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IOTUL NATIONAL DE BOX 
PENTRU MECIURILE CU POLONIA

Antrenorii I. Popa, C. Nour, D. 
Ion și M. Diaconescu au în pregă
tire următorii sportivi : A. Turei 
și P. Ganea (semimuscă), C. Gru- 
iescu și T. Cerchia (muscă), M. 
Toni și D. Condurat (cocoș), G. 
Pometcu și P. Nedelcea (Dană), 
S. Cuțov și Gh. Ciochină 
(semiușoară), C. Cu(ov și 
P. Dobrescu (ușoară), A. 
Popa și I. Vornicescu (semimij- 
locie), V. Zilberman, D. Mihalcea 
și S. Tîrîlă (mijlocie mică), Ai. 
Năstac, I. Gyorffi și I. Peter (mij
locie), M. Constantinescu și C. 
■Cojocaru (semigrea), I. Alexe și 
A. Iancu (grea).
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ÎN ÎNTÎMPINARf A 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

IN DIVIZIA A DE HOCHEI

DINAMO SI STEAUA
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

bine, lăsînd impresia că dorește să 
evite emoțiile prin care trecuse cu 
o zi înainte Steaua. în prima repri
ză, echipa campioană a evoluat a- 
proape fără greșeală și nimeni n-ar 
fi putut crede că apoi partida va 
căpăta o notă de echilibru. Dar, 
la începutul reprizei secunde, un 
gol realizat de dinamoviști și ne
acordat de arbitri i-a iritat pe 
cîțiva jucători bucureșteni, mecanis
mul echipei s-a dereglat brusc, și 
ambițioșii hocheiști din Miercurea 
Ciuc au început să-și pună în va
loare calitățile. întrecerea și-a 
schimbat total aspectul, devenind 
pe neașteptate mai rapidă, mai 
echilibrată, dar cu rare faze de

runda

GALAȚI, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Cea de a doua zî a turului III 
din campionatul național de hochei, 
divizia A, rezervat primului eșa
lon, a programat jocuri la fel de 
interesante și dîrze ca în
precedentă. Iată prezentarea lor :

DINAMO - S. C. MIERCUREA 
CIUC 14—8 (6—1, 2—3, 6—4). O 
partidă cum rar se poate vedea 
în hochei, încheiată cu un scor 
de... handbal. Și dacă, în ciuda 
cerului senin, a plouat cu goluri, 
ceea ce a făcut deliciul spectatori
lor, nu putem totuși omite faptul 
că ambele formații au manifestat 
evidente carențe în apărare. Așa 
se explică de ce a fost posibil ca 
într-un singur minut, de pildă, să 
se înscrie patru goluri.

Dinamo a început jocul foarte (Continuare in pag. a z-a)

Călin ANTONESCU

LA ELECTROPUTERE CRAIOVA. 
CU TOATE „MOTOARELE" ÎN PLIN!//

«w ECHIPA naționala de fotbal
Continuăm ancheta noastră publicînd părerile lui Ladislau Incze, component a! 

primei reprezentative a țării în urmă cu două decenii.

1. Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale ? ,

2. Cum vedeți îmbunătățirea jocului tricolorilor ?

3. Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei maxime, in mai 1973?

1 Consider șî eu comportarea 
din ultimele confruntări in
ternaționale ale tricolorilor 
noștri sub nivelul evoluțiilor 

cu care aceștia ne-au obișnuit în anii 
precedenți și chiar în prima jumătate 
a acestui an. Și explicația unei astfel 
de situații se găsește, după mine, în
tr-o pronunțată scădere a potențialu
lui combativ al echipei, consecință a 
faptului că unii dintre jucătorii săi de 
bază, care au reprezentat recent fot
balul din țara noastră, nu s-au găsit 
Ia momentul unor pretenții maxime 
față de ei, în cea mai bună formă 
sportivă a lor. De ce acest lucru ? 
Interesează mal puțin, acum, unele 
cauze care au, să zicem, un caracter 
poate și obiectiv. Mai important este 
să ne întrebăm, chiar și după un timp 
oarecare, dacă nu este bine să se mai 
renunțe cîteodată la atitudinea de 
supraestimare a posibilităților unor 
jucători, la ideea conservatorismului în 
alcătuirea formației și în special a 
compartimentului ofensiv. Dar, pentru 
a se realiza așa ceva, este nevoie ca și 
informarea, făcută de cei care ii ur
măresc pe selecționabili, să fie obiec
tivă șt exactă. Jucătorii înșiși au în 
acest fel posibilitatea să recunoască în 
acțiunea de selecție o reușită, pe care 
ei au datoria să o confirme și prin joc.

2 Ca să se poată vorbi de o
reală îmbunătățire a jocului 
reprezentativei noastre, ar 
trebui să avem în vedere 

neapărat lichidarea unor lipsuri evi
dente în comportarea acesteia, în 
general și în deosebi în ultimele sale 
evoluții oficiale. Și aici este cazul să 
menționez, printre altele, necesitatea 
creșterii rezistenței de joc și compe- 
tiționale — lucru de care răspund în.

primul rînd antrenorii de Ia cluburi) 
perfecționarea modului de acțiune co
lectivă a întregului mecanism al echi
pei și renunțarea, in același timp, la 
tendințele exagerate și dăunătoare 
ale unora de a-și etala potențele in
dividuale ; sporirea eficienței jocului 
pe extreme, una dintre soluțiile de 
neutralizare a apărărilor aglomerate; 
întărirea unității morale în cadrul 
lotului, premisă care în trecut a fa
vorizat obținerea unor mari succese. 
In esență, referindu-ne la problema 
aceasta, a îmbunătățirii jocului, cred 
și eu — așa după cum au arătat și 
alții înaintea mea — că nu este ca
zul să se vorbească de o restructu
rare, în ce privește concepția de 
bază și stilul actual de joc al repre
zentativei noastre. Carențele manifes
tate pe plan fizic, tactic și moral ar 
putea fi foarte bine rezolvate printr-o 
mai bună pregătire a jucătorilor la 
cluburi și printr-o colaborare mai 
strînsă, sinceră și de conținut între 
cluburi și echipa națională. O ase
menea cerință împlinită ar putea eli
mina, la timpul potrivit, fără com
plicații inutile, și problema selecției 
— în funcție de formă — și chiar a- 
ceea de promovare a unor elemente 
de perspectivă a căror prezență 
rîndurile tricolorilor ar 
permanent îndemn spre 
spre autodepășire.

fostul international
Astăzi răspunde

LADISLAU INCZE

Echipa de baschet Rapid a avut o comportare cu totul remarcabilă joi 
seară, în primul meci din turul secund al C.C.E., învingind formația 
Vozdovac Belgrad cu scorul de 68—58. In imagine o vedem pasînd pe 
Ileana Gugiu, cea mai bună jucătoare

Dorina Suliman, cea mai
a întilnirii respective; în stingă, 
tună recuperatoare.

în Cetatea Băniei, Uzina Llec- 
troputere este cunoscută ca una 
dintre cele mai puternice unități 
industriale. Și cum e firesc, a- 
propierea mărețului eveniment 
din viața țării — aniversarea Re
publicii — îi face pe toți mun
citorii și inginerii să-și racordeze 
energiile și eforturile spre același 
tel comun : noi șî noi succese 
care să împodobească străluci
toarea cunună de daruri cu care 
întregul popor întimpină marea 
sărbătoare.

Un popas. într-una din secțiile 
acestui uriaș combinat industrial 
— sectorul cald — ne pune In 
fața unui Impresionant sortiment 
de piese turnate în cele mai va
riate forme și mărimi, care por
nesc apoi spre secțiile de prelu
crare. Toți cei ce lucrează, aci, 
sint antrenați într-o pasionantă 
întrecere pentru reducerea siste
matică a consumurilor specifice. 
Astfel, pînă la începutul lui no
iembrie, se înregistraseră econo
mii de peste 25 tone metal, în 
fruntea celor evidențiat i aflîn- 
du-se maistrul Marin Vlad, prim 
topitorii Nicolae Râduț și Petre 
Rudăreanu, precum și turnătorii 
Marin Bălea, Emil Marcu și Du
mitru BRrbu, toți amatori de 
sport, iubitori ai exercițiului fi
zic.

De o mare eficiență economică 
s-a dovedit înlocuirea completa 
a fontei de „Vlăhița", mai costi
sitoare, cu fonta de grafit nodu
lar. Cum s-a ajuns la această 
soluție ? Folosindu-se drept mate
rie primă toate deșeurile rezul
tate din producție ! în modul a- 
cesta s-au obținut pînă acum 
economii la prețul de cost, în 
valoare de peste 500.000 lei.

Tot specialiștii din sectorul cald 
de la „Electroputere" au făcut din 
nou să se vorbească despre ei cu 
admirație în ziua cxnd au folosit 
o nouă tehnologie în procesul de 
turnare a carcaselor pentru mo
toarele electrice. Realizatorii prin
cipali ai acestei inovații sint Ale
xandru Avramescu, șef de atelier,

și Toma Tudor, maistru in ace
lași loc de muncă.

La compartimentul de - neferoa
se, se desfășoară o susținută ac
țiune împotriva pieselor supradi
mensionate. Pînă în prezent s-a 
extins metoda turnării în cochilă 
la aproximativ 20 de repere, re- 
zultînd astfel economii de 3000 kg. 
metal. în felul acesta se va reuși 
reducerea greutății pieselor și eli
minarea completă a operațiunii 
de prelucrare. în cifre, inovația 
înseamnă că la 6200 piese 
economiile vor fi de sute 
de metal și mii de ore 
peră I

în aceste zile, vrednicii

pe an, 
de kg 
mano-

_____  ___ _ ____...__ făurari 
de la Electroputere vin să sus
țină cu faptele și izbînzlle lor în 

' muncă, bilanțul minunat de în
făptuiri pe care se pregătesc să-l 
prezinte toți oamenii. muncii la 
sărbătoarea Republicii noastre.

G. MIHALACHE

TURNEU DE HANDBAL
PENTRU JUNIORI

s-a disputat, în 
zile, o competi-

Foto: T. MACARSCHI

Citiți în pag. a IV-a comentariul după partida disputată în sala Giulești.

DRAGI CITITORI, IUBITORI Al SPORTULUI,

PARTICIPAT! LA DESEMNAREA CELOR MAI BUNI
10 SPORTIVI Al ANULUI 1972!

Ancheta noastră se incheie la 15 decembrie

V-ați gindit pe cine să propuneți pe lista celor mai buni 10 spor
tivi români ai anului 1972 ? Tradiționala noastră anchetă de sfîrșit de an 
așteaptă opinia dv I

Rețineți: puteți să răspundeți la această anchetă a iubitorilor de 
sport pină Ia 15 decembrie (data expedierii prin poștă a scrisorii dv). 

Cei care vor indica, în ordine, lista celor mai populari performeri 
ai anului 1972 vcr primi premii.

Toți cititorii ziarului nostru sint invitați să participe la ancheta „CEI 
MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI Ai ANULUI 1972 !

în „Cupa Olimpia", proba de pistol

a inceput cu o surpriză

TRIPȘA
SI ROSCA
f 1

învinși de
9

C. FE CIORESCU
Competiția care a inaugurat sezo

nul de tir în sală : „Cupa Olimpia", 
a continuat ieri, la poligonul Dina
mo, cu proba de pistol cu aer com
primat. La startul mini-probei (se 
trage la distanța de 10 m) sînt pre- 
zenți toți pistolarii fruntași din Ca
pitală, mai puțin campionul euro
pean al probei, Dan Iuga.

încă din primele serii, concursul 
a devenit deosebit de interesant, 
întrucît cei doi componenți ai lotu
lui național de pistol viteză, Ion 
Tripșa și Marcel Roșea, deși mei 
puțin familiarizați cu tirul de... ca
meră, au realizat punctaje destu'. 
de valoroase și extrem de apropia
te, 373 și, respectiv, 372 p. Seria 
următoare - însă a produs surpriza 
zilei : trăgătorul clubului Steaua, 
Constantin Feciorescu, un specialist 
în întrecerile de pistol liber, a în
trecut orice așteptări, realizînd un 
foarte valoros punctaj pentru înce
put de sezon în 
aer comprimat —

La fete, dintre 
neri dimineața, a 
doar Ana Buțu (Olimpia București), 
campioana țării la pistol sport, care

tirul la arme cu 
375 p.
protagoniste, vi- 

intrat în concurs

în
constitui un 
mai bine,

3 A căuta în mod 
măsuri anume, .
gerea unei forme maxime în 
mai 1973, mi se pare ceva 

forțat, un pic artificial și enunțat 
parcă sub imperiul unui sentiment de 
teamă. Personal găsesc că o pregă
tire consistentă, fără întrerupere, fără 
nici o reținere și cu pasiune ar pu-

special 
pentru

niște 
atin-

tea oferi certitudinea unor reușite 
depline în anul ce vine. Ceea ce 
spun eu acum nu-i o simplă teorie, 
ci concluziile unei experiențe proprii. 
Cînd eram sportiv în activitate, ju
cam fotbal pînă ce cădea zăpada, îm
brăcam după aceea imediat echipa
mentul de hochei, trecînd la o etapă 
de efort mai mare în schimbul re
pausului competițional, pentru a păși 
pe gazon, primăvara, fără senzația 
de oboseală, bine pregătit și cu dorin
ța de a realiza întotdeauna mai mult 
decit am realizat pînă atunci. La 
virsta și obligațiile tricolorilor noș
tri, pregătirea nu trebuie să consti
tuie ceva impus, o activitate cu mă
suri speciale, ci un. permanent prilej 
de < unde cu entuziasm cerin
țelor performanțe.

La Timișoara 
urmă cu cite va 
ție de handbal pentru juniori, or
ganizată de Liceul 4 din localitate 
și dedicată celei de a 25-a ani
versări a Republicii.

La capătul unor partide spec
taculoase, trofeul pus în joc a 
fost cucerit de echipa clubului 
organizator, urmată de Șc, sp. 
Timișoara, și Șc. sp. Jimbchia. 
La festivitatea de premiere au 
mai fost decernate diplome pen
tru cel mai sportiv jucător (Ot
mar Kessler — Șc. sp. Timișoa
ra), cel mai tehnic jucător (Ion 
Păsula — Lie. 4 Timișoara), gol- 
geterul turneului (Rudolf Funck 
— Lie. 4 Timișoara) și cel mai 
bun portar (Nicolae Drăgan — 
Șc. sp. Timișoara).

C. CREȚU — coresp.

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE 
IN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Tot mai numeroase sint acțiu
nile sportive ce se desfășoară în 
intimpinărea aniversării Republi
cii. La Caransebeș, de pildă, și-au 
dat întîlnire salariați din între
prinderile de transport auto și 
feroviare, care s-au întrecut în 
„Cupa transporturilor" la șah, 
tenis de masă și popice, Pe jocul 
l. sportivii de la CFR Caransebeș 
(88 P). Cîțivâ remarcați: Fetru 
Fleșa și Rodiră Bala (popice), A- 
Iexandru Tomici și Maria Stingu 
(șah), Constantin Ardeleanu si 
Victoria Fucs (tenis de masă).

