 
reștene 318 copii, un număr peste 
așteptările cele mai 
organizatorilor. Deci, din acest punct 
de vedere un succes deplin. Ceea 
ce dovedește că asemenea inițiati
ve au „priza" asigurată la micii 
sportivi, că viitorul tenisului de 
masă nu este atît de cețos pe cît 
vor unii să-l prezinte... Și chiar 
dacă fetele au fost mult mai puține 
decît băieții (doar 20 !), este cert că 
exemplul clubului Cutezătorii va 
trebui să fie urmat de cît mai

optimiste ale

DE LA I.E.A.B.S;
Patinoarul artificial „23 Au

gust" este pus la dispoziția pu
blicului, în această săptămînă, 
după următorul program :

Miercuri,
Joi,
Vineri,

orele 17 — 19
orele 17 — 19
orele 17 — 19

Sîmbătă, ț orele 17 — 19
Duminica, orele 10—12 ; 17—19.
Publicul va beneficia de urmă

toarele servicii :
închiriat patine;
Atelier de ascuțit și montat 

patine.

concursuri de acest gen, des- 
aspiranților la performanță.

multe 
tinate

Iată câștigătorii competiției (pre- 
miați 
cl.
gen. nr. 1) ; cl. V—VIII — Alexan
drina Pătrașcu (Șc. gen. nr. 10) ; 
băieți : cl. I—IV — Călin Heckel 
(Șc. gen nr. 5) ; cl. V—VIII — Flo
rin Penciu (Lie. Mihai Viteazu). în 
clasamentul școlilor care au obținut 
cel mai bun punctaj, pe baza cla
sării reprezentanților lor, pe primul 
loc s-a aflat Școala generală nr. 
1S8, iar în cel al sectoarelor Capita
lei sectorul 6 și-a întrecut suratele.

Printre spectatori l-am văzut și 
pe Ștefan Moraru, elev la Liceul 
„Mihai Viteazu", și, totodată, una 
din speranțele tenisului nostru de 
masă. Ar fi vrut să facă duminică 
orice : să arbitreze, să facă o de- 

.monstrație pentru cei mai mici ca 
el, să completeze foile de. concurs. 
De ce ? Pentru că tenisul de masă 
continuă să placă copiilor. Atenție, 
deci, organizatori !

au fost mai mulți !) : fete : 
I—IV •— Mariana Șoldea (Șc.

Paul SLAVESCU

ULTIMELE COMPETIȚII 
ALE ANULUI

bie ; 16.XII — ora 16 : spadă ; 17-XII
— ora 8.30 : floretă fete.

în zilele de 20—21 decembrie, sala 
Floreasca II va găzdui faza finală 
a „Cupei Speranțelor" (20.XII — 
ora 9 : floretă băieți și spadă ; 21 _XII
— ora 9 : floretă fete și sabie). Com
petiția va fi precedată de ședința 
tehnică (19.XII, ora 20,30, La sediul 
F. R. Scrimă). .

La 22 și 23 decembrie vor avea 
loc campionatele naționale pentru 
juniori mici, astfel: la 22.XII — 
ora 8,30 : floretă băieți și spadă, iar 
la 23.XII — ora 8,30 : floretă fete 
și sabie. Respectiva ședință tehnică 
este programată pentru 21.XII — 
ora 20, la sala Floreasca II.

LOTO-PRONOSPORT
După cum am mai anunțat și în 

luna decembrie continuă atribuirea 
de autoturisme la toate tragerile și 
concursurile Loto, Pronoexpres și 
Pronosport.

în această lună participanții pot 
opta — în cadrul sumei oi ști ga te— 
la un autoturism DACIA 1300 și e- 
ventuala diferență în numerar, sau 
la întreg cîștigul în bani.

• Astăzi și mîine sint ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru tragerea Loto 
de vineri 8 decembrie 1972, tragere 
care va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere de 
la ora 18.15.
PREMIILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 49 DIN 3 
DECEMBRIE

CATEGORIA I : (13 rezultate) 
variante 10% a 26.948 lei

CATEGORIA a II-a : (12 rezul
tate) 39,45 variante a 3.279 lei

4

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 555,45 variante a 349 lei

t 
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 5 DECEMBRIE
FOND DE PREMII ; 1.716.120
EXTRAGEREA

68 38 71
EXTRAGEREA

23 75 53 82 6
EXTRAGEREA

57 82 27 4
EXTRAGEREA
90 4 •
Plata premiilor se va face 

Capitală începînd din 18 decembrie 
pînă la 19 ianuarie 1973 inclusiv; 
în țară aproximativ din 20 decem
brie pînă la 19 ianuarie 1973 inclu
siv.

I : 84 90 61 7
lei
65

6

a

a

a

Ii-a : 63

III-a : 51

IV-a : 2

Rubrică redactafă de 
LOTO PRONOSPORT

25 54

61 25

52 31

în

cavalerii fluierului" conducmd 
competent, stăpînind jocul și invi- 
tînd, deci, la calm și sportivitate în 
teren și în tribune.

Un singur meci a ridicat o pro
blemă de arbitraj. Este vorba de 
cel de la Galați, dintre Constructo
rul și Jiul, încheiat cu victoria 
surprinzătoare a gazdelor, printr-un 
gol înscris la o fază confuză, în 
care, după părerea cronicarului 

■nostru, portarul oaspeților a fost 
obstrucționat în momentul cînd s-a 
înălțat pentru a boxa balonul. Ob
servator federal la acest joc a fost 
D. Ionescu, membru al Comisiei 
centrale de competiții și disciplină. 
El scrie că arbitrul partidei, Con
stantin Petrea, „a fost permanent 
pe fază, a sancționat prompt și just 
infracțiunile și a aplicat corect le
gea avantajului". Ceea ce este ade
vărat. Din păcate, observatorul fe
deral nu lămurește, însă, și faza cu 
pricina — spunînd că „eu personal, 
n-am văzut că s-a săvirșit o obstruc
ție, deoarece în careul Jiului se 
aflau în acel moment foarte mulți 
jucători". Dacă ar fi să folosim o 
butadă, am încheia și noi astfel: 
cronicarul, cu o părere și observa
torul, cu nici una ! Trebuie să re
cunoaștem, însă, că învălmășelile în 
careu și golurile înscrise în aseme
nea condiții sînt aproape totdeauna 
generatoare de discuții.

