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PRIMII

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la sectorul de in
dustrializarea lemnului din 
comuna Frasin, județul Sucea
va, s-au angajat ca în cinstea 
aniversării 
peste plan 
în valoare 
cantitate 
rășinoase. x _ _____  __
harnicul colectiv al sectorului 
a reușit să îndeplinească îna
inte de termen toate obligații
le asumate.

La acest frumos succes și-au 
adus o contribuție , substanția
lă tinerii sportivi ai asociației 
„Avîntul", componenți ai echi
pei de oină, participantă la 
campionatul național și jucă
torii echipei de fotbal, care 
activează în grupa I a diviziei 
C, ocupînd un meritoriu loc 
IV la sfîrșitu'l turului.

Ne-a făcut o deosebită plă
cere să întîlnim pe panoul de 
onoare al fruntașilor, în pro
ducție numele unor sportivi, 
cum sint Vasile Tanu,

Republicii să dea 
o producție marfă 

de 2 900 000 lei și o 
de 606 metri cubi 
Spre cinstea lui,

loan

CONCURS UNIVERSITAR

Trelciuc și Filaret Pitișuc, din 
echipa de oină, care își depă
șesc cu regularitate planul de 
producție, primul realizînd o 
frumoasă performanță : 110 la
sută în luna noiembrie !

Oinarii primesc o replică vi
guroasă în această întrecere a 
hărniciei din partea fotbaliști
lor. Astfel, muncitorii loan 
Horga, Grigorie Solcan și Mi
hai Macarenco, de la binale, 
își îndeplinesc cu regularitate 
planul în proporție de 105 la 
sută. Totodată, ei ca și ceilalți 
membri ai echipei, sint nelip
siți de la antrenamentele con
duse de Dezideriu Vaida, unde 
sint la fel de conștiincioși.

La desfășurarea unei munci 
eficiente de educație cu sporti
vii participă nemijlocit tov. 
Gheorghe Jingolea, președin
tele asociației sportive „Avin- 
tul“ Frasin, Iacob Lupescu și 
Vasile Jumnea, membri in 
consiliu, antrenorii echipelor, 
care se deplasează la locurile 
lor de producție, urmărindu-i 

. și ajutindu-i pe tineri în ac
tivitatea lor.

a FILIPOVICI-coresp.
OE ORIENTARE TURISTICĂ
Uniunea asociațiilor studențești 

din centrul universitar Tg. Mureș, 
cu sprijinul clubului sportiv Medi
cina și al comisiei județene de 
turism-alpinism de pe lingă 
C.J.E.F.S., a organizat Ia Tg. Mu
reș, pe dealul Cornești, un reușit 
concurs individual de orientare 
turistică, cu caracter republican, 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie" 
la care au participat S2 de con- 
curenți (55 băieți șl 27 fete) din 
8 centre universitare : Cluj, Ti
mișoara, Brașov, Craiova, Plo
iești, Baia Mare, Hunedoara și 
Tg. Mureș.

Concursul a fost de gradul II, 
băieții avînd de parcurs un tra
seu de 10 040 metri, cu o dife
rență de nivel de 360 metri și cu 
11 posturi de control, iar fetele, 
o rută de 6 400 metri, cu o dife
rență de nivel de 320 metri și 7 
posturi de control.

Pe primele locuri s-au clasat 
următorii : FETE : 1. Maria Biro 
(Centrul Universitar Brașov», *- 
Maria Nicolae (Brașov); 3. Sara 
Tordai (Tg. Mureș); BĂIEȚI: 1. 
Bela TBrek (Cluj), 2. Zoltan De
nes (Tg. Mures), X Petre Koriesl 
(Cluj).
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1NTHECUȚI DE A KADEM1K: 72-75
Ț, partidă dintre campioa- 

asire. Dinamo București 
Akademik Sofia, con

turul II al „Cupei cam- 
ropeni", desfășurată a- 
ila din -Ștefan cel Ma- 
ntanții noștri au pierdut 
rprinzător ia scorul de 
-34).
știi au făcut unul din

tre cele ma: slabe meciuri din a- 
cest SCZC3. Ei au comis nenumărate 
greșeli de apărare, au ratat foarte 
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1 ale oaspeților 
scor minim :

2, Chivulescu

momente de derută 
și au pierdut la un 
72—75.

Au înscris : Haneș
3, Niculescu 2, Georgescu 14, Dia- 
conescu 2, Novac 16, Dragomireseu 
13, Popa 15 de la Dinamo, respec
tiv, Doikov 2, Barzakov 8, Golo- 
meev 24, Sarkov 11, Atanasov 8, 
Dimitrov 18, Raicev 4. Au condus : 
Uyguc (Turcia) și Walz (Austria). 
Alte amănunte asupra acestei par
tide in numărul nostru de mîine.
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Adrian VASILIU

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

Cititorii noștri sint invi
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 
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MANIFESTAM PRILfJUITE

CUPA MINGEA FERMECATA", LA MINIFOTBAL
în fcxalâ s-au întflnit echipele 

claselor a S-a 3 și a 6-a B. Mal 
bine pregătiți fizic și tehnic. jucă
torii clasei a S-a B șx-au surcla
sat adversarii cu scorul de 13—1* 
ctștigind trofeul pus In joc.

Pe parcursul competiției 
remarcat cîțiva jucători cu 
sebite calități : Doru Vișan, 
gil Rad, Alex. Cirjalin — fundași, 
Anghel Nicolae, Gh. Siminic — 
mijlocași, Eugen Bodeș — Teanu 
și Puiu Mihuț — înaintași.

prof. Ioan VLAD

« uon Ift
Lg Școala generală de 1» ari 

’tir.1 1 "cin Hunedoara se pune un 
accent deosebit pe jocul cu balo- 

i nul rotund, el fiind îndrăgit și 
practicat de majoritatea eterilor.

Astfel, din inițiativa detașamen
tului clasei a VH-a B (coman
dant, pionierul Doru Vișan) a fost 
organizată întrecerea de minlfot- 
bal dotata cu „Cupa mingea fer
mecată", manifestare închinată 
aniversării a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii. Au partici
pat 10 echipe, competiția desfășu- 
rîndu-se sub formă de turneu eli
minatoriu.

s-»u 
deo- 
Vir-

esse ilixfcil ec 
-A prtSUl

Cupa canxpsonilor europer 
„Trofeul ziarului Naroden 
Ir.-.-zătcare ta primul tur 
mapei Maccabf Tel Avîv (jS 
feroviarele au de înfruntat, 
un adversar mult mai valo 
Vozdovac Belgrad, câmpie, 
siavîei. finalista a ediții 
(1,71—1972) a Cupei cupeli . 
formație patru jucătoare din reprezen
tativa participanta Ia campionatul euro
pean din Bulgaria (Kalenici, Iovauovici, 
Katici, Trajkovska).

în vederea acestei dificile confruntări, 
elevele antrenorului Sigismund Ferencz 
s-au pregătit cu multă sirguință, iapt 
evidențiat și de buna evoluție avută du
minică, în meciul cu Politehnica. In 
plus, Rapid va beneficia și de aportul 
Ilenei Gugiu (care are drept de joc in

I.E.F.

rul secund al
de t

ni do*:atâ r
Spori--Sofa

r asiip1ra fo:r-
>—48 și 51—41).
. de asxâ da
>ros și an un ie
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și Doinei Prăzaru (revenita, ta 
de la Craiova) care vor intari 

Ețla! potențialul formației. Singura 
>nibflâ este Doina Staneu. facă ne
tă după operația suferita la ge-

Meciul se dispută fa sala Ciulești, de 
la ora 1». Loturile echipelor : RAPID : 
Racoviță. Suliman. Nicola. Gugiu. Pră
zaru. Basarabia. Ion. Tal, Bohm. El. Paj- 
tek. Ec. Pajtek, Găescu ; VOZDOVAC: 
Kalenici. Iovanorici. Giurullci, Trajkovs
ka. Vulicievici, Katici, Malenovici, Kovrl- 
ja, Boșkovici, Burisici, Krstici. Tanievici, 
Circici. Stoisici. Arbitri : V. Kostin 
(U.R.S.S.) și S. Stoianov (Bulgaria); co
misar F.I.B.A. : V.*Șeremota (Polonia).

★
Tot astăzi au Joorâouă partide in cadrul 

diviziei feminine A: • Constructorul—Sănă
tatea Satu Mare (sala Constructorul, ora 
16) și Universitatea Timișoara — Voința 
Tg. Mureș.

n

son
a condus în majorita- 

ica nmpuiui, uneori chiar la dife
rențe de 12—15 puncte. Aplicind 
presingul in repriza secundă, Dina
mo a reușit să echilibreze situația 
de pe tabela de marcaj iar, la un 
moment dat, să preia chiar con
ducerea (47—46 în min. 28). Jucă
torii săi nu au reușit, însă, să pro
fite și în continuare, de cele cîteva

is în r

PUNCT DE PLECARE lNTR-0 DEZBATERE PRIVIND AMPLITUDINEA Șl EFICIENȚA

REZERVORULUI DE PERFORMERI Al ATLETISMULUI NOSTRU

ȘCOALA SPORTIVĂ DE ATLETISM RAPORTATĂ 
LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE

Marin Iordan, elev al Școlii sportive de atletism, și-a înscris în acest an 
in palmares primul titlu de campion national de seniori.

1. Producția din acest an

Pentru cei dornici să con
tribuie la elucidarea unor im
portante probleme, trei între
bări:

școlii — 26 de atleți tineri soli-a - 
citați la marile cluburi — este suficientă?
2. Care trebuie să fie aria de selecție?
3. Reprezintă actualul sistem de normare a activității profe
sorilor in domeniul performanței, un etalon real al muncii lor?

Ultimul articol publicat de ziarul 
nostru în cadrul retrospectivei 1972 
se intitula: „Școala — unitate de 
bază a atletismului românesc". Im
portanța acestei teme ne determină 
să' o aprofundam, propunînd dezba
terii specialiștilor locul actual al 
rețelei specializate școlare în reali
tatea atletică. începem prin a adu
ce în atenție activitatea unui im
portant nucleu al acestei discipli
ne sportive, din țara noastră, prima 
unitate specializată — Școala spor
tivă de atletism din București.

înființată în toamna anului 1968
— prin comasarea secțiilor de atle
tism ale celor trei școli sportive 
existente în acea perioadă în Capi
tală, din luna septembrie a acestui 
an adăugîndu-i-se și secția școlii 
sportive „Energia" — Școala spor
tivă de atletism reprezintă, după 
cum ne-a și relatat prof. Eveline 
Ghimpu, directorul de studii, cea 
mai masivă concentrare de forțe a 
atletismului nostru. Afirmația este 
valabilă atît în ceea ce privește nu
mărul dc antrenori — 25 — în ma
joritate profesori de educație fizică, 
cit si în privința numărului
— 1200.

înainte de a pătrunde în 
ra organizatorică a școlii,

de elevi

structu- 
să tre

în revistă „recolta" din acest 
principalei „gospodării" a atle-

cern 
an a 
tismului de performanță pentru ju
niori din România : 20 locuri I,
17 locuri II. 16 locuri III la cam
pionatele republicane pentru juniori 
(I. II, și III), 37 recorduri naționa
le de juniori, 163 de atleți cu cla
sificare sportivă (10 cat. I seniori,

Paul SLAVESCU 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 2-a)

10. DE IARNA DIN 1976 LA INNSBRUCK!
Faptul, aproape fără precedent in istoria Jocurilor Olimpice de iarnă, ca 

un oraș "desemnat ca organizator să forfaiteze cu trei ani înaintea startului olim
pic, a creat o situație specială. La ora actuală se fac diferite speculații privind 
șansele viitorilor candidați în locul Denver-ului. in majoritatea articolelor apă
rute in presa apuseană, numele orașelor Innsbruck — Austria. Garmisch Partenkir- 
chev — R.F.G., Oslo — **--■— t, _
Canada, Lake Placid 
rează cel mai frecvent în calculul

QQQ 
ofîmpia

Elveția, Vancouver — 
Italia și altele jigu-

însuși președintele F.I.S., Marc 
Hodler, cu toate că se abține să-și 
arate preferințele, adaugă la lista 
și așa numeroasă a candidaților 
localitățile Tampere — Finlanda și 
Cortina d’Ampezzo — Italia. Evi
dent, în foarte scurt timp, C.I.O. 
va decide.

Totuși, este greu de crezut că 
cineva își ya asuma răspunderea

Norvegia, St. Moritz, Sion —
S.U.A., Madona di Campiglio — 

pro babilităților.
organizării Jocurilor 
scurtă care a mai rămaș, fără o 

corespunzătoare 
experiența nece-

în perioada varianta
bază materială 
existentă și fără 
sară.

Iată pentru ce 
mai găzduit întrecerile olimpice, 
și în primul rînd Innsbruck-ul, au 
prima șansă.

Nu este lipsită de interes nici

orașele care au

ca unele discipline să se 
desfășoare în Alpi, iar 
Scandinavia. în 
Oslo întrunește, 
bruck cele mai 
Dar, este greu de

această 
alături 
multe 

presupus

altele in 
situație, 

de Inns- 
adeziunt 
că C.I.O.

ION MATEI

(Cun.muare m pag, a 4 a)

tivă, factor activ in făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, prof. univ. Florența Rusii — 
Pregătirea politico-ideologică, com
ponentă fundamentală a formării 
specialiștilor în educație fizică și 
sport, prof. univ. dr. Mihai Epu- 
ran — Știința activităților corpora
le, prof. univ. dr. Andrei Iliescu — 
Contribuția științelor medico-biolo- 
gice la formarea profilului absol
ventului I.E.F.S., prof. univ. Lau- 
rențiu Bran și prof. univ. Ion Și- 
clovan — 50 de ani de gindire me
todică și de cercetare științifică în 
I.E.F.S., conf. univ. dr. Emil Ghibu 
— Organizarea și conducerea știin
țifică a activității de educație fizică 
și sport în anii Republicii.

intr-o atmosferă de entuzi- 
prcfundâ recunoștință pen- 

te pe care tovarășul 
AE CEAUȘESCU a făcut-o 

și cadrelor didactice ale 
Mesaj o-

Ieri 
asm î 
tru marea cil 
NF 
studenților 
I.E F.S., adresindu-le un 
norant, au continuat manifestările 
prilejuite de aniversarea Semicen
tenarului Institutului de educație 
fizică și sport.

Iată citeva din acțiunile care au 
întregit, ieri, caracterul 
al acestei aniversări.

