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Apropierea sărbătorii de la 30 
pe întreg cuprinsul patriei i

Decembrie se face tot mai mult simțită 
noastre. Din toate colțurile țării sosesc 

— — necontenit vești care anunță noi și importante succese obținute de oa
menii muncii în marea întrecere socialistă desfășurată în cinstea aniversării 
Republicii. Tot mai multe unități economice raportează îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe 1973, realizarea unor însemnate depășiri ale cifre
lor suplimentate tn mai multe rînduri po parcursul acestui an.

Un puternic imbold în înfăptuirea exemplară a obligațiilor de producție 
l-au constituit documentele istoricei Plenare a C.C. al P.C.R. din noiembrie. 
Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, hotărîrile adoptate, un pro
gram concret de acțiune îndreptat spre perfecționarea necontenită a societății 
noastre, dezvoltarea democrației socialiste, mobilizarea conștientă a maselor 
Ia înfăptuirea mărețului program de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul României.

SUCCESELE HUNEDORENILOR
Sfîrșitul acestui an găsește colecti

vul de muncitori, ingineri și tehni
cieni i ai Combinatului Siderurgic 
Hunedoara într-o amplă angajare pe 
frontul muncii creatoare. In întîmpi- 
nar:a aniversării Republicii au ' ’ 
obținute succese remarcabile, din 
spicuim cîteva :

• La Secția U.C.C.-chimie 
realizat peste plan mai mult de 
tone produse chimice. Plusurile 
fost obținute, în principal, pe seama 
creșterii productivității muncii și a

fost 
care

s-au 
3000 

au

UN REUȘIT CONCURS

economiilor la prețul de cost, cifr= e 
la suma de 800 000 lei.

• Secți". stații și rețele a 
să furnizeze noilor agregate 
Combinatului 31 milioane kWh ere 
gie electrică peste plan, acționiad. 
același timp, cu toată fermitatea pen 
tru reducerea substanțială a t; 
de reparații. în acest domeniu 
economisit 5641 ore. utilizate 
efectuarea altor operațiuni necesare 
secției.

• De Ia începutul anului s 
acum, furnaliștii huBCdoreai a 
dus peste plan o cantitate de foctă 
din care se pot fabrica 6 000 de

DE NATATIE
LA TIMIȘOARA

Tn bazinul întreprinderii In
dustria Linei â avut loc un 
reușit concurs de înot dedicat « 
aniversării Republicii. Cu acest 
prilej s-au dat in folosință 
anexele acestei baze sportive 
(cabine, instalații sanitare, ca
merele de dușuri), amenajate 
recent prin munca patriotică a 
numeroși cetățeni ai orașului.

Dintre rezultatele înregis
trate iese în evidență perfor
manța lui Holger Habetler (co
pii cat. B) care a reușit la 100 
n. liber 60,5 sec., timp supe
rior recordului național pe a- 
eeastă distanță la respectiva 
categorie. Alături de el, o foar
te bună comportare au avut 
Karin Parutsch (1:17,0 la 100 
m spate fete, cat A) și Andrei 
Tot (125,6 la 100 m liber, co
pii cat. C).

GH. SZUHANEK-COresp.

BOCII PROGfitM
tOUCUII-SPORII! FOTBALDIN DIVIZIA A DEl\ JUDI IUI ÂRGIȘ

(In pagina a treia, „uvertura-' 
celor trei derbyuri ale etapei)

au contraatacat 
urmare, Rapid 
permanență, iar 
doua a acumu- 

avantaj de 20 de
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referi 
perfor-

Eliade SOLOMON, 
coresp. județean

de mîine. Ne vom 
se înscrie în sfera 
tara noastră.

tn ciuda opoziției 
giței Ciuruitei, Doina vra- 
zaru arunca ia coj.

Foto : Dragoș NEAGU

preocuparea față de schimbul 
— — ------ 1 cum acest club

sportive din

i față ce « 
Mre ar ifrvHf 
te chiar dir 

ing. Teodor f.ă 
rea aniversării Re 

la F.CJB. s-au organizat nu- 
competiții festive. în curfnd 

o echipă feminină 
unzindu-se astfel 
vechi msnifesraLe 
jare care alcătuiesc 

poncerent al salariaților

ne amintim — 
— o altă etapa 
în meciuri care 
mai interesant

baschet

aceste succese, cbți 
patriotică _MAI IUTE. 

•E, MAI BINE T si-au

Frot Io* VLAD.

PUWl AWAL till lUIMt Of
Fabrica de confecții din Birlad 

raportat recent îndeplinirea ca 
de zile mai devreme a planul; 
producție pe 1972. După calculi 
limitare, pînă la finele anului 
realiza aici marfă suplimentară 
valoare ce circa 42 milioane 
producția industrială 
depășită cu

Locuitorii 
cunosc bine 
deri, creată 
de APACA, 
grajdurilor 
Astăzi, F.C.B. se infâțjșeazâ 
mare fabrică modernă, eu n 
muncitori. cu clădiri semețe, 
laje perfecționate.

Eforturile deosebite care se depun

dus triată globală
12 000 0» lei. 
mai virstzuci a: 
istoria acestei fc 
in 1939, sub demn 

în clădirile insalubr 
unei unități

anterioare a 
t ca pe ipă a turulu

runda de inică — să fie do
fă d-> -ccirtcidența" programă 
â derbyuri ! Nu 

această toamnă 
tot atit de bogată 
să se anunțe unul 
decit celălalt.

Intr-adevăr, liderul, DINAMO, se 
deplasează la Bacău, pentru un meci 
de care depinde, poate, soarta ti
tlului onorific de campion al toam
nei.

Fostul lider STEAUA, 
la București puternica reduti 
PETROLULUI, specializată in 
nica ..remizei' pe orice teren.

în sfirșit. la Pitești, un al treilea 
derby, avind in reprezentație echi
pa gazdă. F.C ARGEȘ, campioana 
țării, și pe RAPID. eîștîgătoarea 
Cupei României, singurul team 
românesc care a supraviețuit in 
această toamna marilor „bătălii 
europene".

Toate aceste trei jocuri sînt de
cisive pentru configurația clasamen
tului definitiv al turului. Meciul 
prin corespondență DINAMO — 
STEAUA va decide- probabil, în 
această duminică, pe liderul „iernii",

In cazul în care echipa lui Nelu 
Nunweiller va izbuti să treacă de 
obstacolul „răduleștilor".

Să sperăm că cele trei așteptate 
confruntări vor fi confirmate prin 
jocuri de o bună valoare, specta
culoase, aprig disputate, demne de 
renumele combatantelor.

in fotografia lui Dragoș Neagu, 
Steaua sprintează la unul din ul
timele sale antrenamente. In prim 
plan- Hălmăgeanu și Aelenei, adică 
„cel mai tînăr" și „cel mai bătrîn"...

IȘI JUSTIFICĂ, OARE, FARUL CONSTANȚA 
NOMELE DE CLUB DE PERFORMANȚĂ?

• Aproape 2 milioane lei

7

RAID ANCHETĂ 
ÎNTR UN IMPORTANT

Cel puțin teoretic, clubul sportiv FARUL CONSTANȚA se integrează in categoria 
măritor unități de performanță. Este vorba de un club teritorial chintesență a 
mișcării sportive de pe Litoral. Altfel spus, o unitate de performanță care re

prezintă aproape 200 000 oameni ai muncii din municipiul Constanța.
tn dorința de a vedea in ce măsură clubul sportiv Farul Constanța se încă- 

dreaza. așa cum am subliniat, în categoria marilor unități de performanță, am între 
prins un raid-anchetă cu prilejul căruia am făcut radiografia tuturor secțiilor sale nouă la număr. i ,

în rîndurile de mai jos vom prezenta, în sinteză, cele constatate concluzionind 
asupra funcționalității clubului sportiv constănțean. Vom evidenția plusurile și minu
surile din activitatea desfășurată cu precădere în acest an. preocuparea 
totodată Ia spiritul de exigență al antrenorilor și în general la modul 
manței, cum contribuie el Ia sporirea cuantumului de valori al mișcării

măsura condițiilor create 
în 4 campionate ale Diviziei'a, după 
cum urmează • boschet masculin 
(locul 6) rugby (5—8), volei feminin 
(7) și fotbal (II). în același timp, 
clubul Farul se prezintă cu alte 3 
formații in divizia secundă : volei 
masculin și rugby, situate ne poziții 
fruntașe si scrimă (floretă fete), 
aflată printre codașele competiției. 
In completare i echipa de box se

in turneul final ai 
competiții republi-

Performanțele nu sint pe
Imaginea concretă a activității de 

performanță desfășurată în secțiile 
clubului poate fi lesne desprinsă 
prin interpretarea unor elemente de 
referință proprii acestei unități sportive.

Astfel, din cei 372 de sportivi cla
sificați 3 sînt maeștri ai sportului, 
66 posedă categoria I de clasificare, 
64 categoria a Ii-a, 31 categoria a 
IU-a, în timp ce 148 sînt juniori.

Farul Constanța este reprezentat

(7) și fotbal (11). țn același
formații in divizia secundă: 
I ___
fruntașe si scrimă (floretă 
aflată printre codașele
niori s-a calificat 
celei mai mari

Clubul sportiv Farul Constanța era asigurate 
toate condițiile (material uman, cadre tehniee, 
săli și amenajări adecvate) pentru a ss inte

gra în categoria marilor unități de performanță din 
țara noastră, dar pînă acum n-e făcut-o în mod 
convingător, la nivelul cerințelor.

In principal se poate reproșa antrenorilor (cei mal 
mulți dintre ei profesori de educație fizică) că n-au 
dovedit suficientă pasiune in muncă, stăruință in de
pistarea, selecția și instruirea sportivilor de care au 
răspuns. Un proces de pregătire desfășurat, de multe 
ori, la suprafață, nu putea facilita obținerea de re
zultate bune, de performante de răsunet, peste hota
rele clubului, după cum o atenție insuficientă față 
de aducerea elementelor de perspectivă, la timpul

cheltuieli și nici un campion !
9 Un centru cu recunoscută tradiție pugilistică fără boxeri de perspectivă

9 Este posibil ca o unitate de performanță, situată pe malul mării, 

să nu aibă secții de natație și sporturi nautice ?

cane — ..Cupa F.R. Box" —, iar re
prezentanții secției de lupte greco-ro- 
mane (transferată de la A.S. Voin
ța). după ce au participat în cam
pionatul de calificare au ajuns în 
turneul final, cu șanse apreciabile 
pentru promovarea în prima divizie. 
In fine este de notat faptul că la 
juniori gimnastele de la Farul s-au 
situat pe locul 3 (echipe) în campio
natul republican, categoria junioa
re II.

De semnalat, Insă, că în anul 1972, 
In bilanțul general al clubului nu

cuvenit, in prim plen, a privat formațiile iau loturile 
do teniori de aportul unor sportivi de nădejde.

Conducerea clubului (președinte, Gheorghe Cava- 
Hoți, vicepreședinți, prof, loan Taeaci și Constantin 
nivescu), deși cu o bogatâ experiență in domeniul 
muncii sportive, nu a reușit să-și impună punctul de 
vedere față de tehnicieni, a fost prea concesivă în 
fața unor rezultate modeste, care nu onorau Farul, 
de multe ori a inchis ochii in fața uncr slăbiciuni.

Rămine de văzut care va fi reacția conducătorilor 
și tehnicienilor acestui club, cum vor înțelege ei să 
răspundă obligațiilor ce le revin, în principal aceea 
de o face ca Farul Constanța să reprezinte real
mente sumum-ul valorilor din orașul de 
toral.

apare nici un titlu de campion sau 
echipă campioană republicană. Re
prezentanții clubului constănțean 
și-au înscris doar de două orj nu
mele’ pe plan național prin cele 
două recorduri doborîte de Elena 
Costin și Gheorghe Costache, în pro
bele de 100 mg și 5 km marș, am
bele la nivelui juniorilor de cate
goria a Il-a.

Farul Constanța a dat loturilor 
reprezentative un număr de 6 spor
tivi — 5 la seniori (Antonescu la 
fotbal, Daraban și Bucos Ia rugby, 
Ivascenco la baschet, Elena Cernega 
Ia volei) — și unul la tineret - 
Elena Pricop la scrimă,

Raid-anchetâ realizat de : 
Dimitrie CALLIMACHI, Tiberiu ST AM A, 

Mihai TRANCA și Vladimir 
MORARU

Ieri seară, în sala Giulești, 
baschetbalistele de la Rapid 
au reușit frumoasa perfor
manță de a învinge cu 68—53 
(35—24) pe Vozdovac Bel
grad, finalistă a ediției tre
cute a Cupei cupelor. Re
zultatul rapidistelor, obținut 
în cadrul primului meci din 
turul secund al C.C.E., este 
cu atît mai valoros dacă ți
nem seama că în prima se
cundă, la prima acțiune, Ga
briela Nicola, cea mai bună 
jucătoare a echipei, s-a acci
dentat șl a reintrat de abia 
în minutul 37, aproape în
tr-un picior, Elevele antre
norului Sigismund Ferencz, 
departe de a se descuraja de 
descompletarea formației, au 
luptat cu o energie exempla
ră, aplicînd o apărare „zonă-

într-un simpozion la Zagreb 
• Experimentul de la „Laguna

• Specialiști din aproape 20 țări — printre care și România —
• Turismul devine perimetrul ospitalier al sportului de agrement 
albastră"

Activitatea sportivă cu caracter recreativ tinde să devină principala 
armă în bătălia pe care omenirea a pornit-o împotriva noxelor civiliza
ției ■ sedentarism surmenaj, exces ponderal (obezitate).

Un simpozion internațional recent desfășurat în Iugoslavia, sub 
egida a două organisme mondiale de prestigiu — UNESCO și C.I E.P.S. 
(Consiliul internațional pentru educație fizică și sport) — a adus tn dis
cuția specialiștilor din aproape 20 de țâri (printre care și România) o 
serie de observații și date privind această problemă.

Deși intitulat „Aspecte economice ale sportului recreativ in cadrul 
turismului", simpozionul ținut la Zagreb și, în continuare, la Porec, s-a 
referit totodată Ia aspectele sociale pe care le prezintă acest domeniu 
de activitate umană menit să cuprindă straturi foarte largi ale popu
lației planetei noastre.

AFLUX SPRE TURISMUL CU VALENTE SPORTIVE

Prof. Mircea Mihăilescu, secretarul 
general al Federației române de tu- 
rism-alpinism, unul din membrii de
legației țării noastre, ne-a împărtă
șit, într-o succintă relatare, care a 
fost orientarea generală a co-

municărilor prezentate, a discuțiilor 
purtate în cadrul acestui simpozion, 

în primul rînd s-a subliniat că da
torită automatizării și mecanizării ce 
caracterizează industria modernă, da
torită „civilizației confortului" concre-

tizată în automobil, lift, televizor etc., 
omul epocii noastre depune un vo
lum de efort fizic tot mai redus. Dar 
omul nu se poate dispensa de miș
care și pentru a-și satisface această 
necesitate vitală s-a îndreptat spre 
activități compensatoare ca sportul și 
turismul.

S-a putut constata, însă, în foarte 
multe țări — în cele capitaliste, mai 
ales — câ organismele sportive nu 
erau dispuse să se ocupe de amatorii 
de sport care nu se puteau ridica la 
un anumit nivel valoric, pentru că 
preocuparea lor de 
fapt, performanța.

Această anomalie 
ce căutau mișcarea 
tr-adevăr, turismul 
litatea să meargă pe jos, să înoate, să

căpetenie era, de

i-a împins pe cei 
spre turism. în- 
le oferea posibi-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare tn pag. aia)

presing" excepțională, dato
rită căreia au interceptat, au 
recuperat și 
deseori. Ca 
a condus în 
în repriza a 
lat chiar un
puncte (63—43 și 67—47).

Au înscris : Gugiu 33, Pră- 
zaru 9, Suliman 8, Racoviță 
6. Nicolae-Ion 6, Nicola 2, 
Basarabia 4 (au mai jucat 
Tal și El. Pajtek) pentru Ra
pid, respectiv Ciurulici 21, 
Tanjevici 19, Iovanovici 8, 
Katici 3, Boskovici 4, Krstici 
3. Au arbitrat bine V. Kostin 
(U.R.S.S.) șiS. Stoianov (Bul
garia).

Returul se va disputa în 
ziua de 14 decembrie, la Bel
grad.

D. STANCULESCU

are 36 de ani, este de profesie ingi
ner chimist și face parte din Clubul 
Petrolul Ploiești. In istoria campio
natelor noastre naționale, el este al 
16-lea jucător care intră în posesia 
titlului.