Spuneam că și spectatorii au tre
cut cu bine examenul dificil de du
minică. Arbitrul Ioan Rus, care a 
condus o partidă amară pentru F.C. 
Bihor și pentru suporterii ei, obli
gați să accepte victoria Sportului 
studențesc, ține chiar să facă o sub
liniere specială asupra atitudinii 
publicului orădean, care „după

echipa învîngătoa- 
i". Ceea ce nu se

meci, a aplaudat 
re și pe... arbitri' 
întîmplă chiar atît de des...

Din raportul observatorului fede
ral Mihai Tănăsescu, prezent la me
ciul dintre divizionara A, Rapid, și 
reprezentanta Diviziei C, Carpați 
Sinaia, am aflat că Răducanu și Boc 
au trebuit să se întrebuințeze la 
maximum, pentru a-i feri pe bucu
reșteni de înfrîngere. Ambii jucă
tori, de altfel, sînt notați cu 9. în 
schimb, un alt apărător de bază al 
Rapidului, Codrea, „a fost complet 
depășit de Curcă, o extremă „ner
voasă".

Dar, să nu uităm o altă remarcă 
a trimisului Federației : s-a jucat 
pe un teren pe care, de fapt, nu se 
putea juca. Un teren impracticabil. 
Se observă, însă, că, din diferite 
considerente, arbitrii ezită să facă 
uz de puterea pe care le-o conferă 
regulamentul și acceptă să conducă 
chiar pe terenuri pe care mingea 
nu mai sare deloc. Le-a luat cine
va acest drept arbitrilor ? Atunci, 
de ce nu fac uz de el ?

Să notăm, în final, că partida Au
tobuzul — U.T.A., excelent condusă 
de Aurel Bentu, trebuia, însă, să 
aibă la centru un alt arbitru : pe 
Zahaiia Drăghici. Dar trenul de 
Constanța a întîrziat cu 45 de mi
nute. O dată cu reproșul pe care îl 
adresăm, pentru acest lucru, C.F.R.- 
ului, trebuie să-i adresăm și unul 
arbitrului Zaharia Drăghici, care, 
nici în condițiile sosirii la timp a 
trenului, n-ar fi avut răgazul nece
sar pentru a se echipa, a face în
călzirea etc. Oare arbitrii noștri 
vor să-l concureze pe Phileas Fogg 
al lui Jules Verne, sosind în ulti
ma clipă ?

SELECȚIONATA DE TINERET
INVITATĂ LA TURNEUL DE

Lotul joacă astăzi la
Selecționata noastră de tineret sub 

21 de ani, reînființată după vreo 
2—3 ani, a fost invitată Ia turneul 
internațional de la Viareggio (Ita
lia), un tumeu anual cu veche tra
diție, la care iau parte numeroase 
echipe italiene și străine. Acest 
turneu se va desfășura anul viitor 
intre 23 februarie și 3 martie.

★
Activitatea de pregătire a lotului 

de tineret sub 21 de ani continuă 
astăzi cu un meci la Oltenița în 
care va primi replica formației lo
cale Ș.N.O. în vederea acestei ac
țiuni antrenorii C. Drăgușin și Etn.

Jack BERARIU

SUB 21 ANI
LA VIAREGGIO
Olteni|a

Jenei au ____
tori : EFTIMESCU (Dinamo Buc.), 
Costaș (Politehnica Iași) — GAȘ- 
PAR (C.S.M. Reșița), Purima (UTA), 
SATMAREANU II (Dinamo). Pinti- 
lie (Chim. Rm. Vîlcea), MARIN 
FLORIN (Rapid), CIOCÎRLAN („U“ 
Craiova) — SAVU (Rapid), ANGE- 
LESCU (Petrolul), Dumitriu IV, Ion 
Ion (Steaua) — ANGHEL (St. roșu). 
Libra (Olimpia S. Mare), MURE- 
ȘAN („U“ Cluj), HELVEI (Steaua), 
RADULESCU (Farul), Bartales (Pro
gresul). Jucătorii ale căror nume 
sînt scrise cu majuscule vor alcă
tui echipa care va începe jocul de 
astăzi.

convocat următorii jucă-
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AL REVISTEI Q0BBOB
• Două pagini da „însemnări de reporter" după etapa „16"4mi- 

lor Cupei României.
• La interviul săptămînii, una din gloriile fotbalistice ale Clujului, 

Dr. Mircea Luca.
o Loturile naționale în perspectiva... vacanței de iarnă
• Rubrica „Incursiuni în viața secțiilor divizionare"; popas la 

A.S.A. Tg. Mureș și Chimia Făgăraș.
• Anticipări la penultima etapă a turului Diviziei A
• .P P?9'nă consacrată campionatului național de juniori (ob

servații critice, clasamentul celor opt serii etc.).
• In suita retrospectivă asupra Diviziei B, primele observații asu

pra seriei I, mai ales asupra liderului, Politehnica lași.
• Numeroase reportaje, comentarii, știri din fotbalul de peste 

hotare.
• O pagină de Magazin extern
o Rubricile obișnuite : Carnetul scriitorului. Prim plan, Carnet ex- 

n:_i— — Clasamentele campionatelor naționale întern. Dialog cu cititorii, 
Europa.

• Șl MAI ALES, NU 
CUPON DE PARTICIPARE 
LUI MAI BUN FOTBALIST

UITAȚI : ÎN ACEST NUMĂR, UN NOU 
-- PENTRU DESEMNAREA CE-LA ANCHETA 
ROMAN AL ANULUI !



CAPITALA UNIUNII SOVIETICE DAN CRISTEA PE LOCUL 5
SE PREGĂTEȘTE LA SLALOMUL SPECIAL DIN TIROL

PENTRU UNIVERSIADA 73
de

Maria Bota (I.E.F.S.) a pătruns pe semicerc și va înscrie un nou gol pentru echipa sa.
Foto: T. MACARSCHI

COMPETIȚII SPORTIVE INTERNATIONALE
IN CADRUL SEMICENTENARULUI I.E.F.S

Ieri în sala Progresul s-au disputat trei atractive întîlniri internațio
nale în cadrul sărbătoririi semicentenarului I.E.F.S.. Urmărite tie un nu
meros public, întrecerile au prilejuit dispute deosebit de atractive și spec
taculoase, aplaudate la scenă deschisă de întreaga asistență.