Șl

sărbătoresc

• Dimineața. în sala 
tați, s-a desfășurat c 
comunicări și referate științifice de
dicată celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii și Semicen
tenarului I.E.F.S. Au prezentat ex
puneri ; prof. univ. dr. Leon Teo- 
dorescu — Educația fizică și spor-

de festivi- 
sesiune de

Multipla noastră campioană, Maria Alexandru, a fost prezentă la Paris 
în două finale

MARIA ALEXANDRU. ANTON
CAMPIONI INTERNAȚIONALI Al FRANȚEI

PARIS, 6 (prin telefon). După cum 
se spune aci, niciodată sala Couber
tin n-a fost arhiplină la un concurs 
de tenis de masă, așa cum s-a în- 
tîmplat aseară la finalele actualei 
ediții a campionatelor internaționa
le ale Franței.

Echipierele României, Maria Ale
xandru și Carmen Crișan, au fost 
prezente în două finale, împreună 
în proba de dublu fete, iar Maria 
Alexandru, avînd partener pe Sti- 
pancici, în proba de dublu mixt. 
Surprinzător în raport cu buna com-

portare anterioară, Carmen Crișan 
nu s-a acomodat de loc cu lovitu
rile de topspin pline de .efect ale 
adversarelor, Magos și Molnar, cu
plul nostru Alexandru, Crișan pier- 
zînd cu 3—0 (8, 14, 19).

In finala probei de dublu mixt, 
insă, Maria Alexandru și-a văzut 
încununate eforturile și măiestria — 
conjugate, desigur, cu cele ale tradi
ționalului ci partener. Știpancici — 
intrînd în posesia trofeului după ce 
au învins cuplul Radberg-, Person 
cu 3—0 (19, 16, 14). Dublul Alexan-

| •. . ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL
actualul

Continuăm ancheta noastră, publicînd părerile unui fost internațional al anului 1933, 
antrenor ANDREI ȘEPCI.

1.
2.
3.

Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale ? .
Cum vedeți îmbunătățirea jocului tricolorilor?
Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei maxime, in mai 1973 ?

2 îmbunătățirea jocului nu ri
dică probleme de structură a 
jocului. Eu rămin la părerea 

că stilul de joc al echipei noastre 
este cel mai potrivit față de jucă
torii de care dispunem și față de 
raportul de for(e existent în fotba
lul european. îmbunătățirea depinde 
de rezolvarea stării psihice — voi 
susține acest lucru cu tărie, chiar 
cu riscul de a mă repeta — și de 
operarea cîtorva schimbări — pu
ține la număr — în posturile defi
citare, acestea fiind mai ales cele 
ale fundașilor laterali. Necazul cel 
mare e că, în mod cu totul inex
plicabil, pe aceste posturi lipsesc 
valorile capabile să-i înlocuiască, 
eventual, pe titulari. Adevărul e 
că numărul jucătorilor noștri de 
valoare este foarte restrîns. îmi 
aduc aminte că, acum... 40 de ani, 
cînd am ajuns în echipa națională, 
am avut de înfruntat concurența 
a încă șase portari. Vă mărturisesc 
că s-a procedat la adevărate trialuri 
ale portarilor. Cert este câ în ve
chile echipe naționale erau mult 
mai mulți jucători apți să îmbrace

1 Evoluția modestă din această 
toamnă era de prevăzut. Pen
tru mine, care trăiesc de vreo 

50 de ani în fotbal, era limpede că 
marile încercări din jocurile cu Un
garia, care vizau o performanță fără 
precedent în istoria fotbalului nos
tru — calificarea în primele patru 
echipe ale Europei și obținerea li
nei victorii în fața unei „naționale” 
pe care n-am învins-o niciodată — 
vor sfirși prin a crea o stare de 
oboseală psihică. De altfel, acest 
capitol al oboselii psihice, al im
portanței ei în randamentul unei 
echipe, deseori subapreciat pînă as
tăzi, a ieșit la iveală, cu multă cla
ritate, și în recentul turneu al cam
pionilor de... tenis. Echipa noastră 
națională a trecut greu peste elimi
narea din Turneul final al cam
pionatului Europei și faptul că a 
fost doar la un pas de această per
formanță, cu totul ieșită din comun, 
a complicat și mai mult lucrurile, 
stînjenind mobilizarea forțelor pen
tru o nouă competiție,

tricoul. Spunînd asta, vreau să scot 
la iveală și mai mult rezultatele bu
ne ale echipei naționale, de astăzi, 
incomparabile cu cele ale altor e- 
chipe naționale, din istoria fotbalu
lui românesc. Nu-mi place să i- 
dealizez trecutul fotbalului nostru, 
deși sînt un' jucător „de pe tim
puri”, care a apărat la Balcaniada 
victorioasă din 1933. Știu foarte 
bine că fotbalul de astăzi este in
finit mai greu — de astă dată 
vorbește antrenorul din mine. Știu 
foarte bine că obligațiile de astăzi 
ale jucătorilor sînt infinit mai mari 
decît ale celor de pe timpuri. Mă 
simt obligat să spun toate astea 
pentru a încerca să conving că re
prezentanții acestui sport foarte, 
foarte greu, care este fotbalul, tre
buie tratați cu mai multă eleganță, 
remfnțîndu-se odată pentru totdea
una la ironiile penibile care nu fac 
decît 
logic.

să agraveze complexul psiho-

Nu văd nici o măsură speci
ală. Măsurile speciale neveri
ficate sint arme cu două tă- 
Sînt pentru un lucru de in-

• După audierea expunerilor și 
comunicărilor, tovarășul Anghel A- 
lexe, președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
a înmînat (diploma de onoare 
distincții 
didactice

și 
pentru merite unor cadre 
ale I.E.F.S.

® Tot 
vizitarea
I.E.F.S., în cadrul căreia au fost ex
puse fotografii, diplome, fanioane, 
medalii, alte trofee sportive, toate 
oglindind realizări obținute în di
ferite etape de dezvoltare a Institu
tului. Vizitatorii s-au oprit îndelung 
în fața panourilor în care erau pre
zentați' cei mai valoroși performeri 
ai I.E.F.S., precum și antrenorii care 
de-a lungul anilor au realizat suc
cese deosebite.

ieri a fost programată și 
expoziției retrospective a

• Ieri la prînz, sala de festivi
tăți a găzduit o emoționantă reîn- 
tîlnire a diferitelor promoții de ab
solvenți ai Institutului. Sint, deși-

(Continuare in pag. a 4-a)

STIPANCICI
LA DUBLU MIXT
dru, 
lă 
cu 3—0.

Iată ultimele rezultate înregistra
te în celelalte probe : simplu fe
mei 
hâzi o—a , aai — oui cen-iu
3—0 ; finala : Hu Iu-lan — Cian Li 
.3—1 ; simplu bărbați,
Jonyer—Johansson 3—0 ; Bengtsson
— Știpancici 3—1 ; finala : Jonver
- Bengtsson 3—0 (18, 14, 14) ; du
blu băieți, finala : Bengtsson, Jo
hansson — Știpancici, Surbek 3—0.

Știpancici trecuse in semifina- 
de Ho Ciu-pin, Hu Iu-lan

— semifinale : Hu Iu-lan—Kis-
3—1 ; Cian Li — Sui Cen-iu

semifinale :

Astăzi răspunde

fostul internațional

■ *0 o—;

ANDREI ȘEPCI

tensitate la cluburi. Și mai sint, 
din experiență, pentru întărirea con
trolului. în această iarnă, cluburile 
care dau jucători echipei naționale 
trebuie să aibă pe lingă ele, a- 
proape în permanență, cite un an
trenor federal menit să se ocupe 
în mod cu totul special de jucăto
rii selecționabili.

Cred, în continuare, in echipa 
noastră națională.
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SPORTULUI

iAKCSY

Galațiastăzi la

conipeupo 
gacismui

Tinărul portar Kelemen (S. C. Miercurea 
vegheat de coechipierul său Vacar. Din 
Sgincă și Pană, ambii Dinamo. Fază din 
rea Ciuc, disputat in turul anterior al

SPECTE PRIORITARE
ÎN MEDICINA Șl

PSIHOLOG!
Analiza performanțelor sportive 

contemporane subliniază pregnant că 
ameliorarea acestora se face la o 
scară din ce în ce mai redusă, da
torită generalizării antrenamentului 
științific, care a epuizat aproape -. >a- 
te subtilitățile, accentul mutindu-se 
pe perfecționarea și prelucrarea 
tențialului biologic al sportivului. 
Numai o cunoaștere perfectă a I mi
telor funcționale ale orgar.'.s—..
mai poate ajuta creșterea, fără ri<: -r; 
a acestor performanțe.

In aceste condiții, ni se pare util 
să schițăm modul și locul in care 
medicina și psihologia poc interveni, 
util și uneori decisiv, in știința com
plexă a sportului.

La baza activității sportive — și 
datele noastre se vor referi mai ales 
la sportul de performanță — trebuie 
pusă o vastă și complexă acțiune de 
selecție a cadrelor cu aptitudini spor
tive. Ne obligă la aceasta, rarefie
rea loturilor noastre reprezentative ca 
și necesitatea de a obține sportivi de 
performanță In cel mai scurt timp 
și cu cea mai mare economie de 
mijloace. Actul acesta de selecție în
seamnă la început, de fapt, funda
mentarea teoretică a aptitudinii spor
tive în ceea ce are ea general și a- 
poi diferențiat pe ramuri de sport 
și ar putea fi realizat pe baza ela
borării unor profiluri în care alături 
de criteriile metodico-pedagogice, un 
■loc decisiv să revină criteriilor bio- 
logice-funcționale, biomecanice, antro- 
pometrice și psihologice. Brigăzi in-

se pare 
caracteriza di 

momentelor citi 
xoresia lui in kg sau 
fel îneît și alimen- 
să se organizeze ți- 

aceasta. Refacerea s-ar 
acest fel tot pe ramuri 
cadrul refacerii, un loc 
ocupa metodele de des- 
ce se poate elabora nu-

cLparea ce a 
rențiat efort 
pini la a avea 
ealoriL In «sa 
tația și somr 
nind cont de 
diferenția In 
de sport. In 
principal l-ar 
obosire, ceea 
mai pe baza cunoașterii consumului 
energetic din aceste eforturi și a 
răspunsului organismului la ele, mai 
ales pe plan umaral. O fundamentare 
judicioasă și diferențiată a refacerii 
organismului va trebui să se refere 
și la utilizarea unor mijloace de sus
ținere a efortului cu ajutorul unei 
medicații complexe, fiziologice, care 
să grăbească desebosirea. Ar fi po
sibil, de asemenea, să discernem In
tre o meditație energogenă (cu rol 
în producerea energiei), de refacere 
a fenomenelor de membrană, de dez
intoxicare de caiaboliții (produsul de 
efort) de efort, de refacere a spații
lor și ingredientelor hidroelectroliti-

di

SE DISPUTĂ PARTIDELE

terdisciplinare putea deplasa
pentru detectarea și selecția aptitu
dinilor sportive folosind un laborator 
mobil dotat în acest sens, apelînd 
pentru partea organizatorică la fede
rații, consilii județene, organizații 
obștești etc. După efectuarea selec
ției, vor trebui luate în considerare 
problemele complexe privind evolu
ția și încadrarea socială a acestor 
elemente.

încă din acest moment al selecției, 
medicina și psihologia trebuie să-și 
educă contribuția în elaborarea unui 
complex diagnostic al stării de să
nătate. Diagnosticul stării de sănăta
te trebuie însoțit și de diagnosticul 
funcțional al capacității de adaptare 
la efortul aerob și anaerob pentru a 
crea referința necesară aprecierii e- 
voluțieî procesului de antrenament. 
Preocuparea privind diagnosticul stă
rii de sănătate va fi menținută în 
permanență și actuala formulă a exa
menelor în circuit e satisfăcătoare.

Din acest domeniu, medicina și psi
hologia trebuie să se deplaseze spre 
procesul de antrenament, spre dina
mica acestuia și să participe în per
manență la elaborarea parametrilor 
biologici necesari organizării acestui 
antrenament, parametri privind in
tensitatea, periodicitatea, momentele 
de formă sportivă.

Această deplasare a medicinei și 
psihologiei spre dinamica antrena
mentului necesită, de asemenea, ela
borarea unor scheme complexe de ex
plorare din care nu mai pot lipsi 
metodele referitoare la aoaratul car
diovascular, aparatul locomotor, acti
vitatea nervoasă, folosind criterii o- 
ferite de fiziologie, biochimie, bio
mecanica, psihologie etc. Și in ela
borarea acestor criterii, se impune 
sublinierea ideii de diferențiere a 
Sor. pe ramuri de sport.

în cadrul acestor explorări cu ca
racter de expertiză, deci leeate de un 
anumit moment sau perioadă din an
trenament. în vederea dobir.dirii for
mei sportive și apoi a performanței, 
medicina și psihologia trebuie să a- 
corde un rol deosebit indicațiilor^ pri
vind instalarea stării de oboseală.

ce (apa și sărurile din organism). 
Dată fiind reversibilitatea acestor 
procese e posibil de intervenit în rit
micitatea lor, grăbind restaurarea fi
ziologiei de repaus. Spre deosebire 
de cei care exclud în totalitate mo
dalitatea medicamentoasă de influen
țare a performanței, susținem că mij
loacele de atenuare a unor dezordini 
ergotrope (turburări la nivelul siste
mului nervos simpatic) sau de îmbo
gățire a substratului energogen ca și 
acelea cu care s-ar putea influența 
reacțiile decisive pe plan metabolic 
în viteza lor de desfășurare și în' 
aspectele lor cantitative, ar putea 
perfecționa răspunsul organismului la 
efort și duce la deplasarea 
lor" performanțelor tot 
ziologiei normale.

Medicinei, mai ales, 
într-un anume fel, le 
importante în domeniul curativ 
profilactic privind patologia sportu
lui. Nu se poate concepe sport de 
performanță fără o anume patologie 
care se referă la toate sistemele și 
funcțiunile solicitate în acest efort. 
Preocupările în acest sens ar putea 
duce la elaborarea unor măsuri care 
să întîrzie instalarea aspectelor pa
tologice, să realizeze o diminuare a 
intensității lor ți eventuala tratare a 
acestor procese în ceea ce mai «u 
reversibil.

Sublinierea sumară, cu caracter 
doar de enunț a aspectelor priori
tare în medicina și psihologia actua
lă a sportului, reprezintă in fapt o 
invitație la discutarea amănunțită a 
acestor aspecte șl mai ales la elabo
rarea de date și măsuri care să se 
dovedească utile în practica medirn- 
sportivă. Antrenorul, metodistul, vor 
elabora alături de medic si psihpiog 
acele complexe metodologice care să 
nuanțeze optica referitoare la antre
nament și performanță. De aceea in
vitația noastră se adresează tuturor 
specialiștilor preocupați de această 
problematică.

dr. ION ȘTEFAN 
sectorul de medicina și psihologia 

sportului din C.N.E.F.S.