Interesantă a fost și competiția 
atletică de la Oravița, organizată 
eu participarea elevilor ciin locali
tate, sub forma unui irlătlom 
Concursul a revenit lui Petrișor 
Vițian (1 664 p).

Peste 200 de concurente s-au 
aliniat la startul întrecerilor- pen
tru „Cupa metalurgistului", etapa 
județeană, care a avut loc la R?.- 
șița, în organizarea organelor sin
dicale locale, Cîștigători — Elena 
Kleckner și Petru Preda (ambii 
de la UCMR) la popice, Uie Cîm- 
peanu și Dorin Nedelcu (de la 
UCMR), Georgeta Tudor (C.S.R.)

și Lia Cundrata (UCMMA Bocșa) 
la tenis de masă, Nicolae Mnrariu 
I și Nicolae Murariu II (UCMMA 
Bocșa), Ecaterina Baloș (UCMR) 
și Maria Ciuca (Fabrica de șuru
buri Anina) la șah, seniori și ju
niori. Trofeul a revenit Uzinei de 
construcții de mașini din Reșița, 
care a totalizat 114 p.

Din inițiativa organelor sportive 
din Caransebeș, în 4 centre de 
comună, Teregova, Sacu, Euchin 
și Petroșnița, au loc întreceri la 
șah și tenis de masă cu partici
parea tinerilor din satele în veci- ‘ 
nate. întrecerile sint în curs de 
desfășurare.

In fine, la fotbal, echipele si
tuate în perimetrul Reșiței au 
luat parte la o competiție, care 
a revenit formației Lupăceanca 
din Lupac.

Pe agenda competițională a ju
dețului figurează și alte compe
tiții — la șah, tenis de masă, po
pice, handbal, volei, natație etc. 
— programate în a doua parte a 
lunii decembrie.

Dinu GLĂVAN — 
coresp. județean

Care este contribuția centrelor universitare la progresul sportului de performanță ?

RAID I
ANCHETA
LA IAȘI O Cadrele didactice de specialitate trebuie 

să-și identifice activitatea cu viafa clubului
Petre Motrescu la rugby, Margareta 
Perevoznic și Volodea Weisman la 
șah, Dan Irimiciuc, Dan Popescu și 
Nicolae Vlad la scrimă, Dan Lucache 
la tir). Totuși, la recenta ediție a 
J.O., doar un singur sportiv provenit 
din cluburile universitare ieșene și 
anume sabrerul Dan Irimiciuc, de la 
Politehnica, a fost prezent în lotul 
olimpic al României...

Se poate deduce că aportul lașului 
studențesc la marea performanță ' este 
departe de a satisface cerințele ac
tuale. Un asemenea bilanț nu reflec
tă nici condițiile create mișcării spor
tive din municipiul Iași și nici capa
citatea recunoscută a cadrelor didac
tice care funcționează aici. Ceva mai

create ?

an, aici au fost create con-

medaliată cu argint la Jocurile Olimpice,

• cu caracter 
șl culminlnd cu cele care 
înscrierea și afirmarea în

studen-

Performera pr’~

la aruncarea discului.

a pozat pentru dv
pe coperta in culori a

ALMANAHULUI
1973 SPORTUL 73Tot în capitala Greciei va avea 

loc, între 27 și 30 ianuarie reuniu
nea comitetului balcanic.

lașul, veche cetate universitară, cu 
tradiție recunoscută in multe dome
nii ale culturii și științei, a înregis
trat în ultimii ani și o promițătoare 
dezvoltare pe plan sportiv. Era un 
lucru firesc. Cei aproape 20.000 de 
studenți și studente din acest centru 
universitar al Moldovei nu puteau ră- 
mlne în afara activităților sportive, 
pornind de la acțiunile 
de masă și culminlnd 
vizează 
domeniul performanțelor.

An de i_, -1-1 — *——-1- -1- 
diții pentru ea lașul tă realizeze, șl 
pe tărlm sportiv, cît mai multe suc
cese. Astăzi, lașul dispune de un 
frumos stadion — amplasat — nu In- 
timplâtor — chiar în Copou, In plin 
teritoriu al cetății universitare, de 
o sală de sport modernă, de nume
roase alte amenajări, aflate la dis
poziția tineretului din orașul de pe 
Bahluî, cu precădere a studenților 
are tabrățișează activitatea de per- 
armanță.

ce s-a înfăptuit în anii socialis- 
i In marea urbe moldoveana 

trează grija conducerii de 
si de stat pentru tineret, pen- 

•ea lui multilaterală. In 
însăși crearea cluburilor 

lențești a avut ca ra- 
tineretului din insti- 
în direcția atingerii 

domeniul performan- 
□upă aptitudini, după 

Am amintit de condiții 
ieșeni dispun, în 

trenori și de ca-

dre didactice cu o înaltă calificare, 
în măsură să le asigure un proces de 
instruire la ' un nivel foarte ridicat.

Dar, ca și în cazul centrelor uni
versitare din Timișoara și Cluj, stă
ruie următoarele întrebări :

Au reușit oare cluburile 
țești din iași să răspundă integral 
menirii pentru care au fost

Care a fost contribuția specialiști
lor de la catedrele de educație fizică 
și sport ale institutelor de invățămînt 
superior la progresul sportului de 
performantă ?

Ancheta noastră își propune să 
răspund acestor întrebări,..

900 DE SPORTIVI DE 
PERFORMANTA, DAR UN 
SINGUR STUDENT IEȘEAN

LA J.O.
Centrul universitar ieșean numără 

la ora actuală circa 900 de studenți 
cuprinși tn perimetrul performanței : 
300 la Politehnică, 200 la Medicină, 
alți 300 la Universitate și aproape 
100 la Agronomie. Altfel spus, aceasta 
înseamnă prezența unor echipe în 
competiții de fotbal, handbal, baschet, 
volei (în diviziile naționale B), nu
meroase alte formații în campionate
le județene și de calificare. Doar 
scrima și rugbyul se află în primul 
eșalon al sportivilor de divizia A.

Este foarte adevărat că studenții 
ieșeni au reprezentanți în diferite 
loturi naționale (Dorina Stamatin — 
handbal, Petru Murgoci — atletism, 
Doru Ilîrșan — judo, Ion Marica și

SE

mult : Dan, Irimiciuc este produsul 
unui specialist care nu figurează în 
rețeaua cadrelor didactice, „elev" al 
antrenorului Nicolae Pufnei, creato
rul unei veritabile pepiniere de scri- 
meri în Iași, Este ușor de imaginat 
ce rezultate ar fi înregistrat sportul 
studențesc de aici, dacă exemplul de 
muncă conștiincioasă și perseverentă 
al antrenorului Pufnei ar fi fost 
urmat de toți cei aproape 50 asistenți, 
lectori și conferențiari universitari

Tiberiu STAMA
Paul IOVAN

a evoluat și de data aceasta 
bine, obținînd o cifră prom 
— 364. Dintre juniori s-a n 
pînă acum Grațian Calotă 
I.E.FS-, notat pe foile de a 
cu 358 p.

La proba de pușcă 40 f (ae: 
primat) după prima zi clasau 
arată astfel : seniori : 1. P. ț 
(Steaua) 374 p. 2. Gh. Vasilesi 
limpia) 370 p, 3. I. Trăscă 
(Steaua) 370 p. 4. I. Ol 
(I.E.F.S.) 363 p, 5. T. Coldea (Steaua) 
362 p ; senioare : 1. Veronica Stroe 
(Dinamo) 373 p, 2. Edda Baia 
(I.E.F.S.) 366 p, 3. Eugenia Bivolaru 
(I.E.F.S.) 353 p ; juniori : 1. T. AL- 
berti (Dinamo) 357 p, 2 Gh. Barbu 
(I.E.FS.) 346 p, 3. N. Nicolaescu
(I.E.F.S.) 346 p ; junioare : 1. An
gela Tudorică (Dinamo) 347 p, 2. 
Elena David (Olimpia) 343 p. 3. Ma
riana Săraru (Dinamo) 311 p.

întrecerile continuă sîmbâtă, cu 
proba de pușcă și se încheie dumi
nică, cu proba de pistol.

BALCANIADA DE BOX
S-a stabilit ca întrecerile de box 

din cadrul Balcaniadei să se dispu
te la Atena (Grecia) între 5 și 10 
mai 1973.

ARGENTINA MENIS

(Continuare in pag. a 3-a,

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE VOLEI

DOAR
MASCULIN
CUNOAȘTE1

CAMPIOANA
DE TOAMNĂ
Octavian Crețu, 

meo Ehescu și Petre 
Duduciuc, . compo'nehți 
ai formației Steaua, sur
prinși la unul dintre 
antrenamente, exersînd 
serviciul.

Etapa a Xl-a a campionatelor 
naționale de volei, ce încheie pri
ma jumătate a întrecerii, se, dispu
tă în „umbra" întîlnirilor pe care 
le susțin echipele noastre înscrise 
în cele două mari competiții con
tinentale : „Cupa campionilor euro
peni" și „Cupa cupelor".

Dacă la masculin, campioana de 
toamnă a fost desemnată cu mult 
timp înainte, Ia feminin ea va fi 
decisă abia de ultimele confrun
tări (mai sînt și cîteva partide res
tanță), nefiind exclus ca setaverajul 
să constituie singurul criteriu de 
departajare. O partidă atractivă 
pot furniza echipele I.E.F.S. și Me
dicina. sîmbătă, de la ora 18, în 
sala Dinamo. Formația Dinamo are 
o misiune facilă în fața Universi
tății București. La Constanța și

Sibiu sînt programate meciurile 
Farul — Ceahlăul P. Neamț și 
C.S.M. — Universitatea Cluj, toate 
echipele aflîndu-se în partea infe- 
~ x _ x.Partidâi

Penici-
rioară a clasamentului. 
Univeristatea Timișoara - 
lina Iași se va disputa la 13 de
cembrie.

La masculin, cu o singură excep
ție, partida Viitorul Bacău — Trac
torul Brașov, în care prima șansă 
aparține gazdelor — toate celelalte 
meciuri sînt programate în Capita
lă. Va fi interesant de urmărit în 
ce 
să depășească dezavantajul terenu
lui. Deci : Steaua — Universitatea 
Cluj, Electra — Universitatea Cra
iova, Progresul — Politehnica Ga
lați, I.E.F.S. — Voința Arad.

măsură „provincialele" vor ști

k
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ȘI EFICIENȚA REZERVORULUI DE PERFORMERI

LICEUL DE ATLETISM DIN CIMPULUNG MUSCEL
A DEPĂȘIT STADIUL EXPERIMENTULUI

• Ritm competitiv de creștere • Reper: va locrea internațională • Simbioză necesară: ma 
rea performanță și realizarea programului școlar

Despre acest liceu, unicat al atletismului nostru, s-a mai scris șt 
nu de puține ori.

Acum, după doi ani de activitate, este necesar să vedem ce ce-.:-i- 
buție a adus el la progresul atletismului nostru, cum a răspuns cerinfilctr 
generale și ce perspective are.

Să arătăm. mai tntîi, succint, care sînt realizările liceului
te

• Titluri de campioni
• Recorduri ale României
• Campioni balcanici
• Sportivi in lotul de juniori .
• Sportivi tn lotul de seniori
• Atleți între cei mai buni 20 de 

juniori din Europa

1971 1972 1973 (previ
S 22

25 39 59
— fi 9

7 19 25
— 2 4

_ 4 7

Q

PUNCT FINAL

IN CAMPIONATUL NATIONAL MASCULIN

Iată, așadar, cum a evoluat efi
ciența acestei unități de-a lungul a 
două sezoane.

Trebuie să fim de acord că un 
asemenea ritm de progres nu am 
mai avut la nici o unitate atletică 
de juniori. El este în pas cu ritmul 
internațional. Un asemenea progres 
susținut este specific și evoluției 
unor performeri care, în intervale 
scurte de timp, au făcut salturi 
mari.

Iată cîteva exemple în acest sens:
Liliana Leau 59,5 în 1970—54,9 In 

1972 (400 m)
Dorel Cristudor 11,3 în 1970—10,5 

tn 1972 (100 m)
Mariana Nan 39 94 în 1971 — 

47,72 în 1972 (disc)

Virgil Miloiu 51,5 tn 1971 — 49,0 
în 1972 (400 m)

Mîrcea Zamfirescu 51,10 în 1971— 
58,80 în 1972 (ciocan)

Andrei Iță (născut 1958) 11,6 In 
1971—10,8 în 1972 (100 m)

Nieulina Lungu (născută 19571 
63,2 în 1971 — 56.5 în 1972 (400 m).

Toți aceștia ne dau temei să a- 
firmăm că astfel de salturi sin: 
posibile atunci cînd ne preocupă du
blarea talentului cu o sirguincioasă 
muncă de pregătire. De altfel, de
osebit de Interesante ni se par cele 
două țeluri care călăuzesc activi ta - 
tea cadrelor acestui liceu : obține
rea în minimum de timp a randa
mentului maxim și compararea re-

’ In!r-un colț al sălii de gimnastică igienică și de întreținere, două „eleve" 
lucrează in a< es: moment, la „rame" și la „ergometru", aparate prin care 

se realizează întărirea forței brațelor, a abdomenului, a spatelui...
Foțo: 1. MIHAICA

GIMNASTICA IGIENICĂ Șl Dt INTRfJIM,
U\ REUȘII EXPERIMENT ÎN SECTORUL I

Ieri dimineață, în sala Construc
torul, au fost reluate partidele în
trerupte în ultima rundă a finalei 
campionatului național masculin de 
de șah. în două dintre ele (Stan
ciu — Mititelu și Ungureanu — 
Wolf) remiza a fost consemnată joi 
seara, după rundă. Ciocâltea a 
jucat (de data aceasta) foarte 
precis finalul de turnuri și pioni 
cu Bondoc, obținînd victoria. Mo- 
zeș și-a realizat si el avantajul, a- 
ducîndu-i sâtmăreanului Follert a 
17-a( !) — și ultima — înfrîngere în 
turneu.

La amiază a avut loc închiderea 
competiției și festivitatea de pre
miere. Tovarășul Francisc Hart
man, secretarul general al_ F.R.Ș., 
directorul concursului, i-a înmînat 
lui Carol Partos cupa, medalia de 
aur și diploma de campion de șah 
al României, felicitîndu-1 călduros 
pentru marele succes repurtat și 
urfndu-i să urce necontenit pe sca
ra măiestriei în acest joc dificil și 
pretențios.

Medalia de argint i-a revenit ma
estrului internațional Theador Ghi- 
țescu. iar aceea do bronz maestru
lui internațional Victor Ciocâltea. 
Egali ca număr de puncte, primul 
a beneficiat de un „Sonneborn" su
perior.

în general, ordinea finală a cam
pionatului re^'ectă — socotim fi
del — scara valorilor actuale din 
șahul românesc. într-un asemenea 
turneu foarte eterogen, locurile de

frunte au revenit, cum era și nor
mal, jucătorilor constanți, de re
gularitate, iar dintre ei, cel mai în 
formă s-a dovedit a fi. la aceasta 
oră, Carol Partos, care — alături 
de Ciocâltea — încheia competiția 
neînvins.