„CUPA SPORTUL" A REVENIT 
HANDBALISTELOR DE LA 

I.E.F.S.

Primele au apărut pe teren echi
pele feminine de handbal D.H.f.k. 
Leipzig și I.E.F.S. București. între
cerea a debutat sub semnul unui 
vizibil echilibru de forte și scorul 
s-a menținut strîns pînă aproape 
de jumătatea primei reprize, cînd 
studentele bucureștene, cu o forma
ție puternică și cu cîteva indivi
dualități remarcabile, au început 
Să înscrie punct după punct și la 
pauză aveau un avantaj de 5 go
luri (7—2).

La reluare, handbalistele celor 
două formații au continuat să joa
ce cu multă energie, iar fazele 
spectaculoase au abundat la ambe
le porți. De remarcat că pe întreg 
parcursul partidei jucătoarele oas
pete au trimis mingea în barele 
porții de nu mai puțin de 14 ori.

Cu un plus de tehnică și acurate
ța în acțiuni, sportivele de la 
I.E.F.S. au reușit să cîștige meciul 
cu scorul de 15—10. în acest fel, 
ele au primit o cupă oferită de zia
rul nostru, cu prilejul acestui' eve
niment.

Foarte 
bucureștean Petre 
Curelca.

fizice au fost evident sub nivelul 
jucătorilor de la I.E.F.S. și astfel a 
trebuit ca praghezii să se recu
noască învinși în fața unei echipe 
cu mult mai puternică. Scor : 3—1 
(8, 2, —7, 7).

A condus foarte bine Mircea Ze- 
linschi.

MOSCOVA, 5 (Azerpres). — Capi
tala Uniunii Sovietice s-a pregătit 
excelent pentru Universiada din 
anul 1973, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă Primo Nebiolo 
(Italia), președintele Federației in
ternaționale a sportului universitar 
(F.I.S.U.). El a declarat că bazele 
sportive din Moscova sînt bine echi
pate pentru desfășurarea acestei 
tradiționale competiții a tineretului 
universitar. Konstantin Atanasov, 
membru al comitetului executiv al 
FJ.S.U„ a declarat că Universiada 
de la Moscova va fi organizată la 
un înalt nivel, ceea ce sporește șan
sele capitalei U.R.SS. de a organi
za și Jocurile Olimpice din anul 
1980.

în cadrul aceleiași conferințe 
presă, ziaristul polonez Vitold Do- 
manski a declarat că studenții po
lonezi, inițiatorii acestor jocuri des
fășurate în 1935 la Varșovia, se pre
gătesc intens în vederea Universia
dei.

De asemenea, s-a anunțat oficial 
că organizațiile sportive studențești 
din Austria vor deplasa la Mosco
va o delegație de 35—40 de spor
tivi. Cele mai 
din delegație
mondială la săritura în înălțime, 
Ilona Gusenbauer, alergătoarea Ma
ria Sikora și decatlbnistul Zep Teil- 
bauer.

proeminente figuri 
sînt ex-recordmana

NONA GAPRINDAȘVILI Șl SUZANA VEROCZI 
CONDUC IN „TROFEUL CAMPIOANELOR"

(Urmare din pag. 1)

transmitem sentimentele noastre de 
dragoste și recunoștință 
dumneavoastră, scumpe
Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea 
prodigioasă pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
adeziunea totală la politica internă 
și externă a partidului, politică 
științifică și creatoare, animată de 
cel mai profund umanism, chezășie 
pentru o existență demnă a poporu
lui român, pentru realizarea idea
lurilor de civilizație și progres în pa
tria noastră.

Pe deplin conștienți de sarcinile 
trasate de partidul și statul nostru 
învățămîntului, de înalta valoare 
teoretică și practică a indicațiilor

fierbinte, 
toya’ășe

bun arbitrajul cuplului
Tîrcu—Teodor

LA VOLEI MASCULIN : 
I.E.F.S. — I.C.F. PRAGA 3—1

A urmat disputa voleibaliștilor 
de la institutele similare din Bucu
rești și Praga. Voleibaliștii români, 
cu o formație foarte bine pusă la 
punct, care activează cu excelente 
rezultate în prima divizie a țării, 
au lăsat o foarte bună impresie ce
lor prezenți în sală. Oaspeții au 
căutat să opună o rezistență cît 
mai puternică Valoroșilor lor parte
neri, dar resursele lor tehnice și

RECITAL DE GRAȚIE
în încheierea programului spor* 

tiv din sala Progresul au evoluat 
reprezentantele gimnasticii moder
ne de la I.E.F.S. și V.I.F. Sofia. 
Oaspetele au prezentat un buchet 
de sportive în frunte cu maestrele 
emerite ale sportului Neșca Robeva 
(campioană mondială) și Daniela 
Ilieva, precum și maestrele spor
tului Sonia Gheorghieva, Valentina 
Borisova și Maria Sasova. Exerci
țiile pline de grație și măiestrie ale 
oaspetelor, la care s-au adăugat 
evoluțiile îneîntătoare ale maestre- 
lor sportului Maria Preda și Sabi
na Șerbănescu, au îneîntat asisten
ța care a aplaudat minute în șir 
acest minunat recital sportiv.

Poul IOVAN

vuiiwuw ii« ----------

BELGRAD. 5 (Agerpres). — în 
cadrul „Trofeului campioanelor de 
șah", care se desfășoară la Vmjacka 
Banja (Iugoslavia-, s-au disputat 
unele partide întrerupte din prime
le trei runde. Veroczi a ciștigat la 
Erenska, iar Ivanka. a învins-o pe 
Merlini. A fost consemnată remiza 
în partida Aleksandrîa—Merlini.