Aflat în cursă pentru locul doi, Ghi
țescu l-a atacat energic, cu negrele, 
pe Dăneț obținînd o frumoasă vic
torie. Ciocâltea a întîmpinat o rezis
tență neașteptat de puternică din par
tea lji Bondoc care — la întrerupere 
— se apără într-un final de turnuri 
cu un pion mai puțin. Ghizdavu a 
cîștigat la Griinberg. întîlnirile 
Nacht—Ghinda, Stoica—Rotariu și 
Vaisman—Neamțu au fost remize, iar 
Ungureanu—Wolf, Stanciu—Mititelu și 
Follert—Mozeș s-au întrerupt.

înaintea reluării partidelor’ neter
minate (astăzi dimineață), clasamentul 
este următorul :

CAROL PARTOȘ (PETROLUL PLOIEȘTI)
NOUL CAMPION DE ȘAH AL

Această foarte disputată finală a 
campionatului național de șah s-a de
cis, de fapt, joi dimineața cînd des- 
chizîndu-se plicul partidei întrerupte 
Partoș—Ciocâltea s-a văzut că negrul 
a înscris unica mutare care îi dădea 
posibilitate adversarului său să se 
salveze. Continuarea a durat foarte 
puțin, urmînd o variantă forțată de 
remiză. Iată cum pînă și un maestru 
internațional de talia lui Ciocâltea 
poate cădea victima marii perfidii a 
finalurilor de turnuri și pioni... In 
celelalte două reluări : Ghițescu — 
Stanciu 1—0 și Wolf- Vaismân 1—0.

Și astfel, după amiază, în ultima 
rundă, avînd avansul de un punct, 
Partoș trebuia să facă remiză cu 
Șubă pentru a intra în posesia titlu
lui. Ceea ce el a reușit fără dificul
tate, în 24 de mutări. Egalitatea a 
fost consemnată într-o poziție net a- 
vantajoasă ploieșteanului, dar pe el 
nu-1 mai interesa o victorie.

In aplauzele puternice ale sălii 
Carol Partoș își savura succesul bi
nemeritat, pentru obținerea căruia a 
luptat cu maximum de energie timp 
de trei săptămîni.

Noul campion de șah al României

TARII
berg 8, Wolf (1) 
doc (1) 6,
(1) l'/2.

PARTOȘ 14, Ghi
țescu 13’/-, Ciocâl
tea (1) 1272, Ghin
da 12, Neamțu 11’,7, 
Ghizdavu și Nacht 
11, Mititelu (1), Un
gureanu (1), Stoi
ca ÎO’A, Stanciu 
(1) 10, Vaisman
9'A. Șubă 9, Griin- 

7, Mozeș (1) G’,-2, Ton- 
Dăneț și Rotariu 5, Follert

I "
★

Partos — Ciocâltea. din
18-a, a constituit momen-

Partida 
runda a 
tul culminant al celei de a 36-a 
finale a campionatului național de 
șah. Cei doi candidați la titlu au 
abordat-o în situații diferite : Par

(Continuare in pag. a 2 a)

anchetă anuală a ziarului ]

nostru:

„CEI MÂI BUM i
10 SPORTIVI ’

RUMÂNI
Al AU 

1972“
Și anul acesta, redac

ția ziarului nostru orga
nizează tradiționala an
chetă în rîndul cititorilor 
pentru stabilirea listei de 
onoare a sportivilor ro
mâni pe anul 1972. i

Cititorii care doresc să ' 
participe la această in
teresantă anchetă, pen
tru stabilirea celor mai I 
buni 10 sportivi ai aces
tui an bogat în mari eve
nimente sportive, sînt ru
gați să ne trimită răs
punsurile lor, conținînd 
numele celor 10 sportivi 
preferați, pînă cel mai ■ 
tirziu la 15 decembrie (da
ta expedierii scrisorii prin 
Poștă).

CEI CARE VOR INDI
CA, IN ORDINE, LISTA 
CELOR MAI BUNI 10 
SPORTIVI — DESEMNAȚI 
PE BAZA VOTURILOR A- 
CORDATE DUPĂ GRA
DUL DE POPULARITATE 
IN RINDURILE IUBITORI
LOR DE SPORT DIN ȚA
RA NOASTRĂ — VOR j 
PRIMI PREMII. *

NU UITAȚI, ULTIMUL j 
TERMEN DE TRIMITEREA 
RĂSPUNSURILOR — 15 5
DECEMBRIE!

1

CUPA OLIMPIA“
A INAUGURAT SEZONUL

DE TIR IN SALA
Ieri a început pe poligonul Dina

mo din Capitală un important con
curs de tir în sală, organizat de clu
bul sportiv Olimpia în cinstea celei 
de a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii.

„Cupa Olimpia" se dispută la cele 
două probe de ,-aer comprimat", 
pușcă și pistol (seniori, senioare, ju
niori și junioare). Din cauza numă
rului mare de concurenți întreceri
le sînt eșalonate pe patru zile : joi 
și sîmbătă proba de pușcă, iar vi
neri și duminică cea de pistol. Prin
tre pușcași este prezent și Nicolae. 
Rotaru, medaliat cu bronz la J.O.

încă în primele serii, pușcașii au 
obținut cîteva rezultate remarcabile- 
cifre în jur de 370 p din 400 po
sibile, promițătoare pentru început 
de sezon de sală. în întrecerile de 
joi dimineața s-au evidențiat, în 
mod special, Veronica Stroe (Dina
mo) și Petre Șandor (Steaua), care 
la proba de 40 focuri pușcă cu aer 
comprimat au realizat 373 p și, res
pectiv, 374 p.

Alte rezultate din primele serii : 
FEMEI — Edda Baia (IEFS) 366 p- 
Melania Petrescu (Dinamo) 350 p. 
BARBAȚ1 — Gh. Vasilescu (Olim
pia) 370 p- I. Trăscăveanu (Steaua) 
370 p. JUNIORI — Angela Tudori- 
că (Dinamo) 347 p, Valentin Pătraș- 
cu (Olimpia) 27S p.
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LA VATRA DORNEI V O LEI ; CU GEORGE EREMIA DESPRE MECIUL J.S.K.A. MOSCOVA-DINAMO IN C.C.E.

IARNA N-A FOST AȘTEPTATA CU BRAȚELE ÎNCRUCIȘATE• •• UN EXAMEN EXTREM DE DIFICIL
După zile neverosimil de calde 

pentru luna noiembrie, iarna și-a 
trimis — în fine — primii mesa
geri : frigul și ninsoarea. Se știe că 
la Vatra Dornei, această perlă tu
ristică din nordul Moldovei, dato
rită condițiilor naturale sporturile 
de iarnă au o puternică tradiție, 
deoarece ele se pot practica, în ex
celente condiții, o bună parte a a- 
nului.

„Spre deosebire de anii trecuți, 
sezonul de iarnă este acum așteptat 
cu mai multă nerăbdare de către 
iubitorii sportului — ne spune Horia 
CHIRILUȘ, președintele Consiliului 
orășenesc pentru educație fizică și 
sport. Nimic mai firesc dacă ținem 
seama de faptul câ mulți dintre 
cei care îndrăgesc sporturile de 
iarnă s-au pregătit cu multă tra
gere de inimă, dornici ca la între
cerile la care vor lua parte în ac
tualul sezon să se situeze pe locuri 
fruntașe. Lunile de vară nu au în
semnat, de pildă, luni de vacanță 
pentru schiorii școlii sportive, tn- 
trucît pe aleile din frumosul parc al 
orașului sau pe cărările care duc la 
cabanele Karău și Giumalău ei au 
parcurs, zilnic, zeci de kilometri 
necesari întăririi forței și îmbună
tățirii condiției fizice".

Dar nu numai schiul de perfor
manță se află la el acasă în \ atra 
Dornei, deoarece aceeași importanță 
i se dă și schiului practicat de ma
rea masă-de amatori. Asociația spor
tivă „Bradul", înființată nu de mult 
si subvenționată de Consiliul jude
țean al sindicatelor (această asocia
ție disnune de 20 de instructori ca
lificați) asigură unui mare număr de 
salariați din întreprinderi și insti
tuții posibilitatea să-și petrească în 
mod plăcut și util timpul liber. Tot
odată, cu acest prilej, se depistează 
elementele talentate și de perspec
tivă ce sînt ulterior îndrumate spre 
performanță.

Calendarul sportiv județean va fi 
mai bogat, organizindu-se mai multe 
concursuri la care vor participa nu
meroși schiori din localitate, pre
cum și din Cîmpulung, Gura Hu
morului. Suceava, Fălticeni și Ră
dăuți. Competițiile vor culmina eu 
tradiționala „Cuoă a Unirii", care 
se va organiza în a doua jumătate 
a lunii ianuarie 1973. La acest con
curs — unul dintre cele maî im
portante din țară — vor participa 
la probele alpine și de fond spor
tivi ai tuturor județelor din zona de 
munte.

O noutate importantă : bobul își 
va relua activitatea la Vatra Dornei, 
pe Dealul Negru, la o altitudine de 
1 200 de metri. în primăvara și 
vara aceasta, prin munca patriotică 
la care au participat cu entuziasm 
sute de locuitori ai orașului, s-a re
făcut o pîrtie de bob cu o lungime

ca federația dede 1 800 m. Rămîne 
specialitate să delege Cît mai cu
rând (s-au făcut de către organele 
locale cîteva solicitări) un specialist 
pentru a omologa pârtia. Se preco
nizează ca aici să se organizeze pri
mele concursuri de săniuțe și mini- 
bob.

Și hocheiul din Vatra Dornei va 
da iarna aceasta un examen de 
maturitate. După cîțiva ani de 
muncă plină de pasiune, profesorul 
Veniamin Guga speră ca echipele 
de copii și juniori pe care le an
trenează să participe la cît mai 
multe meciuri de verificare, astfel 
ca în final, pe baza experienței 
acumulate, echipa de juniori să 
poată participa la barajul pentru 
promovarea în divizia secundă a 
țării. Stadionul este pregătit în ve
derea primirii primului partener, 
echipa din Rădăuți. Mantinelele au 
fost reparate, băncile vopsite, ilumi
natul mult îmbunătățit.

Cu toate aceste realizări de netă
găduit, sportul domean mai întâm
pină, încă, unele greutăți- De pildă, 
se simte încă lipsa (in magazinele 
de specialitate) a unor materiale 
deosebit de solicitate (bocanci pen-

tru schiuri, hanorace etc.). De ase
menea, ca și în anii trecuți, nu s-a 
întreprins nimic pe plan local pen
tru ca oamenii muncii veniți la o- 
dihnă în frumoasa stațiune să poată 
închiria, dacă doresc, o pereche de 
schiuri și accesoriile acestora. Nu 
mai vorbim că în ciuda posibilită
ților excelente de cazare, a moder
nizării radicale a drumurilor (toate 
șoselele care fac acum legătura cu 
Maramureșul, Bistrița Năsăud, Pia
tra Neamț și Suceava sînt asfaltate), 
Oficiul județean de turism continuă 
să ignoreze vechile și repetatele do
rințe ale studenților suceveni, ale 
altor categorii de oameni de pe cu
prinsul județului, de a include Va
tra Dornei în itinerariile de sfîrșit 
de săptămînă. Este lesne de înțeles 
că, astfel stînd lucrurile, se impune 
ca factorii de răspundere din O.J.T. 
Suceava (organism chemat să con
tribuie la extinderea sportului de 
masă) să ia în considerație cit mai 
grabnic posibilitățile create la Vatra 
Dornei și, în consecință, să organi
zeze excursii in decorul tonifiant 
din împrejurimile minunatului oraș.

E. GEORGESCU

...MAI ALES CĂ DINAMOVIȘTII DISPUN DE NUMAI JUMĂTATE DE EFECTIV IN PLENITUDINEA MIJLOACELOR

Astăzi la prinz, voleibaliștii de 
la Dinamo București pleacă spre 
Moscova, unde- cu numai jumătate 
din efectiv în plenitudinea forțelor, 
încearcă să țină piept puternicului 
team sovietic Ț.S.K.A., în prima 
confruntare din ediția a 14-a a „Cu
pei campionilor europeni".

In ajunul plecării ne-am interesat 
de situația campionilor noștri, de 
posibilitățile de recuperare a jucă
torilor accidentați, precum și de spe
ranțele cu care Dinamo debutează 
în competiția europeană a cluburi
lor. Interlocutor ne-a fost antreno
rul George Eremia.

— Cum se face ca Dinamo a ajuns 
la ^performanța" de a avea jumă
tate din lot afectat de traumatisme, 
chiar în pragul C.C.E. ?

— Această situație se datorează, 
în primul rind, faptului că unii din 
jucătorii care au făcut parte din 
lotul național, au suferit încă în 
timpul pregătirii pentru Olimpiadă 
diferite traumatisme. Pauza din
tre J.O. și începerea campionatului 
intern a fost extrem de scurtă (nu 
același lucru s-a întimplat în alte

PATINAJ
• Apropierea startului în sezo

nul de patinaj viteză Se simte pre
tutindeni. Antrenamentele continuă 
cu intensitate pe... uscat, 
acolo unde există patinoare 
ficlale alergătorii au trecut la 
gătirea specifică, insistîndu-se 
pra mișcărilor necorectate în 
pul verii.

Cei mai multi dintre sportivii 
fruntași au plecat la Budapesta 
pentru a participa la cîteva con
cursuri internaționale, programate 
între. 10-25 decembrie. Au făcut 
deplasarea Victor Sotirescu (Dinamo 
București), Alexandru Boer, Va
sile Coros, I^adislau Fokt (Dinamo 
Brașov), Gh. Pop, Horia Timiș. 
Eugen Imecs (Agronomia Cluj), 
Maria Tașnadi, Dan Lăzărescu 
(S.C. Harghita Miercurea Ciuc) și 
alți cunoscut: viteziști.

• Sezonul competițional intern 
se va inaugura cu tradiționala com
petiție dotată cu trofeul „Cupa 30 
Decembrie", în programul căreia 
figurează probe pentru seniori și 
juniori. întrecerile vor avea loc 
— în organizarea C.JE.F.S. Har
ghita — pe pista naturală a la
cului Ciucaș din Tușnad. în zilele 
de 26 și 27 decembrie.

• Federația de specialitate a 
prevăzut și în acest an, după un 
regulament îmbunătățit, un concurs 
pentru cei mai mici sportivi. Este

SE APROPIE SEZONUL COMPETITION AL DE VITEZA

viteziștii 
seară, la 
noarului

asu- 
tim-

. fsai in fiecare 
finali a pati- 
de la poalele

aparținind clubului sportiv Dinamo B 
Poiana Brașov pentru a se pre 
din cunoscuta stațiune montant 

Timpei. lată-i ia un antrt

Corel Gali) se pregâ- 
ncursurile de 
ei de la Mu- 

niărit la 4a

Balint, Eniko 
Andrei

DUMINICĂ, DIN FAȚA PALATULUI TELEFOANELOR 
SE VA DA STARTUL ÎN CROSUL DOTAT CU CUPA „13 DECEMBRIE

Comitetul Uniunii Sindicatelor din 
Poligrafie, Presă, Kadiotcleviziune și 
Edituri va organiza, in ziua de 10 de- 
cembrie, o nouă ediție a crosului do
tat cu „CUPA 13 DECEMBRIE".

După etapele orășenești și jude
țene, la care au fost prezenți aproape

1000 de participant, etapa finală va 
reuni Ia start 160 de sportivi.

Se va alerga pe dona categorii, ju
niori și seniori, pe distanțe de 2 00* 
și. respectiv, 3 6N de metri. Pancțol 
de plecare și de sosire ia această ia- 
teresaată competiție xa fi Palatul 
telefoanelor.

Liana Carda*
ta. latin

I • 4.
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Albert 
nsDîră 
i teh- 
PAVȘ,

CAROL PARTOS (PETROLUL PLOIEȘTI) 
AL ȚÂRII!NOUL CAMPION

(Urmare din pa$ F)

lL..e5 (Consolidindu-și puter
ea! din centru), 1XN<7 R<7.

15.e:d5 
pentru 

in par- 
bă talia

apor- 
rcțe 

6 Di-

George KOSNEK, eoresp.

tos, liderul clasamentului, deținea 
avansul unui punct, astfel că o^re- 
mizâ îi convenea de minune : z'_ 
câltea — în schimb — avea 
apărat nevoie de victorie spre 
păstra șansa la primul loc.

Această conjunctură a pus 
prenta pe jocul celor doi adversari. 
Partos a urmărit simplificările. Cio- 
câltea — dimpotrivă — complica
țiile, elementul unde se simte in 
largul său.

Maestrul internațional a obținut, 
se pare, ceea ce dorea : o poziție 
activă în pare, la un moment dat, 
stăpinea Singura coloană deschisă 
de pe tablă, exercitînd o presiune 
aparent decisivă. El a și cîștigat 
un pion, după care s-a ajuns în
tr-un final de turnuri, pe care cei 
mai mulți îl socoteau cîștigat de 
Ciocâltea Dar, folosind la maxi
mum resursele de apărare, și pro
fitând de cîteva mici inexactități 
ale adversarului său, Partos a ob
ținut o remiză salvatoare.