Revine, după o absență de un an 
în primul eșalon național, tînărul 
maestru Mihai Ghinda. Sînt abso
lut notabile locurile ocupate de 
maeștrii generației mai vechi, 
Neamțu, Mititelu. Nacht. Stanciu. 
Promițătoare evoluția fostului cam
pion de juniori. Valentin Stoica. 
Fără îndoială au aspirat la mai 
mult si, desigur, pot’mai mult, 
„olimpicii" noștri. Giilzdavu si Un
gureanu.

Exceptînd evoluția cu totul sla
bă a lui luliu Follert. finala a fost 
echilibrată, fapt ce-1 denotă pro- 

realizate : clstigătorul — 
73 Ia sută, al 12-lea clasat — 50 
la sută. Nume! opt concurent! n-au 
reușit să obțină jumătate din punc
tajul posibil, unul, însă (Șubă), 
fiind foarte aproape de el. Semni
ficativ. în aceeași ordine da idei, 
este faptul că 10 participanti (deci 
jumătate) au reușit să se încadre
ze în norma d» maestru cerută de 
acest turneu : 10 puncte.

Desigur, a 30-a finală a campio
natului de șah presupune o anali
ză mult mai amplă, pe care o vom 
face într-unul din numerele viitoa
re

Vo'eriu CH1OSE

SCRIMĂ Viața in secții

POLITEHNICA IAȘI NU SE REZUMĂ LA DAN IRIMICIUC...
lașul sportiv trăiește, de vreo trei 

ani încoace, momente de mari satis
facții. I Je prilejuiesc scrfmeril, spor
tivii Je Ia Politehnica și, în ultimă 
instanță, sabrerul Dan Irimiciuc. Me
daliat eu argint la Campionatele mon
diale de tineret din 1969 (Genova), 
campion național de seniori doi ani 
consecutiv, în 1970 și 1971, aflat pe 
podium anul acesta la un mare tur
neu continental („Cupa Santelli") ți 
împreună cu echipa Româniși — jn 
care a avut un aport substanțial — 
pe locul 4 la J.O. de la MUnchen, Iri- 
miciuc, cel mai bun produs al scrimei 
ieșene și, la ora actuală, primul sa
brer român — confirmat de finalele 
„Cupei României" — este un spor
tiv prețuit și respectat, acolo, în ora
șul de pe Bahlui. Are toate motivele: 
este singurul sportiv ieșean care a 
făcut parte din lotul olimpie al țări: 
noastre.

Antrenorul Nicolae Pufnei (flore- 
tist și sabrer, cu două decenii in ur
mă), l-a descoperit pe Irimiciuc acum 
•11 ani, cînd se înființa secția de scri
mă a Politehnicii. Dan a fost unul 
dintre cei aproape 500 de copii care 
B-au... asaltat pe maestrul Pufnei cu 
întrebarea : „Aș putea să ajung și 
eu un mușchetar 7“ Irimiciuc a per
severat, a fost un exemplu de dărui
re și de muncă pe lingă faptul că po
sedă calități native și după cum re
iese din rîndurile de mai sus — și-a 
văzut visul cu ochii...

★
Politehnica Iași „nu numără prtța 

mulți scrimeri. Doar 23. In afara lui 
irimiciuc mai activează acolo 14 tră
gători de categoria I și 10 de cate
goria a Il-a, sabreri și floretiști, dar 
sînt sportivi bine selectați, tineri îh 
măsură să confirme așteptările cît de 
curînd. In parte au și făeut-o : Dan 
Popescu a ocupat locul 3 la finalele 
„Cupei României" și a fost printre 
fruntași la Balcaniada de la Ankara, 
în timp ce un alt sabrer, Vasiie Șuta, 
face parte din echipa lui „Poli", cla
sată anul acesta pe locul secund Ja 
naționale, după Steaua pe oara a ți 
fntrecut-o cu 9—7 (prima înfrîngere 
a campioanei după 13 ani!) și o ta- 
iloneaz-i string în ultima vreme. Tot 
Ja Politehnica lașf activează doi flo
retiști eu remarcabile calități — este 
vorba de Nicolae Vlad și Vasiie Ani- 
cu lesei — trăgători de bază în echipa 
pe care au purtat-o, în divizia a doua, 
din victorie în victorie, astfel că a- 
ceasta a promovat acum în prima di
vizie a țării. Cu alte cuvinte, anul 
viitor, clubul Politehnica Iași va #-

vea — prin scrimă — două formații 
în primul eșalon sportiv al țării. Si 
recunoaștem că munca antrenorului 
Nicolae Pufnei prezintă o lăudabilă 
încărcătură de eficiență.

La Politehnica Iași există si o 
echipă de spadă. Locul 4 ir. drrtxta B. 
O promisiune pentru... 1974. Este to
tuși foarte mult, dacă ținem seau» 
că principalul club sportiv ieșean 
dispune, la scrimă, decit de UN S'N- 
GUR ANTRENOR. Abia acum c ;i- 
ruț un tfnăr, In persoana Ju* Vasale 
Iftimie, fost elev al maestr-I-: Puf
nei, care a accepta: să se dedice pro
fesiei da antrenor. In vară, el va =>. 
solvi Facultatea de educație frzicâ ț: 
este hotărlt să lucreze alături ce foi
tul său profesor.

★
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Toate ar ti bune ia 
dacă — după i ț rilțniefa eneta 
ar exista ceva ma: multă 
față de coadițiCe de

et L.
trăgătorilor. Actualize*:: e, La 
capitol, este de temBaiat o 
zație, asupra căreia mai 
fiindcă nu tace cinste blșcî:
tive ieșene. Sugerăm, in schimb, con
ducerii clubului (președinte, prof. dr. 
ing. Mihai Gafițeanu, prorect. r a! In
stitutului politehnic și — după cite 
ne-am dat seama — un mare sus
ținător și admirator al sportivilor 
autentici, adică cu bune performanțe 
Sn competiții și cy merite la î*. âțâ- 
tură) să găsească o soluție mai adec
vată problemei pregătirii, poate rr- 
di nd secției sala care s-a eliberat prin 
trecerea unei secțiuni a facultății de 
chimie in localul nou al institutului 
de specialitate. Am opina pentru e 
asemenea rezolvare, ținind seama ră 
sala în cauză se află chiar în „ini
ma*1 Politehnicii și sportivii nu ar 
mai pierde un timp foarte prețios cu 
deplasarea la alte baze, iar clubul 
n-ar mai suporta marele handicap de 
a fi chiriaș...

In fjne, nădăjduim că scrima ie
șeană prin intermediul Politehnicii, 
care beneficiază la această secție de 
un președinte inimos și competent ca 
tov, Vasiie Manolache — va gă i că: 
pejitry a jeșl din impas, de a se nu
măra totodată printre centrele de 
elită ale țării. A nu se uita : maes
trul N. Pufnei s-a angajat ca in vii
torii ani să mai aducă în prim plan 
o echipă de sabie alcătuită din Ad. 
Neagu, M. Michere, B, Grossu (copia 
fidelă a lui Irimiciuc), S. Tucaliuc și 
I, Bițucă. Deocamdată cei cinci muș
chetari sînt finaliști la juniori mari.

■

H. MiHAJL

r-JB.Ă S^C H E Ț i
UNIVERSITATEA - STEAUA.

Derfiy-ul sâpttsitaU r> fi gărt-iî. mii ne dimuseari, ie elegax*-a sail 
Okmpe> <tn T*ml>oara- 
vor fi echipele Universitatea
F- Steaua. aflate. ea ș: In aaă treeuțL 
pe pozim fruntașe la (&n£a A fi oi- 
dâdate la k-evr-Je sr.edau>-.e ale eax- 
pumaiului națicuaL Tira:»orena. eu lo- 
nescu. Oapeana. too: și Mâoâflt ta mare formă (*u dovectt-o, pinâ acum, 
etapă de etapă» vor încerca să străpun
gă reduta steMștilor prăi tocul eotnptec 
tn atac eu care r.e-tu vbtșBuic in ulti
ma vreme. Formația Steaua, faapoiată 
de la Anvers cu o in fringe re fî^— 
care valorează, tn cupeie euroReee. cft 
o victorie, este botăXxă să plivească 
parada cu Upiversitataa drep-. □ repetiț-e 
pu public a i-trecsrii ce o v$ suspne, 
joi, cu Racing Ford Anvers fi. de aeeea. 
va folosi toate mijloacele tehtaee sî tax*- 
tiee pentru a-ș. Însuși victona la cel 
puțin cinci puncte diferență- In perspectivă. o țpțiinire ecnilibrată și. în

Banii trebuie folosiți cu maximum de randament!

GRABA POATE STRICA TREABA...
Se știe că ziarul nostru duce, de 

mai mulți ani, o susținuți campa
nie împotriva viciilor unor piste de 
popice, care denaturează rezultate
le. Ancheta noastră asupra arenelor 
care aduc avantaje evidente gaz
delor a continuat și în cursul ac
tualului campionat, dînd în vileag 
particularități de natură să falsi
fice scorurile. Sălile respective se 
cunosc. Ceea ce ni se pare mai re
probabil este faptul că o serie de 
comisii județene de specialitate au 
omologat astfel de piste, făcîndu-se 
părtașe cu cei care umblă după vic
torii cu orice preț.

In raidul nostru la arenele în 
cauză am scos la iveală principalele 
modificări aduse pistelor, scopul lor 
fiind de a îngreuna misiunea oas
peților și, în același timp, a faci
lita victoria gazdelor. Le repetăm 
în speranța că autorii lor for re
nunța la astfel de avantaje înșelă- 
toate și dăunătoare, căci, atunci cînd 
la rindul lor, joacă în deplasare, 
ei au o comportare slabă, deoarece 
s-au deprins cu mișcări greșite, da
torate particularităților arenelor 
proprii. Iată „secretele" succeselor 
ieftine: formarea unor canale prin

ejocănire, sau cu lampa cu benzină ; 
micșorarea rozețelor, în așa fel îrj- 
pit popicele cad aproape singure; 
distanțele între popice sînt neuni
forme, creîndu-se canale îngustate 
și știute numai de localnici; în sfîr- 
șit, se dereglează seîndura de lan
sare.

Analizînd recent această stare de 
lucruri, biroul federal a luat hotă- 
vîrea ca pistele sălilor Constructo
rul București, Victoria Bod, Cetatea 
Giurgiu, Petrolul Băicoi și Spartac 
Satu Mare să fie turnate din nou 
în pauza dintre tur și retur ; •are
nele Voința București, Rapid Bucu
rești și Metrom Brașov intră sub 
același regim după încheierea cam
pionatului.

Cercetînd regulamentul competi
ției divizionare și posibilitățile ca 
această măsură să fie transpusă în 
viață cu maximum de eficiență, se 
constată că hotărîrea forului de re
sort este pripită. Să argumentăm.

In primul rînd. ne aflăm la sfir- 
șit de an și, din investigațiile între
prinse, am constatat că asociațiile 
șl cluburile vizate au cheltuit a- 
proape toate fondurile pe 1972 și 
nu mai au banii necesari pentru re-

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A
Azi și mîine se reiau întrecerile 

campionatului de popice divizia A, 
atît la femei cît și la bărbați. A- 
ceastă etapă, a VIII-a, penultima 
a turului, programează cîteva jocuri 
importante, atît pentru capii de 
serii, cît și pentru formațiile afla
te, deocamdată, la periferia clasa
mentelor.

Cele mai interesante meciuri au 
Ic» la bărbați, în seria Nord, unde 
revelația campionatului, echipa mi
nerilor. din Petrîla, va primi repli
ca fruntașei seriei, Voința Cluj. în

seria Sud un derby al codașelor: 
Flacăra Cimpîna — Laromet Bucu
rești. Dintre partidele feminine cele 
mai interesante sînt : Cetatea Giur
giu — Voința Constanța, Frigul 
București — Petrolul Băicoi (seria 
Sud) Și Voința Oradea — Voința 
Timișoara.

Iată echipele aflate în fruntea 
clasamentelor seriilor : FEMININ, 
seria Sud : Gloria București ; seria 
Nord: Voința Cluj; MASCULIN, 
seria Sud : Constructorul Galați; 
seria Nord : Voința Cluj.

amenajările impuse. Apoi timpul 
pentru procurarea materialelor este 
scurt, iar tehnicienii capabili să 
toarne piste de bună calitate sînt 
atit de puțini, incit nu pot acoperi 
în răstimpul dintre tur și retur 
toate lucrările, tn acest caz, se va 
apela la oameni mai mult sau mai 
puțin autorizați și, în consecință, 
banii investiți nu vor fi folosiți cu 
maximum de randament. Și încă 
ceva foarte important: în regula
mentul campionatului se stipulează 
clauza ca la egalitate de puncte, 
echipa care se va califica în turneul 
final va fi decisă de popicele dobo- 
rîte în meciurile susținute în de
plasare. Această prevedere a fost 
introdusă în regulament tocmai 
pentru a anula avantajul creat de 
arenele proprii. Cum s-a consumat 
aproape jumătate din campionat, iar 
o serie de echipe au realizat pe pis
tele deformate scoruri extrem de 
mari, ce se va întîmpla cu celelalte 
formații angrenate în cursa pentru 
titlu, care vor evolua pe arene re
novate, unde se vor obține rezultate 
cu 200 sau 300 de „bețe" mai puțin ? 
Firește că echipele care urmează 
să joace in retur pe pistele refăcu
te au toate motivele să fie nemul
țumite, pentru că ele n-au benefi
ciat de aceleași condiții de joc.

Reafirmînd dezacordul față de 
mijloacele folosite de unele echipe 
pentru a se menține în divizie, cre
dem totuși că turnînd pistele sub 
presiunea grabei nu se poate rezol
va sută la sută problema. Așadar, 
în actualul context, ținind seama de 
posibilitățile materiale, tehnice și 
de clauzele regulamentare în vigoa
re, găsim mai util ca întrecerile 
campionatului să continue in con
dițiile în care au început. Dar la 
ediția următoare să nu se mai ad
mită nici un fel de concesie !

Traian lOANIțESCU

Pe ea.ea V.?:cr:e:. vizavi de Pa- 
. -. ex.-:ă o sală de

sport care, deși r.u-ți semnalează 
exs:ența printr-o firmă sclipitoare, 
atrage r.lnk zaci si zeci de bucureșx 
tena

c sală de sport cu o activitate 
mir* in felul e:. frecventată deo
potrivă de copii si virstnici. Aici se 
practică gimnastica — o gimnastică 
specială numită igienică și de între-

Am răsfoit eaetele eu însemnări 
ale profesoarelor de educație fizică 
4*1: Daociu și Sandra Constantines- 
eu șî nu mică ne-a fost surpriza. 
Persoane, ea de pildă, N.D., prezen
tată la acest centru cu 105 kg, după 
otosai dteva luni de gimnastică la 
spaliere și diverse alte aparate, a a- 
jons să cintăreescă 64 kg. Cazul nu 
este izolat. M. L a coborît de la 75 kg 
fa 55 kg. L C. de Ia 78 kg la 57 kg.