în 
conduc 
(URSS) și Veroczi (Ungaria) cu cîte 
3 puncte, urmate de Aleksandrîa 
(URSS) — 2 p, Pihalici (Iugoslavia)
— IV2 (1), Eretova (Cehoslovacia) și 
Ivanka (Ungaria) — l’A, Polihronia- 
de (România) și Erenska (Polonia)
- Vi (1) P- 1

clasament, după trei runde, 
neînvinse Gaprindașvili

Iarna și-a intrat în drepturi în 
majoritatea zonelor muntoase. Schio
rii de pretutindeni au profitat de 
această apariție, timpurie a zăpezii 
și au luat startul în primele con
cursuri internaționale. Sportivii 
noștri, mai grăbiți, parcă, decît 
altădată, au fost prezenți zilele tre
cute în stațiunea Neustif din Tirol 
(Austria) la un concurs la care au 
participat 120 de schiori din Aus
tria, R.F. a Germaniei, Italia, Sue
dia, Norvegia, Elveția și Cehoslova
cia.

Prima zi a fost rezervată slalo
mului uriaș, care s-a disputat în 
două manșe. Ambele, șî deci locul 
I în clasament, au revenit lui Hans 
Hinterseer (fiul fostului campion 
mondial), care se anunță o mare 
speranță pentru schiul austriac. Re
prezentanții noștri, plecați din start 
cu numere mari (72 și 75), s-au 
clasat pe locurile 20 (Dan Cristea) 
și 44 (Virgil Brenci).

Proba de slalom special (cu două 
manșe a cîte 57 șî respectiv 60 de 
porți) a revenit aceluiași Hans Hin
terseer (Austria). De data aceasta, 
reprezentantul nostru Dan Cristea a 
făcut o cursă bună, s-a strecurat cu 
mare îndemînare prin labirintul 
porților și a obținut un merituos 
loc 5, în compania foarte valoroasă 
â unor schiori renumiți. Gheorghe 
Vulpe se apropie și el de primele 
locuri (s-a clasat al 26-lea) și sînt

perspective ca, în scurtă vreme, toți 
cei patru sportivi Dan Cristea, 
Gheorghe Vulpe, Virgil Brenci și 
Ion Cavasi să facă salturi simțitoa
re în ierarhia celor mai buni schiori 
din Europa. IATĂ REZULTATELE: 
slalom uriaș : 1. H. Hinterseer (Aus
tria), 2. D. Zwilling (Austria), 3. R. 
Trischer (Austria), 4. H. Schmaltzer 
(Italia), 5. I. Loidel (Austria), 6. W. 
Bleiner (Austria) ; special: 1. H. 
Hinterseer (Austria)’ 94,36, 2. D.
^willing (Austria) 95,71, 3. E. Striker 
(Italia) 96,66, 4. H. Blank (Italia) 
96,82, 5. Dan Cristea (România)
96,91, 6. I. Loidel (Austria) 97,93... 
26. Gheorghe Vulpe (România) 
104,81.

Schiorii români vor fi prezenți și 
la următoarele concursuri. Astfel, 
la 9 și 10 decembrie ei vor pârtiei-» 
pa la Obertauern, la prima confrun
tare din cadrul „Cupei Europei1*^

DUPĂ SUCCESUL
Uf LA BARCE1OAIA

(Urmare din pag. I)

formulate de dumneavoastră perso
nal privind perfecționarea procesului 
de instruire și educație de formare 
a tinerei generații, vă 
bile tovarășe secretar 
sîntem angajați plenar 
de continuă înnoire și 
a învățămîntului, de ' _ 
cerințele actuale ale etap 
voltare a societății noastre, de 
gătire a cadrelor pentru e 
zică, pentru sportul de n 
performanță, care să rep 
cinste și demnitate 
noastre în confruntările 
nale.

Pătrunși de misiunea 
ce revine fiecăruia dintre 
didactice și studenți, sîntem hotă- 
rîți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să întâmpinăm marea săr-

Grana'j, același ziar menționează i 
♦,S-au întîlnit doj coloși ai tenisului, 
practicînd însă fiecare un joc dife
rit. Smith — jucător practic, hotă- 
rît, beneficiind de calități fizice ex
traordinare ; Năstase — un artist, 
plin de temperament și impetuozi
tate, Ultimul s-a dovedit a fi mai 
bun, de aceasă dată". Analizînd tac
tica adoptată de Năstase. în finală. 
Ramon Sanchez remarcă foarte just : 
„Pentru a depăși uriașul obstacol 
ce-i stătea. în cale, românul a folo
sit, foarte ingenios, numai mingi ra
zante, joase care l-au depășit pe a- 
merican, în acțiunile sale la fileu. 
După două seturi. Năstase părea si
gur învingător. _ dar lupta s-a pre
lungit, splendidă, prin marea reve
nire. a Iui Smith. Abilitatea româ
nului în retururi și măiestria sa în 
plasarea mingilor au restabilit rapor
tul inițial. Turneul campionilor s-a 
încheiat cu triumful celui mai bun, 
care nu putea fi decît Ilie Năstase".

Un alt ziar madrilen, cotidianul de 
mare tiraj „A.B.C." notează : „In în
trecerea primilor opt tenismeni din 
lume, Ilie Năstase a terminat pe lo
cul întîi. Românul s-a comportat ca 
un autentic campion al campionilor". 
Iar în „Nuevo Diario" se poate citi: 
„A triumfat un mare artist al teni
sului. Turneul campionilor a avut 
un net cîștigător în românul Ilie 
Năstase, care l-a învins în finală pe 
asul american Stan Smith". Croni
carul ziarului „YA“ scrie la rîndul 
său : „Finala a fost splendidă. Pu
blicul a ovaționat, în numeroase o- 
cazii. jocul celor doi corifei ai te
nisului, iar unele mingi au ridicat 
tribunele în picioare. Năstase a fost 
Cu deosebire, strălucitor..."

Ziarele britanice apărute luni la 
Londra, consacră „Turneului campio
nilor” ample cronici ale trimișilor 
lor speciali. Astfel în „Daily Express", 
Frank Roștron remarcă : „Ilie Năs
tase, vrăjitorul român al rachetei, 
s-a revanșat în fața lui Stan Smith; 
pentru cele două înfrîngeri suferite 
în acest an, la .Wimbledon șî în fi
nala Cupei Davis. In primele două 
seturi, el a jucat cel mai bun tenis 
care s-a putut vedea în acest an..." 
Tn. acord cu acesta este și Peter 
Wilson de la „Daily Mirror" în co
mentariul său : „Năstase a fost au
torul celor mai frumoase lovituri, 
care vor rămîne memorabile, din în
tregul meci". Eance Tingay, în 
„Daily Telegraph", notează pe de 
altă oarte : „Smith a servit si voleiat 
destul do. neglijent, dind. prin aceas- 
ța. putină inspirație geniului lui 

foarte

cespre £'

IN GREVA!
de onoare 
noi, cadre

bătoare a poporului n 
aniversare a ReoubliciL 
cese în activi 
dăruim î
ce mui

raportăm iu- 
general că 
în acțiunea 
modernizai e 

legarea, lui de 
de dez-

culorile 
interna

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

Astăzi,derbynlPAHTDS-CIOCALTEA!
înaintea ultimelor două runde, în 

cursa pentru titlu au mai rămas 
practic doi concurenți: Carol Par
tos și Victor Ciocâltea. Ei se vor 
întîlni astăzi, într-o partidă al că
rei rezultat va 
sură, pe noul 
țării.