.limite- 
în cadrul fi-
și psihologiei 
revin sarcini

Și

Miercurea
TURULUI AL

Ciuc
TREILEA

AL CELOR DOUĂ CRUPE DIN DIVIZIA A
Cele mai bune 8 echipe de Lachei 

din (ara noastră, separate în doua 
grupe valorice ale diviziei A. iși 

începe azi la Galați și Miercu- 
Ciuc întrecerea din cadrul ce

de al treilea tur al campiona’.u- 
republican. Meciurile ce vor avea 
cu acest prilej se anunță decse- 
de Indîrjite. deoarece întrecerea 

programează in continuare numai 
alte două tururi, ceea ce face ca 
partidele de la Galați și Miercurea 
Ciuc, aflate — după cum se vede — 
la răscrucea disputei, 
ritoare în lupta din 
două grupe.

O problemă pe care 
te jocuri și interesul

să fie 
cadrul

o ridică 
cu

A HOTĂRIT PARTIDA

însemnări din sala finalei

CIOCĂLTEA - ȘUBĂ

SOARTA CAMPIONATULUI ?
o paruCă anuu.e 

CC2 nSl
» poate fii supers nn jfieâtor <Se 
itr-o asemeoea de tortarA*
jolcgică a trecvt C--ocă?.ea în imitai* 

rea cu Șubâ. dm mrxla a 17-a a canxru>- 
atulux naponaL
Deținâtoru. tulului, ultimul ur-

țor al 1 ide v î plutonua -n-ș-*-*
». dar răsfirat încet- încet- pe drums. 
câ are neapărat nevoie de victorie 
ru a se menr-ne, practic, in cursă-- 
încercat jucător de turneu, ii era 

lut clar că Partos va obține un 
ict la FoUbert- incapabil sâ opună o 
stență crt de cit senoasa tenacelui 

și experimentatului maestru ploieștean. 
Motiv pentru care. Ciocâltea a abordat 
partida cu Șubâ conducindu-se după de
viza clasică a marilor luptători : . 
Cezar, aut nihil El a obținut (cu 
bele) o bună poziție in fața .apăs 
franceze* alese de adversarul său. a 
crificat — cînd trebuia — o calitate dar, 
în momentul culminant al întrecerii, a 
ignorat o excelentă mutare de apărare 
a negrului, prin care acesta a reușit să 
se salveze.

APAR.KREA FRANCEZA

elibera calul de apărarea cimpului g2.
s. r-.gurul contra;oc al negrului) IJ—Dal 
<I~.eur- -nea d^mei pe flancul sting, de
parte de cî.~ipui real al operațiunilor, 
tse doar o pierdere de vreme). 2#.h3 
CS. ÎLCg5 Ng7. Z2.14 DeS (Confirmarea 
a ceea ce arătam puțin mai sus : dama 
revine de unde a plecat). 23.Cgf3 Dct, 
ît.Ces Ctei, Zi.(:e5 Cdt, 26.04 N:el, 27. 
Dte» K (Prin ultimele mutări, albul ți-a 
accentuat presiunea, obllglndu-și adver
sarul la o apărare grea. Totul este pregi-
t. t pentru atac). 2».e:rt N:K. 25.Net Tcrt8,
Sa.Ngt Cei. 31.Del Dg7, 32-Tedl al, 33. 
Tti h*. 34.T ! (Acest sacrificiu de ca
litate este, probabil, cistigător) 34... D:ts 
33.T11 De7, 3C.d:c5 1 h:g4 (forțat) 37.c:bt 1

hotâ- 
celor
aces- 

._ ____ . ______ care ele
sint așteptate este aceea a discipli
nei, capitol la care formațiile noas
tre fruntașe s-au arătat chiar de la 
începutul acestui sezon destul de 
deficitare. în acest sens, nu încape

Intrînd in sala de box a Școlii 
sportive din Constanța, te întimpină 
a ordine și o curățenie exemplară. 
Descoperim cu plăcere un echipa
ment modem, șase saci cu 
un ring înălțat, o mulțime 
rate auxiliare, saună, baie, 
tiar spațios.

Zilnic, 30—10 de tineri, 
școlilor profesionale si ai 
locale, trec pragul sălii pentru a-și 
însuși cite ceva din experiența fos
tului boxer Adrian Teodorescu. ta 
prezent profesor de educație frică- 
fn ce: d-o: ar.: de ctad d:r..ează acti
vitatea t.rjer.lar pu£ustt cacetân- 
țeni. antrenorul Teodorescu a ob
ținut citeva succese, printre care 
ciștigarea campionatului r-a'.:ooal ai 
școlilor sportive la juniori mari. 
titlul de campion de juniori la 
„mijlocie mică* (Mircea Alexan
dru). două locuri trei cucerite con
secutiv ta 1971 și 1972 prin Ga
briel Masca».

Pe plan local, elevii antrenorului 
Teodorescu domină categoric toate 
competițiile. în meciurile interna
ționale susținute. reprezentanții 
Școlii sportive au înregistrat victo
rii în fața echipei similare din 
Vama și a selecționatei Moraviei 
(din Cehoslovacia).

s:p, 
de apa- 
un ves-

elevi ai
licee’.or

ȘCOALA SPORTIVA DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

37 cat. II seniori, 55 cat. III seniori, 
61 cat. juniori). Echipa Școlii spor
tive de atletism (deși alcătuită nu
mai din juniori) a cîștigat o serie a 
campionatului interjudețean, recu
cerind astfel dreptul de a participa 
la divizia A, pe care o părăsise în 
1971. în sfîrșit, în această toamnă, 
școala a dat dezlegare pentru mari 
cluburi unui număr de 26 de atleți 
și atlete, majoritatea cu categorii 
superioare de clasificare. E mult ? 
E puțin ?

Față de 1971, bilanțul actual pare 
mai slab — exceptînd, desigur, pro
movarea în prima divizie dar exis
tă — ce-i drept — și unele cauze 
obiective. Numărul celor care ur
mează a-și continua cariera atleti
că la alte cluburi ni se pare prea 
mic. Cei 26 — un atlet pe... cap de 
profesor, sau invers dacă vreți — 
reprezintă toată generația lui 1954 
(fete) sau 1953 (băieți)'care a înche
iat acum această școală. Ne punem 
întrebarea : ce se întîmplă cu cei
lalți, care nu au fost solicitați de 
vreun club ? Au sau n-au, intr-ade
văr, valoare competitivă pe plan 
intern ? întrebarea nu poate căpă
ta. credem, răspuns la nivelul Școlii 
sportive de atletism. Este o pro
blemă generală a atletismului ro
mânesc. Aici, la încheierea vîrstei 
junioratului — vîrstă la care nu 
toți practicanții atletismului și-au 
dezvăluit întregul ■ potențial sau 
capacitățile de progres — atletis
mul nostru suferă pierderi serioase. 
Uneori pierderile nu sînt definiti
ve, deși, după o întrerupere chiar 
numai de un an a activității (pen
tru examene de absolvire sau de 
admitere) este greu să revii la ni
velul inițial, dar să-l mai și depă
șești !... Avem destule exemple de 
juniori valoroși care nu s-au mai 
realizat și la vîrstă maturității. Dar, 
repetăm, numărul celor care încheie 
in anonimat ciclul de pregătire în 
cadrul școlilor sportive la atletism 
este mult prea mare, iar cuantumul 
acestor pierderi poate fi cu greu 
estimat.

Spuneam că cei 25 de profesori 
ai Școlii sportive de atletism au în 
pregătire 1 200 de elevi, unii deja 
cu clasificare, iar alții abia „can
didați" în atletism. Aceștia din ur
mă, de altfel, dețin ponderea prin
cipală în efectivul total al școlii. Ei 
formează categoria începătorilor, 
care este și cea mai fluctuantă. 
Pentru că vorbim de grupele de în
cepători, este necesar să abordăm 
și problema selecției. Se știe, pro
cesul selecției este deosebit de im
portant, el poate determina de la

început, caracterul muncii viitoare 
a antrenorului, făcînd-o rodnică sau 
sterilă. 65—70 la sută din elevii 
școlii sînt selecționați în urma asis
tentelor la orele de educație fizică 
din școli generale 
fiind recrutați în 
concursuri școlare, 
de ciudat, aria de 
sportive de atletism — școala care 
reprezintă, după cum am spus, prin
cipala pepinieră a atletismului din 
Capitală — se reduce la două car
tiere : Balta Albă și bulevardul 
Muncii, adică cele aflate in vecină
tatea stadionului „Viitorul" unde 
își desfășoară activitatea 16 din 
profesorii S.S.A. (cealaltă bază -pe 
care o are la dispoziție — gratuit 
— școala, este stadionul Tineretu
lui, unde lucrează 9 profesori, dar 
situată — după cum ni s-a spus — 
într-o zonă unde atletismul are mai 
puțină priză printre copii). De alt
fel, este o dorință a conducerii 
școlii de a-și lărgi suprafața de cu
prindere prin obținerea accesului și 
la alte baze bucureștene — în aer 
liber sau acoperite — întrucît, la 
nivelul grupelor de începători exis
tă multe renunțări tocmai din cau
za timpului pierdut cu deplasările 
de la un capăt la altul al orașului.

După un an de stagiu la începă
tori, atleții trec în grupele de avan
sați. Stagiul poate fi mai scurt în

și licee, restul 
urma diferitelor 
Oricît ar părea 
selecție a Școlii

cazul unor aptitudini deosebite, la 
fel cum și trecerea de la avansați 
la grupele de performanță poate fi 
mai rapidă, avind in vedere același 
criteriu. Grupele de performanță 
cuprind atleți care au obținut cla
sificare sportivă. La Ș.S.A. poate 
avea grupă de performanță fiecare 
profesor ai cărui atleți „valorează" 
180 p. (punctajul se acordă după un 
sistem potrivit căruia categoria I 
seniori înseamnă 50 p, cat. II se
niori 40 p etc.). în 1972, 13 profe
sori au avut grupe de performanță 
la Școala sportivă de atletism. Nu 
credem, însă, că un asemenea sis- 

item relativ de normare poate con
stitui un etalon de apreciere a acti
vității unui antrenor, și, în special, 
a eforturilor lui de plasare pe or
bita performanței a viitorilor atleți.

Evident că acest sumar tablou al 
Școlii sportive de atletism din Bucu
rești este departe de a înfățișa în
tregul peisaj al unităților școlare 
cu profil de atletism. Iată de ce ne 
și propunem să prezentăm într-un 
număr viitor al ziarului cealaltă 
unitate de bază din acest sistem — 
Liceul Central Experimental de 
Atletism din Cimpulung Muscel — 
ambele constituind punctul de ple
care al anchetei noastre pe margi
nea rolului și locului școlilor de 
atletism în această disciplină spor
tivă din țara noastră.

LA MOSCOVA, CU Ț.S.K.A. ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

După Rapid și Penicilina, care au 
debutat zilele trecute în „Cuna 
campionilor europeni" și, respectiv, 
„Cupa cupelor", duminică este rîn- 
dul voleibaliștilor dinamoviștl să 
susțină prima întllnire în actuala 
ediție a celei mai importante compe
tiții continentale rezervată echipelor 
de club.

In cele 13 ediții de pînă acum, 
Dinamo a luat parte la C.C.E. de 
trei ori : în 1965—1966, ca cea de a 
doua echipă a României (întrucît 
campioana țării, Rapid, ciștigase tro
feul ediției precedente și participa 
în virtutea acestui fapt), în 1966— 
1967, și 1967—1968 — ca deținătoare 
a C.C.E. Prin urmare. Dinamo a 
participat de 3 ori și și-a adjudecat 
de două ori prestigiosul trofeu. în 
memorabilele finale românești (cu 
Rapid), iar o dată a fost finalistă 
și a ratat cucerirea definitivă a Cu
pei în fața campioanei cehoslovace 
Spartak Brno (actualmente Zbrojovka 
Zețar Brno, aflată în posesia titlu
lui european), de care a fost în
vinsă la limită (2—3) într-un al trei
lea meci, susținut pe teren neutru, 
în localitatea belgiană La Louviere.

CCT 
a 
ci»
te 
tr

I că u datoria de 
prtegz ți mai de- 
~cțăor.iT<i orice In- 
_zare sau de Con
or De altfel pen- 
'ederatia de specia- 
• La Galați. de pil- 
arixtri (O. Barbu.

Balint. Gh. Mareșaa. M. Presnea- 
si Gh. Tipici'.

cj

a „mot> îaa 
îi mai Imițidă.

A.
nu

Iată și orccrus^I oarudelor de 
azi (primul jac b ara IC. cel de al 
doilea la ora 1*.: GALATL grupa 
A : S.C. Miercurea Ciuc — Steaua : 
Dunărea — Dieiw» : MIERCUREA 
Cll C, grupa B - Tirwava Odorhei — 
I.P.G.G. București: A viului Gheor- 
ghieni — Ațriaii j Cluj. în clasa
mentul grjee- A eoeduce Dinamo 

rmată de 
irea Ciuc 
P).

București ca
Steaua (9 
(2 p.) și Dura

V-

Alb : Ciocănea Negru : șubă

l.e4 e«. 2-d4 dS. 3.Cc3 d:el, 4.C:el Ndt, 
S. Cf3 Scf, 4. Nd3 Cd7, 7. 0—0 Cgf«. *>. 
CedZ Ne7, J.Tel •—0, 10.a3 bt. Il.c4 Nb6 
(Negrul a ales un sistem defensiv care 
prin configurația de pioni și dezvoltarea 
pieselor aduce cu o indiană a damei. El 
iși bazează ideea de joc pe atacul cen
trului alb). 12.De2 Te8. 13.b4 DcS, 14.Nb2 
a5, 13.bs 1 (Spațiul de manevră al negru
lui se restringe treptat pe aripa damei. 
Această poziție este de acum superioară 
pentru alb. care va putea Începe atacul 
asupra regelui). 15...C5, 16.b:c6 Dtcs, 17. 
Taci Tacs, is.De3 Nf8, 19.Nil (Pentru a

oleiul concu
rează fotbalul 
ca număr de 
echipe '. 
ați, de pildă, 
că în «"»•*!- 
tală

186 de formații ? 39 
ele sînt -divizionare, partici
pante pe diversele trepte ale 
acestor campionate, 
participă la „Onoare" 
campionatul municipal, 
la „Promoție", 31 alcătuiesc 
grupa „Onoare" la juniori, 
iar 45 grupa „Promoție" tot 
la juniori. Trageți linie și 
adunați : exact 186. Ceea ce 
presupune un număr egal 
de antrenori și instructori.