" i ■ 5. cj aceleași
rezultate ef.c er.te. gimnastica igienică 
și de întreținere acționează însă a- 

tâții în general, 
tarea respirației, 
lația. mușchiul 
se obține o echi-

|>ewe a pulRhli »1 a tensiunii ar- 
terfele. Prin exerciții speciale șe 
creează un bun echilibru endocrin, 
Btat toni£ați nervii, rezistența ]a 
efoeț crește Și ea considerabil, esțe 
colectată ținuta te ansamblul ei, 
- - i - armonioase, mer-
rta tfasUc nc-

Deei. acei si eeei de avantaje w- 
toate eipficted. desigur, suprasolici
tarea penogheștiA < sâlii din calea 
Vîctoriri nr. S3.

«; din z ec! inițiativă a luat 
ELrță ite-t ce-tr-j de gimnastică 
fateaăcB șt de teevcțteere ? Actul de 
Metere 4-a test senmat te 1954. în- 
ty-o . pe strada Nuferilor. Apoi, 
ria li® *--* ștravutet sedîsl aici, 
pe ca.s* Vx®rir_ Cocsili.il pentru 
eăooBțac fxjcă șt spor: *i sectarului I

acts te; $ i stimu-

Mîine. la Timișoara

UN DERBY TRADITIONAL
erree caz. atriet-vâ pentru pub'i.-u. ți* 

aîit de de ba.=cîiet-
Cei*-aiTe mecuri ale etape a IX-a a 
<>-—enase-jlme se d’«puiâ tmve 
a Sate îr partea de mijloc «u de a 
e.isa-»er*aiixi: Rapid — LB-F.S-. Bo!l- 
taamca București — Po’u teea Cuj- 
Voin** — FaruJ ICHF — Aeadem^a

L< fete, tjascîietbaîi^e'e de la Ra
pid canttauâ suita meciurilor dificile, 
a.lad. de anâ-dara drept adversare pe 
2ue±wareie de la Universitatea Tî-tQ- 
șeara. afiaie la plini Cale-
ialta partide: Constructorul — Brl ’t>-

-
— Sânâtaiea Satu Mare.

★
După K*pa a rv-a. :r.:er—.si irt. ct*-
nentul ompionatu m mm al fens.i-

nini se prezintă astfel:j. Rapid 4 j I 357—FM 7
Poift- Buc. 4 3 l >«3—223 7

*i I.E.VMS. 3 3 • m—n« 4
4. Voința Buc. 4 2 3 311—314 (
5. Univ. Timișoara 4 3 3 g
t. ..U- Cluj 4 3 1 m-M c- Constructorul 4 l 3 155— 23C 5
B. Sănătatea 4 1 3 212—232 3

Voința Tg. Mureș 4 1 3 >41—345
!• Crișui 3 1 1 1T1—1S4 4

RUGBY

PENULTIMUL ASALT...

AL TURULUI
14 echipe de rugby — din prim-1, eșa

lon al Urii — se vor întrece mime pe 
7 terenuri din țară (București. Timisoara. 
Suceava. Bîrlad și Petroșani) în penul
tima etapa a campionatului divin -zr. 
Este o etapă în care componența fiecă
rei formații își pun mari speranțe.' Ce? 
de la Steaua, de pildă, doresc nea
părat o victorie pentru a termin» 
demn — așa cum merită — tnr-. 
ediției 1972/73. Ceîeiaite trei „urmlnt -- 
re“ aflate la egalitate de puncte îrtre eie — 25 — și anume : Universitatea Ti
mișoara, Știința Petroșani și Dinamo, 
vor sa... petreacă iarna, evident, cit mal 
aproape de lider și dacă se poate chiar 
pe locul II.

A douăsprezecea etapă — cea de mi:re 
— programează în Capitală trei intî-niri 
Și dacă misiunea metalurgiștilor de ă 
Vulcan apare mai ușoară in fața Pre
ciziei din Sacele, celelalte două șanse 
bucureștene, deși favorite, au rr:v:"î 
grele. Steaua va primi replica -X'‘ 
de Ia Sibiu — C.S.M. — cu o frumoasâ 
evoluție în acest campionat (locul 5 ?n 
clasament), iar Dinamo a] echipe: de 
pe litoral : Farul. în tară, meciu’ ce '.3 
Timișoara apare cu rezuitat cert. Univer
sitatea nu poate pierde în fața Ginriel- 
Grea misiunea sucevenilor de la C-S M. 
(dat fiind forma pe care o dețin) ir. :--:3 
Sportului studențesc, chiar dacă jga 'ă 
acasă. Mai experimentată, formația stu
dențească poate cîștiga. Din acela.-: 
tiv, beneficiind și de avantajul ter^r j?.;! 
propriu. Știința Petroșani este fa* cr.tl 
în întîlnirea cu „renovata" Grivița Roue. 
Deschis oricărui rezultat, derby-ul rr-zl* 
dovean : Rulmentul Bîrlad — Politehnica 
Iași, Victorie ieșeană ? Poate, dar u 
greu. Vor arbitra : D. Pelegrini (Dir.a- 
mo — Farul); T. Viting (Steaua — 
C.S.M. Sibiu); AI. Lemneanu (Vulcer. — 
Precizia): G. Eftimescu (Rulment.: — 
Politehnica): FI. Tudorache (Univurs:- 
tatea — Gloria): D. Grigorescu (C.S.M 
Suceava — Sp. studențesc); P. lonescu 
(Știința — Grivița Roșie).

Modntc FERRARI NI

Lați de primele rezultate ale muncii 
lor, nu s-au mai mulțumit să aplice 
In practică doar cunoștințele acumu
late la Institut, cl au căutat să se 
perfecționeze, studiind diverse lu
crări, de specialitate, recomandate de 
medici, de către cadre didactice cu 
experiență. Așa au reușit să ampli
fice gama metodelor de lucru spre 
realizarea scopului pe care și l-a pro
pus centrul. Urmarea ? Rezultatele 
spectaculoase, dintre care unele le-am 
și amintit în rîndurile de mai sus,

Consiliul pentru educație fizică și 
sport al sectorului I are deci toate 
motivele să se mîndrească cu succe
sele centrului de gimnastică igienică 
și de întreținere, căruia i-a dat viață. 
A fost o experiență reușită care mo. 
rită a fi extinsă și în alte sectoare 
ale Bucureșțiului și chiar în întreaga 
țară.

Gh. ȘTEFANESCU

P.S. Sala de gimnastică igienică ți 
de întreținere de pe calea Victoriei 
funcționează între orele 8 și 21, fără 
întrerupere. Zilnic se perindă pe aipi 
persoane împărțite în 11 grupe, care 
reunesc, fie copii de 7- 8 ani, fie ti
neri și tinere de 25, 30 de ani sap 
oameni maturi de 40, 50 și chiar 70 
de ani.

HANDBAL

CLASAMENTUL CELUI DE AL 36-IEA CAMPIONAT DE ȘAH 
AL ROMÂNIEI

1. CAROt, PARTOS (Petrolul Ploiești) 14 P.
2—3. Theodor Ghițescu, Victor Ciocâltea (ambii Constructorul 3UCU- 

reștl) 13','j p.
4. Mlhai Ghinda (I.T.B.) 12 p.
3. Șerban Neamțu (Jiul Petroșani) ll'/j p..
6—9 Dumitru Ghizdavu (Universitatea București), Gheorghe Mititelu 

(Portul’ constanta), Edgar Nacht (I.T.B.), Emil Ungureami (Mureșul Tg. Mu
reș) 11 p.

10—11. Valentin Stoica (Politehnica București), Traian Stanciu (Construe- 
torul București) IO1/? P-.

13. Volodea Vaisman (Medicina Iași) D’/j p.,
13. Mihai Șubă (Universitatea Bueurești) 9 p.,
14. Sergiu Griinberg (Universitatea București) 8 p„
15—16. Ervin Mozeș (Vagonul Arad), Dan Wolf (Locomotiva București) 

7*/i P-,
17—18. Gheorghe Rotarlu (Locomotiva București), Pan Bondoc (I.T.B) 4 P-
19. Nicolae Dăneț (Recolta București) 5 p.,
20. luMu Follert (Someșul Satu Mare) 1’/» P-
(La punctai egal, ordinea a fost stabilită de punctajul sonneborn al coefi- 

cientilor).

CU

DESPRE REPREZENTATIVA

ANTRENORUL EUGEN TROFIN 

UNIVERSITARĂ A ROMÂNIEI

Aflată in pregătire pentru Cam
pionatele mondiale universitare 
(programate în Suedia, între 27 de
cembrie și 6 ianuarie), reprezenta
tiva studențească a României a par
ticipat, in urmă cu puțin timp, la 
un turneu internațional în Uniunea 
Sovietică. La întoarcerea echipei în 
țară, am solicitat antrenorului Eu
gen Trefin un scurt interviu.

— In ce stadiu de pregătire se 
află formația studențească și cum 
a evoluat ea in turneul de la Tbi
lisi 7

— După cum știți, turul de sală 
d;n cadrul campionatului național 

s . it pe 19 noiembrie, tar
turneul a început 6 zile mai tîr- 
z... dec: n-am avut practic țim- 
po: .necesar pentru omogenizarea e- 
cr. pe: (alcătuită din jucători de la 
5 formații divizionare) și, în plus, 
•o ■=e -.’.ă partidelor de campionat 

ș:-a spas și ea cuvîntul- Băieții au 
avut a evoluție inconstantă, lucru 
care a dus. în final, la clasarea pe 
locurile 3—4. In fond, însă, parti
ciparea noastră la acest turneu a 
as .: ca principal scop rodarea lo- 
tUhli tn vederea CM. universitar. 
Prin această prismă, competiția 
ne-a fost utilă, ea scoțînd in evi- 

pârțile slabe din jocul for
mației.

— care sînt aceste părți ?
— ’ mul rînd lipsa de anga

jare, bărbăția in joc, într-un cu
vin: dirzer.:a — atît de necesară

în handbalul modern. Aceasta este 
principala problemă care trebuie 
să-i preocupe pe jucătorii noștri 
întrucît, la excelențele calități fizi
ce cu care sînt înzestrați șt la ni
velul tehnico-tactic atins, puterea 
de angajare este hotărîtoare. Hand- 
baliști de la care așteptam mult 
mai mult au avut evoluții palide. 
Mă refer la Cosma — în evident 
pegres după Olimpiadă, Dan Marin 
— fără vgrva și forța de șut care-1 
caracterizau, Țudosie —- lipsit de 
incisivitatea cu care ne obișnuise.

— Ce impresie v-au lăsat cete 
lalte formații participante la tur
neu ?

— Trebuie șă subliniez, de la 
bun început, câ R. D. Germană 
a aliniat echipa națională, la fel 
ca și Cehoslovacia, așa îneît soco
tesc mai interesant să ne oprim a- 
supra selecționatei U.R.8.S. care 
era, de fapt, echipa studențească, 
ce se pregătește, ca și ndi, pentru 
C.M. universitar. După părerea mea 
această echipă va avea un cuvînt 
greu de spus la „mondialele11 uni
versitare, fiind în momentul de 
față mult mai puternică decît e- 
chipa națională a Uniunii Sovieti
ce ! Cîștigătoare a turneului, for
mația sovietică dispune de un lot 
omogen, cu o talie impreșionanță și 
o putere de luptă extrem de mare. 
In întîlnirea cu echipa României, 
după o primă repriză egală (10-10), 
handbaliștii sovietici au știut să

profite de slăbiciunile noastre și 
s-au detașat în învingători la un 
scor concludent (25-—15).

Iată, deci, că la CM, universi
tar din Suedia vom avea adversari 
foarte puternici. Mă mai gîndesc, 
totodată, la echipele Cehoslovaciei 
și Iugoslaviei, Zilele care au mai 
rămas pînă la startul acestei com
petiții (așteptată cu un interes spo
rit și datorită faptului că se dispu
tă cu un an înaintea campionate
lor lumii)', trebuie șâ aducă în si
nul lotului nostru spirit de răspun
dere, de muncă și pasiune,, căci 
vrem • ca întotdeauna — să re
prezentăm cu cinste tradițiile hand
balului românesc.

Rubrică redactată de 
Hpria ALEXANDRESțU

Clasamentele diviziei A
Iată clasamentele diviziei A Ia zi, comunicate de federația de specialitate :

FEMININ
1. Univ. Timiș.
2. IEFS Buc.
3. Univ. Rye,
4. Rapid Buc.5. Constr. Timiș.
6. Textila Buhuși
7. Rulmentul Brașov8. Voința Odor^ei
9. Progresul Buc.

10. Mureșul Tg. Mure

9 R ! 0 107—M 179 7 11 114—71 15
9 5 2 2 103—87 12
9 4 14 «4— fii 99 4 1 4 79—79 9

9 3 2 4 77—83 8
9 3 0 6 90—99 6
9 3 0 6 85—95 G
9 3 0 6 65—97 6
9 10 8 53—85 2

LA SEMICER C.
• Campionatul feminin de hand

bal diviza A, programează turul 
I! in zitele de 25, 26 și 27 decem
brie in Sate sporturilor din Cluj, 
urmind ea turul III să se dispute 
ta Pitești, ta luna ianuarie a anu
lui 1973.

• Comisia centrală de disciplină 
a hotărit acordarea următoarelor 
aaBețtun; : jucătorii Dieter Roth 
(Independența Sibiu) și Ștefan Bir- 
talaa (Steaua) — suspendare pe 3 
etape: Ian Popescu (Steaua) și 
Bont Petri (Independența Sibiu) — 
s-jspe-.dare pe o etapă ; Ghiță Licu 
(Dîăamo) — suspendare pe 3 eta
pe : Mircea Ștef (Universitatea 
București), Samangi Valentin (Di

namo București) și Constantin Tu- 
dosie (Universitatea Cluj) — sus
pendare pe 2 etape ; Roit Schnepp 
(Independența Sibiu), Cornel Penu, 
Dan Marin, Dumitru Dinea și 
Gheorghe Coman (toți de la Dina
mo București) — avertisment ; 
Gunter Speck (Independența Sibiu) 
— suspendare pe o etapă. De ase
menea, se anulează suspendarea ju
cătorului Teodor Bebu din echipa 
Rapid București.

Antrenorul Cornel Oprișan (Voin
ța București) — sancționat cu a- 
vertisment.

• Prima etapă a returului divi
ziei B este programată pentru 8 
aprilie 1973.

MASCULIN
1. Steaua Buc. 12 10 1 1 200—143 21
2. Univ. Buc. 12 9 3 0 178—145 21
3. Mipaur Baia Mare 12 7 1 4 170—142 154. Dinamo Buc. 12 6 2 4 161—145 14
5. Univ. Cluj 12 5 2 5 179—176 126. Independența Sibiu 12 5 I 6 175—182 117. Polit. Timiș. 12 5 0 7 16G—160 10
8. Trotușul Gh. Dej 12 3 1 8 131—162 79. Dinamo Brașov 12 1 3 8 152—135 510. Voința Buc. 12 2 0 10 153—225 4

ANUNȚ
Școala sportiva „Ener

gia" București comuni
că pe această cale mu
tarea sediului în str. Bar
bu Văcărescu nr. 1, sec
tor 2 (Clubul sportiv Di
namo)

O lume in 440 de pagini, pe care o veți descoperi citind:

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973

FINALA

mondial
de fotbal
din 1998 

^SE JOACĂ AICI!