Ploieșteanul, 
26 de mutări, 
continuă să conducă în clasament. 
Ciocâltea a întâmpinat o rezistență 
mult mai puternică din partea lui 
Șubă, și în cazul puțin probabil că 
va cîștiga, la reluare, 
treruptă într-un final 
plicat și tăios), se va 
jumătate de punct de 
și în această ipoteză, 
albele) are nevoie de o remiză pen
tru a aborda ultima rundă (în care 
îl întâlnește pe Șubă, iar Ciocâltea 
pe Bondoc) cu mari șanse de a in
tra în posesia titlului. Oricum, prin 
felul cum a decurs întrecerea și prin

hotărî, în mare mă- 
campion de șah al

învingător aseară, în 
asupra lui Follert,

partida (în- 
foarte corn- 

apropia la o 
lider. Chiar 
Partos (cu

jocul sorților, finișul turneului se 
anunță palpitant.

REZULTATELE
Grilnberg — Ciocâltea ’/: 
telu — Vaisman '/i—’/z, Wolf — 
Ghizdavu 0—1, Rotariu —> Ghinda 
0—1, Dăneț — Șubă 'A—’A (partide 
întrerupte, reluate dimineața). Run
da a 17-a ; Follert — Partos 0—1, 
Vaisman — Rotariu 1—0, Ghinda 
— Grilnberg ’A—’A, Ungureanu — 
Mititelu i/2—x/t. Ghizdavu — Neâm- 
țu ’A—’A, Nacht — Wolf Uz—1/». 
Dăneț — Bondoc 'Ir-i/t, Stanciu — 
Mozeș 0—1, Stoica — Ghițescu 
'A-’A.

ÎN CLASAMENT : Partos 13, Cio- 
eâltea (1), Ghițescu ll'A, Neamțu 
10’A, Ghinda (1), Stanciu, Mititelu, 
Nacht 10, Ghizdavu (1), Ungurea
nu, Vaisman, Stoica 9>/2 etc.

Astăzi dimineață, întrerupte; 
după-amiază, runda a 18-a.

DE MARȚI : 
" ‘ -’/z, Miti-

Valeriu CHIOSE

DINAMO - AKADEMIK SOFIA
SI I.E.F.S.-SLAVIA PRAGA
(Urmare din pag. 1)

După meciul de campionat susținut 
sîmbătă, în compania echipei Vo
ința, dinamoviștii și-au permis o 
zi de odihnă, apoi luni și marți au 
reluat antrenamentele, insistînd a- 
supra finisării temelor tactice și îm
bunătățirii preciziei aruncărilor la 
coș. Radu Diaconescu, singurul ju
cător ușor accidentat (entorsă), a 
putut fi folosit la antrenamentele 
de luni și marți, astfel îneît evolu
ția lui în jocul cu Akademik este 
certă.

în tabăra I.E.F.S.-uluî domnește 
o atmosferă de optimism. înapoiate 
duminică dimineață de la Satu 
Mare (unde au jucat sîmbătă cu Să
nătatea în cadrul diviziei A), ele
vele prof. Ioan Nicolau au luat par
te la antrenamentele de luni și 
marți, manifestând, ca și în meciu
rile din campionatul național, o de
osebită vervă de joc. Din păcate, 
Viorica Balai și Doina Iftimie, două 
dintre echipierele de bază, nu s-au 
refăcut după accidentele suferite și, 
deci, nu vor putea fi folosite.

PROGRAM, FORMAȚII

Dinamo București — Akademik Sofia, 
sala Dinamo, ora 20. DINAMO : Cernea,

Haneș, Chivulescu, Rotaru, Niculescu, 
Georgescu, Diaconescu, Novac, Visner, 
Dragomirescu, Popa: AKADEMIK : Sa- 
hanikQv, Dimitrov, Golomeev, Doicikov, 
Filipov, Atanasov, Raicev. Radoslavov, 
Șarkov, Pașpalanov. Arbitri : I. Uyguci 
— Turcia și Fr. Walz (Austria); comisar 
F.I.B.A. : I. Anderle (Cehoslovacia). In 
deschidere, la ora 18.30: Voința Bucu
rești — Politehnica București (campio
natul național feminin).

I.E.F.S. — Slavia Praga, sala Construc
torul, ora 18. I.E.F.S. : Pantea, Giurea, 
Salcu, Szabo, Deak, Petrie, Popov, Po
pescu, Tita, Nanu. Petrea; SLAVIA: Si- 
novska, Navratilova, Mazlova, Hibsova, 
Babkova, Pillmayerova, Hrdinova, Pla
tova, Spejchalova, Hrbkova, Jindrova, 
Stejkalova. Arbitri : V. Kostin (U.R.S.S.) 

comisarși S. Kezebir (R.D. Germană) ;
F.I.B.A. : G. Petkov (Bulgaria).

CUM S-AU CALIFICAT
172—132DINAMO — Honka Tapiola 

(95—58 și 77—74)
AKADEMIK — Panathinaikos 

154—141 (76—57 și 78—84)
I.E.F.S. — Spartacus Anvers 

(76—56 și 74—53).
SLAVIA joacă direct în turul al doilea.

Atena
150—109

n

versării proc 
bit nrof. 
vicepreședinte al CNEFS, 
institutului.

Au rostit apoi cuvfntâri 
tovarășii Virgil Cazacu, prun 
junct al ministrului educației si 
vățămîntului, în numele conduc 
ministerului. Anghel Alexe, preșe
dintele CNEFS. George Ciucu, recto
rul Universității București. Gheor
ghe Toca, secretar al Uniunii aso
ciaților studenților din România, Tra
ian Penea, absolvent al IEFS; 
numele studenților institutului 
vorbiț Rodica Bunea.