Pentru toți aceștia, ve
ghind la creșterea lor pro
fesională, Colegiul de antre
nori al municipiului Bucu
rești, condus de ing. Nico- 
lae Meadu, s-a gîndit să or
ganizeze, cu sprijinul 
I.E.F.S., o dată pe lună, lec
torate in care să se dezba
tă teme de antrenament, de 
tehnică sau de tactică. Pri
ma temă a și fost aleasă 
(„Aspecte ale pregătirii ju
cătorilor în linia I“), lecto
ratul fiind anunțat pentru 
23 octombrie. în sala de vo
lei de la I.E.F.S. au fost 
prezenți, la ora anunțată, 
doar ȘAPTE din cei 186 de 
tehnicieni care activează în 
București ! Firește, dezbate
rea nu a avut loc.

ști-
✓

Capi- 
există 
dintre

38 
în
33

CIOCÂLTEA

38.D:h3 ? (Cio- 
aici cîștigul. ’ 'neobser- 

negrului. Decisiv era 
Ia singura apărare

g:h3 (vezi diagrama :) 
câltea scapă 
vînd parada 
38. De5 ! și
a negrului : 38...Dh7. 39.g:h3 Td2, 4O.Nd4 !, 
după care înaintarea pionului „b“ nu 
mai poate fi oprită) 40...DC5 4-, 41.Rh2 e5 ! 
(Mutarea salvatoare. în sfîrșit, această 
terbiliâ diagonală neagră a fost închisă). 
A mai urmat : 42.b7 D:c4, 43.TI3 Te7, 
44.Td3 remiză.

7 DIN 186!
AERONAUTICĂ j

ȘEDINȚA
COMITETULUI FEDERAL

Luni, la sediul Federației Aero
nautice Române, a avut loc ședința 
comitetului federal. Pe ordinea de 
zi au figurat : informarea prezenta
tă de către general-locotenent Va- 
sile Alexe, președintele federației, 
cu privire la aplicarea noilor acte 
normative care reglementează acti
vitatea F.A.R. ; omologarea recor
durilor naționale stabilite în anul 
1972 ; aprobarea planurilor de acti
vitate pentru viitorul an competi- 
țional ; propuneri pentru acordarea 
titlurilor de maestru al sportului și 
antrenor emerit.

D

Vcileriu CHIOSE

S«AU DISPUTAT

ULTIMELE PARTIDE

IN DIVIZIA B

ȘCOALA SPORTIVA DIN CONSTANȚA
PE DRUMUL PERFORMANȚEI

Au luat sfîrșit întrecerile din ca
drul turului
B de rugby.
ale seriei I, disputate sîmbătă și 
duminică în ~
cu următoarele rezultate :

campionatului diviziei 
Ultimele partide, cele

Capitală s-au încheiat

HANDBAL

JUCĂTOARELE NOASTRE DE

aReprezentat--.-a <
Rorr_ânxei a ir.ireprms- rece 
neu In RD. Gerrr.aaâ. sos 
pân de eu echipa s-.rnCarâ a 
In ambele h>ndoal-<ti
au obținut victoria : cu 11- 
1*—« <4—1>.

La inîoarcerea în țară, am 
antrenorului echipe:, prof. Dan 
cu. un scurt interviu pe margutea tur
neului efectuat.

— Sinteți mulțumit de evoluția forma
ției in aceste jocuri ?

— Sincer să fiu. mâ așteptam ca dună 
„Trofeul Carpați** fetele să f-e obosi:e, 
așa incit dubla întilnire cu echipa de 
tineret a R.D. Germane, se arăta deose
bit de dificilă. Din fer.cire. Insă. între
gul lot s-a mobilizat foarte mult 4 a 
evoluat Ia un nivel superior celui de 
Ia Iași, ambele partide aducindu-ne vic
torii prețioase. Este deci Cresc ca noi. 
antrenorii echipei, să fim mulțumiți, cu 
atit mai mult cu cit media de vîrstă a 
formației R.D. Germane era cu mult 
peste cea a teamului nostru.

— Care au fost jucătoarele cele mai
bune ale reprezentativei noastre in cele 
două jocuri ? •

— în primul rînd aș remarca constanța 
portarului Marioara Muler. de altfel una 
dintre cele mai serioase handbaliste din 
echipă ; apoi. Rița Florea. Georgeta Va- 
sile. Doina Radu și Maria Niță merită 
și ele calificative foarte bune, pentru 
angajamentul deplin în aceste partide ca 
și pentru modul exemplar de pregătire.

REPREZENTATIVA FEMININA PARTI
CIPA LA „TROFEUL SLASK"

Ieri dimineață, reprezentativa feminină 
de handbal a României a plecat in Po
lonia pentru a participa la compel.- a 
internațională dotată cu „Trofeul Slask“. 
întrecerile se vor disputa în orașul Ka
towice, în zilele de 8, 9 și 10 decem
brie, la startul lor prezentîndu-se urmă
toarele formații: R.D. Germană, Polonia 
A și B și România.

Iată și componența lotului român : Eli- 
sabeta Ionescu și Cornelia Hristov (c r- 
tari), — Nadire Ibadula, Doina Furcoi. 
Maria Boși, Terezia Popa. Viorica Vieru. 
Irene Oancea, Petruța Băicoianu-Cojoca- 
ru, Constantina Ilie, Simona Arghir. Ele
na Frîncu și Dorina Stamatin. Lotul este 
condus de antrenorii Gabriel Zugrăvescu 
și Pompiliu Simion.

MISIUNE EXTREM DE GREA PENTRU DINAMOVIȘTI
Moscova — cu citeva incertitudini : 
Dumănoiu, Schreiber, Udișteanu. 
Oros și Tîrlici au fost victimele unor 
accidente care, dacă* nu le pun In 
pericol participarea la joc, creează, 
în schimb, serioase dubii în ceea ce 
privește evoluția unora dintre ei la 
nivelul obișnuit al posibilităților. 
Așadar, gradul de dificultate al me
ciului de duminică de la Moscova 
este sporit. Și pentru a spera la ca
lificare mai departe (învingătoarea a- 
cestui derby al C.C.E. se va număra, 
fără îndoială, printre cele patru fi
naliste), Dinamo trebuie să se în
toarcă neapărat de la Moscova cu 
un set sau două cîștigate. Ceea 
nu-i de loc ușor, mai cu seamă în 
condițiile amintite. De altfel, am 
simțit în tabăra dinamovistă o oare
care îngrijorare în ceea ce privește 
jocul de la Moscova, dar si speran
ța că indisponibilitățile vor fi în 
parte rezolvate pînă duminică, prin 
tratamentele și antrenamenteie spe
ciale pe care dinamoviștii le efectu
ează în aceste zile premergătoare im
portantei partide.

Aurelian BREBEANU

O comportare remarcabilă a alb-ro- 
șilor în rîndul cărora mai figurau 
nume ca Derzei, Ganciu, Cozonici... 

între timp, echipa dinamovistă a 
suferit ' ’
absența fostelor vedete cu jucători 
valoroși, în cea mai mare parte 
tineri. Trecînd pragul maturității, 
aceștia au format un sextet care s-a 
dovedit și se dovedește redutabil în 
campionatul intern. De altfel. din 
aprilie 1971 Dinamo n-a mai cunos
cut înfrîngerea în camponatul țării 
și, probabil, nu-și va întrerupe șirul 
victoriilor încă multă vreme.

Dar, în „Cupa campionilor euro
peni", în care debutează duminică, 
lucrurile se schimbă. Prin voia sor
ților, Dnamo a intrat direct în turul 
al doilea, însă i-a fost repartizat poa
te cel mai puternic adversar, echipa 
care emite -mari pretenții la cîștiga- 
rea trofeului — Ț.S.K.A.
Voleibaliștii sovietici, care au cîști
gat recent turneul de la Erfurt — 
Leipzig, dovedesc o mare caoacitate 
de joc, o formă foarte bună, în timp 
cc campionii noștri (reveniți și ei din 
R.D. Germană) se prezin'ă la partida 
tur — programată duminică, la

mari prefaceri, compensînd

Moscova.

torul județean de resort, prof. Leo
nida Florea. un mare susținător al 
-nobilei arte", precum și de direc
torul școlii, prof. Gh. Patrichea.

încheiem această succintă prezen
tare a uneia dintre cele mai redu
tabile nuclee ale boxului constăn- 
țean, urind harnicului și entuzias
tului colectiv, condus de antrenorul 
Teodorescu, succese pe măsura se
riozității cu care pregătește asalta
rea marilor performanțe.

Daniel DIACONESCU, coresp.

Turneul echipei de tineret

in R.D Germană

DOUA ORI ÎNVINGĂTOARE

C ;buie să se afle în atenția 
național, întrucît au 

rer-.e perspective de progres.
— La re nivel valoric se află echipa 

de tineret a R.D. Germane ?
— Așa cum vă spuneam, media de 

▼frstft a lotului este aproape de limita 
maateft a formațiilor de „tineret *. An-

Hans Becker intenționează de 
2 să promoveze. încă în cursul aces
tui an. un mare număr de hanabaliste 
in prima reprezentativă a R.D. Germane, 
pentru a le pregăti în vederea campio- 

----- ? ec-iiioei este.
Insă, sub cea a lotului nostru de tineret, 
iar mărturie in acest sens stau, în pri
mul rînd. cele două victorii pe care 
le-am obținut acum. De altfel, antreno
rul Becker imi și spunea că evoluția 
formației sale de tineret în aceste par
tide l-a pus pe glnduri. ridicindu-i mul
te serr.ne de întrebare pentru ediția din 
lapnrtsrts a campionatului lumii. Cu a- 
ceeașx ocazie, reputatul antrenor a adre
sat cuvinte de laudă la adresa „tineretu
lui- nostru.

Horia ALEXANDRESCU

• Arhitectura București — Ti- 
nărul petrolist Ploiești 18—6 (6—0). 
Pe un teren desfundat, jucătorii am
belor formații s-au străduit — fără 
să reușească — să ofere un joc 
plăcut, atractiv. Dovedindu-se su
periori, bucureștenii au reușit să se 
impună, mai ales, în final. Au mar
cat : Aldea (două Iov. pod ; încer
care), Botez și Birsan (cîte o în
cercare), respectiv, Dumitrescu (în
cerc.) și Neagu (trans.). A condus 
bine P. Ionescu.

București — 
23—7 (4—7 !).

Constructorul, s-a 
început pe pro-

• Constructorul 
A.S.E. București 
Fruntașa seriei I, 
văzut condusă la
priul teren, de studenți! Dar ga
lopul efectuat de oaspeți în prima 
repriză, avea să-i doboare, fizicește 
în partea a doua a întîlnirii. Au în
scris : .Vlădescu (două încerc.), Po
pescu, Vasilescu și Gheorghiu (cîte 
o încercare), Meiu (1. p.) respectiv, 
Stoian (încerc) Huștiu (l.p.). Foarte 
bun arbitrajul lui D. Grigorescu.

George ROSNER

rea
Aeronautica București — Dună- 
Giurgiu 4—0 (forfait).

La 31 octombrie, fusese
ră invitați să discute un 
proiect privind îmbunătăți
rea sistemului competițio- 
nal la juniori și al diviziei 
școlare, antrenorii tuturor 
echipelor de speranțe din 
Capitală, aproape 100 la nu
măr. Au răspuns prezent 
doar CINCI, deși convorbi
rea avea ca temă probleme 
structural legate de activi
tatea lor, de profesiunea pe 
care de bună voie și-au a- 
les-o. Firește, nici această 
dezbatere n-a avut loc !

Abținerea tehnicienilor vo
leiului bucureștean de la a- 
ceste acțiuni făcute în spri
jinul profesiunii lor, tră
dează mai mult decit como
ditate, și anume o nocivă 
lipsă de interes pentru creș
terea calificării personale, 
Și dacă aceștia continuă să 
refuze să ia parte la astfel 
de discuții, propunem rime'- . 
giului municipal să aplice

funețiiâiare 
,(l) uooo8 

sus^n umilii) 
aplicai,:, aa?

sancțiunile înscrise în1 re
gulamentul de 
a antrenorilor.

Deocamdată, 
colegiu nu le-a 
i-a invitat din noy.1pe an- 
trenorii și instructorii bucu- 
reșteni, de data astâs'Ja #o 
consfătuire în care, oPrațalel^ 
cu tenia tehnică anunțată, să 
fie prezentat și proiectul de 
reformă al activității 
niorilor. Luni 20 noienjbrj 
în i_l_ 7. ..1.1 "
după ce 1 
tar Gh. Moise a 
biectul său, prof, 
a făcut cunoscut 
plan.

Prezența, ceva 
tă : vreo 40 de persoane. Au 
lipsit însă și de această dată 
antrenorii unor echipe mas
culine și feminine cu rezo
nanță nu numai în voleiul 
bucureștean : Rapid, Medici
na, Viitorul. Nu au luat 
parte nici antrenorii unor 
formații masculine ca Pro
gresul, A.S.E., Locomotiva 
București etc., etc.

Oare chiar nu există me
tode de a-i activiza pe an
trenorii de volei din Capi
tală ?

rilor. Luni 20 noiembrie, 
sala de volei a I.E.F^.,-.

lectoruL-biiTversi-
* expus■W,'’

Ion Șoacă 
amintitul

mai boga'

Mircea TUDORAN

Rubrici de fotbal, rugby, șah, modelism, cro

[ Pentru mici și mari, ALMANAHUL SPORTUL '73! 
i
L

K

nici de la marile evenimente sportive ale anului 1972,
k
j cuvinte încrucișate și jocuri distractive, cele mai

frumoase fotografii ale anului.
EL GEM .ALMER 2:00,0

Peste 280 de pagini, in culoriPE 200 m LIBER

Cereți imediat la centrele de difuzare a presei

ALMANAHUL SPORTUL 73

natație5

ce

Ir. ultimul concurs de înot desfă
șurat la Reșița (25 m). Eugen Aimer 
a parcurs distanța de 200 m liber 
in 2:00,0 (prima „sută" în 56,0) — 
record personal. Alte rezultate : 
D:e:mar Wetterneck 2:19,3 — 200 m 
mixt. Doru Gropșan 2:30,2 — 200 
m mixt, Ion Sporea 59,8 — 100 m 
l.ber și Julieta Mirosu 67,4 — 100 
m liber.

O Poșete din material plastic, mănuși de piele ne
căptușite, pălării, cordoane de piele, ciorapi, jachete 
de lină și P.N.A., eșarfe, iată citeva articole pe oare 
Ie puteți oferi acum în Luna cadourilor ! (6115).