Cocsili.il


Nr. 7261 Sportul
IMPERATIVUL ETAPEI Mîine, în penultima runda a turului diviziei A

REABILITAREA
UNUI CONCEPT VALORIC

Șl A UNEI ATITUDINI
Dacă stăm și ne gîndim bine, dincolo de ceea Ce — conform so

cotelilor proprii — fiecare din cele 16 echipe ale primului nostru 
eșalon fotbalistic își propune pentru etapa de mîine, ar mai trebui 
ca 
să 
că 
de 
să

ele, „in corpore", să-și facă un oarecare „proces de conștiință" și 
intre pe teren animate de o dorință comună... Nu-i greu de ghicit 
ceea ce le sugerăm (și apreciem că poate figura azi sub genericul 
„imp'etativ al etapei") este strădania de a juca de o manieră care 

să șteargă impresia proastă pe care divizionarele A, în general, au 
lăsat-o după confruntarea lor, din „șaisprezecimile” Cupei României, 
cu echipe de categorii inferioare, de campionat municipal, de Di
vizia C, de Divizia B.

Desigur, nu sîntem atît de rigizi îneît să pretindem să singurul 
lucru admisibil după „,16“-imile Cupei ar fi fost calificarea integrala 
a divizionarelor A. Un oarecare procent de surprize este aricind ad
mis, dacă nu pentru alte considerente, măcar pentru.. farmecul com
petiției. Dar ceea ce s-a petrecut duminică întrece o firească toleran
ță : cinci divizionare A au fost eliminate iar alte cinci s-au calificat 
grație unei prevederi regulamentare favorizante. Prin urmare, 10 
din cele 16 echipe ale primului eșalon valoric nu s-au putut impune 
prin joc în fața unor echipe de Diviziile B și C, n-au putut să le 
învingă pe acestea, in meci oficial și după prelungiri.

în atari condiții, înregistratorul obiectiv al acestei subperforman- 
țe de masă a divizionarelor A (62»/0 din ele n-au putut învinge — 
nici măcar la un gol diferență ! — echipe inferioare iar 31»/, au fost 
ele cele care au părăsit terenul învinse) așteaptă ca mîine, in jocurile 
de campionat, formațiile „șifonate" duminica trecută să urmărească 
reabilitarea (a lor, dar și a eșalonului valoric pe care-! reprez’-'â' 
prin prestații de nivel bun, prin spectacole fotbalistice de calitate 
Divizionarele A sînt, mîine, obligate să infirme părerii» enunrte 
după etapa de Cupă, privitoare la o nivelare de sus în jo« a valo
rilor fotbalului nostru, și să ne convingă că — sub raport tehnic _
potențialul lor real este superior celui etalat duminica trecută, că 
insuccesul lor din Cupă nu ține de elemente de fond ci dear de 
factori secundari sau pasageri ca : insuficienta concentrare, tratarea 
cu ușurință a .adversarului, proasta stare a terenului etc.

Fie ca etapa de mîine să pledeze în acest sens pentru cauza 
Diviziei A I

Dar, dincolo de acest imperativ tehnic, un al doilea, de natură 
educativ-sportivă, stă în fața penultimei etape a turului.

După cum s-a constatat, teama de cartoanele galbene a avut, 
în etapele precedente, un oarecare efect pozitiv in ceea ce privește 
latura disciplinară a desfășurării meciurilor. în cursul acestei Săptă- 
mîni, F.R.F. (sesizată de unele imperfecțiuni ale măsurii ; nu mai 
revenim asupra detaliilor) a decis ca pentru Analul actualului — 
să se renunțe la aplicarea suspendării automate, după două ea.-.-s.— 
galbene, urmînd ca sistemul să se aplice din retur. E: bine. sperăm că 
jucătorii nu vor interpreta acest lucru ea o măsură de slăbiciune, 
ca o atitudine de toleranță. Așteptăm, ded, ca mîine, in cete opt 
partide (a căror importanță pentru clasament este evidenta. in con
dițiile finalului de stagiune cînd se conturează poziția de pe eare 
fiecare echipă va aborda returul) să se joace corect, sportiv, dia 
înțelegerea unei necesități de fond, din convingere și nu de team-a 
represiunilor.

UNIVERSITATEA CRAIOVA U.T.A

FRUNTAȘELE IN FATA UNOR
S.C. BACĂU DINAMO

• ULTIMELE REZULTATE : 1969 
—70, 3—3 și 1—3 ; 1970—71, l—l și 
1—2 ; 1971—72. 3—1 și 0—6.

• PREGĂTIRI, FORMAȚII 1
BABILE. Antrenamente intense 
ambele tabere. în fiecare zi 1 
moviștii vor 
astăzi, după 
cu trenul la Bacău. Optimism In am
bele tabere. * " . " ~ ____ 2
In lotul bucureștenîlor : Deieanu nu-i 
refăcut complet după accidentarea 
din partida eu „U" Cluj. Cei doi 
Răduiești au anunțat următorul ..11": 
Ghiță — Mioc, Velicu. Catargiu. 
Margasoiu — Hrițcu, Vătafu — Pană. 
Dembrovsehi, Rugiubei. Florea 
deruL care miercuri a susțin1, 
amical la Slobozia, cu . 
8—0 pentru dinamoviști), 
partida, dusă toate pr 
cu următoarea formațit
Cheran. G. Sandu. Dobrâu. Petre 
Nicolae — Dinu. Radu Nunveiller —

PRO- 
; In 

. Dina- 
face un antrenament si 
care, la prînz, vor pleca

Indisponibilități numai

STEAUA - PETROLUL

I-ucescu, Dumitrache, Moldovan. 
Doru Popescu.

• ARBITRU : EM. VLAICULESCU 
(Ploiești)

• DERBYUL ETAPEI PROMITE-
Pentru că liderul, cu piesele ia'e 
valoroase, nu se glndește decit la 
titlul de toamnă, iar gazdele, orgo
lioase si năvalnice pe terenul lor. 
nu uită că zestrea dia tur e un 
mare puncț de plecare pentru ilu
ziile primăverii. Derbyul — televizat 
— va fi, in primul rind, duelul linii
lor de mijloc cîștigat în campionatul 
trecut, pe Bistrița, de Hrițcu sl Văta- 
fu. Rezultatul 7 Dacă e derby, te
șeam mate cele trei variante

(Mircea M. IONES-

due

UI

Pag. a 3-â

F. C. ARGEȘ - RAPID

TESTE DIFICILE

• ULTIMELE REZULTATE : i960 
—1970 : 1—3 și 0—1 ; 1970—1971 : l—l 
și 2—0 ; 1971—1972 : 2—1 și 2—0.

• PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE. Așadar, campioana țării $1 
deținătoarea Cupei se întîlnesc, la 
Pitești, intr-un meci cu tradiție. Ește 
cea de a 21-a partidă de campionat 
intra cele două combatante. Pînă 
acum, piteștenii au cîștigat de 7 ori. 
dar au p;erdut 10 meciuri, 3 înehe- 
!.-.du-se la egalitate. Și golaverajul 
este favorabil Rapidului : 26—23. 
Deci, astfel privind lucrurile, avantaj 
de rartea bucureșteniicr. Dar in ul
timele două campionate. echipa din 
Giulești nu a cîștigat niciodată în 
fața pitestenilor. De data asta, deci, 
avantaj pentru gazde.

A.S.A.-JIUL

Numai că, în meciul de mîine, 
F.C. Argeș întimpină greutăți în 

alcătuirea echipei. Pigulea. Olteanu, 
Prepurgel, Jercan, Roșu au stat pe 
banca... accidentaților în timpul jo- 
cului-școală de joi, cu Progresul 
București. Mai mult, Vlad a ieșit 
și el de pe teren in urma unei cioc
niri cu Viorel Popescu. Doar Stan 
a jucat o repriză. Ecthipa ar putea 
fi : Ariciu (Stan) — Ciolan, Barbu. 
Vlad. Ivan — Mustățea, Marian Po
pescu — Troj, Cassai, Dobrln, Radu.

Rapid In schimb, n-are probleme 
ds acest soi. Doar M. Stelian va ab
senta. „Vom folosi formația care a 
jucat duminică in Cupa României Ia 
Sinaia", pe-a declarat tov Jenn Do- 
brescu. vicepreședinte al secției de 
fotbal.

• ARBITRU : GR. BÎRSAN (Galați).
• AFARA REA RAPIDULUI VA 

DECIDE REZULTATUL! Intr-ade
văr, giuleștenii au dovedit că dispun 
de una dintre cele mai bune apărări

RĂDUCANU — Dumitri» H contra 
Dobrin i Să vedem cine-o să zică: 

„valeu mamă 1 7 Eu sau Stan ?
din divizie, „triunghiul" Răducanu 
— Bpe — Grigoras fiind greu de de
pășit

Vor reuși Dobrin et comp, să in
firme spusele noastre 1 GWircea TU- 
DORAN)

= . I C-zbriei —
Georgescu. Toaca, Stocker, Onuțan 
— Al Naghi. Ltbardi — Făgaș (Ur- 
meș), Mulfesca. KsznaL Szabados.

.miLt-Jd-Zie ta AS-A. Și echipa din 
g. Mureș a fost eUmmata. dumini-
L i.'. ?. ș: fjt de

: eetupă de „C*. Știința Pe
troșani c ..-ic.de.-.ța face ca acum ea 
sâ se 'r.ul.-ească tot cu o echipă 
din Valea Jiului !). Fără să dispere, 
insă, m-litarii au luat-o de la capăt

cu antrenamentele, joi ei susținînd 
un joc Jn familie*, cu echipa de 
tăneret-vezerve scor 1—0). Mîine va 
reintra și Băloni. a cărui suspenda
re (pentru patru meciuri) a fost 
redusă cu o etapă. Formația proba
bilă : Nagel — SzoRosi. Unchiaș, 
UHr. Csake — Oria. Boloni — Fa- 
zekaș. Naghi. Murețan. Hajnal.

• ARBITRU : GH. LIMONA (Bucu- 
reștz).

• UN MECI DE PE POZIȚII IN
VERSATE ! J;ul îșj întoarce priviri
le spre campionat, ur.de ocupă un 
loc de invidiat, la numai un punct 
de lider. A-S.A. privește cu teamă 
în urmă, și o face cu atit mai mult 
cu cît știe că locul său (conform 
excelentei comportări din cursul se
zonului trecut, în eare ocupa apro
ximativ poziția 
lui) este 
GRAUR).

FARUL — C.S.M. REȘIȚA

mult
din acest an a Jiu- 

mai suș. (Dumitru

• ULTIMELE REZULTATE : a- 
ceste două echipe nu s-au Întîlnit. 
C.S.M. Reșița evoluînd in Divizia B.

e PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE. în programul întocmit de 
antrenorul Hașoti au figurat ședințe 
de pregătire In fiecare zi. La antre
namentele din această șăptămînă s-a 
lucrat mult pentru îmbunătățirea fi
nalizării, dar, în același timp, nu s-a 
neglijat nici jocul apărătorilor Joi 
după-amiaza. „seniorii- au susținut 
un joc-școală eu echipa <je tineret- 
rezerve. Farul va începe meciul de 
mîine cu următorul „11“ i Popa — 
Ghirca, Antonescu, Bălosu, Nistor — 
Tănase, Constantinescu —■ Ologii, Ti|- 
fan, Rădulescu, Turcu.

După partida cu F.C. Galați, din 
cadrul Cupei României, C.S.M Re
șița și-a continuat pregătirile tn ora
șul de pe malul Dunări. Vineri dimi
neața, lotul a plecat la Constanța. 
Antrenorul R/inhardt va folosi pe 
Gornea — Rednfc, Georgevlci, Kiss, 
Kafka — Pușcaș. Beldeanu — Atodi- 
resei, Neagu, Szilaghi, Florea.

• ARBITRU : N. PETRICEANU 
(București).

• SETEA DE GOL. Liniile de îna
intare ale ambelor formații au punc
tat puțin în această toamnă și n-ar 
fi exclus ca finalul sezonului să 
schimbe situația deficitară. (Pompi- 
liu VINTILA)

• ULTIMELE REZULTATE : edi
ția 1969—1970 : 4—1, 1—2 : 1970 — 
1971 : 1—0, 2—0 ; 1971—1972 : 2—0, 
0—3.

• PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE. Afectați după acel dure
ros 0—4, în Cupă, crarovenh vizea
ză acum... reconcilierea eu publicul, 
într-o convorbire telefonică purta
tă, ieri, cu dr. V. Frînculescu, aces
ta ne-a spus că depune toate efor
turile pentru a-1 reda echipei pe 
Marcu, absent de la meciul cu me- 
talurgișții bucureștepi, Așa îneît, 
iată formația probabilă a studenți
lor craioveni : Manta — Nlculescu, 
Deselnicu, Sameș, Velea — Strîm- 
beanu, Ivan — Țarăiungă, Bălan, 
Bălu, Marcu.

U.T.A. și-a încheiat pregătirile 
■ieri dimineață, printr-un antrena
ment de intensitate medie care a 
durat circa 60 de minute. Popovici 
acuză o ușoară durere la genun
chiul drept, dar, după cum ne în
credința,telefonic, tov. Florea, pre
ședintele asociației, el va îmbrăca, 
în cele din urmă, tricoul cu nr. 4. 
Formația probabilă: Vidac — Bi- 
rău, Pîrvu, Pojoni, Popovici — Do- 
mide. Petcseu, Broșovschi — Axcn- 
te, Kun, Sima.

• ARBITRU : C. PETREA (Bucu
rești).

• URZELI IN AMBELE TABE
RE ?

în ultimele trei ediții de cam
pionat, oltenii au „executat" de fie
care dată, acasă, pe arădeni care, 
atunci, veneau la Craiova aureolați 
de multiple succese. Dar tocmai 
acum, cînd U.T.A. nu mai e... U.T.A-, 
Deselnicu, Ștrîmbeanu, Ivan et

comp, își tac griji mai mult ca ori- 
cînd, resimțind, din plin lipsa iui 
Oblemenco, „gheata de aur* a fot- 
halului cratovean. A găsit. între 
timp, Cemâianu ^schema* sâ
d’jcă, mai ușor, atacul lui »pre 
plasa porții lui Vidac • Nu știm, 
să vedem, poate că, săptămîna a- 
ceasta, la Arad s-a urzit ceva 
milar, vizînd, însă, „vigilența" 
Manta... (G. N'ICOLAESCU).

• ULTTWELE RFZULTATE : ISO 
—7c i i—a, >_<; iri-n : &—c. 1—1; 
1S71—77i 3—î. i—a.