★
In duDâ-amiaza aceleiași 

sala „Progresul” au avut 
petiții sportive consacrate 
tenarului IEFS.

FOTBALIȘTII PROFESIONIȘTI
FRANCEZI

în 
a

înzile, 
loc com- 
semicen-

(Ager preș)

ȘCOALA SPORTIVA NU 3
INVINCATOARt
LA CICLOCROS

sportivă „Tipograful1* 
interesantă 

dotată cu „Cupa 13 De-

a
întrecere

Asociația 
organizat o 
de ciclocros 
cembrie". La startul alergării s-au 
aliniat aproape 100 de concurenți. 
Traseul dificil a ocazionat un exa
men complet, învingătorii fiind 
obligați să depună eforturi maxime 
pentru a izbîndi. Iată rezultatele :

Biciclete de turism (6 km) : 1. A. 
GÂRDESCU (OLIMPIA) 19:30 ; 2. 
C. Făureanu (Voința) 19:30 ; 3. Gh. 
Preda (Șc. sp. 1) 19:55 ; semi-curse 
(8 km) : 
25:05 ; 
25:05 ;
juniori mici (12 km).: 1. T. CIU- 
METI (ȘC. SP. 3) 35:50 ; 2. I. To- 
tora (Șc. sp. 2) 35:52 ; 3. M. Bonciu 
(Șc. sp. 3) 37:30; juniori mari (16 
km) : ' "
44:05 ; 
44:40 ;
45:05 ; 
45:32 ;
6. N. Cojocaru 
seniori (16 km): 1. DUMITRU STAN
CA (Voința) 41:30 ; 2. Vasile Sele- 
jan (Dinamo) 41:45 ; 3. Petre Dră- 
gan (Voința) 41:55 : 4. Constantin
Ciocan (Voința) 45:05 ; 5. Iosif Biro 
(Dinamo) 45:30 ; 6. Traian Repede
(Dinamo) 50:18.

Pe echipe, primul loc a revenit 
ȘCOLII SPORTIVE NR. 3 — cu 19 
puncte, -urmată de Școala sportivă 
nr. 1 (8 p) și Olimpia (7) p.

1.
2. I.
3. I.

M. CIUFU (STEAUA) 
Dumitru
Nica (Olimpia) 25:07 ;

(Șc. sp. 1)

1. N. VOICAN
2. Gh. Cristian
3. I. Lăzărescu
4. I. Cojocaru

5. T. Burete (Șc.
(Șc. sp. 1)

(ȘC.
(Șc.

(Șc. 
(Șc.

sp. 3)

SP. 3) 
sp. 3) 
sp. 3) 
sp. 2) 
50:15;
51:05 ;

Ion STOICA 
maestru al sportului

*

CENTUPA DUNĂRII" LA BOX
Palatulîncepînd de astăzi, 

sporturilor din Galați găzduiește în
trecerile celei de a IV-a ediții a 
competiției pugilistice rezervată ju
niorilor — „Centura Dunării". Con-

cursul, la care vor lua parte 150 de 
tineri din întreaga tară, se va dis
puta în zilele de 6, 7, 8 și 9 decem
brie.

T. SIRIOPOL, coresp.

seara 
iubitorii sportului cu baJonuI to- 
tund : -Din 10 partide ale etapei a 
17-a a campionatului francez nu 
s-au disputat decît cinci, ea armare 
a grevei fotbaliștilor profesioniști-.

Hotărirea sindicatului profesioniș
tilor francezi — 
organizat de pe 
deci, în cea mai 
tată. Cele cinci 
(Nantes — Nimes 3—0 ; Rennes — 
Nice 3—0 ; Marseille — Strasbourg 
4—0 ; Bastia — Lyon 3—0 ți F.C. 
Paris — Metz 1—11 I) au avut și 
ele de suferit de pe urma grevei. 
Extrem de puțini spectatori au asis
tat la meciuri, dat fiind faptul că 
se știa — din presă — că vor lipsi

poate ce 
continent
mare parte, res; 
partide dispu

nai buni jucători. Au respec- 
integral consemnul echipele 

Nancy, Sedan. St. Etienne, Red Star 
Paris. Sochaux, Angers, Valencien
nes. Bordeaux, Reims și Ajaccio.

Folbaliștii francezi cer îmbunătă- 
țirea condițiilor și drepturilor so- 

■ajoăcea salariilor și — îna
inte de toate — renunțarea la con
tractele pe timp limitat, care îi îm- 
p.edicâ să opteze în orice moment 
la cea mai avantajoasă dintre po- 
s'ri iiă-nle ivite, revendicări care, 
inițial, fuseseră respinse necondițio
nat de către conducerile cluburilor.

Pierderile financiare nu sînt de 
Ioc neglijabile. La orizont se profi
lează o nouă criză pentru fotbalul 
^cocoșului galic". Guvernul francez 
v* trebui — se pare — să ia unele

Un meci cu tribunele goale: 
zervele lui F. C. Paris intîlnesc, 
în fața a numai cîteva sute de 
spectatori, pe Parc de Princes, 
echipa Metz (cu 4 titulari). Scor;

1—11 !
Telefoto : A.P.-Agerpres

precedent încă. Con- 
sindicatul jucătorilor'

măsuri fără 
flictul dintre 
profesioniști și patroni va fi me
diat de către " ■ ~
tar de stat pentru problemele tine
retului și sportului. Acesta l-a în
sărcinat pe colonelul Henry Crespin 
— director în cadrul Uniunii de 
sport franceze — să întocmească 
un dosar complet al revendicărilor 
făcute de greviști.

Deocamdată însă — după cum se 
vede și din fotografia alăturată — 
la greva fotbaliștilor s-au raliat și 
spectatorii, care au golit tribunele 
stadioanelor. Ceea ce, 
poate să-i liniștească 
cluburilor...