25.Net


CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI

//

TOATE NECAZURILE
PORNESC DE LA GOANA DUPÂ REZULTATE

superior precedentelor edi-

răspuns autorizat ne oferă
ALEXANDRESCU, secretar

La startul ediției 1972/1973 a cam
pionatului republican de junori s-au 
aliniat 112 echipe : cu 16 mai multe 
decît au fost anul trecut. (Această 
hotărire a F.R.F. a avut drept 
scop mărirea numărului jocurilor 
din fiecare serie în parte). Turul 
întrecerii rezervate speranțelor fot
balului nostru s-a încheiat săptă- 
mîna trecută și, ca la fiecare final 
de sezon, prima întrebare pe care 
și-o pune oricare comentator sau 
iubitor al fotbalului este dacă res
pectiva competiție s-a autodepășit, 
dacă a însumat suficiente elemen
te care, coroborate, să-i confere un 
nivel 
ții ?

Un
ION 
general al F.R.F.

— Fără îndoială că DA. Turul 
campionatului de juniori s-a rele
vat prin MAI MULTE JOCURI 
BUNE, prin cîteva DUELURI PA
SIONANTE în fiecare serie, prin 
SERIOZITATEA cluburilor și aso
ciațiile" față de echipele lor de ju
niori. Pot fi date multe exemple de 
partide care s-au desfășurat la un 
nivel tehnic apreciabil. înșiruirea, 
consider eu, n-are rost. Aș vrea să 
remarc însă, cîteva dintre cluburi
le și asociațiile care nu privesc 
echipele lor de juniori ca pe o... ce- 
nușereasă. Este vorba de Metalul 
București, „U“ Cluj, F.C. Bihor. Po
litehnica Iași, Progresul București, 
Rapid București, C.S. Tîrgoviște. în 
rîndul evidențiaților mai pot fi tre
cute liceele de fotbal din București 
și Bacău, Școala sportivă Brașov, 
Școala sportivă nr. 2 București, 
Steaua „23 August", Școala spor
tivă Craiova etc. La polul 
se află un grup de echipe 
Tg. Ocna, FjC. Galați, Oltul 

opus 
(Oituz 
Slati-

Lanimgbeierea turului campionatului, pe primul 
IQiGUftiiSfile opt serii s-au clasat : Liceul de fotbc! 
Bacău (I), Dinamo București (II), Metalul București 
(UlhrifbriGwArgeș (IV), U.T. Arad (V). „U* Cluj (VI), 
ȘcoalajsțBortivă Sinaia si Școala sportivă Brașov, cu 
ur»'4ocrim9l ‘puțin (VII), C.S M. Sibiu (VII!).-u->ud mor

• sCekJiflai mulți jucători suspended (12) au fost 
difrE?tffla 0 VllI-a, comisia de disciplină... oferindu-le 
dfffrf HBȘfrțpensă, pentru abaterile lor, 35 etape sus- 
WjT® IAi|s>i

^ichipele cu atacurile cele mai eficace: 
F. C geș (54 goluri), Liceul de fotbal Bacău (47). 
Vagonul Arad (46), F. C. Bihor (45). Care sînt „re
cordmanele* ineficacității ? Școala sportivă Constan
ța, cu 5 goluri marcate in 13 meciuri, Letea Bacău 
șl Școala Sportivă Pitești, cu cite

• Cel mai bun punctaj obținut 
Liceul* de fotbal Bacău — 25 p.

na, Unirea Alba Iulia, Vitrometan 
Mediaș, Minerul Anina, Olimpia 
Oradea, Școala sportivă Sf. Gheor- 
ghe etc.) lipsite de condiții bune, 
lăsate în voia soartei de respective
le asociații sportive. Cu toate efor-

CONTURI
Se spune că înaintea meciului 

de antrenament dintre lotul A. și 
echipa de tineret, Valentin Stănes
cu i-ar fi spus lui Ciugarin : „As
cultă, Marius, dacă astăzi Dumitra
che, omul tău, înscrie un gol, ești 
răspunzător direct și s-ar putea să 
faci o pauză".

întîmplarea (sau nu întîmplarea) 
a făcut ca Dumitrache să înscrie 
acel gol dintr-o dublă greșeală a 
lui Ciugarin : o degajare neindicată, 
care a determinat Interceptarea 
mingii de către Dobrin, și „scăpa
rea" lui Dumitrache în momentul 
centrării.

Ciugarin n-a mai figurat in for
mație, la ’jocul următor, cel de 
Cupă. Nu știm dacă motivul ab
senței sale este legat de „promi
siunea" antrenorului Valentin Stă- 
nescu. Dacă este așa, faptul e plin

NOUL HOTEL TURISTIC 
DIN TG. MUREȘ

în centrul municipiului Tg. Mu- 
a fost construit un nou hotelreș

turistic „Grand Hotel" — 12 etaje — 
proprietate a Oficiului județean de 
turism. Despre această impunătoa
re construcție a orașului nostru am 
aflat cîteva amănunte de la tov. 
Francisc Szocs. director comercial

acel

din Ber- 
Dumilru 

antrenor. 
Petrcanu

3. Și astăzi el e 
1 de dincolo de 
însă...

și Rădu- 
aceea de 
ii admi- 
In ci leva

de la

■ntimplat

1 Dwpă debutul

O fază de la finala campionatului național de j

turile făcute de noi, acestea se 
lasă greu urnite din loc. Păcat. E 
vorba doar de interesele lor.

— Au existat, in cele 13 etape 
ale turului, și multe abateri de la

cu 24 p din 26.
Metalul 
șov (un 
gerii I

ți in campicnatul trecut. nemulțumitor se 
Cele din Pitești, 

Sf Gheorghe, Petroșani, Constanța, 
autoritate poziții la periferia clasa-

• Ca 
comportă echipele școlilor sportive. 
Curtea de Argeș, 
Lugoj dețin cu— 
mentelor.

• C.I.L Tg. Jiu
te contestații. 90 
intemeiate I

6 goluri fiecare 1 ? 

dupâ 13 meciuri : 
Urmea?ă „U" Cluj

o La Brăila, Arad. Sibiu, Brașov echipa oaspete 
trebuie să facă adevărate tururi ole respectivelor 
orașe pentru a afla terenul pe care au fost pro
gramate să joace. Apropo de... popularizarea meciu
rilor juniorilor I

disciplina competiției. 59 de jucă
tori au fost suspendați pentru lo
viri, injurii, gesturi nesportive. Foi
le de arbitraj semnalează compor
tări inadmisibile ale cîtorva antre
nori. Căror cauze își datorează exis-

PRECISE
Stănescu”, 

înțelege să 
precise în

de semnificații. „Metoda 
de proveniență italiană, 
stabilească răspunderi 
joc. In campionatul înflăcăratului 
Calcio, fundașii ai căror oameni 
marchează suferă rigorile. In a- 
ceste condiții, reconstituirea fazei 
pentru stabilirea greșelilor nici nu 
se mai face, pentru că responsabili
tatea este stabilită imediat, prin 
simpla rostire a numelui jucătoru
lui care a marcat și prin fixarea la 
„stilpul infamiei" a fundașului care 
a permis acest lucru.

Valentin Stănescu, dacă a făcut-o, 
a procedat sever, dar exact. în 
jocul de fotbal, colectiv prin ex- 
celență, nu trebuie omise responsa
bilitățile individuale.

al O.J.T.: „Este o construcție de ge
nul bloc-turn. avind înălțimea de 
6!) m și 13 nivele. Dintre acestea, 
9 nivele sint de cazare, iar 4 de de
servire. Capacitatea totală a unită
ților de deservire este de aproape 
600 locuri (dintre care 450 in săli 
închise iar 150 pe terase acoperite). 
Deasupra hotelului se află o terasă 
cu vedere asupra întregii panora
me a municipiului Tg. Mureș și a 
împrejurimilor lui, evident punct 
de atracție pentru turiștii ce vor 
vizita orașul de pe Mureș".

„Grand Hotel" din Tg. Mureș se 
află în faza finală de finisare.

loan PAUȘ, coresp. județean
CONCURSUL 

„FIRUL ARIADNEI*

în județul Suceava, concursul de 
marcări și remarcări turistice in
titulat „Firul Ariadnei" se bucură 
de un succes deosebit. Pionierii, e- 
levii — îndrumați de către casele de 
pionier; și organizațiile U.T.C. din 
școli — împreună cu cadrele lor 
didactice au reușit să dea în circu
itul turistic, în acest an, prin mun
că patriotică cinci noi trasee tu
ristice și să refacă marcajele pe alte 
nouă. Cea mai mare realizare o con
stituie — fără îndoială — refacerea 
marcajelor de pe masivul Rarău 
și parțial masivul Giumalău, ac
țiune ce aparține în exclusivitate 
pionierilor și școlarilor din orașul 
cimuulu.na Moldovenesc. Sfidînd 

tența toate aceste— pete întuneca
te pe fața campionatului ?

— Goanei după rezultate, după 
puncte cu orice preț. E trist că mai 
există încă mulți antrenori care 

Aceste două echipe, alături de
București, U. T. Arad și Școala sportivă Bro- 
joc restanță) n-au gustat din cupa infrin-

a înaintat F.R.F.-ului cele mai mui- 
la sută din ele au fost găsite ne-

n-au înțeles că scopul competiției 
este acela de a fi un IZVOR DE 
VALORI pentru fotbalul de mîine. 
Și este de necrezut faptul că, pen
tru a obține un punct în plus, an
trenorii unor echipe recurg la sub
stituiri, fac contestații, își îndeam
nă jucătorii la acte nesportive, cau
tă să intimideze arbitrii. Vatani 
(Tractorul Brașov), Horvath (C.F.R. 
Pașcani), Kecskey (Olimpia Oradea), 
Miclăuș (Oituz Tg. Ocna), Coteț (Co
merțul Brăila) sînt cîțiva dintre cei 
prinși în flagrant delict de-a lungul 
turului. Așa prezentîndu-se lucru
rile, stai și te întrebi dacă acești 
antrenori, în același timp și peda
gogi, mai desfășoară la echipele lor

ARBITRII ETAPEI A XIV-a A DIVIZIEI A
După cum se știe, duminică are 

loc penultima etapă a diviziei A 
la fotbal. Iată arbitrii celor 8 par
tide ;

„U“ CLUJ — STEAGUL ROȘU : 
K. Ghemigean (la centru), ajutat de 
I. Hnsafi și Gh. Micloș (toți din 
București).

STEAUA — PETROLUL : A Ben- 
tu (la centru), ajutat de 
silescu I și I. Dancu (toți 
rești). Această brigadă a 

Gh. Va- 
din Bucu-
fost sta-

reușit, săvremea capricioasă ei au 
marcheze și să recondiționeze mar
cajele de pe 10 trasee (152 km) A- 
cestea leagă, în principal, orașul 
Cimpulung de masivul Rarău prin 
cinci căi de acces deosebit de fru
moase. Uteciștij liceului Moldovița 
au marcat două trasee, dintre care 
unul leagă monumentele istorice de 
la Vatra Molcloviței cu Putna, prin 
Moldovița (36 km); elevii Școlii ge
nerale nr. 1 din Vatra Dornei au 
marcat un traseu de creastă ce lea
gă Suhardul de Oușor șj Runcul 
(18 km); elevii Școlii generale din 
Suceava au refăcut traseul Tamau 
și marcat traseul Poiana Stampei 
(22 km).km).

C. ALEXA coresp. județean

CENTRU DE JUDO 
LA BAIA MARE

Vo-In cadrul asociației sportive 
ința din Baia Mare a luat ființă 
prima secție de judo. Antrenamen
tele din cadrul acestei asociații a 
cooperației meșteșugărești au loc de 
trei ori pe săptămînă și sînt con
duse de antrenorul Ludovic Șușneac. 
Pentru început se inițiază în tainele 
judo-ului 15 elevi.

V. SASăRANU, coresp.

• S-au împlinit 20 de ani de la 
înființarea asociației sportive „Voin
ța" din Hațeg. 450 membri ai co
operativelor meșteșugărești Reteza
tul și Hațegana sînt angrenați în 
activitatea sportivă desfășurată în 
cadrul secțiilor: fotbal, volfi, tenis 
de masă, popice, șah, orientare tu
ristică, schi.

Nicu SBUCHEA, coresp.

ctivitate educativă 1 
r-adevăr, desfășoară, exem- 
e care le oferă ei înșiși anu- 
>rice altă strădanie in acest 

Nerespectarea indicațiilor 
ca partidele să fie organiza-

că, ini 
piele j 
Ipazâ i 
sens. 
F.R.F„ 
te pe cele mai bune terenuri, con
stituie o a doua mare deficiență a 
campionatului. Steaua, de exemplu, 
a preferat să piardă, prin forfait, 
meciul cu Dinamo, decît să permită 
echipei sale de juniori să joace pe 
terenul bun de la Ghencea. Și dacă 
pînă și Steaua procedează așa, ce să 
mai vorbim de faptul că Azotul 
Slobozia joacă la Ciulnița-sat, că 
Universitatea Craiova caută cu... 
luminarea un teren pe care să-și 
susțină meciurile ! înaintea campio
natului, conducătorii de cluburi, a- 
sociații și școli, profesorii și antre
norii echipelor s-au angajat că vor 
face tot ce le stă în putință pen
tru a organiza exemplar partidele, 
pentru a nu face nici un rabat dis
ciplinei, pentru a desfășura o 
gătire complexă a elevilor lor. 
au făcut-o, alții însă...

— Poate că acești „alții" 
n-au fost trași la răspundere, 
cum, deficiențe și abateri de Ia dis
ciplină ca cele evidențiate de prima 
parte a campionatului nu pot fi 
trecute cu vederea.

— Nici nu vor fi trecute. Cei care 
s-au făcut vinovați vor fi sancțio
nați sever. De altfel, în cadrul unei 
consfătuiri cu- toți antrenorii cen
trelor de copii și juniori, și ai șco
lilor sportive — care va avea loc în 
ianuarie — se va face o analiză 
amănunțită a campionatului, vor fi 
dezbătute toate problemele semna
late și se vor lua măsurile 
punzătoare pentru 
parte, returul, să 
ofere.

pre- 
Unii

nici 
Ori-

cores-
ca a doua sa 

nu ni le mai

Laurențiu DUMITRESCU

bilită cu acordul ambelor formații. 
FARUL — C.S.M. REȘIȚA : N.

Petriceanu (la centru), ajutat de C. 
Costică și Gh. Popovici (toți din 
București).
SPORTUL STUDENȚESC — C.F.R. 

CLUJ : N. Cursaru — Ploiești (la 
centru), ajutat de T. Leca (Brăila) 
și I. Hristea (Alexandria).

A.S.A. — JIUL • Gh. Limona (la 
centru), ajutat de C. Dragotescu și 
C. Niculescu (toți din București).