Cio- 
ne- 
a-și

am-

Alb : Partos
Negru : Ciocâltea

1.C1 c5, 2.Cc3 Cc6. 3.g3 g6. 4.Ng2 
Ng7, 5.d3 Cf6, 6.e4 0—0. 7.Cge2 Ce8, 
S.Ne3 Cd4 (O mutare care trădea
ză, de la început, dorința negrului 
de a juca ofensiv și a ieși de pe 
căile mult bătute ale teoriei), 9.0—0 
Cc7. lO.Ddî d6. ll Nh6 (Albul ur
mărește schimburile, simplificările. 
Dar, dispariția acestor nebuni îi 
va crea slăbiciuni pe cîmpurile ne-

gre) 
nicul 
13.C:d4 c:dt, 14.Cd5 Ctdâ, 
(O soluție cam hazardată, 
că — așa cum se va vedea 
tidă — negrul o să câștige 
pentru coloana „e") 15—a5 ! 
definitiv pionii albi de_ pe 
damei), 16.b3 Nd”. L— - 
Taci Dc5. 19.a4 fă (Superionatea 
negrului în centru începe să devi
nă amenințătoare) 26.TR Tzeă. 21- 
Tcdl Da3, K-Tb, b6. SXDbt? (Urmând 
ideea simplificării cu ori 
propune acest sehimb 
care negrul subscrie 
bizuindu-se pe ferta 
active a pieselor sale _
bî, 2LT:b2 ed4. 2Xgd4 Tel îOTl 
g5! 27.Tl>e*. Rfă. 2SJ^5-B»5. »■ 
Tg2-ț- RhS. 36JU2 H! (Nesmd 
un turn teribil La .e3*. pion 
la „f4”, o mare suprafață de 
țiu. Pare intr-adevăr miraculos fap
tul ca altul reușește să salveze par
tida) 3LTd2 NtS. 32. Tgl Nb5, 33. 
Ng2 TgS. 34-Tbl TgeS. NgS.
36.bl ! (Singura conirașansă a al
bului este legată de această îna
intare. El se decide să sacrifice un 
pion) 36— N:e4, 37.d:e4 TS.eL 3S-ba5 
b:a5. 39.Tb6R«5. 40.T46 di. 4L 
TeST:e6.42.d.-e6 RfS, 41TM TjeSf.’ 
(Probabil că aici s-a grăbit Cîo- 
câltea. Oricum, mai logica pare lu
area 43 ..R e6 t cu iceea de a veni 
cu regele pînă la d5. După 44.Tb5 
Te5 ! 45.c5 d2 ! cîștieă). tl.Tbă Te2— 
(Mutarea secretă. Și acum era de 
considerat 44_Te5). 45-RI3 Teă 6e- 
ajunge la aceeași idee car cu un 
tempo în minus. 46-TbS di. 47. 
TdS Teă, 48,Tni2 TxL 4».Td5 ! T»L 
58.h4 TaL 5L Rtf4 Tfl+, 52-Rgt aL 
53.Ta5 Tal, 54JU»5 remiză.

(Fixând 
flancul

17J4 Ort. 1*.

.cepre-» albst- 
oe carte la 
cu p'Acere. 

poriț-ei mai 
grele» O. D:

La afr

uo
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începind de azi, timp de trei zile, 
se va disputa, la Ploiești, faza I 
finală a campionatelor individuale 
de ten.< de masă. La startul acestor 
întreceri vor participa jucătorii ca- 
Efîcați in etapele municipale și ju
dețene. și vor fi desemnați partici
pant:: ca^goriei a doua de clasifi
care ia finala de la Arad, unde se 
vor decerna titlurile de campioni 
naționali.

CITITORI!

VlNÂTORI COLECTIVE LA IEPURI 
Șl FAZANI

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

Avînd abonamente pe 
întreg anul, vă asigurați 

pu-continuitatea primirii 
blîcațiilor preferate.

Abonamentele se 
mese de către toate 
tățile P.T.T.R. precum și de 
factorii poștali și difuzo- 
rii de presă.

pri-
um-

Asociațiile vînătorilor și pescari
lor sportivi de sector, din Capitală, 
organizează duminică vânători co
lective la iepuri și fazani, după 
cum urmează :

Asociația din sectorul I : pe tere
nurile Tunari, Jilava, Grădiștea, 
Nuci, Vadul-Lat, Roata, Cocora, 
Frumușani, BolintinuL Cartojanu. 
Drăghinești, Drăgăr.ești-Olt, Vîrtaa- 
pele și Bucu.

Asociația din sectorul III : pe te
renurile Cervenia, Pielea, Plevna și 
Independența. Se poate vina și la 
„picior" (în baza autorizațiilor no
minale) pe terenurile : Brănești, 
Tămădău și Plătărești.

Asociația sectorului V : pe tere
nurile Fierbinți, Dragoș Vodă, Ciul- 
nița, Căbăl (aici se va vina și la 
mistreți), Videle și Bordușani.

Asociația din sectorul VIII : pe 
terenurile Sălcioara, Dor-Mărunt,

Râzvani. Pitara. Tărtășești, Ciocă
nești. Fetești, Platonești, Să veni și 
SăruTești.

Înscrieri pe listele de participare 
și alte amănunte — la sediile aso
ciațiilor.

O EXPOZIȚIE DE „CÎNTATOARE1

Sîmbâtă, în sala A.F.A. din strada 
Brezoianu Nr. 23—25, din Capitală, 
va avea loc deschiderea expoziției 
— concurs de păsări exotice, cîntă- 
toare și de decor, organizată de că
tre asociația „Colibri". In cadrul 
expoziției, zilnic (între orele 11—12 
și 18—19) vor fi transmise înre
gistrări din cintecele diferitelor va
rietăți de canari și a altor păsări 
cîntătoare, înregistrări însoțite de 
interesante explicați: privind serino- 
filia.

Expoziția este deschisă în fiecare 
zi (orele 8—20,30) și va dura pînă 
luni, 18 decembrie.

țări) și ca urmare, refacerea aces
tor jucători nu s-a putut realiza.

— Și totuși accidentele au surve
nit în turneele efectuate recent și 
de care — mulți spun — Dinamo 
se putea lipsi, mai cu seamă de 
ultimul...

— Este adevărat. Dar ele au avut 
cauze mai vechi, după cum spuneam. 
Trebuia să susținem întîlniri tari 
ca să putem lupta cu un adversar 
de talia campioanei sovietice.

— Intre cei cinci jucători aflați 
în tratament există vreunul rert in
disponibil ?

— Temerile cele mai mari le a- 
vem în privința lui Vdișteanu. Me
dicul nostru- Mircea Cristea, care 
a supravegheat zilele acestea tra
tamentul celor cinci, speră ca pînă 
duminică să-i pună pe picioare pe 
patru dintre ei : Oros, Schreiber. 
Dumănoiu și Tirlici. Cu precizarea 
că poate nu toți vor juca la capa
citatea maximă. Pentru Udișteanu, 
care a și făcut un ușor antrenament, 
se așteaptă un verdict foarte im
portant... In orice caz, cu toată si
tuația neplăcută care s-a ivit, nu 
abordăm acest meci cu fruntea ple
cată. De fapt- în meciul din R.D.G. 
am cîștigat cu rezervele un set la 
T-S.K.A.

— La Erfurt și Leipzig ați avut 
posibilitatea să-i studiați pe viitorii 
adversari. Cum vi se par ?

— Ț.S.K.A. Moscova, echipă antre
nată de fostul internațional Iuri Ces- 
nokov, care a pregătit și naționala 
sovietică din 1969 încoace, este foar
te puternică. Dispune de 12 volei
baliști, în cea mai mare parte mem
bri ai lotului reprezentativ, aproape 
la fel de buni, astfel îneît sextetul 
nu-și schimbă forța, indiferent de 
compoziția sa. Campionii U.R.S.S. 
alternează atacul in forță cu cel din 
combinații- jucătorii se adaptează 
cu ușurință pe toate posturile și 
pot utiliza cu succes atît formula 
cu un ridicător (5+1), cît și pe cea 
cu doi (4 + 2). De asemenea, opun 
o apărare la fileu extrem de mo
bilă și greu penetrabilă.

— îndrăzniți un pronostic pentru 
meciul de duminică ?

— Cînd există atîtea „impondera
bile", nu pot avea decît două. Unul 
pe care mi-1 dictează rațiunea și 
altul izvorînd din inimă. Aș vrea 
ca ultimul să se îndeplinească. în 
orice caz, de la Moscova vom în- 

‘2 cerca să ne întoarcem cu o zestre 
care să ne asigure calificarea... prin 
meciul retur. Știu că alături de spor
tivii pomeniți mai sus (în a căror 
recuperare continui să cred, echipa 
se mai poate bizui pe Codoi- Pău- 
șescu, Vraniță, Stoian și Marinescu, 
că toți vor lupta pentru un rezul
tat cît mai bun.

Aurelian BREBEANU

arile perfor
manțe spor
tive stîrnesc 
comentarii, un 
val de ad
mirație față 
de realiza- 
un cîștig pen- 

______ _ deoarece ates
tă potențialul nelimitat al 
omului de a depăși orice 
granițe, de a atinge un ni
vel de măiestrie inestimabil, 
de a se adapta oricăror si
tuații, oricît de neobișnuite 
ar fi ele. Omul de pretutin
deni se vede — grație aces
tor performeri — ridicat pe 
trepte tot mai înalte, simte 
că poate aspira la mai 
mult. Rolul propagandistic 
al acestei activități din do
meniul superperformanței 
are însă cele mai puternice 
efecte în lumea copiilor.

Printre cei mici, ecourile 
performanței sînt amplifi
cate la maximum. Dacă în 
Belgia tot mai mulți copii 
și-au făcut o bucurie din 
mersul pe bicicletă — aceas
ta este și pentru faptul că 
unul din compatrioții lor, 
Eddy Merckx, le-a dat a-

lori. Ele sînt 
tru omenire,

Ecouri •••

MĂSURI BINEVENITE!
Epilogul meciului „11“ Cluj — Progresul București

Sînt cunoscute cauzele care au 
dus, la 19 noiembrie, la întreruperea 
meciului masculin ,,U“ Cluj—Progre
sul București, caz singular In voleiul 
nostru. Luînd în discuție faptele pe
trecute atunci, în Sala sporturilor din 
Cluj, Biroul F.R. Volei — după ce 
„cazul“ a fost analizat prin organis
mele sale — a hotărît :

— Rejucarea partidei pe teren neu
tru, luni 11 decembrie, la Ploiești :

— Suspendarea din activitatea 
competițională a antrenorului C. Ben- 
geanu („U“ Cluj) pe timp de șase luni 
pentru injurii la adresa arbitrului 
principal : totodată s-a constatat că 
a avut o contribuție importantă la 
incitarea unei părți din echipă și a 
publicului ; recidivist;

— Suspendarea din orice activitate 
oficială, pe timp de șase luni, a tov. 
AL Fârcaș, membru în secția de vo
lei a clubului „U" Cluj, conducătorul 
echipei masculine, pentru 
necuviincioasă la adresa 
principal și pentru manifestări 
natură a incita jucătorii echipei 
Cluj și publicul :

— Suspendarea voleibaliștilor 
Binda și Felician Vaida, de la 
Cluj, pe cite două etape (suspendarea 
intră in vigoare cu etapa din 10 de
cembrie), ambii pentru proteste re
petate la deciziile arbitrului și pen
tru atitudine necorespunzătoare in 
timpul jocului ;

— Suspendarea jucătorului Francisc 
Gvorgfalvyl („U" Cluj) pe o etapă 
(aceea din 10 decembrie), pentru ati
tudine ireverențioasă față de arbitrul 
principal, la sfârșitul jocului ;

— Biroul F.R. Volei a dictat 
«■«t secției de volei a

atitudine 
arbitrului 

de 
din

loan
„U“

un 
avertisaseat secției de volei a „U“ 
C7aj- peatra lipsurile masifestete in 
■nari 4e edocație a antrenorului, 
sport' iior și a membrilor 
secției ;

— Confort» regaiancatahii 
ționare a arbitrilor de volei 
aiineatol 4>. arbitrul Valeriu 
a fost suspendat din activitatea 
terni si internațională pe timp 
șase lână, cu începere de la data de 
1 decembrie a.c„ pentru lipsă de fer
mitate in aplicarea regulamentului

biroului
de fune- 
(art 54, 

Arhire 
în
de

de joc, neutilizarea prerogativelor a- 
cordate de regulament arbitrului 
principal, fapte care au condus la în
treruperea jocului.

Desigur, este neplăcut să citești o 
astfel de sentință, mai ales că spor
tul nu înseamnă numai întrecere în
tre indivizi și echipe dar, prin însăși 
principiile ce-i stau la bază, el are 
menirea de a contribui la educația 
celor ce-1 practică și a celor ce asis- 
ta, pretinzînd disciplină, corectitu
dine, fair-play, pe teren ca și în tri- 
bune. Ce! chemat să vegheze la res
pectarea acestor principii și deci a 
întregii ambianțe ce trebuie să dom
nească pe un teren de sport, este ar
bitrul, dator să apere normele înscri
se în regulament. Iar în cazul în care 
litera regulamentului este încălcată, 
sa folosească toate drepturile pe care 
i le conferă legile jocului pentru a 
duce la bun sfîrșit întrecerea pe care 
a fost delegat să o conducă.

Faptele petrecute la Cluj ridică 
sumedenie de întrebări. Mai lntîi 

se preocupă secția de volei â 
clubului Universitatea de educația 
celor ce o reprezintă pe terenul de 
joc ? Răspunsul este cu atît mai greu 
de dat, cu cît printre cei ce au do
vedit lipsuri în educația lor se nu
mără și educatori. Apoi, cum s-a ma
nifestat grija secției în a face cunos
cut jucătorilor de volei regulamentul 
sportului pe care-1 practică ? Cum de 
nu a luat singură atitudine împotriva 
celor ce au contribuit, prin atitudi
nea lor, la infestarea atmosferei din 
sala de joc, înainte ca federația să 
dicteze aceste măsuri ?

Dar să ne oprim aci și să aplau
dăm aceste decizii drastice dar con
forme cu gravitatea faptelor. Înțele
gem din aceste sancțiuni, fermitatea 
cu care F:R.V. este hotărîtă să sanc
ționeze orice viitoare abaterj, să fie 
în continuare irrtrânsigenti~W?n «cet c« 
contravin normelor de desfășurare a 
meciurilor de volei. Competiția spor
tivă trebuie să fie o luptă curată, 
dusă cu pasiune dar în spiritul lite
rei regulamentului, din care învingă
toare să iasă echipa cea mal bine 
pregătită.

cest țel: dacă în Brazilia 
terenul de fotbal este pen
tru copii o 
(uneori chiar 
mod sigur se 
relui artist 
Pele: dacă
mulți copii renunță la min
gea mare pentru cea mică
— „vina" o poartă, firește. 
Gruia.

Acum, tot pe meleagurile 
noastre, am avut posibilita
tea să ne convingem de 
inegalabila forță propagan
distică a performanței. De 
cînd Ilie Năstase incintă și 
uimește lumea cu talentul 
și rezultatele sale, tenisul a 
devenit o modă. Mii și mii 
de copii joacă tenis â. Ia 
Iile, își imaginează partide 
între ei (miile de copii ale 
Iui Iliuță) și Smith, Con
nors, Ashe, Orantes... Au 
apărut pe trotuare și pe 
străzi „terenuri" trasate cu 
vopsea albă, cretă sau var. 
Au apărut „rachete" (palete 
de ping-pong, lopățele de 
lemn, mici rachete de bad
minton ș.a.m.d.). Au apărut 
arbitri care știu ce 
tie-break-ul. Au apărut, 
fapt, viitorii jucători 
tenis, poate chiar 
mari performeri.

Federația de tents ar tre
bui să folosească acest mo
ment favorabil. Desigur, 
copiii nu vor veni în str. 
Vasile Conta 16 să-și 'decla
re dragostea pentru Ilie 
Năstase și tenis. Dar poate 
că activiștii salariați și ob
ștești ai acestei federații 
s-ar putea deplasa în car
tierele Capitalei și în cele 
ale orașelor din provincie 
pentru a-i îndruma pe co
pii spre școlile sportive cu 
secții de tenis, spre cen
trele de inițiere, spre clu
burile sportive care — spe
răm — vor programa zilnic 
concursuri de selecție. Ci
fra aceea atît de modestă — 
de vreo 2—3 000 de jucători
— ar crește fantastic de 
repede ca și entuziasmul 
care a cuprins lumea copi
ilor pentru acest sport fru
mos. Ar crește...