• PREGĂTIRI, FORMATT1 PRO
BABILE. Amnete •er.ipe s-au pre- 
zăsi ev confruntarea de
iniioe: aatoe-iamemele zilnice cu 
Imensitate ridicata, punctate de un 
mee:-*ro»U la mijlocul săptămînii. 
Steaua pornește de la ideea că due. 
h>! dintre înaintarea sa și apărarea 
oaspeților va hotărî soarta partidei. 
De areea recuperarea grabnică a iui 
loedânescu (după patru etape de șe-

f-isi. din pricina unei smul- 
HgNBer.te la meciul cu „U* 
a constituit una din prin- 

preocupâri din această săp- 
Verdictul, însă, se va da în

cere pe 
ger: de 
Craiov») 
clpalele 
timitta.

si- 
lui

ziua partidei si pentru orice even
tualitate a fost pregătit următorul 
cvartet ofensiv : Pantea. Năstase, Tă
tara. Aelenei.

Pregătirile Petrolului au fost însă 
de rău augur, întructt s-au accidentat 
la antrenamente Tudorie și N. Iones-

SPORTUL STUDENȚESC C.F.R. CLUJ

• ULTIMELE REZULTATE : Nu 
s-au mai întîlnit, întrucît Sportul 
studențesc a evoluat în Divizia B.

• PREGĂTIRI, FORMAȚII PRO
BABILE : Vicepreședintele clubului 
Sportul studențesc, Gh. Banciu, ne-a 
spus : „Nu mai merge cu jumătăți 
de măsură. Trebuie să avem o bază 
reală de abordare a returului, și a- 
ceasta înseamnă să nu pierdem 
contactul cu plutonul. Iată de ce nu 
ne interesează ce a făcut C.F.R. 
Cluj în ultimul meci la București..." 
Se preconizează aceeași formație 
care a evoluat cu succes în Cupa 
României la Oradea, în compania 
lui F.C. Bihor.

După „săptămîna moldoveană", 
încheiată de feroviarii clujeni cu 
două meciuri nule — lă Piatra 
Neamț, cu Ceahlăul și la Bacău, în 
restanța cu Sport club — care le-a 
adus un punct prețios în clasament 
și calificarea în sferturile de finală 
ale Cupei, jucătorii de la C.F.R. au 
efectuat pregătirile obișnuite în a- 
ceasță șăptămînă. Antrenorul for
mației, Laurențiu Munteanu, ne-a

relatat că elevii săi vor Încerca șă 
efectueze și astăzi un antrenament 
la București, dacă vremea le-o va 
permite. Nu se anunță vreo schim
bare în formație, față de ultimele 
partide,

• ARBITRU : N. CURSARU (Plo
iești).

• PE „REPUBLICII" VA PLUTI 
UMBRA RAPIDULUI... Chiar dacă 
studenții bucureșteni își propun, de 
la cabine, să uite faptul că adver
sarii lor de mîine, au cîștigat, la 
ultima evoluție în Capitală, sur
prinzător, în fața Rapidului, este în 
afară de orice dubiu că oaspeții vor. 
beneficia din start de un ascendent 
moral. Sportul studențesc, însă, are 
și el în prezent un atu : „transplan
tul" foștilor ieșeni, Cuperman și 
Moldoveanu, împreună cu randa
mentul bun al noilor fundași, pro- 
veniți din atacanți, Kraus și Ma
nea. Iată de ce opinăm pentru un 
meci, într-adevăr, echilibrat și des
chis oricărui rezultat- (Paul SLĂ- 
VESCU).

cc. piese de bază în „betonul" 
I!:e Oană. Titularizarea lor stă încă 
s-_b semnul întrebării. în funcție de 
aeest lucru, echipa va avea urmă- 
i.area alcătuire i M. Ionescu — N. 
k.-.escu (Tudor. Toader), Tudorie 
(Mierluț). Ciupitu, Gruber — Co- 
zarek, Crir.gașu, Angelescu — Din- 
cută, I. Constantin, Oprișan.

• ARBITRU : AUREL BENTU 
(București)

• ATACUL SAU APĂRAREA?
Meciul acesta se dispută în condiții 
deosebit de interesante: echipele de 
pe locurile 2 și 3 ale clasamentului 
(la egalitate de puncte) se pregătesc 
să se înfrunte acum, in finalul tu
rului fiecare uzînd de cu totul 
alte arme Intr-adevăr, cu cele 23 
de goluri înscrise, Steaua este ex
ponenta stilului ofensiv: bucurește- 
nii au atacul cel mai productiv al 
Diviziei A. Petrolul a realizat ace
lași punctaj general ‘ ,___ „„
mizind pe apărare; a primit numai 
8 goluri, doar cu unui mai mult 
decît recordmana impenetrabilității, 
Steagul roșu. Așadar, pe căi total 
opuse, cele două echipe au ajuns 
la ora actuală, în același punct. în 
favoarea .căreia dintre ele se va 
produce ^ruptura" 7 Care va fi linia 
de conduită 
de ce acest 
Iul se ridică 
duel dintre 
du-se ca un . . _
dc.uă idei fotbalistice. 
CE A NU).

U" CLUJ * STEAGUL ROȘU BRAȘOV

din petro-

(16 puncte),

care va prevala ? Iată 
derby Steaua — Petro- 
mai presus de simplul 

două echipe, contiurfn- 
duel de principiu, între 
{.balistice. (Radu URZI-

de-mi ieșiSATM AREANU — Cum 
tocmai acum în cale ?

HAJNAb — Cineva, tot 
șani, trebuie să plătească... oalele 

sparte 11!
Desene de S. NOVAC

• ULTIMELE REZULTATE 
șt 1—1 (1969/1970) ; 0—0 și 1—0 
1971) ; 1—0 și 1—1 (1971/1072).

• PREGĂTIRI, FORMAȚII
BABILE. După meciul de ___
(4—1) eu Metalul Oradea, susținut 
sitnbăta trecută, „U“ Cluj a jucat — 
o zi mai tîrziu — la Baia Mare, în 
campania Minerului (scor 2—2). Luni, 
studenții au revenit la Cluj si, toată 
săptămîna, s-au pregătit eu tenaci
tate, în vederea ultimului meci pe 
care-1 mai susțin, în aeest sezon, pe 
terep propriu. Joi a fost programat 
jocul-școală cu formația de tlneret- 
rezerve. Crețu, suspendat o etapă, 
reintră în 11-le de bază al „șepci
lor roșii" din care, în confruntarea 
cu Steagul roșu, nu vor absenta Ște
fan, Anca, Șoo, Uifăleanu, Lică. Mu. 
reșan, Cîmpeanu. Stegarii s-au de
plasat la Mediaș pentru un meci de 
verificare (joi) cu Vitrometan. Ei nu 
se vor mai întoarce la Brașov, plecînd, 
astăzi, la Cluj, cu autocarul. Pentru 
meciul de la Cluj, Proca, miza în 
apărare pe ambiția și tinerețea Iul

UN CERC
Sprintul final al acestei toamne este dublat, ca 

in fiecare an, de ofensiva scrisorilor adresate re
vistei ,-Fotbal" pentru desemnarea celui mai bun 
fotbalist al anului.

Trebuie să vă destăinuim că încă de pe acum 
numărul scrisorilor este neașteptat de mare. Se 
pare că corespondenții noștri și-au formulat pre
ferințele înainte, de ultimul fluier, convinși că 
nimic nu se mai poate întimpla. Singurii care se 
pregătesc să se înscrie în excepție sînt fotbaliștii 
înșiși, care mizează mult pe finalul sezonului de 
toamnă.

în definitiv, de ce n-ar încerca Dobrin „marea 
lovitură" în meciul său cu Boc și Răducanu, după 
ce. cu numai un an în urmă, a reușit o victorie 
prin k.o, în meciul cu Cehoslovacia, la capătul 
unui sezon în care Dumitru il dominase la puncte, 
pe tot parcursul anului.

Aceste ultime două etape sint foarte interesante 
șl din punctul de vedere al întrecerii individuale 
a fotbaliștilor.

Există, dacă vreți, un duel Dinu -- Adamache 
pentru podiumul clasamentului. După meciul pier
dut la Brașov, în fața lui Sport club, Adamache, 
deși nu avea pe conștiință golul, a promis tex
tual „să închidă poarta Steagului", astfel incit 
echipa sa să termine turul în trombă, iar el, Ada
mache, să ajungă în vîrful piramidei, după ce.

1—2 
(1970/
PRO-
Cupă

Naghl. Președintele clubului brașo
vean, Ion Indrei, ne-a informat însă 
că fundașul echipei naționale de ju
niori este accidentat. La Cluj va fi 
aliniată aceeași formație care, țn 
„Cupă", a fost învinsă la Rm. V11’ 
cea I

• ARBITRU- K. GREMIGEAN 
(București)

• VA FI UN MECI APRIG. Indife
rent că s-au disputat pe malul So
meșului sau sub Tîmpa. confruntările 
dintre „U“ și Steagul roșu au fost, 
întotdeauna, extrem de echilibrate, 
aprige, pasionante, încheiate la ega
litate sau cu victorii la limită Bra
șovenii au o apărare de fier. Cunosc 
și secretele șarjelor fulgerătoare Dar 
„U“ este acum prea setoasă de vic
torii și puncte pentru a nu-șl lua 
măsuri de precauție în apărare, pen
tru a nu face tot ce-i stă în putin
ță să atace (furibund) și sâ străpun
gă reduta goai-keeper-ului echipei 
naționale. Va reuși oare ? Probabil 1 
(Laurențiu DUMITRESCU)

ÎNCHIS?
timp de 10 ani, a fost mereu printre fruntași. Pe 
de altă parte, Dinu urmărește o nouă victorie, 
după aceea obținută acum doi ani, și se pare că 
puternicul crescendo al acestei toamne il va in
stala favorit, mai ales dacă va reuși să fie și în 
aceste ultime etape animatorul echipei sale.

Nu lipsiți de speranțe sint Boc și Dumitru, chiar 
dacă acești doi jucători au strălucit doar cite o 
jumătate de an. Dumitru a fost liderul de ne
contestat al 
șat, superb, 
și imaginea 
țeles că o 
doi jucători 
anului", dar această diviziune nu face decit să 
sublinieze culorile diferite ale semestrelor trico
lore din primăvară și toamnă).

Sprintul final poate fi decisiv tn configurația 
clasamentului. Jucătorii citați nu epuizează nici 
pe departe lista candidaților la titlul de glorie al 
prezenței in primul cvintet al anului.

Să sperăm că ultimele două etape vor readuce 
în memoria spectatorilor și alte nume, peste cele 
ale consacraților. Asemenea apariții ar putea răs
turna teoria că echipa națională rămîne un cerc 
închis.

primăverii, în timp ce Boc s-a deta
in sezonul de toamnă, depășind pînă 
fundașului de pe Wembley. (Bineîn- 

eventuală îmbinare teoretică a celor 
ne-ar oferi „cel mai bun fotbalist al

I. CH,

CiȘTIGĂTORII EXCURSIILOR ÎN U.R.S.S. 
ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 

DIN 21 NOIEMBRIE 1972
(Urmare)

51. Ballikici Ion — Timișoara ; 52. 
Chisanovicl Silvia — corn. Voineasa 
jud. Vîlcea ; 53. Colev Anatolie — 
Focșani ; 54. Triiică Lucia — Bucu
rești ; 55. Fernbacher Maria — Ti
mișoara ; 56. Lăcraru Gheorghe 57. 
Bedd Elisabeta ; 58. Bălănescu Ale
xandru ; 59. Cîrcotâ Gheorgbi ; 60. 
Mitache Scarlat; 61, Cotolea Niță ; 
62. Dumitru Alexandru; 63. Anghel

Mihail; 64, Andreescu Ion ; 65. Șer- 
bu Marin ; 66. Florescu Gheorghe ; 
67. Dumitru Petre; 68. Rosetty 
Gheorghe; 69. Gîlmeanu Stelian ; 
70. Badea Ion și 71. Simulescu 
George toți din 
helem Geza —

București ; 72. Wil- 
Ocna Sibiului.

ULTIMA ZI în care

MUNCA LA CATEDRĂ NU ÎNSEAMNĂ TOTUL...
(Urmare din pag. If

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN S DECEMBRIE 19’2

FOND GENERAL DE PREMII : 030.221 
lei.

• Astăzi este
vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 10 decembrie 1972.

EXTRAGEREA I : 15 45 35 38 6 79 21 
55 4

EXTRAGEREA a II-a : 18 '
73 69

Plata premiilor se va face începînd din 16 decembrie 
ianuarie 1973 inclusiv; iar în . pînd de aproximativ din 20 decembrie 
pînă la 21 ianuarie 1973 inclusiv.

78 31 46 90

£n Capitală 
pînă Ia 21 
țară înce* PRONOSPORT

SîMBATA
BASCHET : Sala Giulești, de Ja ora 

16 : Olimpia — Arhitectura (£B), Ra
pid — I.E.F.S. (mA); politehnica — 
Politehnica Cluj (mA), Voința — Fa
rul (mA); sala Constructorul, de la 
ora 17 : P.T.T, — Universitatea Bucu
rești (fB), Constructorul — Politeh
nica București (f A): sala Progresul, 
de la ora 17 : Progresul — Universi
tatea București (mB), Progresul — 
I.E.F.S. n (fB).POPICE : meciuri feminine în ca
drul campionatului diviziei A, de ia ora 16 : arena Laromet : Laromeț
București — Rapid București; arena 
Instalatorul : Instalatorul București — Gloria București; arena Frigul : 
Frigul București — Petrolul Băicoi; 
arena Giulești, ora 16: primele trei 
schimburi din meciul masculin Ra
pid București — Rulmentul Brașov.

SCRIMA : Sala Floreasca II, ora 
16 : „Cupa Speranțelor".TIR : Poligonul din parcul sportiv 
Dinamo, ora 8.30; întreceri în cadrul 
„Cupei Olimpia", la pușcă cu aer 
comprimat.VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 15:

Viitorul — Spartac (Bf), Dinamo — Universitatea București. (Am) I.E.F.S. 
— Dinamo (Af); sala Progresul, ora 
19.30:
(Bf).

Progresul — Flacăra Roșie

ergem
DUMINICA

BASCHET : Sala Giulești, ora 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(fA); sala Dinamo, de la ora 10: Voința — Universitatea Cluj <fA), 
I.C.H.F. — Academia Militară (mA).

FOTBAL : Stadionul „23 August”, 
ora 14: Steaua — Petrolul (Divizia 
A); stadionul Republicii, ora 14 
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj

de la catedrele de educație fizică șl 
sport.

Din păcate, așa cum vom vedea
unii specialiști din învățămîntul su
perior acordă prea puțină atenție
performanței, limitîndu-sc (fiindcă,
oricum este mai comod) lu o activi
tate strictă de catedră și — așa cum 
ni s-a subliniat — așa-zisei munci <ie 
cercetare științifică. Aceasta din 
urmă și aici (ca și în celelalte centre 
universitare vizitate) este adesea doar 
un pretext pentru acoperirea unei 
inactivități, dacă ținem seama că cer
cetarea a intervenit prea puțin — 
sau chiar de loc — în sprijinul mun
cii practice, așa cum recomandă do
cumentele de partid și de stat, însăși 
viața.

un

CÎND SPIRITUL DE 
ÎNGĂDUINȚA SE MANIFESTA 

ÎNCEPÎND CHIAR CU 
SECRETARUL CLUBULUI

La Politehnica Iași activează
secretar de club cu o îndelungată 
experiență în mișcarea sportivă ; Do- 
rimedont Macovei.