Rugbyul, spre deosebire de multe 
alte sporturi, ca fotbalul sau vo
leiul, nu se practică decît în anu
mite zone — destul de puține — 
din țară. Acest sport de frumusețe 
bărbătească a ,.prins“ însă în ju
dețul Ilfov. OLTENIȚA. Prin 1960, 
niște elevi ai unei școli profesio
nale din București au luat parte 
la antrenamentele de rugby ale di
vizionarei A, Grivița Roșie. Au 
îndrăgit acest sport și cînd au fost 
repartizați la Șantierele navale din 
Oltenița au hotărît să joace și ei 
rugby. Astăzi „XV“-le din oraș, 
Ș.N.O., activează în divizia B a țării 
unde a ocupat deseori locuri frun
tașe s III (1971); IV (1972); în 1968 
a cîștigat „Cupa orașului Berlin". 
Componenții echipei? în general 
muncitori de la Șantierele navale 
și elevi 
pective. 
giuvenii 
val la
a început să le placă și lor rugbyul. 
N-a trecut multă vreme și, în di
vizia secundă a tării, a început

ai școlii profesionale res- 
GIURGIU. Au văzut giur- 
dispute pentru balonul o- 

București, la Oltenița și...

sâ

di- 
din

® Elevii, pionierii și cadrele 
dactice ale Școlii generale nr. 8 
Drobeta Tr. Severin au primit vizita 
elevilor și profesorilor Școlii din 
Kladovo — R.S.F. Iugoslavia. S-a 
disputat cu acest prilej revanșa în- 
tîlnirii de mini-fotbal disputată la 
Kladovo. Au cîștigat din nou seve
rinenii : 7—2 (în primul meci: 7—5).

Gh. MANAFU, coresp.

SÎNT ASTĂZI COECHIPIERII MEI!
DIALOG CU

pină 
Boc

...2 aprilie ’72. Aproape o oră 
la derbyul Rapid — Dinamo, 
nu va juca. O întindere... Mușat are 
piciorul in gips. lângă Lupescu va 
debuta un puști, Grigoraș. Com
ponent al naționalei de juniori, dar 
copil crud, zic toți, mai ales, pen
tru un asemenea derby. Necunoscu
tul Alexandru Grigoraș, un blond 

>e făcut pentru cei 18 ani ai săi 
pliniți in ianuarie a jucat, însă 

t de bine, atunci, împotri- 
titu- 
șine.

multe ! Neîn
chipuit de molte In cîteva luni am 
devenit titular lingă Bot 
rana, pe care, in seara 
neuitat de la Lausanne, 
ram in fala televizorului.
luai am debutat in Cupa Cupelor, 
am jucat împotriva lui Landskro- 
na si Rapid Vie na. am jucat in 
naționala de tineret, la 
Uneori nici nu-mi vine să 
ia *72 am realizat atitea.

contează și 
cu Dinamo, 

no credeam ci • si mai joc in pri-

POPICELE * LUI BARATKI
saptaminii 
Tg. Mureș 

pe Ștefan Dobai. Fostul internațio
nal. celebru in anii dinainte de 
război. <* rămas și in prezent — 13 
vremea pensie: — același bun prie
ten al fotbalului, iar preocupările 
sale profesionale l-au menținut, așa 
cum ne-am și așteptat, intr-o strin- 
să legătură cu actualitatea. De a- 
ceea. nu am scăpat prilejul de a 
schimba, printre altele și cîteva im
presii pe o temă care, dacă af fi să 
o intitulăm, ar suna cam așa : „Ce 
lipsește mai mult din pregătirea 
fotbaliștilor noștri astăzi ?“.

La o asemenea întrebare, Ștefan 
Dobai răspunde, fără să ezite : TEH
NICA. Și, mai înainte ca răspunsul 
acesta să poată fi, normal, susținut 
cu argumente, gîndul ne zboară — 
instinctiv aproape — la ceea ce de 
fapt înseamnă — sau mai bine zis 
presupune — tehnica și anume : co
rectitudinea mișcărilor, precizia și 
viteza execuțiilor, la care se adaugă, 
evident, utilitatea acestor execuții 
în joc.

„Pe vremea mea, continuă apoi 
Ștefan Dobai, făceam intr-un an
trenament obișnuit, zeci de combi
nații simple cu Schwartz, la capătul 
cărora șutul meu din viteză trebuia 
să meargă — și mergea — mate
matic, în același loc. îmi amintesc 
de asemenea că Baratki își perfecțio
na precizia loviturilor libere, punînd 
deasupra barei porții diferite obiec
te, de cele mai multe ori popice, pe 
care le dădea jos 
încercări !“.

Și exemplele de 
tinuat, făcîndu-ne 
comparație, 
pildă, intr-un 
numărul 
ori cifra 
preluare, 
necesare 
centrările au devenit un fel de pase 
la portarul advers, că loviturile de 
colț sau acelea din apropierea su-

în nouă din zece

acest fel au con- 
să negîndimprin 

la faptul că astăzi, de 
i meci de Divizia A, 

paselor greșite atinge une- 
de o sută (1), că pentru o 

în condiții ușoare, sînt 
2—3 mișcări în plus, că

S. C. BACAU — DINAMO : Em. 
Vlaiculescu (la centru), ajutat de 
V. Gligorescu și M. Moraru (toți din 
Ploiești).

UNIV. CRAIOVA — U.T.A. : C. 
Petrea (la centru), ajutat de C. Ma- 
nușaride și V. Toma 
rești).

F. C. ARGEȘ — 
Bîrsan — Galați (la 

și Tr. Moarcăș (ambii 

(toți din Bucu-

RAPID i Gr. 
centru), ajutat

de C. Ghiță 
din Brașov).

BALONUL OVAL 
ÎN JUDEȚUL ILFOV

activeze cea de a doua echipă din 
județul Ilfov — Dunărea.

O reușită cu care nu se pot lău
da multe din județele țării. Olte
nița și Giurgiu sînt astăzi doua

• Elevii școlii generale nr. 1 
Pitești au din această toamnă o 
nouă sală de educație fizică. Dimen
siunile acesteia i 22 m pe 10 m. 
Dispune de vestiare, dușuri, cabine 
pentru profesori ș.a.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

GRIGORAȘ
nu echipă. La Cluj, însă, s-a acci
dentat Lupescu, și am mai prins 
un joc. în vară, în turneul din Spa
nia, n-am jucat un minut. Mușat 
se pregătea cu ambiția celor patru 
ani de așteptări pe banca de rezer
ve a Rapidului. Dar, Mușat a avut 
neșansa să se accidenteze din nou...

— Am auzit că acum, refăcut, 
Mușat se pregătește cu ambiție și 
mai mare.

— Așa e 1 Dar concurența aceas
ta mă ajută în primul rînd pe 
mine. Căci conștiinciozitatea lui Mu- 
șai m-a obligat să mă pregătesc ca 
niciodată.

— Dincolo de marile-ți iluzii, care 
sînt calitățile și defectele tale ?

— Probabil că. acum, ceea ce tre
buie să mă intereseze. în primul 
rînd. sînt defectele. Cred că trebuie 
să lucrez mai mult la loviturile de 
cap și la viteza de reacție. Sînt 
conștient de o singură calitate că 
sint un tinăr care vreau să mă a- 
firm și să mulțumesc astfel și pro
fesorului Matei și lui Gheorghe Nu
țescu, oamenii care au crezut în 
mine, și s-au bucurat sincer de sal
tul meu.

— De ce crezi acest lucru ?
— Cind am venit tocmai 

ceni. la Rapid, profesorul 
Matei a fost primul meu 
Mă lua pe mine și pe 
la Palatul Pionierilor, unde mai ac
tiva. și lucra în plus cu noi. O 
dată, in ’68, cineva de la club mi-a

prafeței de pedeapsă sînt de multe 
ari simple formalități, că șutul la 
poartă este o mare problemă, ca să 
nu mai vorbim de voleuri. lovitură 
aproape ieșită din registrul tehnic 
al jucătorului nostru.

Și ne oprim aici, pentru că altfel 
ar însemna să extindem exemplifi
carea și la marile neajunsuri pro
vocate de conducerea defectuoasă 
a balonului, la sărăcia procedeelor 
de depășire a adversarului, a celor 
de deposedare sau de lovire a min
gii cu capul. Ne oprim aici, pentru 
a căuta și niște cauze care să ne 
ducă — firesc — la rezolvări prac
tice.

Așadar, cum se explică nivelul 
mediocru — cu indulgență spus — 
al tehnicii de joc în fotbalul nos
tru ? Trecînd peste insuficiențele 
determinate de neînșușirea elemen
telor de bază la vremea uceniciei 
sportive, va trebui să recunoaștem, 
înainte de toate, că o importantă 
vină în această privință revine, cre
dem noi, orientării și conținutului 
pregătirii. Accentul mare care se 
pune astăzi pe factorul tactic — de 
regulă „arma săracului" — și pe 
cel fizic (îmbunătățirea capacității 
de efort a devenit parcă un scop 
în sine) a lăsat pe un plan secun
dar grija pentru tehnică, aceea care 
de fapt și de drept este cel mai 
mult legată de jocul propriu-zis și 
de obiectul acestuia, mingea. A de
venit o regulă aproape, la multe 
echipe, ca „nespecificul" să capete 
rol determinant, ca și cum jucătorii 
s-ar pregăti să devină buni alergă
tori și nu buni fotbaliști.

„Greșeala noastră, spunea Dobai, 
este că tindem, cu prioritate, să 
facem mai rapidă alergarea jucăto
rilor și nu gîndirea și execuția lor 
tehnică. La aceasta se mai adaugă 
superficialitatea în pregătirea indi
viduală, obișnuința de a se mulțumi 
cu puțin, lipsa dc pasiune. Pe vre
mea
' Pe 
unii, 
cord, 
se apărau în 
rent de sistemul de bază adoptat — 
și totuși se marcau goluri multe, 
lucru mai rar întîlnit astăzi, deși 
situațiile de a marca nu lipsesc. A- 
par, în schimb, ratările cu caracter 
de cronicitate, simptomul cel mai 
concret al neadaptării tehnicii ata- 
canților la cerințele de joc ale fot
balului modern. Tehnica, în ultima 
analiză, este, deci, în mare suferin
ță și aprecierile lui Dobai ni se par 
obiective și oportune.

Așa că... înapoi la tehnică !

mea... .
vremea 
fotbalul
Dar și

Iui Dobai, vor spune 
se juca altfel. De a- 

atunci erau unii care 
7—8 oameni, indife-

Mihai IONESCU

„domenii" certe ale sportului cu 
balonul oval. (în fotografie, for
mația S.N.O.).

M. FLORESCU

• în cinstea celei de a 25-a ani
versări a proclamării Republicii, 
C.J.E.F.S. Arad a organizat o com
petiție de m-inifotbal. deschisă ele
vilor din 
liceul de 
Ilenegar) 
cu 3—1 
joc. 
prof. S. BARBU, metodist fotbal

liceele orașului. în finală, 
construcții (prof. Mircea 

. ajnvins Liceul I. Slavici 
■0, cîștigînd trofeul pus în

IM

acasă. La 
cineva să 
să încerce 
dat afară.

spus că nu mai e nevoie de mine. 
După două săptămîni a venit pro
fesorul Matei și m-a luat. Probabil 
că și renunțasem Ia fotbal. Atîta 
suferisem !

— Și Gheorghe Nuțescu ?..
— Gheorghe Nuțescu m-a luat la 

tineret cînd iar se renunțase la 
mine, și tatăl meu, muncitor sticlar 
la „Policolor”, venise să întrebe 
dacă voi mai juca vreodată Ia Ra
pid.

— Ce se întîmplase ?
— în '71, în tabăra de juniori de 

la Orașul Victoria, am întîrziat, în- 
tr-o seară, o oră, cu alți doi ju
cători. Antrenorul Ardcieanu ne-a 
trimis pe bună dreptate 
Rapid, insă, in loc ca 
discute deschis cu mine, 
să mă îndrepte, am fost
Știți dv.. bine, zicea Moldovan de 
la Dinamo, că tinerii ar trebui tra
tați cu mai multă atenție de con
ducerea clubului. Tocmai pentru că 
sînt tineri, au o vîrstă dificilă, toc
mai pentru că au și ei problemele 
lor.

— Acum, după cel mai frumos 
an din viața ta, ce-ți dorești ?

— Să urc din ce in ce mai mult 
pe treptele fotbalului nostru, iar 
Rapidul să fie și in ’73 un nume 
în Cupele Europene.

...Duminică, la Sinaia, in meci de 
cupă, alături de Boc, Răducanu și 
Mușat, Grigoraș a fest printre cei 
mai buni oameni ai Rapidului. Dă
ruirea sa exemplară, acolo, pe acel 
teren greu, l-a făcut pe un su
porter sinăian neofit, să exclame 
la un moment dat : „Șapte inimi 
are Dan ăsta, nu alta !“ Această 
frumoasă confuzie ar fi un punct 
de plecare pentru acest adolescent 
talentat, Alexandru Grigoraș...

Mircea M. IONESCU

CITITORI!
Citind cu regularitate 

presa, vă informați asu
pra evenimentelor impor
tante din țară și de peste 
hotare.

pu-

Avînd abonamente pe 
întreg anul, vă asigurați 
continuitatea primirii 
blicațiilor preferate.

Abonamentele se pri- 
uni-mese de către toate 

tățiie P.T.T.R. precum și de 
factorii poștaii și difuzo- 
rii de presă.

O NOUTATE

LOTERIA

ÎN OBIECTE!
în curînd, Administrația de Stat 

Loto-Pronosport va organiza o lo
terie în obiecte, oferind participan- 
ților posibilitatea de a obține în 
număr NELIMITAT premii a că
ror valoare va fi între 100 lei și 
70.000 lei.

La această tragere, participanții 
cîștigători vor putea să-și aleagă 
singuri obiectele în limita sumei 
cîștigate.

Amănunte în numerele următoare.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES NR. 49 

DIN 6 DECEMBRIE 1972

care 1.036.082 lei
FOND GENERAL DE PREMII : 

1.995.897 lei din 
report.

EXTRAGEREA I : 3 10 31 7 2

a II-a: 12 27 42

va începe în Ca-

EXTRAGEREA
14 11.

Plata premiilor 
pitală de Ia 14 decembrie pină la 
20 ianuarie 1973, în țară de Ia 19 
decembrie 1972 pină la 
1973. inclusiv.

20 ianuarie

PREMIILE TRAGERII
1 DECEMBRIE

LOTO DIN
1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1: 1 
variantă 25% a 84.697 lei și 2 va
riante 10% a 33.879 lei : a 2-a: 6,20 
a 11.527 Iei ; a 3-a: 9,60 a 7.445 lei; 
a 4-a : 33,30 a 2.146 lei ; a 5-a : 
234,45 a 305 lei ; a 6-a : 250.20 a 
286 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. 
A : 2 variante 25% a 40.234 lei și 
1 variantă 10% a 16.093 lei ; B: 3 a 

8.65 a 6.595 lei ; D: 
lei : E: 27,20 a 2.097 
a 887 lei; Z: 1745.10 

19.017 lei : C: 
22,55 a 2.530 
lei : F : 64,35 
a 100 Iei.