Hristache NAUM

a doua casă 
prima) — in 
datoreaz.ă ma< 
al fotbalului, 

în România

este 
de 
de 

viitorii

IȘI JUSTIFICA. OARE, FARUL CONSTANȚA NUMELE DE CLUB DE
desigur, de-a dreptul alarmant da 
puțin oertru doi antrenori cu normă 
fatreatgă, doi profesori de educație 
fnică de specialitate. Constantin 
Craia si Ion Veliciu, care lucrează 
la Farul de foarte mulți ani, primul 
din I960 !

Scrima, de asemenea, se bazează 
In principal doar pe o singură spor
tivă. Eoretista Elena Pricop. Foarte 
puțin nentru o secție care, cîndva, 
a activat In prima divizie a țării. 
Sigur antrenorul Mihai Echimenco 
poate găsi justificări : în ultima vre
me au plecat din Constanța, la stu
dii. cîte-.-a elemente de bază ale sec
ție: (Aniuta Alexandrov și surorile 
Am și Șiina Halchin, toate flore
tfete de categoria I). Ce bine ar fi 
fest, însă, ca antrenorul Echimenco 
să fi avut prevederea de a aduce 
cit maî repede la un nivel valoric 
apropiat de cel al senioarelor olecate. 
cîteva elemente de perspectivă, care 
r.u linsese din cadrul secției. Ne gin- 
c:m <mai ales) la Livia Man și Ro- 
dica Mihai.

După cum se vede. în realizarea 
princioaralui obiectiv aflat în fața 
clubului, ceT-al performanței există 
multe dezacorduri. între deziderate 
$i împliniri, drumul nu-i suficient 
de coordonat.

2' e ie. »-
crup pe 
Ier r-rȘe 
deo&rix'-ă. trebuie să recucca stem, 
se pcerfertâ sub așteptări Este «n 
b.lacț modest, in condițiile ia care 
clubul dispune de 25 de istrt&iri. 
dintre care 15 funcționează cn normă 
întreagă. Un club căruia i s-a alocat 
suma de L9 milioane lei, dintre care 
L2 mifioane lei in mod exrissiv 
pentrn activitatea sportivă propriu- 
z»i nu se poate lăuda cu asemenea 
performanțe.

Ce observații generale fi con
semnate la capitolul performanță 2

Se constată clar tendința carr e- 
xistă in acest club de a se acorda 
un regim prioritar sporturilor pe e- 
chipe (cum am văzut. 4 dintre secții 
au echipe în Divizia A). în timp ce 
sporturile individuale., cu o recunos
cută pondere olimpică, trăiesc un 
regim oarecum vitregit. Ne referim 
îndeosebi la atletism și

Sportul olimpic numărul 
letismul — are o existentă____ ___
precară, doar Elena Costin puțind fi 
numită, cu îngăduință o : 
a sportului de performanță.

ser.ma.
1 - at- 

destul de
speranță 

Este.

0 problemă rezolvata doar
în aprecierea 
este cel legat

Un aspect esențial 
activității unor secții __ _
de atenția care se acordă muncii cu 
juniorii, selecției și instruirii lor. în 
general, nu se poate spune că La 
clubul Farul, acest capitol este ne
glijat Dimpotrivă. Experimentul e- 
fectuat cu copil de vîrstă preșco
lară. deși primit cu zîmbete. a dat 
rezultate mai mult deci» satisfăcă
toare. Cei doi antrenori — Jeana 
Baltă 5i Matei Stânei — au dovedit 
□riceoere în selertia «lementelo- ta
lentate, multă exigents Tn pregătire, 
în sportul luptelor, de asemenea, ju
niorii sînt aceia care eferă clubu
lui constănțean satisfacțiile cele mai 
mari. Antrenorul Constantin Ofite- 
rescu are merite recunoscute (chiar 
de forul central de specialitate) pen
tru capacitatea sa de a promova 
elemente. Numai în ultimul deceniu 
el a dat loturilor de juniori și ti
neret peste 20 de tineri luptători. In 
rugbv alături de seniori, crește o 
adevărată pleiadă, de elemente 
tinere, dintre care 7 sînt încă de 
acum, susceptibile do a face parte 
din lotul național. Munca în per
spectivă a antrenorilor Titi Ioneseu 
si Traian Doiciu își găsește, iată, o 
inină finalitate. Fotbalul, voleiul, 
baschetul oferă exemple oarecum a- 
semănfitoare

Ceea ce poate fi, însă, reproșat 
conducerii clubului Ia acest capitol, 
este faptul că promovarea tinerelor 
elemente în primele echipe nu se 
realizează într-un 
mai ales .
necesitate. înainte de a apare goluri 
în formațiile de seniori. Așa se ex
plică faptul că echipa de floretă, 
prin plecarea Aniutei Alexandrov și 
a surorilor Ana si Nina Halchin. 
si-a slăbit simțitor forța, retrograiînd 
din divizia A in B, iar acum, pro
babil. în C. Aceeași explicație există 
si în cazul formației de volei fete, 
în care promovarea elementelor ti
nere s-a realizat tî-zin. cînd echipa 
se afla deja în dificultate. Tar han
dicapul n-a mai putut fi recuperat,

... ..._ flux continuu si 
în momentele de strictă

PERFORMANTĂ ?
dacă nu în asemenea unități spor
tive care, prin definiție, au această 

condițiile 
amintim

obligație precum și toate 
asigurate? Ca să nu mai

..............5 ‘ "
faptul că ele sînt primele benefi
ciare ale unei astfel de concepții 
atlt de necesare sportului de perfor
manță.

Farul, club fără natație
Insuficientei preocupări pentru 

sporturile de bază. în speță atletis
mul. 1 se asociază absența TOTALA 
din sfera activității clubului a spor
turilor specifice zonei geografice in 
care acesta se situează.

Dacă în privința atletismului ne-am 
spus părerea, trebuie să ne expri
măm in același timp nedumerirea 
față de dezinteresul Cu care au fost 
privite tocmai acele discipline ce 
ar fi trebuit să aibă aici o mare 
pondere. Cum este posibil, oare, ca 
Farul să nu aibă o secție de natație? 
Poate că acum, o dată cu construi
rea și darea în folosință a unui 
bazin acoperit să se modifice optica 

clubului și, în același 
impulsioneze interesul 

constăr.țeni față de ac- 
performanță. Iar. în fi- 

Inființeze o secție de

și sporturi nautice! ?

juniorilor
unui antrenor 
este prof. Ion

parțial — cea a 
cu toate strădaniile 
experimentat cum 
Cristian.

Din acest punct de vedere, boxul 
oferă exemplul cel mai tipic. Dacă 
cu ani In urmă, pugilismul constân- 
țean iși trăgea seva din propria-1 
pepinieră, reușind; sA se impună la 
toate eșaloanele.' acum. iată, sin tem 
martorii unei sHăațP aproape de ne
înțeles cînd . cei mai -mulți compo
nent: ai garniturii-standard sînt „im
portați" din alte centre • ? Lipsa de 
preocupare .față de creșterea' junio
rilor este reflectată șț în faptul că 
la campionatele de juniori. Farul 
Constanța n-a avut nici un repre
zentant in finală ! De asemenea. în 
„secția mare" n-a fost promovat, fn 
ultimul timp, nici un element de va
loare. Cum justifică o asemenea sta
re de fapt de nelngăduit cei trei 
antrenori Nicolae Zănogeanu, Ion 
Văduva și Ad. Teodorescu? Dar 
conducerea clubului ? Apare evident 
faptul câ preocuparea excesivă pen
tru echipa mare a făcut să 
că atenția, pentru, formarea 
lor. . .

Deși marea majoritate a compo- 
nențiior secției - de atletism A . 
niori. nu ne putem declara satfefă- 
cuți — nici conducerea clubului, 
credem — de finalitatea procesului 
de instruire la acest nivel. Am pune 
celor doi antrenori care activează la 
Farul — secție ce consumă o parte 
importantă din bugetul clubului - 
următoarele întrebări :

Ce atlet valoros au impus aten
ției generale în ultimii 6—7 ani ? Ce 
atleți au dat lotului republican de 
seniori în această perioadă ? Este 
clar că sprijinul primit din partea 
clubului sau a federației nu îsi gă
sește echivalentul in 
tică a acestui club.

Așa. nu «e poate ' 
de performanță nu-și 
o activitate Ia nivel 
să dea importanța cuvenită schim
bului de rtiîine. Unde să poată fi 
formate elemente de perspectivă.

slăbeas- 
juniorl-

slnt iu-

producția atîe-
Nici un club 
poate asigura 
superior fără 

cuvenită 
Vntle să poată

conducerii 
timp să se 
înotătorilor 
tivitatea 
nai. să 
înot.

Cine

c;e 
se

Considerăm că acest lucru devine 
aproape obligatoriu cu atît mai mult 
cu cît în municipiul Constanța, după 
o statistică de dată recentă 
copil din trei a deprins 
tuiul în apa mării, de 
fragedă vîrstă. Așadar, 
de referință care vine 
înființarea . secției de __ ...

Dar sporturile nautice ? L 
nedumerire și în ce privește inexis
tența tor. Pare evident ciudat ca un 
club de talia Farului, cu pretențiile 
Iui, să nu aibă o secție puternică 
sporturile de apă. Un municipiu, 
port Ia mare, aflat totodată și 
vecinătatea unor lacuri, iată, nu 
preocupă de caiac-canoe, canotaj 
cademic.
OLIMPICE 
un mediu 
favorabile.

un 
tainele Ino
la cea mai 
un element 
să faciliteze 
natație.
? Aceeași

ia 
un 
în 
se 

_ ___ ____ a-
iahting, DISCIPLINE 

care și-ar putea găsi aici 
ambiant dintre cele mai

„stăpinețte" bazele sportive
Pretențiile noastre față de 

Farul sînt cu atit mal mari_ ___
majoritatea secțiilor beneficiază de 
condiții bune de lucru. Ațleții ău la 
dispoziție un excelent stadion 
(„1 Mai”), capabil să găzduiască 
chiar și competiții internaționale de 
anvergură. Gimnastele au acces la 
sala de la „Flămînda", un adevărat 
complex sportiv, cu aparatură cores
punzătoare. Luptătorii și boxerii lu
crează în incinta aceluiași complex 
de săli și amenajări anexă (saune, 
băi, dușuri, vestiare) cum și-ar dori 
mulți sportivi din țara noastră. Pen
tru rugby au fost amenajate nu mai 
puțin de 5 terenuri. La fel se pre
zintă lucrufile Și în cazul celorlalte 
jocuri sportive.

clubul 
cu cit

constânfene ?
excelente. Există, 
de fond pe care nu

Deci, condiții 
însă, o anomalie 
ne-o explicăm. Toate aceste baze, în 
loc să aparțină celor care le folosesc 
continuu, sînt administrate de o în
treprindere — Administrația bazelor 
sportive Constanța — a cărei exis
tență, într-un oraș cu un singur club 
teritorial, după părerea noastră, nu 
își are rostul. Ar fi mai firesc ca 
principalele baze sportive utilizate 
de secțiile Farului să se afle implicit 
in administrația clubului. In acest fel 
s-ar elimina un lanț nesfîrșit de for
malități, inutile și neavenite. Iar clu
bul ar beneficia de economii substan
țiale.

A w A

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI
J

I. C. P. P. D I. E. F. S.
COMUNICA

— Examenul de țjTadtil I se desfășoară intre 3—10 ianuarie 1973 
lo Institutul de Educație Fizică și Sport str. Maior Ene nr. 12 sector 6 
București.

— In perioada 23—30 decembrie 1972 se organizeozâ cursuri de 
pregătire pentru candidațli la obținerea gradului II, după cum urmează ■

— La București, Institutul de Educație Fizică și Sport, prof. 
I, li din județele : Constanța, Tulcea, Galați, Brăilo, Buzău, Vrancea, 
toșani, Neamț, Vaslui, lași. Suceava, Bacău. Ilfov, ialomița, Prahova, 
leorman, Dîmbovița, Argeș, Olt, Brașov și municipiu! București.

— La Alba lulia, Casa corpului didactic, prof. cat. 1—II din 
artele : Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Harghito, Covasna, Bistrița — Năsăud. 
Sibiu, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vîlcea.

In ambele centre se asigură condiții de cozqre și. masă contra cost.

cat.
Bo- 
Te-

ju-



Nr. 7260

IN AȘTEPTAREA CELOR TREI DERBYURI
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MILA SI ADVERSARII

...Derbyul etapei se joacă la Ba
cău ! Toată Moldova știe acest lu
cru. Mulți știu și că meciul se te
levizează. Știu și așteaptă. Cu spe
ranță Și cu teamă. Unii așteaptă, 
de fapt, acest derby încă înaintea 
restanței cu C.F.R. Cluj, după sur
prinzătoarea victorie de la Brașov. 
Atunci se vorbea despre potenția
lul de lider al echipei Răduleștilor. 
.Echipa a fost, însă, cam obosită 

miercurea aceea cu feroviarii de 
Someș" zic băcăuanii. Acum nu 
mai discută despre „înscăunarea" 
toamnă. Punctul acela pierdut 

fața clujenilor a limitat iluziile.

■'vaaMw-/:•/-

>•- 
în
pe 
se 
de 
în
Acum, în Bacău, se discută despre 
jocul în sine. Suporterii Sport 
Club-ului sînt convinși că „echipa 
a jucat mereu bine acasă, împo
triva lui DinamoDar, înțelegi 
repede că lumea e totuși circum
spectă. Evită pronosticurile catego
rice. „Dinamo e Dinamo, adversar 
de marcă

...Un telefon, ieri, la sediul lui 
Sport Club. Răspunde președintele 
clubului. Roii Stratulat. Dialogăm 
numai și numai despre acest meci. 
Echipa e la antrenament. Unul din 
antrenamentele acestei săptămîni a 
ambițiilor. Nici o indisponibilitate. 
Formația de la Arad, 
Toți vor izbînda.

— Și dv. ce credeți 
meci ?

— Meci dificil, 
victorie !

— Argumente ?

Dembrovschi este la ora 
actuală cel mai in for
mă jucător dl Sport 
Club-ului. De „cristia
nele" sale își leagă spe
ranțele toți suporterii de 

pe Bistrița..,

ultima vre- 
șl in Cupă,

Foto l Paul ROMOȘAN
— Evoluția echipei în 

me, mai ales la Brașov 
la Arad. Și forma foarte bună a lui 
Dembrovschi, Ghiță și 
cial Dembrovschi L.

.„Costică Rădulescu, 
trenor al băcăuanilor 
grăbit. Pleacă la 
Miercuri, băieții săi

Pană. In spe-

de duminică.

despre acest

Inimosul an- 
e calm, dar 
antrenament. 

_______ , ___ _____ au făcut un 
joc în familie („Fiecare a manifes
tat o mare poftă de joc, șl asta mă 
bucură cel mai mult"), ieri un an
trenament, azi încă o ședință de 
lucru. Cînd e întrebat ce crede 
despre acest joc, răspunde fără in
troducere „Așleptăm să înceapă jo
cul, atît! Dinamo e o forță, dar nu 
ne speriem, avem tradiția de par
tea noastră. Amintiți-vă că in cam-

eu cred în

GATA SA ASEOIEZE POARTA

VAL STĂNESCU:
l-a pregătit pe tudorie special

Descindem, la mijloc de săptămî- 
nă, pe stadionul din Ghencea, în 
tabăra Stelei. Intrăm în cabina ju
cătorilor. Ne sare în ochi Ciugarin, 
cu podoaba capilară redusă masiv, 
și ne gîndim că duelul său cu Ion 
Constantin va constitui un capitol 
aparte din întîlnirea de duminică.

— Ți-e frică de Ion Constantin- 
Ciugarine ?

— Nu mi-e frică de el, ci de... 
norocul lui. Se „lipește" la gol fan
tastic.

Dumitru, ride cu gura pînă la 
urechi și exclamă :

„Puiule (nr. Iordănescu), am auzit că nea Ilie Oană 
pentru tine. Să n-avem vorbe ."

— Păi, tocmai cu rezervele stați 
de vorbă ?

Ciugarin se încruntă o clipă, ră
mîne pe gînduri, devine 
grijorat.

— Chiar, 
să rămînă 
gent. Abia 
mâți a.