Cu atit mai ciudat parc, de aceea,

(Divizia A); stadionul Politehnica, ora 10: Sportul studențesc — C.F.H. 
Cluj (tineret-rezerve); stadionul 
Ghencea, ora 10: Steaua — petrolul 
(tineret-rezerve).

PQPICE : Arena Constructorul, ora 
8 : Constructorul București — voința 
București; arena de Ia Clubul Uzi
nelor „Republica": Gloria București 
— Constructorul Galați; arena Ciulești : Rapid București — Rulmentul 
Brașov (jocul schimburilor 4—6), me
ciuri masculine din campionatul di
viziei A.

SCRIMA : Sala Floreasca n, ora
8.30 : „Cupa Speranțelor".TIR : Poligonul Dinamo, ora 8 : în
treceri în cadrul „Cupei Olimpia” la pistol cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora
10.30 : Steaua — Universitatea Cluj, 
(Am); Electra — Universitatea Cra
iova (Am), Aurora — Locomotiva (Bm); sala Progresul, ora 9: Progre
sul — Politehnica Galați (Am).

RUGBY : Stadionul Olimpia, ora 
10 : Dinamo — Farul Constanță, sta
dionul Ghencea, ora 10: Steaua — 
C.S.M. Sibiu ; teren Vulcan, ora 11: 
Vulcan — Precizia Săcele.

faptul că in loc să participe intr-un. 
mod cît mai constructiv la dezbate
rea inițiată de ziar, pe tema perfor
manței, tov. Macovei a căutat să 
scuze activitatea slabă a celor mai 
multe dintre secții, absența unor dis
cipline din prima divizie, prin faptul 
că Politehnica nu dispune de un ME
TODIST 7 ! Cu alte cuvinte, în loc să 
solicite, să angajeze și mai mult pe 
specialiștii de la catedra de educație 
fizică 
ieșean 
post... 
vat o 
mirea 
realmente
catedrei ? Și mai ciudat pare faptul 
că tov. Macovei a ținut să motiveze 
inactivitatea unor specialiști de la 
Politehnica( prin faptul că marea lor 
majoritate sint foarte ocupați cu 
munca de îndrumare pe linie spor
tivă a studenților din anii I și II, 
adică cu acțjvitațea de la cursul de 
bază, cu activitatea de masă.

în aceste condiții, DIN CEI II 
PROFESORI DF, EDUCAȚIE FIZICA 
CÎȚI ÎNGLOBEAZĂ CATEDRA DE 
LA POLITEHNICA, DOAR UNUL, 
lectorul univ. loan Marica ESTE AN
GRENAT IN ACTIVITATEA DE PER
FORMANȚA, în calitate de antrenor 
al echipei de fotbal, fruntașă în di
vizia secundă.

In general, cifra de aproape . 300 
de sportivi angrenați în performanță 
(fără, însă, a fi atins-o) reprezintă 
foarte puțin, dacă ținem seama că 
Institutul Politehnic numără aproape 
7 000 de studenți și studente.

Cu destul tact, secretarul clubului 
Universitatea, tov. Alexandru Nour, 
a căutat să ne ofere o imagine cît 
mai roză a situației existente într-o 
unitate de performanță care cuprin
de 320 de sportivi, dintr-o masă de 
aproape 6000 de studenți și studente. 
Ne-a vorbit în termeni elogioși de 
bunele relații care s-au statornicit 
între club și catedră, despre colabo
rarea care există cu asoeiațîa studen
ților, despre sprijinul ce-1 
senatul universitar.

Este bine că lucrurile se 
așa. Cum rămîne, însă, cu 
manța prppriu-zisă, obligația ___
rul 1 a clubului ? în loc de răsouns 
- o singură cifră i NUMAI PATRU 
REPREZENTANȚI AI UNIVERSITĂ
ȚII SÎNT MEMBRI AI UNOR LO
TURI NAȚIONALE. Este mult prea 
puțin pentru un club rare beneficia
ză de serviciile a 26 de specialiști

și sport, secretarul clubului 
sugerează crearea unui nou 
N-ar fi mai simplu de rezol- 
asemenea problemă, prin nu- 
unui metodist — dacă se simte 

nevoia, — din colectivă!

precum și de cele ale altor antrenori 
reputați !

Aproape în același spirit de... bună
voință, de conciliere, au înfățișat lu
crurile și ceilalți secretari de club 
consultați (Constantin Birică — Agro
nomia și Petru Mariciuc — Medicina). 
In perspectivă lucrurile se prezintă 
bine, există mult optimism, dar rea
lizările ' în performanță întîrzie, se 
lasă așteptate...

ACELEAȘI ÎNDATORIRI ; Șl 
TOTUȘI, CITĂ DIFERENȚA IN 

MODUL DE A PRIVI 
LUCRURILE I

Dintre toți șefii de catedră de la 
institutele de învățămînt superior din 
Iași, singurul care a fost de acord 
că, în domeniul obligațiilor pe linia 
performanței, cadrele didactice se 
rezumă la rezultate nesemnificative, 
a fost conf, unit. Dimitrie Pedimonte 
de la Institutul Politehnic. Profesor 
de educație fizică ct; o vastă expe
riență, șeful catedrei a subliniat fap
tul că mulți dintre colegii de breaslă 
(unii cu mult mai tineri) ocolesc cu 
bună știință munca pe tărîmul per
formanței sportive, îndreptindu-se cel 
mai adesea, fie către activitatea 
strictă de ia catedră, cea de masă

și în completare, făcind așa-zisa mun
că de cercetare științifică. De cele 
mai multe ori — a ținut sâ sublinie
ze experimentatul dascăl — această 
cercetare nu îmbrățișează teme lega
te strict de domeniu] invățămintului 
superior, ci cu totul altele, marginale, 
cum sint, de pildă, cele cuprinse 
într-o recentă sesiune de comunicări 
ce a avut loc la lași, si din eare vom 
cita cîteva subiecte : „Eficiența, obiec
tiv major al lecției de educație fizi
că", „Minivoleiul în lecția de educa
ție fizică", „Folosirea elementelor de 
dansuri populare în lecția de educa
ție fizică", „Modificări recente inter
venite în dezvoltarea staturo-ponde- 
rală a preadolescenților și adolescen
ților din municipiul Iași" etc.

în general, se face prea mult caz 
pe marginea lucrărilor de cercetare, 
cînd adesea acestea nu sint decît 
simple referate. pe citeva pagini, 
prezentate de obicei în ședințele de 
catedră, Adevărată muncă de cerce
tare științifică — a ținut să conchi
dă , profesorul Pedimonte — o fac 
acele cadre didactice capabile să pre
gătească o echipă ta nivelul prime
lor divizii sau sportivi susceptibili 
de promovare în loturile naționale și 
olimpice.

Pe o poziție diametral opusă s-a 
situat lectorul univ. Mircea Avram, 
șeful catedrei de specialitate de la 
I.M.F. Cadru didactic cu o recunos
cută competență (cîndva s-a ocupat, 

___ de pregătirea uneieu bune rezultate,

echipe divizionare de baschet, situată 
pe un Joc fruntaș în prima divizie), 
in momentul de față, a abandonat 
efectiv activitatea din sfera perfor
manței, activînd ca vicepreședinte al 
clubului Medicina și bineînțeles, ca 
și alți colegi de breaslă din centrul 
universitar Iași, acordînd un impor
tant buget de timp muncii de... cer
cetare. Motivarea acestei schimbări 
de optică ? Lectorul Mircea Avram 
consideră că prin activitatea de cer
cetare se poate face cunoscut mai 
mult decît în fosta calitate de an
trenor ! ? în același centru universi
tar, lectorul Ion Marica este cunos
cut și apreciat îndeobște prin cali
tatea și rezultatele muncii de antre
nor de fotbal. De asemenea, lectorul 
Gheorghe Luca, șeful catedrei de Ia 
Universitate, se bucură de frumoase 
aprecieri nu numai în această cali
tate, ci și pentru faptul că este un 
vrednic antrenor al echipei feminine 
de baschet, care aspiră, îndreptățit, 
la revenirea în prima divizie.

Un paradox îl reprezintă eazul 
conf. univ. Alexandru Merică, deca
nul Facultății de educație fizică. Fost 
atlet de performantă, ulterior un an
trenor care își petrece multe ore din 
zi pe stadion, acest specialist tn pro
ba de săritură în înălțime, cu pre
cădere, n-a reușit pînă acum să scoa
tă Ia iveală un singur sportiv stu
dent, în măsură să ilustreze prin 
rezultate, strădania și competența 
antrenorului,

acordă
petrec 

perfor- 
numă-

După Timișoara și Cluj, iată ți lațul ne oferă o 
Imagine puțin convingătoare în ceea ce privește per
spectiva, ancorarea cluburilor sportive, a cadrelor 
didactice de specialitate, în activitatea de mare 
performanță.

Reprezentanții cluburilor studențești din lași n-au o 
poziție suficient de consecventă in această direcție, 
nu urmăresc pe verticală realizarea acestui obiectiv, 
cel mai important, firește, care a stat la baza creării 
unor asemenea unități sportive. Din dorința de a fi... 
oameni cumsecade, reprezentanții cluburilor univer
sitare ocolesc neajunsurile reale care frineară acti
vitatea sportivă de performanță in rindul studenților. 
Comportindu-se in acest fel, ei nu fac decit să 
amine găsirea unei soluții adecvate pentru a se ieși 
din impas, pentru 
pentru a o situa la nivelul cerințelor și exigențelor 
actuale.

Neconvingătoare apare și poziția celor care prin 
lege, prin repetate instrucțiuni elaborate de M.E I., au 
obligația să fie cit mai ctprocpe de nevoile clubu
rilor universitare, să-și identifice activitatea cu însăși 
viața clubului. Peste normativele la care ne-am re-

a relansa ideea de performanță,

ferit în materialele 
strucțiunile trimese 
toamnă (26 septembrie a.e.) cu puțin înainte de 
deschiderea cursurilor universitare. Aceste instrucțiuni 
precizau numărul de ore și de săptămini pe care 
cadrele didactice sint obligate să le efectueze în 
cadrul cluburilor, sprijinind nemijlocit activitatea de 
performanță, lată, însă, că și în cazul celor mai multi 
din cei SO de specialiști din invățămintul superior 
ieșean aceste instrucțiuni oficiale, ca și cele pre
cedente, sint tratate cu ușurință, ignorate, in unele 
cazuri, cu bună știință. Așa, nu se poate I

Părerea noastră este că în centrul universitar lași 
se poate face mult mai mult pentru aducerea per
formantei în prim plan, la nivelul spectaculoaselor 
realizări pe care municipiul și județul le au înregis
trat în toate domeniile de activitate. Pentru aceasta, 
insă, se face simtită nevoia unui alt stil de munca 
din partea conducătorilor de cluburi si a cadrelor 
didactice din perimetrul învățâmintului superior, un 
efort sincer și perseverent, izvorît din pasiune pentru 
sport, dar și din obligația de onoare de a ridica con 
tinuu ștacheta calității muncii desfășurate.

precedente, amintim aici de în- 
catedrelor de educație fizică în

ur.de


In meciul de baschet cu vozdovac,

ECHIPA RAPID A DAT O LECȚIE 
UNORA DINTRE FORMAȚIILE NOASTRE

' Nu exagerăm cu nimic afirmînd 
vă modul în care baschetbalistele 
de la Rapid au acționat în meciul 
cu Vozdovac Belgrad a constituit 
o adevărată lecție de combativita
te, de putere de luptă, de dragoste 
față de culorile clubului. în condi
țiile accidentării celei mai bune 
jucătoare (Gabriela Nicola) chiar 
în prima secundă de joc, ferovia
rele nu s-au descurajat (cum au 
făcut în uneia ocazii alte formații 
angajate în C.C.E. și Cupa cupe
lor), ba putem spune că s-au mo
bilizat și mai mult, entuziasmînd 
publicul prin abnegația cu care au 
luptat pentru fiecare minge în fața 
unor adversare de valoare interna
țională recunoscută (să amintim 
doar că Vozdovac a susținut, în 
primăvară, finala Cupei cupelor, în 
'compania echipei Spartak Lenin
grad). Ileana Gugiu (cu un aport 
în plus prin cele 33 de puncte în
scrise), Dorina Suliman, Anca Ra- 
eoviță. Doina Prăzaru, Ștefanla Ba
sarabia și Elena Nicolae-Ion au 
luptat pînă la epuizare pentru 
succesul echipei și, datorită excelen
tei lor evoluții, au izbutit să acu
muleze un avans de 20 de puncte.

Păcat, însă, că pe parcurs, mai

BOXERII DE LA METALUL BUCUREȘTI ÎNVINGĂTORI LA VIENA

5 MINUTE CU ANTRENURUL 
ION STOIANOVICI

Ne-a vizitat la redacție Ion Stoia- 
novici, antrenorul boxerilor de la 
Metalul București, întors recent de 
la’ Viena unde echipa sa a susținut 
un meci amical în compania pugiliș- 
tilor de la „Box Club Wien". Am fo
losit prilejul pentru o scurtă convor
bire pe care o redăm în cele ce ur
mează.

— Felicitări. Am auzit că ați cîști
gat cu 9—7. înseamnă că nu a fost 
tocmai ușor.

— Întîlnirea a fost echilibrată, din 
formația gazdelor făcînd parte patru 
campioni ai Austriei. E vorba de Pe
ter Weiss, pe care l-a învins Ivanciu 
Răducanu, Joseph Bachler învingăto
rul lui Valeriu Prodan, Franz Dor-

5 10 februarie, la Leningrad

REUNIUNEA COMITETULUI 
EXECUTIV A.E.B.A.

Intre 5 și 10 februarie va avea loc 
Ia Leningrad reuniunea Comitetului 
Executiv A.E.B.A. și a comisiilor 
sale. Ordinea de zi va fi următoarea: 
Raportul comisiilor (tehnică, arbitri, 
tineret, finanțe, medicală) ; In legă
tură cu cel de al III-lea campionat 
european de juniori : Probleme ale 
viitorului Congres ordinar A.E.B.A.; 
Stabilirea arbitrilor pentru C.E. de 
seniori de la Belgrad.

Din țara noastră vor participa 
Gheorghe Guriev, președintele F, R. 
Box, vicepreședinte al _ comitetului 
executiv A.E.B.A. și Cristea Petroșe- 
ncanu, secretarul general al F. R. 
Box, membru în comisia tehnică.

ATLEȚII GĂLĂȚENI 
VICTORIOȘI IN BULGARIA

Echipa de atletism a județului Ga
lați a participat recent, în Bulgaria, 
la tradiționala întrecere de cros „Ce
tatea Sumen", competiție aflată la a 
Vl-a ediție. Atlețil gălățeni au avut 
o comportare meritorie la această 
cursă internațională obțlr.Ind locul I 
pe echipe și eîțtiglnd trofeul. în piue, 
ei au mal cucerit trei locuri I prin 
Genoveva Modiga — junioare mici, 
Rafira Fița — senioare ți Gheerjhe 
Buruiană — juniori.