Premiul de 
goria 1 jucat 
revenit participantului 
MARIN din Galați.

84.697 lei de la cate- 
pe o variantă 25% a

TUDORIE

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



IERI, IN CUPA CUPELOR, LA BASCHET FEMININ

SLAVIA PRAGA VIRTUAL CALIFICATA
Ieri seară, în sala Constructorul, 

echipa feminină de baschet I.E.F.S. a 
susținut primul meci din cadrul tu
rului secund al Cupei cupelor, com
petiție dotată cu „Trofeul ziarului 
Sportul-București". întîlnind puterni
ca formație cehoslovacă Slavia Kovo 
din Praga, studentele au trebuit să 
cedeze, părăsind terenul învinse cu 
scorul de 43—62 (17—30). Ținînd sea
ma că returul întîlnirii va avea loc 
la Praga (la 13 decembrie), este greu de presupus că I.E.F.S. va realiza 
în deplasare ceea ce nu a izbutit la 
București, și încă la o diferență prin 
care să recupereze handicaoul din 
primul joc.

Referitor la întrecerea de ieri, vom 
menționa că sportivele cehoslovace 
și-au impus superioritatea tehnică, 
tactică și fizică încă din primele mi
nute, concretizînd mai sigur și mai 
des decit baschetbalistele de la 
I.E.F.S. Contraatacurile, respectarea 
disciplinei tactice, precizia aruncări
lor de la semidistanță, schimbările 
de oameni și flotările. toate acestea 
au determinat ca tabela de scor să 
•ind’ce permanent scor favorabil Slă
viși. In plus, aportul celebrei jucă
toare Jindrova a fost deosebit de 
consistent, atît prin punctele marca
te, cit și prin impresionanta ei evo-

luție In defensivă și In construirea 
acțiunilor de atac.

Referitor la bucureștence, trebuie 
să spunem că ele s-au comportat sub 
așteptări. Poate că au fost timorate 
de talia și gabaritul adversarelor, ca 
și de faima acestora; cert este că 
reprezentantele I.E.F.S.-ului nu au 
reușit decit o scurtă perioadă, de cl- 
teva minute, să domine team-ul pra- 
ghez. Ne referim la minutele 24—29, 
în care I.E.F.S. a refăcut din handi
cap și s-a apropiat pînă la un punct 
(min. 24, scor 35—36). Apoi, a urmat 
revenirea sportivelor cehoslovace ca
re s-au Impus tot mai mult, cîștigînd 
la un scor concludent

Au înscris Jindrova 21. Navratilova 
12, Babkova 8, Hibsova 2, Rujicikova 
4. Spejchalova 12, Hrbkcva 3. pentru 
Slavia, respectiv Tita 17. Pantea 6. 
Szabo 6. Deak 4. Petrie 2. Porov 6. 
Nanu 2. Au 
(U.R.S.S.) si 
mană)

AȘA CUM l-A VĂZUT

arbitrat bine V Kostin
S. Kazebir (R.D. Ger-

ÎNCEP

CUPEI

DE

FINALELE

EUROPENE

TENIS
Orașul Madrid va găzdui între 7 

și 10 decembrie întrecerile turneului 
final al Cupei europene de tenis pe 
teren acoperit. Pentru această fază 
a competiției s-au calificat echipele 
masculine ale R. F. a Germaniei, 
Italie:. Ungariei si Spaniei (califica
tă direct ca țară organizatoare).

FRUNTAȘELE REMIZEAZĂ

IN „TROFEUL CAMPIOANELOR 4
BELGRAD, 6 (Agerpres). — în 

cea de-a 4-a rundă a „Trofeului 
campioanelor la șah“ care se des
fășoară la Vmjacka Banja (Iugo
slavia) Timmer a învins-o pe Mer- 
lini, Ivanka pe Eretova și Aleksan-

STANCULESCU

★
e A. Po-

RACING FORD-STEAUA 89-76 (40 39)

5&—57).

iîT.’

52). 60*«la aruncări
22 faulturi comise.

In cadrul 
litehnica (46—31).

D.

H iest»

'9KB'

CAMPIONATUL NAȚIONAL MASCULIN DE ȘAH

DERBYLL PARTOS — CIOCALTEA CONTINUA AZI 1 — oestiM pro- 
loa_ I. rum pen-

—-area rrambu-

LA ANVERS, ÎN CUPA CUPELOR LA BASCHET MASCULS

BRUXELLES, 6 (prin telex, de la 
redacția ziarului „Les Sports"). Me
ciul de baschet desfășurat. La An
vers, între echipa Racing Ford și 
formația română Steaua, în cadrul 
turului secund al Cupei cupelor, s-a 
încheiat cu victoria gazdelor la 
scorul de 80—76 (40—39). Bucureș
tenii au avut o comportare remar
cabilă, obținînd un rezultat care le 
acordă șanse apreciabile pentru ca
lificarea în sferturile de finală ale 
competiției, bineînțeles după desfă
șurarea partidei retur de la Bucu
rești (14 decembrie).

În întîlnirea de la Anvers, punc
tele au fost înscrise de : Beli 10, 
Gillespie 15, Hillen 15. Geerts 21, 
d'Hondt 15, Van Hoeyewenghen 2, 
Van Sweelt 2 pentru Racing Ford, 
respectiv Oczelak 34; Tarău 17, Sa- 
vu ,6„ Pîrșu 1, Gheorghe 14, Diman- 
cea 2, Dumitru 2 (au mai jucat Po- 
leanu, Ioneci și Baciu).

Alte date tehnice : Racing Ford : 
6OVo la aruncări din acțiune (31 din

libere (18 din 3d).
1 jucător e2ai 

nat pentru 5 faulturi (Van Swee’ 
la scorul de 76—60): Steaua: 67> 
la aruncări din acțiune (33 d.r. 43>. 
71*.» ia aruncări libere (10 du
31 faulturi comise. 2 fanitari
nice, 1
greșeli personale (Dum: 
rul de

jucător eliminat peni
■u, la sco-

TURNEUL HANDBALIȘTILOR DE LA
Echipa de handbal Steaua Bucu

rești care se află intr-un turneu în 
R.F. a Germanie: a susținut pr. mul 
joc în compania cunoscutei forma
ții vest-germane VfL Gummersbach. 
La capătul unui meci viu disputat. 
bucureștenii au obținut victoria cu 
scorul de 18—13.

în cea de a doua partidă susți
nută la Kiel în compania echipei

STLUJA 1 P. F.

Buck de
Bimalan
Coasă, Drăgăniță.

de »—14 « * ț .
■ăper 7. Wejt &. Har» 2-

NleDex MoE.
la înviată: □cx, respect.v.

7. Goran 2» K - ■s—ș- r* •?,

La mutare: Victor Ciocaltea (dreapta,'.

MARGINALII LA „CLPA l\TER\IZIl\ll-

l\ COMPETIȚIILE

COMTXEKTALE

Fittipaldi la Paris
paon *- isatit. r» <os 
ia Pails- E —ireaiâ să ®r-.- 

z-asei Mare> Presruu al F*e«r«aK 
are se re- 
S—x pucc

de

„SISTEMUL ELOu

Alexandra Nicolau pe locul 8, în lume ® Elisabeta Polihronia 
și Florin Gheorghiu sînt prezenți în primul eșalon

dria pe Wetstein. Partidele Erenska 
— Polihroniade; Konarkovska — 
Veroczi și Pihajlici — Gaprindașvili 
s-au terminat remiză.

In clasament pe primul loc se 
află Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) și 
Suzana Veroczi, cu cite 31/’ puncte, 
urmate de Nana Aieksandria 
(U.R.S.S) — 3 puncte, Maria Ivanka 
(Ungaria) — 2‘/t puncte. Elisabeta 
Polihroniade (România) are 1 punct 
din două partide.

CONNORS Șl SANTANA 
ÎNVINȘI...

In turneul internațional de tenis 
de la New York, Gerulaitis (S.U.A.), 
I-a învins în mod surprinzător cu 
6—4, 4—6, 6—3 pe unul din favori- 
ții competiției,Jimmy Connors. Alte 
rezultate : Owens (S.U.A.) — San
tana (Spania) 6—1, 7—6 ; Borg (Sue
dia) — Dupre (S.U.A.) 6—3, 6-3.
S-au mai calificat pentru turul ur
mător Gerkan (S.U.A.) și Mcmillan 
(R.SA.).

1976 LA INNSBRUCK?
aoropie Jocurile și mai mult de 
conținutul lor uman.

• Tradiția, capacitatea organizato
ri = și experiența — prezente de 
atitea ori. sint garanții sigure ale 
unei reușite depline.

• Sprijinul F I.B.T. care, datorită 
excelente: nirtii de bob de la Igls, 
scapă de spectrul repetării unui nou 
Squaw Valley (în 1960 organizatorii 
~.u au construit pirtia de bob, mo
tiv pentru care bobul a absentat).

la i. desigur, numai cîteva atuuri 
demne de ’. •at în seamă. Ce SDun 
contra candidații Innsbruck-tilui ?

VANCOUVER (primarul orașului, 
Campbell): .Noi nu ne așteptăm la 
prea mult in perioada care ur
mează”.

LAKE PLACID (primarul orașu
lui Peacock): „Sîntem capabili, 
dar precedentul Denverului ne han
dicapează*.

SION : .Oficialii olimpici au 
mari rezerve față de capacitatea 
noastră ce a organiza Jocurile".

GARMISCH PARTENKIRCHEN : 
.Orașul este capabil să organizeze 
Jocurile Ol.mpice, dar timpul ne
cesar pentru ediția apropiată dă 
suficiente motive de îndoială".

In așteptarea deciziei C.I.O. cota 
interesului opiniei sportive este în 
continuă creștere.

Ne-am convins încă o dată că 
partidele „tari" aduc spectatori în 
sălile de șah ! Aseară, la derbyul 
Partos — Ciocaltea, aula I.P.G.G. a 
fost ca niciodată mai populată și 
arbitrii au trebuit să facă eforturi 
serioase pentru a menține liniștea...

Partida dintre cei dpi fruntași ai 
eșichierului românesc nu a dezmin
țit așteptările. Ciocâltea, despărțit 
printr-un punct de lider, a jucat 
foarte energic, deși avea negrele. 
Partos, Hlizind prea mult pe „zes
trea" ce o avea, n-a urmărit decit 
remiza. El a recurs 'a simplificări, 
dar a plătit pentru ele prețul unor 
slăbiciuni poziționale care, în fața 
unui asemenea maestru al atacului 
cum este campionul țării, au deve
nit puncte foarte vulnerabile. Cio
câltea a ciștigat un pion și deține 
avantaj la întrerupere. Partida se 
reia astăzi, dimineața, din urmă
toarea poziție :

Alb : PARTOS (Rf2, Tb5, pp.al, 
c4, h2) ;

Negru CIOCALTEA (RfS. Tefi. 
pp. a5, d3. f4 și h7). Negrul a ca: 
mutarea secretâ.

Iată și celelalte rezultate ale 
dei a 18-a : Rotar.u — Ungtr 
0—1, Boncoc — Foller:
Grunberg — Șucă, Midtehi —Stoi
ca, Ndămțu — Nacht. Ghinda — 
Ghizdavu, Mozeș — Dăneț — re
mize ; partidele Ghițescu — Stane u 
și Wolf — Vaisman s-au întrerupt. 
Ieri dimineață, la reluarea între
ruptelor t Ciocâltea — Șubă. remi
ză, Ghinda — Wolf 1—0, Ghizdavu 
— Rotari u 0—1.

ÎN CLASAMENT : Partos a) 13, 
Ciocâltea (1) 12. Ghițescu (1), 
Ghinda 11’j, Neamțu ÎL Mititeiu. 
Ungureanu, Nacht 1(X s. Standu (1), 
Ghizdavu, Stoica 10, Vaisman (1) 9 
etc.

Astăzi dimineața, se reiau între
ruptele ; dupâ-amiază, ultima run
dă (Ciocâltea — Bondoc, Șubă — 
Partos).

MANIFESTĂRI PRILEJUITE
0E SEMICENTENARUL I.E.F.S

(Urmare din pag. 1)

gur, multe numele care ar trebui 
amintite acum, dar din lunga listă 
a absolvenților notăm doar pe cele 
ale profesorilor Mihailă Iacob, Ion 
Magi, Vasile Cricopol, Roman Ja- 
Ioneanu, Teodor Mitianschi, care au 
terminat cursurile în prima serie 
de studenți ai Institutului, adică 
în anul 1926 1

Cu prilejul acestei revederi, un 
mare număr de absolvenți au luat 
cuvîntul. evocind momente din via
ța Institutului și exprimindu-și sa
tisfacția deosebită față de progre
sele realizate an de an de cadrele 
și studenții de la I.E.F S.

• Participanții la aceste activități 
au avut și plăcuta surpriză de a 
regăsi în paginile unui interesant 
pliant multe imagini din bilanțul 
sărbătorit acum de către Institut. 
De asemenea, conducerea Institu
tului i-a invitat să semneze în car
tea de onoare, primii făcînd acest 
lucru absolvenții seriei 1926.

• După amiază, la Opera Româ
nă a avut loc un frumos spectacol 
cultural-sportiv realizat în întregi
me de cadre didactice și studenți 
ai Institutului și Facultății de edu
cație fizică. A fost o manifestare 
care i-a încîntat pe numeroșii spec
tatori și care a fost îndelung aplau
dată.

După. cum se știe, recent s-a des
fășurat în Cehoslovacia, la Olo- 
ntt-ic. intr-un cadru deosebit de 
emoționant concursul de gimnasti
că modernă dotat cu „Cupa Inter- 
viziunii". care a angrenat campi
oane naționale sau sportive frunta
șe de mare talent din șase țări so
cialiste. Arhitecții halei vestitelor 
expoziții de flori din străvechiul 
oraș cehoslovac au creat o armo
nie desăvîrșită intre mediul încon
jurător, mișcare și muzică, dorind 
să sublinieze o dată in plus fru
musețea, grația și expresivitatea spe
cifice gimnasticii moderne.