Uitați-1 că vine...
Valentin Stănescu acoperă ușa.
— Ce ziceți de meciul de dumi

nică ?
— Greu.
— De cine anume vă temeți ?

subit în-

nea Tinels-ar putea ca
în continuare intransi- 
aștept să comunice for

pionatul trecut am cîștigat eu 3—1 
la Bacău !" Insistăm pe manevrele 
tactice ale băcăuanilor, știind că 
forța dinamoviștilor va consta, pro
babil, în lin^ de mijloc Dinu — 
Radu Numvertler. Rădulescu ne dă 
prompt replica : „Avem și noi for
țele noastre! Vom răspunde prin- 
tr-un joc ofensiv, adică prin jocul 
nostru obișnuit, de acasă**. Vorbim 
despre acest „fiu risipitor*, Rugiu- 
bei, și antrenorul speră că, poate, 
un meci de asemenea interes il va 
ambiționa. Costică Rădulescu mai 
crede incă in acest talent pomii 
spre... mediocritate. Și în final, o- 
bișnuitul pronostic. Antrenorul bă
căuan ezită puțin. „E un meci foar
te greu, plin de griji, dar nici nu

mă gândesc la altceva decit la vic
torie !“

La Bacău, toată lumea gîndește 
așa. Dinamoviștii au, însă, șî ei, 
gîndurile lor...

Mirceo M. IONESCU

De două ori — dacă am reținut bine — Țiriac a 
găsit cu cale, în comentariile sale care numai de 
repetări nu sufereau, să ne povestească ce i-a spus 
Rosewall lui Năstase, la Cincinatti. după ce Ilie a 
pierdut zdravăn in două seturi, cum e normal să se 
intîmple în viața oricărui om mare. „De ce nu rr.i-ai 
dat măcar un ghem la 0—6 ?* l-ar fi întrebat Năs
tase pe învingătorul său. „Ești de ajuns de mare să 
ciștigi singur...* i-ar fi răspuns australianul, și eu 
cred că această duritate l-a făcut foarte bine ro
mânului nostru, așa cum cred că din 
rată de Connors în meciul cu Ilie, su
ferință dusă pînă la ridicarea brațe
lor a neputință, s-ar putea naște în 
doi-trei ani un campion care-l va 
veni de hac chiar lui Năstase, care 
vrem, nu vrem, nici el nu e etern...

Această duritate a luptei sportive — 
care, nu trebuie să mai spun, nu ore 
nimic comun cu sălbăticia sau dis
prețul intre adversari și nici cu in
juriile comentatorilor de pe margi
ne —- această duritate mi se pare 
mult mai importantă decit toată lite
ratura scrisă și orală din jurul ca
zului Gorman care, în cej,e din ur
mă, n-a fost deloc atît de interesant 
pe cit s-a vorbit... Fără duritate nu existo o adevă
rata întrecere sportivă. Această duritate exclude mila, 
concesia, aranjamentul, permițînd în schimb cel moi 
frumos fair-play, o deplină onestitate : fără ea, actul 
sportiv, jocul nu ar avea nici o gravitate, nici o se
riozitate. Gorman a încălcat această lege a durității 
sportive, act inelegant incorect, — judecat și de 
Țopescu și de Năstase ca „de ajuns de omenesc , 
blamat excesiv de Țiriac... Eu țin la opinia ingine- 
lui Căpățină, cel care o scris atît de repede și atit 
de exact televiziunii : Gorman a regizat o foorte 
bună nuvelă individualistă, din care și orgoliul și bu
zunarul său au ieșit fericite, trebuie să recunoaștem. 
Dar pînă la sublim era o distanță mai mare decit 
aceea dintre mecibol și victorie. Premiul special ol 
organizatorilor pentru mila cu care Gorman le-a 
ocrotit finala, cred că-l va ajuta să-și vindece scia
tica și să joace mai departe cum a jucat cu Smith, 
intr-adevăr formidabil...

Altfel, Țiriac are perfectă dreptate : nu trebuie lă
sat nimic adversarului. (De altfel, numai in acest 
context, el și-a permis să repete oceastă poveste, 
discutabilă altfel..-). Milostivirea, filantropia sînt poa
te indicate la cimitir, în orice caz nu pe un teren

suferința indu

PAUL

LUI MIHAI IONESCU
— De echipă, de această echipă 

care a învățat bine legea apărării. 
11 vede pe Iordănescu legîndu-și 
gheata și ridică brusc tonul : „Puiu
le, pune-ți jambiere, că duminică, 
dacă ai să joci, în orice caz ai să 
porți jambiere

— De ce dacă ? — intervenim.
— Deocamdată nu am nici o cer

titudine. dacă este recuperat după 
accidentarea de la Craiova.

Ciugarin îi soarbe din ochi fiecare 
cuvînt, așteaptă desigur enunțarea 
formației. îi scurtăm supliciul.

— Ce formulă de echipă preco
nizați? ‘/„„„ho. 4*;ț

— Nu știu. în orice caz, la pauză 
bag rezerve, am nevoie de forțe 
proaspete, pentru că 90 de minute 
vom asedia o redută. Ne face apoi 
un semn discret. Pricepem că" do
rește să rămînă singur cu băieții 
lui.

Ce le-a spus Valentin Stănescu, 
nu știm ; cert este că la un mo
ment dat vocea sa sporește în in
tensitate și auzim vînturîndu-se nu
mele Pantea.

Dar iată, toată lumea iese 
ren. Ultimul e Dumitru.

— Ce zici Liță, de meciul 
trolul ?

— Greu- foarte greu, dar 
să batem.

Lotul se defalcă. Cei „în 
trec sub supravegherea lui Elias Ba
ruch, pentru încălzire. îi numărăm, 
sînt 11. Ceilalți, în tricouri dunga
te, sînt luați în primire de Jenei, 
antrenorul de la tineret. Ia să-i iden
tificăm pe primii. Vasăzică : Haidu. 
Cristache, Ciugarin (care zîmbește 
fericit). Negrea, Hălmăgeanu, Dumi
tru, Vigu, Pantea, Tătaru. Năstase. 
A elenei.

în te-

cu Pe-

trebuie

roșu“

Ion CUPEN

LA PITEȘTI, DOBRIN ȘTIE

CA RAPID E NEÎNVINS DE NOUA JOCURI!
de laPITEȘTI, 7 (prin telefon 

trimisul nostru). — Un cer cenușiu 
stăruie de cîteva zile deasupra Pi- 
teștiului. De azi dimineață a în
ceput să plouă mărunt, ca prin sită, 
o ploaie pătrunzătoare de toamnă.

Vizităm clubul F.C. Argeș, unde 
la ordinea zilei este partida de 
duminică cu Rapid.

,-Se anunță un meci foarte greu 
pentru noi, mai ales în situația in 
care ne aflăm cu efectivul. Adică, 
Stan are o contuzie intercostală de 
la meciul de cupă Olteanu, acciden
tat încă din partida cu Real Ma
drid, n-a participat de atunci decit 
de vreo două ori la pregătire. Ală
turi de ei, mai sînt indisponibili Pi- 
gulea, Prepurgel și Jercan. Dintre 
toți, doar Stan va putea fi, probabil, 
recuperat pină duminică. Ceilalți 
vor fi apți de joc doar în ultima 
etapă, la Reșița", spune antrenorul 
Halagian.

Vlad e preocupat de pe acum de 
duelul său cu Neagu. Pentru el, „tri
colorul" de la Belgrad rămîne un a- 
t.acant foarte bun, „în ciuda păreri
lor specialiștilor", a căutat el să ex
plice. „Am jucat împotriva lui de 
multe ori și mi-am dat seama ce poa
te face el"- — spunea în continuare 
fundașul argeșenilor. Marian Popes
cu. ex-rapidist, e și el conștient de 
valoarea formației bucureștene- ca 
și toți ceilalți jucători ai echipei 
plteștene cu care am stat de vorbă 
la meciul-școală disputat astăzi, în 
compania Progresului București (re
zultat : 4—4 !), cu prilejul căruia 
Roșu a trecut și el pe „banca acci- 
den taților”.

Partida cu deținătoarea „Cupei 
României" este viu comentată în 
oraș. De pildă, Dumitru Georgescu,

salariat la I.I.L. Progresul, fost ju
cător la AMEFA, Jiul și Corvinub 
e convins de victoria alb-violeților,

HAI. AGI AN : „Niciodată nu mi-a 
fost mai greu să formez „11"-le cu 
care voi începe meciul cu Rapid".

de sport. Nâstose l-a spulberat pe Connors, 
ajuns să silească adversarul a juca slab, să 
impresia că ocesta joacă slab chiar cînd joacă 
Ce s-ar fi întîmplat dacă Năstase s-ar fi lăsat im
presionat de lacrimile neputințelor acestui mare ta
lent numit Connors ? N-ar ti avut nici un rost să 
ducă duioșia pină la un 7—6.. In orice caz, ca să 
nu discutăm metafizic meciurile lui cu Gorman și 
cu Connors au fost admirabile, printre cele mai 
desăvirsite partide care ne-a fost dat să le vedem 
ieșind din racheta lui, co și primele doua seturi cu

Smith, un Smith greu de recunoscut, 
„otrăvit* probabil și de „cadoul* lui 
Gorman, un Smith care acceptă să 

I i se ia în două seturi 5 brecuri...
Dar mai departe, omenește vorbind 

1 și fără mila, nu sînt convins că Năs- 
I lase a scăpat de „complexul* Smith.
■ Ceva îmi spune că nici 
w menește să

poote crea,
■ în sport, 
I dacă nu 
' dacă n-ai o

te legi s-o birui în fiecare zi...
Și docă lot ne-am învirtil azi in ju

rul atitor sentimentalisme — să măr- 
simbătâ noaptea, la 2,30, cînd Țopescu

ei a 
dea 

bine.

lt*

■"iW n-ar fi o- 
scape vreodată. Nu se 

nu se poate progresa — 
ca și aiurea — 

simți apăsarea cuiva, 
spaimă în suflet pe care

turisesc că ......
n-a mai putut ofta decit că „sîntem la eapătul pu
terilor*.
pină în 
mătușă 
dacă și 
ea așa 
Năstase — Smith, să-l analizeze

CORESPONDENTĂ ;
Ing. Stoica Gh. — București.

plăcere, sperind astfel să vă ajut, cum imi cereți • 
„Dacă în fața fiecărui bloc nou (sau măcar din 
patru în patru) s ar betona sau asfalta sau netezi 
un dreptunghi de 25/30 metri și s-ar pune 2 stilpi 
pentru volei și tenis, nu s-ar mai ivi oare un Năstase, 
un Țiriac sau vreun Nicolau ?*

Ladis'au C. — Rodna ! îmi pare rău că ați înțeles 
ce ați înțeles: Eu „nu am rîs" de emisiunea „Sport 
și muzică", de N. Soare și Dan Ștefănescu — pe 
care-i prețuiesc foarte mult — ci de meciul acela 
anost care permitea, în finalul lui, să se transmită 
în liniște și cu voie bună, melodii deconectante...

BELPHEGOR

uri fior de tandrețe m-a străbătut din cap 
degete. Numai câ a doua zi, duminică, o 

mai în virstă mi-a telefonat sa mă întrebe 
de Revelion se dă vreun meci de tenis, că 
a auzit, dacă nu — să-l mai dea odată pe 

și mai bine..,

Vă citez cu mare

CONSIDERAȚII LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI SECUNDE

POPESCU: DA
DAU AR TREBUI SĂ ȘI

campionatul DivizieiIn timp ce
A își continuă desfășurarea, echi
pele din eșalonul secund și-au în
cheiat de curînd activitatea com- 
petițională. Pentru a desprinde 
cîteva aspecte și considerații des
pre prima jumătate a competiției 
seriei I a Diviziei B, am stat de 
vorbă cu Paul Popescu, un antre
nor tînăr, care de mai mulți ani 
are meritul obținerii unor rezulta
te foarte bune cu echipa sa Meta
lul București. Această formație a 
însemnat un permanent izvor 
talente; mulți jucători formați 
Metalul București împrospătînd 
turile echipelor de Divizia A.

rect 
plus

caro 
ziei

combatanteși celorlalte 
valoric.
In afara competiției în 
credeți că este menirea 
B?

un

sine,
Divi

NOTĂ

de 
Ia 

lo-

— După opinia mea, campionatul 
Diviziei B trebuie să reprezinte 
eșalonul de formare a jucătorilor 
capabili să facă față unei formații 
de Divizia A. Din păcate, nu toți 
antrenorii înțeleg acest lucru. Să
răcia de talente din prima divizie 
este cauzată de-ideea greșit înțe
leasă a unor antrenori sau condu-

JUCĂTORI, CÎND OBSERVATORUL

PRIMEASCĂ
avea un cadru prielnic de dezvol
tare. Totodată, cred că ar fi bine 
dacă s-ar permite unor jucători 
care activează la echipele de tine- 
ret-rezerve (competiție care se des
fășoară fără prea mult interes) să 
fie împrumutați pe anumite terme
ne unor formații de Divizia B. 
Aici se pot forma devenind apoi 
mult mai utili cluburilor care i-au 
cedat.

— Cum vedeți realizată simbioza 
tineri-vîrstnici în cadrul unei echi
pe ?

— Considerați că latura calitati
vă a jocurilor a fost superioară 
față de edițiile anterioare ?

— Nivelul campionatului
I
toamnă, la toți adversarii 
i-am întîlnit am observat 
nare a jocului, manifestată prin- 
tr-o disciplină de echipă 
tribuie substanțial ia 
ideii tactice preconizate, 
au devenit mai maturi, 
mai mult în teren, sînt preocupați 
de organizarea jocului. Totodată 
am remarcat un oarecare rafina
ment tehnic la jucătorii consacrați, 
calitate care se completează cu in
ventivitatea și vivacitatea celor ti
neri. Această creștere valorică are 
la bază un ridicat potențial fizic 
manifestat de majoritatea echipe
lor. Antrenorii au înțeles că sînt 
necesare mărirea numărului orelor 
de antrenament și a intensității. 
La noi, la Metalul, prin testări pe
riodice, am reușit să cunosc posi
bilitățile fizice ale fiecărui jucător 
șî, în consecință, am știut cum să-i 
pregătesc în continuare. Dar, mai 
există și o altă explicație a crește
rii calitative a nivelului jocurilor. 
Echipele care sosesc în „B“ din Di
vizia 
nica 
aduc 
logic

__ ___  _. . în seria 
a crescut simțitor. în această 

pe care 
o ordo-

care con- 
realizarea 
Jucătorii 

gîndesc

A (în această ediție Politeh- 
Iasi și Progresul București), 
întotdeauna un imbold psiho- 
competitiei, transmițînd indi

cători care caută prin orice mij
loace să bareze drumul unor ju
cători tineri de perspectivă solici
tați de echipe superioare. Cred că 
a venit momentul ca federația să 
vină în sprijinul acelor jucători 
care pot activa în Divizia A. Multe 
talente se pierd în anonimatul cam
pionatului județean, tocmai dato
rită unor restricții ale regulamen
tului de transferări. N-ar fi rău 
dacă în cadrul aceluiași județ ju
cătorii ar fi tranferați de jos în 
sus. Procedîndu-se așa, valoarea 
unor echipe divizionare din raza 
județului ar crește, iar jucătorii ar

— Rolul cel mai 
tactului pedagogic 
capabil antrenorul, 
trebuie corelat' cu 
cătorilor consacrați. 
buie să-i convingă 
necesitatea prezenței tinerilor, 
așa fel, îneît joncțiunea să se facă 
în condiții de perfectă amiciție. 
Cei tineri au nevoie de ridicarea 
personalității prin permanente în
curajări. La Metalul a existat în
totdeauna un nucleu de jucători 
cu experiență care i-au primit cu 
multă căldură pe cei tineri, i-au 
disciplinat și i-au ajutat să se în
cadreze în modul de viață al echi
pei. Așa se explică faptul că multi 
jucători tineri au devenit în scur
tă vreme utili echipei, și apoi, da
torită comportării lor, solicitați de 
formații de Divizia A. Niciodată 
n-am opus rezistență în privința 
transferării lor. dimpotrivă i-am 
recomandat cp toată căldura. Mă 
gîndesc la G. Sandu, Olteanu, Savu, 
Mateescu, Troi, G. Stan etc.

însemnat revine 
de care este 

Dar acest tact 
înțelegerea ju- 
Antrenorul tre- 
pe aceștia de 

în

— Cum considerați arbitrajele 
prestate ?

A fost descrisă pe larg, Ia tim
pul cuvenit, în aceste coloane, 
faza în care formația gălățeană 
Constructorul și-a realizat punc
tul in partida de cupă cu Jiul. 
Un gol neregulamentar — după 
cum ne-am spus, și atunci, punc
tul de vedere - care, rămînînd 
pe tabelă, a dus la eliminarea for
mației vizitatoare, finalistă a tre
cutei ediții.

N-a fost vorba, desigur, de o 
greșeală intenționată a arbitrului 
(un apreciat cavaler al fluierului, 
care și pînă în acel moment con
dusese Corect), dar greșeala ră
mîne... greșeală, cu consecințele 
ei; și — mai mult decit gestul 
portarului Ion Gabriel, căzut ne
putincios la pămînt (după faultul 
comis asupra lui ,de. doi adversari), 
cu brațele ridicate, implorînd, 
parcă, zeița dreptății — nimic alt
ceva nu putea să vorbească mal 
grăitor despre drama de o clipă 
a Jiului 1

In aceste situații, numai o apre
ciere justă a respectivei faze din 
partea factorilor oficiali, neutri — 
ÎNTRE CARE ACEEA A OBSER
VATORULUI FEDERAL TRE
BUIE SA-ȘI AIBĂ GREUTATEA 
EI — mai poate atenua din amă
răciunea învinsului, constituind, 
în același timp, prin competență și 
autoritate UN FACTOR DE PRE
VENIRE A UNOR SIMILARE 
ERORI.