Joseph Comiți, secre-

desigur, nu 
pe patronii

D. G.

CAMPIONATE IN
IUGOSLAVIA (etapa a 15-a): Olimpia 

Ljubljana — Dynamo Zagreb 0—0; Sut- 
jeska — Bor 5—3; OFK Beograd — Bo- 
rac Banja Luka 1—0; Sarajevo — Spartak 
Subotița 4—1; Vardar Skoplje — Zelez- 
nlciar Sarajevo 4—1; Radnlcki Niș — 
Steaua Roșie Belgrad 1—1: vojvodtr.a 
Novi Sad — Hajduk Split 3—0: Par-: ran 
Belgrad — Celik Zenika 4—1. Clasament: 
1. Steaua Roșie Belgrad — 24 p: 2. Velez 
Mostar — 20 p (un joc mai puțin dis
putat) : 3. OFK Beograd — 18 p.

OLANDA (etapa a 15-a): Echipa A jaf 
Amsterdam a pierdut în deplasare, c-i 
1—3, în fața formației Sparta Rotterdam. 
Alte rezultate : FC Amsterdam — Feye- 
noord Rotterdam 1—3; AZ 67 Alkmaa: 
NAC Breda 2—2: Etrcelsior Rotterdam — 
F.C. Twente Enschede 0—0: FC den Hrag
— FC den Bosch 0—0: MVV MaasTicht
— Telstar 4—0: PSV Eindhoven — FC 
Utrecht 5—1: GO Ahead — NEC N;Imo
gen 0—1; Haarlem — FC Groningen 1—1. 
Clasament : 1. Feyenoord Roțterdar.1 — 
26 p: 2. Ajax Amsterdam — 24 p; 3. FC 
Twente Enschede — 22 p.

BULGARIA (etapa a 15-a) :
Spartak Sofia — “
stara Zagora - 
Zname Sofia ,2—1 
motiv Sofia 1—0; Spartak Pleven — 
nik 0—0; Spartak Varna — Akad

Levski
- Etîr Trnovo 5—2: Beroe
— ȚSKA Septemvrie k o
-0: Botev Vrața — Loko- ____ . per- 

__--- Akademik 
Sofia 1—0: Dunav Ruse — Cerno M<-re 
Varna 1—0; Cernomoreț Burgas — Tra- 
kia Plovdiv 0—0: Slavia Sofia — Lasko. 
Iambol 3—1: Lokomotiv Plovdiv — Voîov 
Sumen 1—0. Clasament : 1. L’okornotiv 
Plovdiv — 21 p: 2. TSKA — 19 p; 3. Sla
via — 19 p.

SPANIA (etapa a 13-a): Real Madrid 
— Espanol Barcelona 1—0: Oviedo — 
Real Sociedad 1—1: Valencia — Malaga 
2—1; Coruna — Celta Vigo 1—0; Granada

— Gsjon 1—0; CF Barcelona — Las Pal
mas S—1; Burgos — Atletico Madrid 0—1; 
Betis SevEla — Atletico Bilbao o—0. 
Clasament : 1. CF Barcelona — 20 p; 
2. Espanol — 17 p; 3. Real Madrid — 
17 o.

BELGL4 (etapa a 12-a): Antwerp — 
TC IMge 1—1; Lierse — Beringen 3—2: 
Racing White — St. Trond 3—0: FC Bru
ges — Anderlecht 2—0: Diest — Cercle 
Bruges 0—1; Standard Liege — Mechelen 
3—•: Union St Gilloise — Berchem 1—1: 
Beerschot — Crossing 1—0. Clasament: 
1. FC Bruges — "0 p; 2. Lierse — 16 p; 
X Beerschot — 15 p.

SCOTIA (etapa a 14-a): Airdrie — 
Aberdeen 1—1: Arbroath — Dundee Uni
ted 2—I: Dumbarton — Celtic 1—6: Dun
dee — East Five 4—0: Hibernian — Fal
kirk 3—•: Kilmarnock — Patrick Thistle 
2—3: Morton — Motherwell 1—0: Rang=rs
— Hearts •—1: St Johnstone — AYR 
United 3—1. Clasament: 1. Celtic Glasgow
— 25 p; 2. Hibernian — 21 p; 3. Haaits
— 1» D.

ELVEȚIA (etapa a 14-a): Chau»: de 
Fonds — Lausanne 0—4: L 
bourg 1—1: Servette Gen< 
2—0: Sion — FC Base! 2

’Ti
■va — Granse:

EUROPA
PORTUGALIA (etapa a 13-a): Leixoe»

— Unlo Tomar 4—0; Sporting — Barrei- 
rense 5—1; Coimbra — Belenenses 1—li 
Beira Mar — Vltorla Setubal 0—0; Boa- 
vista — FC Porto 1—0; Montijo — Faren- 
se 2—0; Atletico — Guimaraes 0—1; C'UF
— Benfica 0—1. Clasament : 1. Benfica 
Lisabona — 26 p: 2. Belenenses — 19 p; 
3. Sporting — 15 p.

ta; puțină inspirație ____
Năstase. A fost o victorie __ _
netă". în fine. Rex Bellamy de la 
„Times" notează : „Năstase ~ *—1
elegant, corect, inventiv..."

Abia încheiată ediția 1972 
relui Premiu — F.I.L.T., se _____
acum si primele detalii ale competi
ției viitoare. în cadrul unei confe
rințe de presă, care a avut loc la 
New York dl. Geoff Mullis, purtăto
rul de euvînt al firmei britanice de 
asigurări „Comercial Union", care fi
nanțează întrecerea organizată de Fe
derația internațională de tenis 
(F.T.LT.), a anunțat că în scurt timp 
vor fi puse Ia punct toate detaliile 
privind ediția viitoare. D-sa a anun
țat ofieial eă, în anul 19T3 „Turneul 

eare încheie suita
Ioc 
in 

ciș- 
îșî

fost

a Ma-
cunosc

campionilor", 
marilor turnee de tenis, va avea 
la tncepututl lunii decembrie 
S.U.A., la Boston. Ilie Năstase. 
tigătorul ultimelor două ediții,
va apăra trofeul dincolo de Ocean.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX

— Gras she 
Bovs — Ci 
Gali 5—3.
19 p; 2. Wi 
pers ZOricl 

GRECIA

pners Zurich 3—1: Young 
laisso 3—2: FC Zurich — St. 
Clasament : i. FC Basel — 
nterthur — 17 p: 3. Grasshop-

Par(etapa a 1
is 3—1: Aegaleo — Atromitcs

3—0: Panionics — Olympiakos Voios 1—1: 
Fthnikos — Fostir 1—1: Panahaiki — 
Olympiakos Pireu 0—0: PAOK — AEK 
0—0: Kavala — Trika’.a 2—1: Kaîamata 
— Aris 0—0: Serrai — Olvmoiakos Nico
sia 0—0. Clasament : 1. PAOK — 28 p; 
2. Panahaikî — 26 p ; 3. Panionios — 
25 p.