S-a concurat pe două grupe de 
sportive, junioare și senioare. Țara 
noastră a fost reprezentată la se
nioare de Rodiea Plutea, gimnastă 
în evident progres, care a evoluat 
onorabil, și cu siguranță că ar fi 
ocupat un loc și mai bun dacă nu 
avea o ratare la exercițiul cu min
gea. La junioare, Cristina Sima s-a 
impus net în grupul de sportive 
participante, cîștigînd — după cum 
au putut vedea pe micile ecrane 
telespectatorii noștri — „Cupa In- 
terviziunii" acordată celor mai ti
nere dintre participante. La exer
cițiul liber ales fără obiect, con
curenta româncă s-a clasat la ega
litate de puncte cu sportiva sovie
tică Irina Deriughina (9,50), iar a 
doua zi, la exercițiul cu coarda, 
s-a distanțat de principala sa ad
versară obținînd 9,65 la această pro
bă, și clasîndu-se astfel pe primul 
loc într-o companie deosebit de se
lectă. Execuția impecabilă și dezin
voltă a unor elemente foarte grele 
din exercițiul la coardă, ca și com
poziția dinamică și dificilă i-au a- 
dus tinerei noastre sportive nu nu
mai aplauzele entuziaste ale sălii,

a Li

Scoala

ci și o foarte bună aprect- 
partea brigăzii de arbitraj.

Cristina Sima este elevă 
ceului nr. 24 din Bucuresu < 
tică gimnastica de 6 ani la
sportivă nr. 2 sub Îndrumarea an- 
trenoarei Ileana Iosif șj a pianis
tei Julicta Rosman. De altfel, cali
tățile Cristinei Sima s-au cv-.oen- 
țiat în acest an și într-o altă în
trecere internațională, ea Lmd câș
tigătoarea concursului la care au 
participat gimnaste ale cap: talelor 
țărilor socialiste, desfășurat la 
Praga.

In ce privește concursul sen.oa
relor. este de remarcat cecsebtta 
valoare artistică la care el s-a si
tuat, grație înaltei clase a gimnas
telor bulgare și sovietice, respecți- 
Maria Ghigova și Galina -turureva. 
S-au evidențiat compoziții de o ma
re spectaculozitate, cu elemente de 
mare dificultate. în special la Ghi
gova (perpetuum mobile la on mg» 
prin deplasarea ei pe soL pe ccrp 
și in aer. cu marcări inedite ce 
mare efect) sau la exercițiile cu 
panglica (cu treceri de mare con
trast ca înălțime și tempo în miș
care, cu un desen dar conturat în 
aer, cu execuții, virtuoase, plastice 
și deosebit de expresive).

„Cupa Interviziunii*. în care gim
nastica noastră modernă a repurtat 
un remarcabil succes, ne-a arătat, 
tuturor celor prezenți la Olomouc. 
că acest sport are încă nebănuite 
posibilități și că, printr-o muncă 
intensă, printr-o colaborare perma
nentă a tuturor factorilor responsa
bili, sportivele noastre ar putea să 
se afirme, în continuare, pe plan 
internațional.

prof. ILEANA SIMA

Recent au fost date publicității clasamentele federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.), cuprinzînd pe cei mai buni jucători și jucătoare din 
lume. FZe sînt alcătuite pe baza sistemului de clasificare imaginat^ de^ ma
tematicianul american prof. A. Elo, 
suprem șahist.

Cu deosebită satisfacție remar
căm prezența unor nume românești 
în rindul acelora care au obținut 
cele mai ridicate coeficiente Elo, 
prin evoluția lor în marile turnee. 
Astfel, maestra internațională Ale
xandra Nicolau este prezentă pe lo
cul opt, iar actuala noastră cam
pioană, maestra internațională Eli
sabeta Polihroniade, figurează pe 
locul 20—22. Mai puțin bine situat 
este marele maestru Florin Gheor
ghiu, clasat pe locul 55—61. Dar 
trebuie ținut seama că acest clasa
ment a fost alcătuit pe baza rezul
tatelor din turneele disputate pînă 
la 1 iulie 1972, iar între timp Florin 
Gheorghiu și-a ameliorat coeficien
tul printr-un rezultat de prestigiu 
obținut în zonalul din Finlanda. 
Orijcum, marele maestru român 
lasă în urmă nume renutate din 
șahul mondial î Benkd, Matanovici, 
Filip, Lombardy, Pianinei ș.a.

De fapt, clasamentele Elo trădea
ză, de la prima lectură, acele im
perfecțiuni ale sistemului semnala
te și în trecut. Iată de ce, poate 
părea curios să găsești printre frun
tași pe fostul campion mondial M. 
Botvinnik, a cărui evoluție de con
curs este acum doar sporadică, el 
beneficiind însă de procentajul de 
bază acordat din oficiu celor care 
au deținut titlul suprem. Atît la 
masculin cît și la feminin pot fi 
citite nume de șahiști sovietici, 
care-și datorează coeficientul ridi
cat numai faptului că participă la 
campionatele unionale, în compania 
unor jucători creditați cu punctaj 
înalt.

în total, lista publicată de F.I.D.E. 
cuprinde 900 de șahiști. în rîndul 
primilor 101 (cu coeficient de 2 480 
și mai mult), sînt reprezentate 16 
țări, printre care U.R.S.S. 
iugoslavia — 9, S.U.A. — 7, 
ria și R.F. a Germaniei — 
gentina și Cehoslovacia — 
Pentru prima oară este dată 
cității o listă a jucătoarelor, cu
prinzînd 130 de nume.

Dar iată cum arată aceste clasa
mente — în partea lor superioară 
— așa cum au fost comunicate ofi
cial :

BĂRBAȚI : 1. R. Fischer (S.U.A.) 
2 785 p ; 2. B. Spasski (U.R.S.S.) 
2 660 p ; 3—4. T. Petrosian și L. 
Polugaevski (U.R.S.S.) 2 645 p ; 5—6.

care acum este oficializat de forul

- 52, 
Unga-
6, Ar-
4, etc. 
publi-

ECHIPELE DE VOLEI ALE CLUBULUI RAPID AU PLECAT IN ISRAEL

ÎNTÎLNIRI DE FOTBAL
ROMÂNO - ITALIENE

ÎN PERSPECTIVĂ
i rtaUaxâ de io-.sa: a .-4spc-.î 

tar-— rrsxra de resort că este pe cale 
tă .eu Je. '-eze — la cererea F R-F. —

r. 1 Oe oeret (sub 23 de ani). Ia a 
m îz dece=bne la Arezzo și la ZT sau 
3 dececbne ca echipa Genova.

au făcut deplasarea, printre alții, jucă
torii A. Drâgan, Peneiulescu, Chitigoi, 
Moeuta. Echipa feminină are In compo
nența sa. printre altele, pe sportivele 
Eugenia Rebac, Marta Szetetyi și Cons
tanța Bălășoiu ; antrenor: Davila
Plocon.

V. Korcinoi (U.R.S.S.) și L. Portisch
(Ungaria) 2 640 p ; 7—8. M. Botvin
nik și A. Karpov (ambii U.R.S.S.) 
2 630 p ; 9—10. B. Larsen (Dane
marca) și M. Tal (U.R.S.S.) 2 625 p ; 
11_12. V. Smîslov și L. Steih (am
bii U.R.S.S.) 2 622 p ; 13—14. V. Hori 
(Cehoslovacia) și P. Keres (U.R.S.S.) 
2 600 p ; 15. V. Savon (U.R.S.S.) 
2 595 p : 16—18. E. Gheller. M. Tai- 
marjov (ambii U.R.S.S.) și R. Hiibner 
(R.F.G.) 2 590 p ; 19.. D. Bronstein 
(U.R.S.S.) 2 585 p; 20—21. E. Va- 
siukov (U.R.S.S.) și S. Gligorici 
(Iugoslavia) 2 575 p ; 22—24. C. Me
lon? (Brazilia). F. Olafsson (Islanda) 
și O. Panno (Argentina) 2 570 p ; 25. 
S. Reshevsky (S.U.A.) 2 565 p ;
26—30. I. Balașov, A. Gipslis, N. Kro- 
gius, V. Tukmakov (toți U.R.S.S.) și 
R. Byrne (S.U.A.) 2 560 p ; 31—32. 
L. Kavalek (S.U.A.) și L. Szabo 
(Ungaria) 2 555 p ; 33—37. I. Aver
bach, A. Suetin, R. Holmov (toți 
U.R.S.S.), L. Ljubojevici (Iugosla
via) și L. Schmidt (R.F.G.) 2 550 p ; 
38—41. A. Lutikov (U.R.S.S.), G. 
Pfleger (R.F.G.), L. Evans (S.U.A.) 
și R. Smejkal (Cehoslovacia) 2 545 
p ; 42—44. K. Darga (R.F.G.), V. 
Liberson (U.R.S.S.) și M. Najdorf 
(Argentina) 2 540 p ; 45—46. U. An
derson (Suedia) și L. Șamkovici 
(U.R.S.S.) 2 535 p ; 47—52. I. Bole- 
slavski, A. Lein (ambii U.R.S.S.),
W. Brown, R. Sanguinetti (ambii 
Argentina), W. Uhlmann (R.D.G.) și 
W.Unzieker (R.F.G.) 2 530 p; 53—54. 
E. Gufeld (U.R.S.S.) și M. Matulo- 
vici (Iugoslavia) 2 525 p; 55—61. FL. 
GHEORGHIU (România), B. Gur- 
ghenidze, G. Kuzmin, S. Furman 
(toți U.R.S.S.), B. Ivkov, A. Pianinei 
(ambii Iugoslavia) și W. Lombardy 
(S.U.A.) 2 520 p.

FEMININ : 1. N.
(U.R.S.S.) 2 450 p ;
(U.R.S.S.) 2 355 p ; 3—4. N. Aieksan
dria și M. Ranniku (ambele U.R.S.S.) 
2 335 p ; 5. I. Levitina (UR-S.S.) 2 315 
p ; 6. V. Kozlovskaia (U.R.S.S.) 2 305 
p ; 7. L. Saunina (U.R.S^4^95 p ; 
8. A. NICOLAU (Rom^iia) 2 
9—10. V. Borisenko (U.Ijț,Ș.S.) 
Lazarevici (Iugoslavia!5h2B5 p 
12. R. .Bilunova (U.R.S&țj) și 
tulovskaia (U.R.S.S.) Tățfr p ;
Semenova (U.R.S.S.) 2 ^65% ;
K. Iovanovîci (Iugoslavia), b. Me- 
dianikova (U.R.S.S.) 2§t^ p ;
Konopleva (U.R.S.S.) p ;
Șuii (U.R.S.S.) 2 250 p ; 18. E 
țova (U.R.S.S.) 2 245 p ;*1^. M. 
ka (Ungaria) 2 240 .j^j20- 22. E. 
POLIHRONIADE - - '
Pedko (U.R.S.S.) și I. Verocz 
garia) 2 225 p ; 23—24. O. Ignatie
va și V. Ușaliova (U.R.S.S.) 2 220 p ; 
25. K. Skegina (U.R.S.S.) 2 215 p.

Gaprindașvili
2. A. Kușnir

90 p ; 
și M. 
;11 — 
r. Za- 
13. L. 
4—15.

16. N.
17. M.
Rub- 
Ivan-

(România , O.
(Un-

EMILLE PUTTEMANS CONTINUA SERIA SUCCESELOR
Concursul internațional de cros 

desfășurat in localitatea franceză 
Vanves a fost ciștigat de cunoscutul 
atiet belgian Emilie Puttemans, 
care a parcurs traseul în lungime de

7,900 km în 22:53,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat sportivii englezi 
Ian Stewart la 10 sec., David Black 
la 23 sec. și L.achie Stewart la 41 
sec.

> O <r # # # # # # # # # # # # # # # # # V & * # % # # # # # # # <

ca MAI BUN SPORTIV 
AL AFRICII

UN AFORISM 
AL LUI BOROTRA

.Ifnisul este secretul longevității". 
Cel ce susține această afirmație nu 
este altul decit francezul Jean Bo- 
rotra. cel care în perioada 192”— 
1932 a ciștigat cu echipa țării sale 
de sase ori „Cupa Davis’ De cu- 
rind, „bascul zburător* (cum i se 
spunea) a sărbătorit la Bayonne, 
:r. sud-vestul Franței, cea de a 74-a 
ar.-.versarg. Firește, cu racheta în 
mină, pe terenul de tenis—

Ceea ce i-a și inspirat aforismul 
ce care pomeneam.

UN MECI, ÎN DOI..,

Nu de mult, am relatat despre 
inițiativa clubului miinchenez F.C. 
Bayern de a permite intrarea gra
tuită la meciurile sale persoanelor 
de sex feminin. Măsura a găsit re
pede imitatori. Clubul elvețian F.C. 
Lugano a anunțat că toți cei ce se 
vor înscrie ca membri ai clubului, 
vor primi ca premiu o legitimație 
gratuită de intrare la meciurile e- 
chipei de fotbal pentru două per
soane. Intenția pare a fi ca mem-

Care a fost cea mai bună fotografie a Olimpiadei? La această întrebare 
a răspuns ancheta inițiată de agenția suedeză „Pressens Bild“, care a 
triat cftera mii de imagini de la Munchen. A ciștigat. fotoreporterul Oile 
Setjbold de la „Dagens Nyheter“-Stockholm, cu acest instantaneu de-a 
c-ep’.ul „incredibil’ din turneul olimpic de lupte: vest-germanul Wilfried 
Dietrich îl r:dică pe colosul american Chris Taylor (200 kilograme...) pen- 

secunda următoare Itru a-l face tuș in
luganez să vină la 
însoțitoare Eforturile 
aduce pe bărbați la

brii clubului 
meci, cu o... 
acestea de a 
meciuri, absolvindu-i de handicapul 
unei opoziții feminine, a dat pro
babil roade, pentru că la Lugano, 
în scurtă vreme, media spectatori- 

a

Pentru anul viitor Academia a- 
cordă burse de studii unui număr 
de trei participanți, selecționați de 
fiecare comitet național.

BUENO REVINE!

lor la meciurile de campionat 
crescut de la 3100 Ia 5500 !

DIN NOU LA OLYMPIA
După cum anunță Comitetul 

limpic elen, cea de a 13-a sesiune 
a Academiei Olimpice Internațio
nale va avea loc între 13 și 29 
iulie 1973, la Olympia. Subiectul 
principal al acestei sesiuni este 
„Contribuția lumii intelectuale la. 
mișcarea olimpică". Interesanta te
mă va fi tratată de către partici
panți (după audierea conferințelor) 
din punctul de vedere al istoriei, 
filozofiei, literaturii, artelor fru
moase, educației etc.

o-

Cunoscuta tenismană braziliană 
Maria-Ester Bueno (în vîrstă de 31 
de ani), care din anul 1968 nu a 
mai jucat fiind accidentată, și-a 
anunțat reintrarea în activitatea 
competițională de performanță. O- 
perată de mai multe ori la umărul 
drept, Bueno este acum complet 
restabilită. în ultimul timp, ea s-a 
antrenat cu danezul T. Ulrich și 
cu brazilianul T. Koch.

Tenismana braziliană a anunțat 
că, pentru început, va participa Ia 
cîteva turnee de mai mică impor
tanță, după care va aborda marile 
concursuri internaționale.
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