Or, ce citim despre faza cu pri
cina în foaia-raport a observa
torului delegat Ia susnumita 
partidă ? ....Eu personal (sublinie
rea ne aparține) n-am văzut o ob
strucție..."

Lăsînd la o parte flagranta ne
potrivire a acestei opinii cu aceea 
formulată în fața noastră după joc 
(„L-am văzut pe Petrea ducînd 
fluierul la gură. Ezitind să fluiere 
infracțiunea, el s-a complicat sin
gur", întrucît, completăm noi, din 
consecuția fazei a urmat golul), pe 
noi ne neliniștește, mai mult, în
ceputul de frază, acel „eu perso
nal n-am văzut", ca și cum acest 
„eu, personal" ar ține locul unui 
spectator oarecare, aflat laapartidă 
așa, ca pentru simplu divertis
ment, și nu ar identifica PER
SOANA SPECIAL DELEGATA.

Și apoi, mat departe, ce frumos 
alibi și-a găsit observatorul : 
„N-am văzut, deoarece în careul 
Jiului "*
foarte mulți _ ___
minge să se fi uitat, și ar fi putut 
ușor observa (fiind o minge înal
tă, urmarea unei centrări) că la 
ea săriseră DOAR TREI JUCAJ 
TORI, I. Gabriel și doi adversari, 
Vochin șl Cristescu. ultimii doi 
r_epezindu-se, literalmente, și faul- 
tîndu-1, apoi, pe portarul Jiului, 
finind cont de importanta sa ca
litate, tov D. Ionescu ar mai fi 
putut observa că, în acel moment, 
al intervenției neregulamentare, 
tușierul pe fază. Anton Miinich, 
a ridicat steagul. Că n-a fost con
sultat, asta e altă poveste. Măcar 
dinsul era obligat să o facă la 
sfîrșitul partidei, cînd 1 s-a atras 
atenția de către altcineva. Foaia- 
raport ar fi cuprins, astfel, poate 
ii opinia tușierului, dacă obser
vatorul, n-a... observat, „perso
nal".

'Uted <(at
G. NICOlAESCU

— Se observă o creștere a res
ponsabilității arbitrilor. Cavalerii 
fluierului au devenit mult mai 
curajoși în meciurile pe care le 
conduc. Noi, antrenorii, sîntem 
puși uneori între ciocan și nico
vală. Trebuie să apărăm cauza 
propriilor jucători, trecînd, de cele 
mai multe ori, chiar peste reali
tatea obiectivă.

și-a găsit observatorul:
se aflau în acel moment 

jucători". Doar la

al cărui suporter este. Mihai Ilies
cu, de la întreprinderea de foraje 
Bascov socotește că cheia meciului 
stă în calitatea serviciului mijloca
șilor Mustățea și Marian Popescu. 
Ionel Oprescu, maistru la uzina 
textilă din localitate, după ce se 
recomandă „un admirator al lui 
Boc“. socotește că Dobrin va ști să 
găsească armele necesare ca să de
pășească excelenta apărare a Ra
pidului. în centrul orașului, la ca
sele speciale, au fost puse în vînzare 
15 000 de bilete. „Daci va mai fi 
nevoie, vom suplimenta cota. De 
obicei, la meciurile cu Rapid, sta
dionul este plin" ne spunea P. Ra- 
paport, vicepreședintele clubului.

La Pitești, Rapidului i se organi
zează o primire demnă de o echipă 
neînvinsă în 9 meciuri...

arul supi ____ ______
de la întreprinderea de foraje

Mireeo TUOORAN

O VERIFICARE UTILA A LOTULUI

DE TINERET SUB 21 ANI, LA OLTENIȚA
După cum am anunțat, miercuri 

lotul reprezentativ de tineret sub 
21 de ani a susținut un meci de 
pregătire la Oltenița în compania 
formației locale S.N.O. Rezultatul : 
1—1 (0—0), pentru lot mareînd Mu- 
reșan. Jocul, după aprecierea an
trenorului C. Drăgușin, a fost bun, 
datorită și echipei din Oltenița, 
care s-a dovedit un adversar pe 
măsura scopului urmărit de lot și 
care a permis o justă verificare a 
posibilităților și perspectivelor ju
cătorilor selecționați. Aceștia au do-

vedit un remarcabil grad de teh
nicitate, realizînd totodată o bună 
circulație a balonului. Lotul a fo
losit următoarea formație : Eftimes- 
en (Costaș) — Purima, Marin Flo
rin (Pintilie), SATMAREANU II, 
CIOCÎBLAN-Savu (Libra), DUMI- 
TRIU IV (lovănescu), Angelescu 
(MVREȘAN) — AN’GHEL, Helvei, 
Rădulescu (Bartales).

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI
PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DUMINICĂ DIN CAPITALĂ

C.F.R. Cluj) și pe terenul Ghencea 
(Steaua — Petrolul). Ambele întîl- 
niri vor începe la ora 10-

— Ce ne puteți spune despre 
contribuția spectatorilor ?

— Jocul unei echipe este în mare 
măsură dirijat de spectatori. Atunci 
cînd galeria te susține, prinzi aripi, 
găsești mal repede drumul spre 
victorie. Dar tonul tot jucătorii îl 
dau. Prin evoluții de calitate, a- 
ceștia îi obligă pe spectatori să-i 
susțină. Mi-amintesc de multe me
ciuri pe care le-am disputat în de
plasare și unde tocmai datorită 
jocului foarte bun prestat, ne-am 
atras publicul de partea noastră.

Gheorghe NERIEA

Cîșlifiatorii excursiilor în U.R.S.S. de ia tragerea
excepțională LOTO din 21 noiembrie l!)î2

cadrul etapei a XlV-a a Divi- 
A, duminică se vor disputa 
jocuri în Capitală. Este vorbadouă

de partidele Steaua — Petrolul și 
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj, 
care se vor desfășura la concu
rență.

Iată programul celor două partide:
• Steaua — Petrolul, stadionul 

„23 August”, de la ora 14 ;
• Sportul studențesc — C.F.R. 

Cluj, stadionul Republicii, de la 
ora 14.

Meciurile
zerve vor
Politehnica

Meci amical
PROGRESUL BRĂILA

echipelor de tineret-re- 
avea loc pe stadionul 
(Sportul studențesc —

C.S.M. REȘIJA 2-1 [0-1]
Divizionara A C.S.M. Reșița a 

susținut miercuri, în drum spre 
Constanța- unde duminică va evo
lua în campionat, o partidă amica
lă la Brăila, cu divizionara B Pro
gresul. Echipa locală a reușit să 
termine învingătoare cu scorul de 
2—1 (0—1). prin punctele marcate 
de Traian și Chitu, respectiv Pușcaș

V. BALTAG — coresp,

Categoria 8 (72 excursii Moscova
— Leningrad) : 1. Sechelaru Vasile ; 
2. Gruber Tiberiu și 3. Giugiulan 
Livia toți din Arad ; 4. Vaczi Iosif
— com. Ziman Cuz, jud Arad ; 5. 
Gîb Petru — corn Ineu, jud. Arad ; 
6. Moșoiu I. Constantin — corn. Schi
tu Golești, jud. Argeș ; 7. Muntea- 
nu Dumitru — Bacău ; 8. Turcu Ni- 
colaie și 9. Cociș F. Anica din corn. 
Sascut- jud Bacău ; 10. Juhasz Ja- 
noș — Salonta, jud. Bihor ; 11. Pro
dan I. Costică — Brăila ; 12. Netcu 
Ion și 13. Roșea Dumitru din 
Brașov ; 14. Sporea Mircea — Hăr- 
man, jud. Brașov ; 15 Damaschin 
Dumitru — Buzău ; 16. Dincă T. Eli- 
sabeta — corn. Pogoanele, juri. Bu
zău ; 17. Filer Ionel — com Rusca 
Montana, jud. Caraș Severin ; 18.

Sabău Romulus — Cluj ; 19. Burla- 
cu Octavia; 20. Nicoară Dumitru 
și 21. Scripnic Mihail toți din Con
stanța *, 22. Paraschiv Gheorghe
— Techirghiol ; 23. Brînduș Victor
— Tîrgoviște; 24. Puicin Ion —
satul Bratovoești, jud. Dolj ; 25. Bo- 
descu Stefanida și 26. Avram loan 
din Galați ; 27 Udvari Maria —
Gheorghieni, jud. Harghita ; 28. Sta- 
no Carol și 29 Gherghely Moise din 
Deva ; 30. Sterea Vasile — Călărași ; 
31. Carpiuc Dumitru; 32. Carpiuc 
Dumitru și 33. Lazarov Carol toți din 
Iași ; 34. Torlac Tudor — Oltenița ; 
35. Csaba Katalin — corn. Seini jud. 
Maramureș *, 36. Zaharia Neculai — 
Iași *, 37. Kiss Sandor — Tg Mureș ; 
38. Csiki Mihai — Reghin ; 39 Sza- 
kacs Mihaly — com. Band jud. Mu-

reș ; 40. Enescu loan — Iași; 41. 
Dumitrescu Hermine și 42. Gheorghe 
Ion din Ploiești ; 43. Bîrnău Con
stantin — Băicoi ; 44. Chițu Alexan
drin — corn. Bănești, jud. Prahova ; 
45. Buduleanu Constantin — Pode- 
nii Noi- jud. Prahova ; 46. Borbas 
Paul și 47. Weinberger Bela din 
Satu Mare : 48. Irimie Eugenia — 
Sibiu ; 49. Domnar V. Aure] — 
nădie. jud Sibiu ; 50. Ilisei M 
colae — com. Cornu Luncii, jud 
ceava (continuare în numărul 
sîmbătă.

Tragerea Loto de astăzi va fi 
ievizată direct din Studioul de 
leviziune cu începere de la 
18.15.

Rubrică redactată de 
LOIO PRONOSPORT
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CAMPIONATUL DE HOCHEI

DE LA GALATIJ
GALAȚI, 7 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
O uvertură plăcută a dat culoare 

și ritm chiar din start acestui al 
treilea tur rezervat primelor patru 
echipe din divizia A la hochei. Prin 
această prismă, al unui echilibru de 
forțe realizat în special pe temeiul 
unei accentuate creșteri a pretenții
lor competiționale Ia echipele S. C. 
Miercurea Ciuc și Dunărea Galați, 
situate în partea de jos a clasamen
tului, este de așteptat ca în conti
nuare, vineri și duminică, această în
trecere să fie și mai interesantă. 
Dar, să nu anticipăm. Este posibil 
ca „focul" din prima etapă a com
petiției să fie de... paie. Deocamdată, 
iată cum s-au petrecut lucrurile în 
cel dinții cuplaj din acest tur al di
viziei A la hochei.

Kelemen. în min. 60 cînd mai rămă
seseră doar 40 de secunde de joc, 
Ioniță (Steaua) a fost eliminat și se 
părea că, dacă nu va părăsi tere
nul învinsă, echipa bucureșteană va 
scăpa cel puțin cu fața curată. Dar, 
surpriză ! Un contraatac al hocheiș- 
tilor de la Steaua și Gheorghiu rea
lizează golul victoriei, atunci cînd 
mai erau exact 15 secunde pînă la 
sfîrșitul meciului ! După cum se vede, 
o victorie pe care nici hocheistii 
bucureșteni nu o mai sperau... Ău 
marcat : Herghelegiu 2, Gheorghiu 2. 
Popa pentru Steaua și Jere 2, Ru- 
sev și Gali pentru si C. Miercurea 
Ciuc. Au condus bine 
(București) și A. Balint 
Ciuc).
DINAMO BUCUREȘTI — DUNAREA 

GALAȚI 4—0 (2—0, 0—0, 2—0)

O. Barbu
(Miercurea

GHEAȚA
Șl de

-

ur- 
din 
in-

Antoniu învins în

ZĂPADĂ ÎN TURNEELE DE ȘAH

TURNEUL INTERNATIONAL DE LA LENINGRAD

MOSCOVA, 7 (Agerpres). 
Peste 15 000 de spectatori au 
mărit în „Palatul Sporturilor" 
Leningrad finalele turneului 
ternațional de box, la care au par
ticipat pugiliști din mai multe țări 
printre care și România.

Competiția a fost dominată

finala categoriei ușoare
boxerii sovietici care au terminat 
învingători In 9 din cele 10 finale 
disputate. La categoria semimus- 
că, Suren Durian l-a învins la 
puncte pe Petre Ganea, iar în li
mitele categoriei ușoară, Suren 
Kazarian a dispus la puncte de 
Vasile Antoniu.

STEAUA — S. C. MIERCUREA CIUC
5—4 (1—1, 2—2, 2—1)

Incepînd de azi, schiori 
tele de la Val d’Isere, 

franceză Jacqueline

Citind acest rezultat, amatorii de 
hochei vor avea la început impresia 
că hocheistii militari au obținut o 

’ victorie muncită, meritată. Realitatea 
este cu totul alta. Dovedind o re
marcabilă pregătire fizică și îndeo
sebi manifestînd multă ambiție pe 
toată durata jocului, hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au fost la un pas 
de a realiza una din marile surpri
ze ale campionatului. Ei au avut în 
cea de-a treia repriză avantajul la 
scor, au beneficiat în continuare de 
cîteva ocazii clare, dintre care vom 
nota o bară a lui Gali (mîn. 53), pen
tru ca în finalul acestui joc rapid, 
spectaculos, abundent în faze dina
mice, să fie învinși la limită.

Este drept că în majoritatea tim
pului Steaua a dominat teritorial, dar 
fără a reuși să se impună net. Bucu
reștenii au condus cu 1—0 (min. 10), 
2—1 (min. 30), și 3-2 (min. 37), dar 
au fost egalați cu promptitudine de 
fiecare dată de îndîrjiții lor adver
sari. în ultima repriză situația a fost 
puțin diferită. Echipa din Miercurea 
Ciuc a început furtunos și a înscris 
chiar la 20 de secunde după reluare, 
conducînd astfel pentru întîia oară, 
cu 4—3. Acest rezultat s-a menținut 
pînă cu două minate înainte da fi
nal, cînd hocheiștii bucureșteni Ai e- 
galat, la o învălmășeală în fața por
ții tînărului șl curajosului portar

Partidă la fel de disputată ca și 
prima, gălățenii luptînd cu multă ar
doare pentru un rezultat cit mai 
strîns. In eiuda acestui fapt, superio
ritatea bucureștenilor a fost evidentă 
în _unele perioade ale întîinirii. O 
notă bună pentru tînărul portar Gh. 
Huțan (de la Dunărea Galați). Au 
marcat: Axinte, Costea, Tureanu și 
Malîhin.

Călin ANTONESCU

★

MIERCUREA CIUC, 7 (prin tele
fon) — In primul joc al turului 3 din 
grupa B, Tîrnava Odorhei a produs 
o mare surpriză, reușind să încheie 
la egalitate meciul cu una din favo
ritele grupei, I.P.G.G. București. 
Bucureștenii au dominat majoritatea 
timpului, dar portarul echipei din O- 
dorhei, Orban, aflat în formă exce
lentă, a adus echipei sale an punct 
""" ‘ final Tîrnava —

1—2, 1—0). Au 
Rus și Pisaru 

respectiv Gyorgy,

Scor
3-3 (1—1,
Păduraru,

nesperat.
I.P.G.G. 
marcat : 
pentru I.P.G.G., r: 
Tarcsi și Moldovan.

Al doilea meci, Agronomia Cluj — 
Avîntul Gheorghieni, a fost o simplă 
formalitate pentru studenți, care au 
-terminat învingători cu scorul de 
11 1 (2-—0, 6—-0, 3—1).

B. BALLO-coresp.

și schioare din elita mondială iau startul pe pis- 
in „Criteriul primei zăpezi", lat-o pe concurenta 
Rouvier in coborireanon-stop, efectuată ieri.

TELEFOTO 1 A.P.-AGERPRES

SCHIUL SCURT NU-I 0 „M0DĂ“!
26 de națiuni de pe toate conti

nentele și-au trimis peste 60 de re- 
prezentați la cea de a 4-a ediție a 
Cursului internațional de pregătire 
a monitorilor de schi, găzduit de 
Austria, la Kitzsteinhorn. Alături 
de reprezentanții țărilor alpine din 
Europa, am întîlnit australieni, in
dieni, japonezi, iranieni, canadieni, 
olandezi, americani, sovietici etc., 
ceea ce probează că schiul este un 
sport a cărui arie de răspîndire 
în lume este uriașă. De altfel, se 
estimează că peste 20 de milioane 
de oameni practică schiul la ora 
actuală în lume. La acest curs au 
participat și doi români : Nicolae 
Lupan și semnatarul acestor rîn- 
duri.