ȘTIRI @ REZULTATE 9 ȘTIRI • REZULTATE
9 La Dakar, în meci 

retur pentru prelimina
riile campionatului mon
dial, selecționata Maro
cului a întrecut cu 
rul de 2—1 (1—1) 
mația Senegalului, 
primul joc scorul a 
egal: 0—0, astfel că fot
baliștii 
calificat

sco- 
for- 

în 
fost

marocani s-au 
pentru faza

următoare a competi
ției.

• La Tbilisi, în ca
drul preliminariilor tur
neului U.E.F.A., s-au în
tîlnit, în primul meci, 
selecționatele de juniori 
ale U.R.S.S. și Turciei. 
Tinerii fotbaliști sovie
tici au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 
(3—0).

• în sferturile de 
nală ale „Cupei ligii 
gleze", 
pool și Tottenham Hot
spur au terminat la ega
litate : 1—1 (după pre
lungiri). Partida a fost 
reprogramată, urmîndca 
învingătoarea să întâl
nească în semifinale 
echipa Wolverhampton 
Wanderers.

fi- 
en- 

echipele Liver-

Maratonul de la Fukuoka (Japonia) a 
fost cîștlgat pentru a doua oară conse
cutiv de atletul american Frank Shorter, 
învingătorul a fost cronometrat pe cla
sica distanță de 42.195 km cu timpul de 
2h 10:30.0. fiind urmat de Farrington 
(Australia) — 2h 12:00,4, Otsuki (Japonia) 
— 2h 14:00.6, Nikkari (Finlanda) — 2h 
14:02.3. Unul din favoriții cursei, austra
lianul Derek Clayton, care deține cel 
mai bun timp mondial în proba de ma
raton (2h 03:33.6). a abandonat Ia km 
25. La startul cursei au fost prezenți 70 
de concurenți.■
Cu prilejul reuniunii cicliste pe velodro
mul acoperit din Zurich, pistardul bel- 
gian Patrick Sercu a stabilit un nou re
cord mondial (profesionist) în proba de 
1000 m cu start de pe loc, cu timpul 
de 1:07.35 (v.r. Harris 1:08,0 — 1957). Un 
nou record mondial de amatori. în pro
ba de 4 000 m. a realizat olandezul Roy 
Schuyten cu timpul de 4:33,52 (v.r. 5:00,3). 
■
Turneul internațional feminin de hand
bal de Ia Katowice s-a încheiat cu vic
toria formației poloneze Sosnika. Echipa 
învingătoare a totalizat 6 puncte și a 
fost urmată în clasament de reprezenta
tiva Poloniei — 3 p (golaveraj 56—29), 
selecționata orașului Berlin — 3 p (45-36), 
si Lokomotiv Mostar (Iugoslavia) — Op. 
în ultima zi a competiției s-au înregis
trat rezultatele : Selecționata orașului 
Berlin — Lokomotiv Mostar 22—9 (12—4): 
Sosnika — reprezentativa Poloniei 15—13 
(8-9).

Reprezentativa masculină de handbal a 
Cehoslovaciei și-a început turneul In 
Norvegia, jucînd la Oslo cp selecționata 
tării gazdă. Handbaliștii cehoslovaci au 

12—10

gat la Byrne, iar Suttles l-a învins pâ 
Lopez. Liderul clasamentului, marele 
maestru sovietic Anatoli Karpov, a re
mizat în numai 18 mutări cu Hort, re
zultat consemnat și în partida Portisch 
— Mecking. Clasament : 1. Kamov
(URSS) 9 p: 2. Keres (URSS) 8 (1) p; 3. 
Portisch (Ungaria) 8 p; 4. Larsen (Da
nemarca) — 7*/i p, etc.

A luat sfirșit turneul internațional de 
tenis de Ia Brisbane, în care proba de 
simplu bărbați a fost cîștigată de asul 
australian Ken Rosewall, care l-a învins 
în finală cu 6—2, 5—7. 6—4, 3—6, 7—5 pe 
compatriotul său Geoff Masters. Partida 
a durat două ore și 50 de minute. în 
finala probei de simplu femei, cunoscuta 
campioană australiană Evonne Goolagong 
a dispus cu 6—0, 7—5 de Glenys Coles 
(Anglia)l Proba de dublu bărbați s-a 
încheiat cu victoria cuplului australian 
Geoff Masters — Ross Case, învingător 
cu 6—2, 6—1, 6—2, 7—6 în fața perechii 
franceze Goven — N’Godrella.

victoria cu scorul deobținut 
(6—5).»
Turneul
Antonio , __ __
tarea partidelor' din runda a 12-a. Ma
rele maestru danez Bent Larsen a hști-

internațional de șah de 
(Texas) a continuat cu

Ia San 
dispu-

In cadrul „Cupei campionilor europeni1* 
la volei feminin, echipa NIM Budapesta 
a întîlnit pe teren propriu formația Lev- 
ski Spartak Sofia, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—2 (15—2, 10—15, 9—15, 15—1, 
15—4). Partida retur se va desfășura la 
10 decembrie, la Sofia. La Haga, în ca
drul aceleiași competiții, formația Dyna
mo Berlin a dispus cu 3—0 (15—4, 15—8, 
15—10) de echipa locală Detrh. Meciul 
retur este programat Ia 10 decembrie, la 
Berlin.

In prima zi a turneului internațional de 
tenis de la New York s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rahim (Pakistan) 
— Myer (SUA) 6—3, 6—3; Pasarell (Por
to Rico) — Turner (SUA) 6—0, 6—1; Scott 
(SUA) — Bengtsson (Suedia) 6—3, 6—4; 
Seewagen (SUA) — Froehling (SUA) 
6—2, 6—3. Favoritul nr. 1 al concursului, 
campionul australian John Newcombe, 
a anunțat în ultimul moment că nu 
poate participa la acest turneu.
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