Cursul s-a desfășurat sub îndru
marea vestitului profesor Krucken- 
hauser, activitatea practică pe schi 
(la 3000 m altitudine) alternînd 
cu lecții teoretice și proiecții.

Spațiul nu ne permite relatarea 
mai amplă a activităților, deosebit 
de interesante, de aceea, ne vom 
referi în cîteva cuvinte la conținu-

al
Pe

tul noului plan de învățămînt 
schiului austriac. El se bazează 
accelerarea procesului de învățămînt 
și accelerarea saltului spre marea 
performanță. El are la bază o teh
nică adaptată perfect la condițiile 
cu totul speciale ale pîrtiilor 
azi (extrem de frămîntate), 
nică rațională, eficace, ușor 
sușit.

Nu lipsit de interes este 
că folosirea schiului scurt, 
accelerarea învățării.

de 
o teh- 
de în-

faptul 
pentru 

nu este o 
modă, o invenție a fabricanților de 
schiuri, ci o necesitate. Am putea 
spune obligatorie. De aceasta ne-am 
convins cu toții, întregul curs des- 
fășurîndu-se pe schiuri scurte.

prof. ION MATEI

Concursul internațional de sări
turi cu schiurile desfășurat înr ma
sivul Hochkoenig (în apropiere de 
Salzburg) a fost dominat de schio
rii din R. D. Germană, care au o- 
cupat primele două locuri în cla
samentul final. A cîștigat Helmut 
Aschenbach cu 221,1 puncte și să
rituri de 70 m și 69,5 m, secundat 
de Rainer Schmidt — 218,5 (69 m 
și 69,5 m). Pe locul trei, elvețianul 
Hans Schmid — 218,4 p, urmat de 
austriacul Rudi Wanner — 210,4 p. 
La acest concurs au participat spor
tivi din R. D. Germană, Elveția, 
Franța, Italia, S.U.A. și Austria.

★
în campionatul unional de ho

chei pe gheață s-au disputat alte 
trei partide. Un meci echilibrat s-a 
desfășurat la Moscovă, unde echipa 
locală Spartak a învins, la limită, 
cu scorul de 4—3, formația Avto- 
mobilist Sverdlovsk. Aripile Sovie
telor Moscova a întrecut cu 5—4 
pe Traktor Celiabinsk, iar S.K.A. 
Leningrad a dispus cu 7—5 de for
mația Torpedo Gorki. în clasament 
conduc echipele Spartak Moscova și 
Ț.S.K.A. Moscova cu cîte 27 p fie
care.

★
Federația elvețiană de schi a al

cătuit echipa națională în vede
rea apropiatelor concursuri inter
naționale. Din echipă lipsesc Ed
mund Bruggmann, Werner Mattle 
și Jakober Manfred care sînt ope
rați sau accidentați^

LUPTĂTORII ROMÂNI AU OBȚINUT FRUMOASE
REZULTATE LA OINAMOVIADA DE LA BERLIN
• Gibu locul I, Păun, Enache, Martinescu, Dolipschi,

Marton locul II și Paraschiv
Cea de a doua ediție 

viadei de lupte a reunit la Berlin 
sportivi valoroși din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S. și R.D. Germană.

Luptătorii de la Dinamo Bucu
rești și Dinamo Brașov au obținut 
frumoase rezultate : ION GIBU (cat. 
semi muscă) locul I, ION PĂUN (cat 
pană), ION ENACHE (cat. ușoară), 
NICOLAE MARTINESCU (cat. se
migrea) și VICTOR DOLIPSCHI 
(cat. grea). — locul II, la greco-ro
mane, ION MARTON (cat, semi
grea) — locul II și GHEORGHE PA
RASCHIV (cat. ușoară) — locul III, 
la libere. în clasamentul pe echipe 
Dinamo București a ocupat locul 
III, la greco-romane.

La reîntoarcerea luptătorilor noș
tri în țară am solicitat amănunte 
antrenorului ION CERNEA.

— V-am ruga să ne spuneți, mai 
iutii, ce valoare au avut echipele 
participante ?

— De fapt, cu o excepție sau 
două, nu a fost vorba de echipe ale 
clubului dinamovist central din țara 
respectivă, ci de selecționate ale 
cluburilor dinamoviste care au avut 
în componența lor sportivi de va
loare deosebită. La multe categorii 
au fost prezenți medaliați ai Jocu
rilor Olimpice, ai campionatelor 
mondiale și europene. în ce ne pri-

a Dinamo- vește, la greco-romane am partici
pat cu echipa clubului bucureștean, 
iar la libere cu o combinată Dina
mo București-Dinamo Brașov.

— în asemenea condiții se poate 
spune desigur că a fost o competi
ție dificilă. Cum apreciați rezulta
tele luptătorilor români ?

— Unii dintre ei au luptat bine, 
cu mult curaj. Mă refer, îndeosebi, 
la Gibu, Păun, Martinescu, Enache. 
Ionescu, Dolipschi (greco-romane), 
Marton, Dobrănel și Paraschiv 
bere). Exceptîndu-1 pe Gibu. 
Ceilalți puteau să obțină locuri 
bune.

— De fapt ce s-a întîmplat 
campionul olimpic al semigreilor, 
Nicolae Martinescu clasat, de astă 
dată, pe locul secund ?

— Nu vreau să-l scuz în nici un 
fel pe acest cunoscut luptător, deși 
face parte din echipa mea. Mă văd 
însă nevoit să spun că înaintea me
ciului cu sovieticul Nikolai Bolbo- 
șin acuza dureri acute de șale și a 
solicitat medicului nostru, N. Bur- 
ghele, scutirea de a mai concura. 
Un asemenea forfait însă îi anula 
toate punctele pe care IeK obținuse 

.. pjng atunci 
de fiecare 

impietat —

(li- 
toți 
mai

cu

în partidele susținute
— și cîștigate detașat 
dată — ceea ce ar fi r___
după cum veți vedea — asupra lo
cului echipei în clasamentul final.

De teama accentuării traumatismu
lui, Martinescu a acționat reținut 
pierzînd la puncte în fața lui Bol- 
boșin.

— înainte de a ne vorbi despre 
clasamentul pe echipe, am vrea să 
știm cum a luptat tînărul Victor 
Dolipschi. al doilea sportiv de bază 
al formației pe care o antrenați.

Cele două puncte în plus pe 
/ le-ar C acumulat dacă ocupa 
1 înti: ar fi fost suficiente pen- 
ca echipa noastră sâ se 

pe locul doi. Dar Dolipschi a greșit 
copilărește în meciul cu cehoslova
cul Petar Kment, încercînd să fina
lizeze un riscant dublu salt în ulti
ma repriză (min. 7,03) și a fost con
trat în tuș.

Revenind la clasamentul pe echi
pe : noi am ocupat locul III cu 37.5 
p după Dinamo-U.R.S.S. 49 p și Dy- 
namo-R.D. Germană 38,5 p, și înain
tea formațiilor Levski Spartak-Bul- 
garia 37 p, Gwardia-Polonia 21,5 p, 
Dozsa-Ungaria 18,5 p și Ruda Hvez- 
da-Cehoslovacia 18 p. Dacă Marti
nescu ar fi abandonat pierdeam 5 
p și, implicit, locul trei.

— Ce Ioc a ocupat echipa de 
lupte libere ?

— La această Dinamoviadă n-am 
avut, la două categorii, luptători — 
capabili să concureze cu succes Ia 
o competiție internațională — și, 
deci, formația noastră a fost handi
capată de la început. în final ea a 
ocupat, totuși, locul 5, cu 23 de 
puncte. Sperăm că vom face mai 
mult la anul.

c

□Oi

Costin CHIRIAC

ECHIPELE NOASTRE DE BASCHET 
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

STEAUA ARE ȘANSE APRECIABILE DE CALIFICARE IN SFERTURILE DE FINALA
Evoluînd la Anvers în primul mecî al 

turului secund din Cupa cupelor, echipa 
Steaua a cedat tn fața formației Racing 
Ford la o diferență de numai patru 
puncte (76—80) care, în condițiile carac
teristice competițiilor europene cu par
tide fur-retur, conferă bucureștenilor 
șanse apreciabile pentru calificarea in 
sferturile de finală ale întrecerii. în le
gătură cu întîlnirea disputată în sala 
Deurne. în fața a peste 2.000 de specta
tori enfti^faști, fanatici chiar, am soli
citat amănunte antrenorului lui Vasile 
Popescu, care ne-a declarat :

„Racing Ford, echipă subvenționa
tă de reprezentanța din Belgia a 
cunoscutei firme General Motors, prac
tică un baschet modern, în special în 
ofensivă, unde folosește cu insistentă 
contraatacurile. Datorită tehnicii indivi
duale remarcabile a unor .jucători (Ren, 
Hillen, Geerts). belgienii realizează In to
cul pozițional situații favorabile de arun
care la coș, în special de ta semidistanță. 
In plus, tl angajează des pe pivotul Gil
lespie care, deși este lent, recuperează 
mult și pasează coechipierilor. în apă
rare, Racing Ford aplică sistemul om ta 
om. Despre Steaua, trebuie să spun că 
a făcut o partidă bună, în ciuda sco-

i-au ajutat pe ei înșiși, deoarece 
putut preocupa numai de meci. 
Oczclak și-a permis să-și persifleze o 
dată adversarul direct, motiv pentru care 
a fost sancționat cu fault tehnic. Referi
tor la șansele de calificare, ele sînt reale, 
dar, pentru a ciștiga Ia mai mult de 
patru puncte, va trebui ca băieții să 
joace la fel de gîndit ca Ia Anvers, iar 
în apărare, să fie și mai activi. Oricum, 
întîlnirea retur cu Racing Ford se anunță 
dificilă pentru noi și atractivă pentru 
spectatori**.

Dinamo poate juca mult mai bine decît miercuri seara
între loturile echipelor Dinamo Bucu

rești și Akademik Sofia care s-au întîlnit 
în urmă cu doi ani în același tur al 
C.C.E. (94—90 la București și 82—56 la 
Sofia pentru bulgari) și cele prezentate 
miercuri seară, există o diferență: cel 
al campionilor României este mult mai 
valoros (precizăm, comparativ cu cel 
din 1970). Și, cu toate acestea, Akademik 
a cîștigat (surprinzător) meciul de 
miercuri, pentru că a adoptat cea mai 
bună tactică defensivă, a recuperat mai 
mult Ia panou și a avut o precizie supe
rioară în aruncările la coș. Radiografia 
partidei este elocventă tn acest sens.

Dinamoviștii, incomodați vădit la în-

rutul defavorabil. Componența formației 
au respectat disciplina de joc, mai pre
cis au insistat, tn apărare, asupra inter
cepțiilor împotriva extremelor și pivo
tului, iar tn ofensivă au folosit atacurile 
poziționale de 20—25 de secunde, înche
iate prin angajarea lui Oczelak și Ta- 
rău. Punctul forte tn acest joc a rost 
apărarea. Mal vreau să amintesc că, 
prin comportarea disciplinată față de 
arbitri și adversari, jucătorii de la Steaua

In divizia feminină a de baschet,

CONSTRUCTORUL A OBȚINUT PRIMA VICTORIE
Tn etapa intermediară a campio 

natului feminin de baschet s-au în
registrat Următoarele rezultate i

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
SANATATEA SATU MARE 63—53 
(33 26) Ambele echipe au luptat 
foarte mult pentru o victorie care 
a surîs în cele din urmă bucureșten- 
celor, datorită unei mai mari expe
riențe și recuperării mai multor 
mingi sub ambele panouri. Au mar
cat • Ivanovlci 23, Gugu 6, Godeanu 
5, Petreanu 10, Seifert 2, Barabaș 13, 
Popescu 4 pentru Constructorul, res
pectiv Fiilop 13, Mihalic 13, Patachi 
2. Horvath 9, Pop 16. Au arbitrat

foarte bine 
nasescu

G. Chiraleu și A. Ata-

BUCUREȘTI — POLI-
BUCUREȘT1 (disputat

VOINȚA 
TEHNICA 
miercuri) 69—92. Partida n-a fost atît 
de Interesantă după cîte ne așteptam, 
avînd în vedere evoluțiile anterioare 
ale celor două formații. Deșî n-au 
strălucit, studentele au cîștigat clar 
din cauza replicii slabe a adversa
relor lor, care ni s-au părut timo
rate. Au arbitrat bine I. Petruțiu și 
P. Pasăre.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA —
VOINȚA TG. MUREȘ 82—69 (44—33).

s-au 
Doar

ceput de „zona0 adversa, și-au pierdut 
repede busola. Ei nu s-au mai concen
trat în apărare (oaspeții au contraatacat 
cînd șl cum au vrut), s-au năpustit ot- 
beste în atac, unde au întîlnit o bari
cadă bine organizată. Inexplicabil nu
mărul redus de recuperări față de cele 
ale adversarilor, deși talia baschetbalis
telor de la Dinamo nu este inferioară 
celor de la Akademik. Cu foarte mici 
excepții (Novac și Dragomirescu, în li
nele momente), gazdele au evoluat slab, 
cu mult sub posibilități. Așadar, echipa 
din Sofia a cîștigat prima manșă. Aceas
ta nu înseamnă, însă, că ea are califi
carea „în buzunar**. Dinamoviștii au po
sibilități (și datoria) de a Juca în me
ciul retur cu mai multă hotărîre și uci- 
ditate. pentru a exprima cît mai concret 
realul lor potențial valoric.

RADIOGRAFIA PARTIDEI

DINAMO : Cernea (0 puncte în ren. I
— 0 puncte în rep. a Il-a), Haneș (0-2), 
Chivulescu (2—1), Niculescu (0—2), Geor
gescu (4—10). Diaconescu (2—0), Novac 
(10—6), Dragomlrescu (4—14). Popa 
(4—11). Aruncări libere ; 10/6 (r. I) și 
12/8 (r. a II-a) — procentaj 63%: aruncări 
de sub coș: 16/4 șl 27/17 — procentaj 1'i'h; 
aruncări de la distanță 17/6 și 8/2 — pro
centaj 32%; recuperări în apărare și atac 
9/8 și 7/4: pase greșite și greșeli de teh
nică 10—7 (procentaj de greșeli 17%).

AKADEMIK : Doikov (2—0), Barzakov 
(6—2). Golomeev (8—16). Sarkov (2—9), 
Atanasov (0—8), Paspalanov (0—0), Fiii- 
pov (0—0). Dimitrov (14—4), Raicev (2—2), 
lankov (0—0). Aruncări libere 2/2 șl 12/11
— procentaj 92%; aruncări de sub coș: 
19/13 șl 24/11 — procentaj 55%: aruncări 
de ta distanță 13/3 și 8/4 — procentaj 
33%: recuperări în apărare șl atac 15/7 
și 12/11; pase greșite și greșeli de teh
nică 8—11 (p-ocentaj de greșeli 21%).

PALMA DE MALLORCA. . —
După consumarea a 8 runde, con
tinuă să conducă Smejkal (Cehoslo
vacia), cu 6 puncte, urmat de Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) — 51/a p, Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) — 5 (1) p, Aver
bach (U.R.S.S.) și Panno (Argenti
na) _ 4i;s (1) p, Gheorghiu (Româ
nia) și Ândersson (Suedia) — 4 
(1) p, Liubojevici, Ivkov (ambii Iu
goslavia), Robatsch (Austria) —4 p.

în runda a 8-a, Ivkov l-a învins 
pe Calvo, Pomar pe Hug; iar Smej
kal a cîștigat la Liubojevici. Par
tida Polugaevski — Robatsch s-a 
încheiat remiză. Celelalte partide, 
printre care și cea dintre Florin 
Gheorghiu și Viktor Korcinoi, s-au 
întrerupt.

VRNJACKA BANJA. — în runda 
a 5-a a „Trofeului campioanelor de 
șah", Elisabeta Polihroniade a în
vins-o pe Konarkowska-Sokolov 
(Iugoslavia) în 32 de mutări. în 
partida-derby a rundei, disputată 
între maestrele sovietice Nona Ga- 
prindașvili și Nana Aleksandria, a 
fost consemnată remiza după nu
mai 16 mutări. Merlini a cîștigat la 
Erenska și Ivanka la Wetstein. 
Două partide: Veroezi — Pihailici. 
și Eretova — Timmer s-au între
rupt.

în clasament conduce Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmată 
de Veroezi (Ungaria) — 3V2 (1) P,

BĂTĂLIA CONTRA SEDENTARISMULUI
(Urmare din pag. I)

facă schi, chiar dacă și el avea să 
sufere invazia tehnicii moderne sub 
forma telecabinelor, teleschiului, a 
jocurilor mecanice.

Luînd act de această tendință a 
omului contemporan de a-și satisface 
nevoia de mișcare în cadrul turismu
lui, cercetătorii din acest domeniu au 
conchis că se impune o nouă relație 
între sport și turism, în sensul de a 
folosi timpul liber de la sfîrșit de

FOTBALUL ÎNVINS
Pentru a realiza un 

tiv este nevoie însă de o 
rială adecvată, de cadre 
tori și organizatori de competiții.

Participanții la simpozionul desfă- 
it In Iugoslavia au putut face cu- 
ință cu un interesant experiment 

; în stațiunea maritimă „Plava 
(Laguna albastră). Aici s-a 

it un imens hotel cu o capa- 
le 5 000 de locuri, prevăzut cu 
i largă de baze sportive, cu 
ori formați din rîndul local- 

Amenajările sportive sînt 
simple, realizate economicos, 

dar bine înzestrate și intreținute. 
Pentru tenis de masă, de exemplu, 
s-au realizat mese din beton dar cu 
suprafața excelent finisată și acope
rită cu un strat de vopsea verde 
care îi dă, in bună măsură, elastici
tatea lemnului. Minibicicletele (așa- 
numitele biciclete-poney) sînt de o 
construcție simplă, dar culorile lor 
vii le fac atrăgătoare ca niște jucării— 
bune și pentru oamenii în toată firea.

Toți vilegiaturiștii ce-și petrec con-

repaus ac- 
bază mate- 
de instruc-

șura
'ectuat 
guna“

Ivanka (Ungaria) și Aleksandria 
(U.R.S.S.) — 37, p, Pihailici (Iugo
slavia) — 3 (1) p, Polihroniade (Ro
mânia) — 2 (1), Konarkowska-
Sokolov (Iugoslavia) și Eretova 
(Cehoslovacia) — 17, (l) p.

tn 
,a 
slovacă Banlk Karvlna a învins cu sco
rul de 32—21 (17—10) formația daneză 
D.A.I. Copenhaga. Cel mal bun jucător 
de pe teren a fost cehoslovacul Bruna, 
care a înscris 10 goluri. Intr-un alt joc, 
Pogon Zabrze (Polonia) a dispus cu 
29—14 (17—6) de Partizan Gevgelia (Iugo
slavia) .

prima zi a turneului de handbal da 
Belszowicy (Polonia), echipa ceho-

La Trondheim s-a disputat cea de-a 
doua întilnire internațională amicală de 
handbal dintre selecționatele masculine 
ale Suediei și Cehoslovaciei. Handbal iști i 
cehoslovaci au obtlnut victoria cu scorul 
de 12—8 (7—7). în primul joc, echipa 
Cehoslovaciei a cîștigat cu 12—10.

Turneul internațional de tenis de la New 
York a continuat cu partidele din turul 
trei. Performerul zilei a fost jucătorul 
suedez Ove Bengtsson, care l-a eliminat 
în trei seturi cu 6—i, 4—0, 6—4 pe ame
ricanul Clark Graebener. Alte rezultate: 
Pasarell (Porto Rico) — Mayer (SUA) * 
4—6, 7—5, 6—2; Gonzales (SUA) — Borg 
(Suedia) 6—1, 6—1; Rahim (Pakistan) — 
Gottfried (SUA) 7—6, 6—0; Ralston (SUA) 
— Seewagen (SUA) 6—4, 3—6. 6—1; Mc 
Millan (R.S.A.) — Owens (SUA) 3—6. 
6—4, 6—2.

săptămînă, concediile și vacanțele, 
pentru a se deplasa într-un cadru 
natural reconfortant unde să practice, 
pentru relaxarea și reconfortarea. sa, 
anumite sporturi, unde să aibă posi
bilitatea (deci : cadre de instructori 
și baze) să se inițieze, în anumite dis
cipline sportive.

Este vorba, așadar, de o nouă ofen
sivă împotriva sedentarismului, o re
luare — de fapt — a concepției repau
sului activ, a cărei justețe este de
monstrată de fiecare anchetă socială, 
de fiecare statistică medicală.

DE BADMINTON...
ti-cediul în acest hotel primesc un 

chet în baza căruța pot folosi orice 
bază sportivă, pot solicita echipa
ment necesar (schiuri nautice, bici
clete, cai, ambarcații) sau pot urma 
cursuri de inițiere cu instructorii 
hotelului.

Fiecare zi a săptămînii este consa
crată uneia sau mai multor competiții, 
larg popularizate și dotate cu diplo
me. Experimentul de la „Laguna al
bastră* a început în această vară și 
s-a bucurat de un succes care a 
depășit toate așteptările. Nu puține 
au fost cazurile cînd vilegiaturiștii 
și-au prelungit șederea pentru a a- 
sista la un nou concurs de tenis, 
de vele, înot sau popice.

S-a întocmit și o statistică a pre
ferințelor și s-a constatat (lucru con- 
firmat și în alte comunicări) că opțiu
nile omului modern se îndreaptă spre 
sporturile individuale. în fruntea cla
samentului se află badmintonul (pe 
care noi continuăm să-1 considerăm 
un simplu joc de copii), tenisul de

masă, tenisul, iar pe ultimele locuri i 
voleiul și... fotbalul.-

*
Concluziile simppzionului ? Activi

tatea sportivă de agrement în cadrul 
turismului arc o prea mare impor
tanță socială pentru a fi lăsată doar 
pe seama industriei hoteliere. (Pro
blema se pune, în special, pentru -ță
rile capitaliste unde construcțiile ho
teliere și amenajările, aferente sînt de 
domeniul inițiativei particulare). Se 
pledează, în .. consecință, pentru cu
prinderea acestei activități în preocu
pările organismelor centrale ale spor
tului și turismului. Este un deziderat 
care, neîndoios, se poate împlini mai 
lesne în țara noastră, ca în toate ță
rile angajate pe drumul construirii 
socialismului.

In cadrul turneului de șali de Ia San 
Antonio s-au disputat partidele întrerup
te : Portisch — Saldy 1—0, Smith — Xe
res */s—‘Al Hort — Lopez 1—0; GUgorici
— Saidy 1—0: Petrosian — Larsen 1—0. 
După 13 runde, pe primul loc continuă 
să se afle marele maestru sovietic Ana
toli Karpov cu 8% puncte, urmat de 
L. Portisch (Ungaria) — 9 p, S. Gligo- 
riei (Iugoslavia) și P. Keres (URSS) — 
8% p, B. Larsen (Danemarca), D. Sut
tles (Canada) și T. Petrosian (URSS)
— 8 p etc.

La Viena g-a desfășurat un concurs 
internațional de scrimă la care au parti
cipat sportivi și sportive din R.F. a Ger
maniei, Italia, Polonia, Suedia, Ungaria 
și Austria. Proba masculină de floreta 
a fost cîștigată de italianul Stefano B?- 
lone, care l-a învins în baraj pe com
patriotul său Eduardo Rarenkopf. Pe 
locul trei s-a clasat polonezul Marek 
Dabrowski. Principalul favorit al con
cursului, campionul polonez Witold Woj- 
da, a fost descalificat. în proba similară 
feminină, victoria a revenit scrimerei , 
italience Reka Cipriani, învingătoare, în 1 
baraj, în fața suedezei Krestln Palm. 
Proba de sabie s-a încheiat cu victoria 
polonezului Jerzy Pawlowski, care a to
talizat 5 victorii, urmat de italianul To
maso Montano — 4 v. și maghiarul Attila 
Kovacs — 3 v.

PROFIL

GORDON BANKS

• ECHIPELE CALIFICATE DIN OFI- 
DE 

MONDIALA, ECHIPA BRAZILIEI, 
RAL O FORMAȚIA CLASATĂ 
DALIILE DE BRONZI

«* PARTIDE ÎN NOCTURNĂ 
CIU AU PRIMIT „NUMERE CONCURS” • CAMPIOANA 

VA JUCA IN MECIUL INAUGU- 
PE LOCUL IV PRIMEȘTE...

Are 34 de ani. S-a 
născut la Chester
field. Debutează în 
1953, în echipa din 
orașul său natal 
(din a III-a divizie 
engleză), după care, 
în 1959, trece la Lei
cester City, țn 1967, 
transferul său Ia 
Stoke City a fest 
un record.

A debutat în echi
pa națională într-un 
meci contra Brazi
liei, în 1963. Are la 
activ în momentul 
de față peste 70 de 
selecționări în re
prezentativa engle
ză. în 1966. face 
parte din echipa 
care cucerește pe 
Wembley titlul de 
campioană mondia
lă.

Anul trecut, a 
fost ales „fotbalistul 
anului”, fiind al doi
lea portar (după B. 
Trautmann, de Ia 
Manchester City, în 
1956) care cucerește 
invidiatul trofeu. A 
mai obținut un tro
feu fotbalistic im
portant, în primă
vara acastul an, Îm
preună eu elubul 
său ! elștigarea „Cu
pei ligii engleze”.

Importante hotărtri au fost luate 
cu prilejul sesiunii extraordinare a 
F.I.F.A., care a avut loc recent la 
DQsseldorf. După cum am mal a- 
nunțat, viitoarele gazde ale Cam
pionatului mondial de fotbal din 
1974, au studiat diferite aspecte ale 
organizării turneului final.

Președintele comitetului organiza
tor, G. Neuberger, a declarat că a 
fost alocată suma de 247 milioane 
de mărci, necesară pentru amena
jarea stadioanelor pe care urmează 
să se dispute meciurile. Deși modul 
de desfășurare a recentului turneu 
olimpic de fotbal ar fi putut con
stitui un indiciu de orientare, el a 
fost socotit neconcludent. Organiza
torii au propus ca turneul să se 
desfășoare în zece orașe din R.F. a 
Germaniei, socotite cele mai „fot
balistice”. Dimensiunea globală a 
asistenței posibile 
estimată în jur de 
tatori. Majoritatea
programate de la ora 19,30z — în 
nocturnă. Biletele vor fi puse ofi
cial în vînzare în
1973.

Calendarul competiției a fost al
cătuit pe două etape, în sistemul ci
clic. în prima fază, cele 16 echipe 
participarle vor fi împărțite pe pa
tru serii a patru 
Componența seriilor 
abia în seara zilei
1974, cînd va avea 
sorți, la Frankfurt, 
cunosc numele doar a două fina
liste — Brazilia și R.F. a Germani
ei — cărora li s-au fixat și nume
rele de competiție : R.F.G. — nr. 1, 
Brazilia — nr. 6. Brazilia va dispu
ta meciul de deschidere al campio- 
natdlui mondial, jucînd, la Frank
furt, contra unui adversar încă ne
desemnat, 
nie 1974.
se
23

la C.M./ 74 este 
602 mii de spec- 
meciurilor vor fi

ziua de 2 aprilie

echipe fiecare, 
va fi cunoscută
de 8 ianuarie 

loc tragerea la 
Deocamdată se

în seara
Meciurile 
desfășura 

Primele 
clasate din fiecare

nou după același sistem al grupelor, 
între 26 iunie și 3 iulie. La 6 Iulie 
se va disputa meciul pentru locu
rile 3—4, iar la 7 Iulie, pe stadio
nul olimpic din Miinchen, va avea 
loc finala.

Pentru prima oară la C.M. se vor 
acorda patru serii de medalii in Ioc 
de trei ca pină in prezent. Astfel, 
campionii mondiali vor cuceri noul 
trofeu F.I.F.A. (transmisibil) și me
daliile de aur. Echipa finalistă va 
primi medalii de argint aurit, lo
cul trei va fi răsplătit cu argint, iar 
al patrulea cu medalii de bronz I

Sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., a elogiat eforturile comi
tetului organizator vest-german și 
și-a exprimat încrederea în reușita 
campionatului. Deși exprimată ne
oficial de către delegații/Argentinei, 
țară care urmează să organizeze e- 
diția din 1978 a C.M., sugestia ca 
numărul echipelor finaliste să fie 
majorat la 24 a stîrnit vii discuții. 
Argumentul principal a fost acela 
că, în ultimii 20 de ani, numărul 
țărilor afiliate la F.I.F.A. a crescut 
de la 81 la 141, adică 
în timp ce numărul 
rămas neschimbat.

Problema a rămas 
dar se pare că ediția din 1974 a 
Campionatului mondial de fotbal va 
fi

cu 45 la sută, 
finaliștilor a

în suspensie,

ultima în actuala formulă.

în actuali-O știre l-a readus 
tate — după stingerea ecourilor 
referitoare la accidentul său ru
tier — pe Banks: „In urma unei 
anchete întreprinse în rîndul ci
titorilor ziarului «Daily Express», 
titlul de cel mai bun sportiv al 
anului în Anglia a fost atribuit 
cunoscutului fotbalist Gordon 
Banks, portarul echipei repre
zentative". Cu atît mai mult 
putem da seama cit de mare 
fi pierderea fotbalului englez, 
special, și al celui mondial, 
general, dacă excelentul portar 
ar pune ,-punct" carierei sale.

Banks a fost decretat — și nu 
fără motiv — în repetate rîn- 
duri. „cel mai bun portar al lu
mii". Nu pentru că ar fi extrem, 
de spectaculos, eroic pînă la risc, 
sau „fotogenic". Ci mai mult, pen
tru certele sale calități care se 
numesc plasament, abilitatea de 
a închide unghiul adversarului- 
curaj, plonjoane numai la mo
mentul potrivit, niciodată vreo 
mișcare în plus. Una dintre cele 
mai cunoscute reușite ale sale 
este cea din meciul cu Brazilia, 
în 1970, la Guadalajara, cînd a 
salvat o minge trimisă spre poar-

ne 
ar 
în 
în

td de Pele, pe care pînă ți Bobby 
Moore si coechipierii săi o vă
zuseră in plasă.

Accidentele, de diferite feluri, 
sînt oarecum frecvente la deți
nătorii postului de ultim apără
tor al porții (dat fiind specificul 
său), și Banks nu a făcut excep
ție de la regulă. S-a refăcut însă 
repede, de fiecare dată. Acum 
Banks a avut după cum se știe 
un accident mult mai grav, doc
torii fiind nevoiți să-i extragă 
din ochi mai multe cioburi pro
venite din parbrizul spart al au
tomobilului propriu. Este o si
tuație grea și — deși la uh mo
ment dat s-a anunțat însănăto
șirea sa — adevărul e că pen
tru Banks (țâre, deocamdată- 
vede destul de vag, ca prin cea
ță) viitorul fotbalistic stă, din 
păcate, sub semnul incertitudinii. 
Vor trebui să mai treacă luni de 
zile, spun doctorii, pînă ce ,-Fer- 
nandel" — cum îi spun coechi
pierii din cauza asemănării sale 
facile cu regretatul actor farneez 
— va izbuti să revină în poartă. 
Gordon Banks este însă (pentru 
a cita oară ?) foarte optimist.

RE ZULTATEȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI,
cembrie, iar returul. va avea loc la 
1 ianuarie 1973. ’

• Rezultate înregistrate în etapa 
a 14-a a campionatului maghiar 
de fotbal: Ujpesti Dosza—M.T.K. 
2—0; Honved—Ferencvaros 2—0 ; 
Pecs—Csepel 0—0; Egyetertes— 
Komlo 0—0 ; Vasas — Szeged 3—1; 
Diosgyor—Salgotarjan 1—1; Video
ton—Tatabanya 1—0 ; Raba Eto- 
Zalaegerszeg 2—1. Clasament: 1. — 
Ujpesti Dozsa — 21 p: 2. — Ferenc
varos — 19 p; 3. — Honved — 
18 p.

• în meci rejucare pentru sfer
turile de finală ale „Cupei ligii en
gleze" la fotbal, echipa Totten
ham Hotspur a învins cu scorul 
de 3—1 (3—0) formația Liverpool. 
Cele trei goluri ale învingătorilor 
au fost marcate în primele 15 mi- 
nutte ale partidei de Martin 
Chivers (2) și John Pratt.

în semifinalele competiției, Tot- _ 
tenham Hotspur va întîlni forma
ția Wolverhampton Wanderers. 
Meciul tur se va disputa la 20 de-

• La Dakar (Senegal) s-a dis
putat întîlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre reprezentati
va R. P. Chineze și o selecționată 
locală. Fotbaliștii din R. P. Chine
ză au obținut victoria cu scorul 
de 4—1 (3—1).

• Selecționatele de fotbal ale 
Nigeriei și Mali s-au intîlnit în
tr-un meci internațional amical pe 
stadionul central din Lagos. Fot
baliștii nigerieni au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 (3—0).

zilei de 1
primei
între 1 
două < 

grupă

14 iu- 
etape

13 și 
echipe 
i vor 

disputa partea a doua a turneu
lui. cînd cele opt echipe, împărțite 
în două serii, se vor înfrunta din

vor 
iunie.
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