T. SIRIOPOL-coresp. jud

ÎN DIVIZIA A DE HOCHEI

DINAMO SI STEAUA. ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
7

(Urmare din pag. 1)

hochei curat. Și, pe fondul unor 
copilărești greșeli de apărare sau 
al unor neatenții de nepermis la 
jucători fruntași, golurile au 
început să cadă unul după altul. 
La un moment dat, se părea chiar 
că echipa din Miercurea Ciuc va 
repeta figura din etapa anterioară. 
La scorul de 8—5 pentru Dinamo, 
Osvath (S.C. Miercurea Ciuc) a 
scăpat singur spre poarta lui Ior
dan (care l-a înlocuit, după două 
reprize, pe Dumitraș), acesta din 
urmă a ezitat să iasă și numai 
printr-o mare șansă avantajul di- 
namoviștilor nu s-a redus la două 
goluri, așa încît bucureștenii au 
putut sprinta liniștiți spre victo
rie. Au marcat : Tureanu (4), Gh. 
Huțanu (2), Mihăilescu (2), Costea 
(2). Pană. Axinte, Malîliin și Bol- 
descu pentru Dinamo, respectiv 
Jere (2), Balo (1), Gali (2), Osvath 
(2) și Mikloș (1).

Au arbitrat bine M. Presneanu și 
A. Balint.

STEAUA — DUNĂREA 5—0 
(3—0, 1—0, 1—0). Partidă în care 
jucătorii bucureșteni, făcînd dovada 
unui plus de incisivitate în fazele 
de concretizare, au reușit să fructi
fice o parte din ocaziile pe care 
le-au avut. In schimb, echipa locală 
a ratat numeroase situații, astfel 

precis spre final, cinci dintre ju
cătoarele de bază (Racoviță, Suli
man, Prăzaru, Nicolae-Ion și Ba
sarabia) au trebuit să părăsească

RADIOGRAFIA MECIULUI
RAPID : Suliman (12 aruncări din 

acțiune — 4 reușite, 0 aruncări libe
re, 18 mingi cîștigate prin recuperări, 
intercepții, smulgeri etc.), Gugiu 
(25—13, 10—7, 8), Basarabia (2—2, 0, 4), 
Nicolae-Ion (5—2. 4—2, 4), Prăzaru 
(13—3, 6—3. 11), Tall (2—0, 0, 1), Ni
cola (1—1, 0, 0), Racoviță (5—2. 4—2, 
2). Aruncări din acțiune pe echipă: 
65—27 (41%). aruncări libere: 21—14 
(58%), 38 mingi recuperate, 12 mingi 
cîștigate, 21 mingi pierdute.

VOZDOVAC : Iovanovlci (13—5, 
4—2, 9). Ciurulici (18—7, 14—8, 8),
Vulicievici (1—0, 0, 0), Katici (4—1, 
0, 2), Boskovici (5—1, 2—2, 0), Djuri- 
sici (2—0, 0, 3), Krstici (2—0, 2—1, 4), 
Tanjevici (13—6, 12—7, 8). Aruncări 
din acțiune pe echipă : 58—20 (34%), 
aruncări libere : 34—18 (51%). 26
mingi recuperate, 8 mingi cîștigate, 
13 mingi pierdute.

terenul, deoarece comiseseră cite 
cinci greșeli personale. Descorrmle- 
tarea echipei a permis belgrăden- 
celor să refacă din handicap prin- 
tr-un presing disperat, căruia ulti
mele rezerve ale Rapidului (inclu- 

fer, care a cîștigat meciul cu Tudor 
Nicolae și Werner Rojik în fața că
ruia a pierdut Nicolae Nicolae. Poate 
că rezultatul ne-ar fi fost favorabil 
la un scor mai mare, dar gazdele 
ne-au rugat să nu susținem meciuri 
la categoriile semimuscă, muscă și 
semigrea, la care nu aveau reprezen
tanți. Fiind vorba doar de o întîlnire 
amicală, bineînțeles, am acceptat...

— Unde ați boxat ?
— Chiar în sala Box Clubului din 

Viena. O arenă de vreo 800 de locuri, 
intimă și elegantă.

— Ce pugiliști au adus puncte echi
pei Metalul ?

i— Iulian Lungu, Ivanciu Răducanu, 
Tudor Nicolae și Marin Constantines- 
cu au obținut victorii, aducîndu-ne 
cîte două puncte, iar Gheorghe Bă- 
dilă a realizat un meci egal, obți- 
nînd doar un punct. Important este 
că și noi și gazdele am fost mulțu
miți de rezultat. întreaga reuniune a 
fost spectaculoasă, pentru noi avînd 
și o. notă de inedit: la mijlocul galei, 
meciurile noastre, ale amatorilor s-au 
întrerupt și a avut loc o partidă de 
6 reprize între doi profesioniști, Posti 
din Austria și Trauwein din R.F.G. 
Să vă spun drept, băieții nu au fost 
prea încîntați de meseria pe care au 
demonstrat-o profesioniștii. A fost, 
cum spunem noi, o adevărată... bă
taie. Mult mai aplaudați de specta
tori au foșt pugiljștii amatori.

I-am mulțumit antrenorului Ion 
Stoianovici pentru relatare și i-am 
urat echipei said, Metalul București, 
noi succese.

Petre HENȚ

TELEX @ TELEX • TELEX • TELEX
In localitatea engleză Guildford s-au în- 
tllnit, în cadrul „Cupei ligii europene" 
la tenis de masă, selecționatele Suediei 
și Angliei. Oaspeții au obținut victoria 
eu scorul de 5—2.■
La Madrid au început Întrecerile fazei 
finale a Cupei europene de tenis pe te
ren acoperit, competiție la care participă 
selecționatele masculine ale R.F. a Ger
maniei, Italiei. Ungariei și Spaniei. In 
primul meci s-au întîlnit echipele Un
gariei și Italiei, victoria revenind cu 
scorul de 2—1 tenismenilor maghiari. 
ZugareHi l-a învins cu 6—1, 6—4 pe 
Baranyi, iar Taroczy a dispus cu 6—1, 
4—6, 7—5 de Barazutti. în partida de du
blu. decisivă pentru calificare, cuplul 
Taroczy — Machan a întrecut cu 4—6, 
6—4. 6—4. 3—6, 6—3 perechea Zugarelli 
— Dl Matteo, tn urma acestei victorii, 
reprezentativa Ungariei s-a calificat pen
tru finala competiției, în care va întîlnl 
pe clștigătoarea întîlniril dintre forma
țiile Spaniei șl R.F. a Germaniei.

Intr-o declarație făcută reprezentanți
lor presei australiene, cunoscutul tenl3- 
man John Newcombe a spus că la vi
itoarea ediție a „Cupei Davls", progra
mată In anul 1979, selecționata Australiei 
va putea juca din nou un rol important 
tn lupta anală. Newcombe a anunțat 
că el va juca tn echipa Australiei alături 

Duminică în Parcul sportiv Dinamo

Ă TREIA EDIȚIE Â DINAMOVIADEI DE CROS

siv Nicola, reintrată aproape intr-un 
picior) nu i-au putut face față.

Și așa, însă, Rapid a cîștigat cu 
68—58, deci cu o diferență de 10 
puncte care îi acordă șanse în în
tîlnirea retur care va avea loc la 
14 decembrie, Ia Belgrad.

Deasupra oricăror considerente, 
și indiferent de rezultatul final al 
partidei Rapid — Vozdovac, meciul 
de joi seară a fost o lecție pentru 
multe echipe, dar mai cu seamă 
pentru I.E.F.S. care, dacă lupta la 
fel, nu ar fi pierdut la un scor 
penibil (43—62) disputa cu Slavia 
Praga, chiar la București.

D. STANCULESCU

J. S. K. A. 
ÎN MECIUL

Fără îndoială, Ț.S.K.A. Moscova, 
campioana masculină de volei a 
U.R.S.S., pe care Dinamo București 
o va jntîlni duminică în C.C.E., a 
fost și’ rămîne una dintre cele mai 
puternice echipe de club din lume. 
Deținătoare a unui palmares impre
sionant în competițiile interne și, 
totodată, protagonistă a cîtorva edi
ții ale „Cupei campionilor euro
peni", ea a slujit adesea ca nucleu al 
naționalei sovietice, ale cărei succe
se pe plan mondial sînt bine cu
noscute.

Și acum, ca aproape întotdeauna, 
echipa lui Iuri Cesr.okov — cîndva 
un jucător de faimă, acum antre
nor — cuprinde nu mai puțin de 
șapte foști și actuali internaționali : 
Ciulak, Patkin, Astanin, Domani. 
Putiatov, Starunski. Borș. Alături 
de aceștia, foarte apropiați valoric 
sînt ceilalți 5 jucători din puterni
cul lot de care Ț.S.K.A. dispune la 
ora actuală : Polisciuk. Saiko, Vere- 
mejenko, Kovalev. Dorșov.

în recentul turneu pe care l-a 
efectuat în Cehoslovacia, precum și 
în cel din R.D. Germană (la care au 
fost invitate cîteva dintre cele mai 
puternice formații de club din lu
me), Ț.S.K.A. a obținut numai vic
torii, fiind considerată echipa cea 
măi completă și cea mai omogenă, 
într-adevăr, Cesnokov a reușit ceea 
ce rar se obține și anume un sextet 
cu... 12 titulari. înșiși dinamoviștii 
bucureșteni, a căror prezență la 
turneul din R.D. Germană a avut 
ca scop cunoașterea adversarei din 
C.C.E. și studierea stilului ei de joc, 
nu au putut trage niște concluzii 
clare, dat fiind faptul că Ț.S.K.A. 
a rulat tot timpul jucătorii, schim- 
bîndu-le chiar și posturile. De unde 
și concluzia — singura clară — că, 
împotriva voleibaliștilor moscoviți, 
poate spera un rezultat bun echipa

de redutabilul său coechipier Ken Hose
wall.■
Campionul mondial de ciclocros, belgia
nul Eric de Vlaeminck, a obținut cea 
de-a șasea victorie internațională tn 
acest sezon. El a cîștigat concursul des
fășurat în localitatea elvețiană Gansin- 
gen. fiind cronometrat pe distanța de 
21.700 km cu timpul de 48:57. Erie de 
Vlaeminck l-a întrecut, la sprint pe vest- 
germanul Rolf WolfshOht, clasat pe locul 
secund cu același timp.
•
După disputarea a 14 runde și a unor 
partide Întrerupte, tn campionatul unio
nal masculin de șah continuă să con
ducă marele maestru Mihail Tal cu 9 
p (1), urmat de Vasiukov 8’/, n (1> Și 
Muhin 8 p. tn runda a 14-a. Zilberstcin 
a cîștigat la Razuvaev. Partidele Bashi
rov — Șamkovici, Alburt — Muhin și 
Kuzmin — Jldkov s-au încheiat remiză. 
Celelalte șapte partide s-au întrerupt.■
La Praga s-a disputat returul meciului 
dintre echipa Plastika Mitra »i forma
ția bulgară Lokomotiv Plovdiv, conttnd 
pentru primul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin. Handba
listele cehoslovace au terminat învingă
toare eu scorul de 17—9 (T—S) ș! s-au 
califi jat pentru optimile de finală ale 
competiției. Tn primul joc. echipa bul
gară a cîștigat cu «corul de 10—8.

obișnuit în partidele de hochei : 
0—0. El a fost consemnat în întîl
nirea dintre AVÎNTUL GHEOR- 
GHENI și I.P.G.G. BUCUREȘTI, la 
capătul unui joc spectaculos, cu 
faze rapide alternînd la ambele 
porți și cu un portar - Gherghely 
(Avîntul Gheorgheni) în mare for-: 
mă. De notat că, cu 6 secunde îna
inte de finalul partidei, hocheistul 
bucureștean Constantineseu a scă
pat singur spre poarta adversă, 
dar Gherghely a salvat in extre
mis. A arbitrat bine cuplul Kedvesi 
— Ivănescu.

B. BALLO

treia ediții a Dinamoviadei de cros, 
întrecerile se vor disputa pe aleile 
parcului sportiv Dinamo, începînd 
de la ora 10, și vor aduce la start 
echipele reprezentative județene din 
asociațiile sportive Dinamo. în des
chiderea acestei competiții, elevii 
școlilor bucureștene din sectorul II 
se vor întrece în cadrul crosului 
„Tînărul dinamovist“.

POLIHRONIADE A REMIZAT CU VEROCZI
BELGRAD 8 (Agcrpres). — „Tro

feul campioanelor" la șah a con
tinuat la Vmjacka Banja (Iugosla
via) cu disputarea partidelor din 
runda a 6-a. Maestra româncă Eli- 
sabeta Polihroniade (cu piesele ne
gre) a remizat in 16 mutări cu una 
din liderele clasamentului, șahista 
maghiară Suzana Vercczi. Același 
rezultat a fost consemnat și în par
tidele Erenska — Eretova și Tim- 

DERBYUL TURULUI II AL C.C.E. LA VOLEI

MOSCOVA, FAVORITA 
CU DINAMO BUCUREȘTI
care va opune jucători de clasă și 
care va izbuti să se adapteze cu 
repeziciune la situațiile variate crea
te de aceștia pe parcursul jocului, 
în afara omogenității sale, Ț.S.K.A. 
se remarcă prin forța atacului (ca
racteristică definitorie a voleiului 
sovietic) și prin promptitudinea, si
guranța și agresivitatea blocajului, 
în virtutea acestor considerente am 
putea spune că echipa sovietică este 
favorita principală a competiției. Și 
nu putem să nu ne exprimăm regre
tul că pe de o parte sorții au ales 
pentru Dinamo București, chiar în 
această fază, un adversar atît de 
puternic și, pe de altă parte, că 
bucureștenii vor aborda dubla întîl
nire sub nivelul capacității lor reale, 
aceasta din cauza accidentării re- Aurelian BREBEANU

Proba feminină de coborîre din cadrul concursului internațional de schi 
„Prima zăpadă", de la Val d’lsere, a fost ciștigată de sportiva austriacă 
Anne Marie Proell (in imaginea noastră) in 1:27,94. Pe locurile următoare 
s-au clasat Jacqueline Rouvier (Franța) 1:28,29 și Ermgard Lukasser 

(Austria) 1:30,24.

NĂSTĂSE, RiliND, ÎN DRUM SPRE CliLME...
THE GUARDIAN
In ziarul britanic „THE GUAR

DIAN", ultima apariție a lui Ilie 
Năstase în capitala Angliei — in 
finalele pentru „Cupa Dewar"- din 
noiembrie — este subliniată in rin* * 
duri elogioase. Sub semnătura cro
nicarului său, David Gray, ziarul 
scrie, printre altele :

că nici după această partidă ea nu 
a reușit să marcheze vreun gol în 
fața propriilor ei susținători. Tre
buie totuși evidențiată forma bună 
a tînărului portar gălățean Gh. IIu- 
țan. Cele 5 goluri au fost realizate 
de: Popa, Kelemen, Varga, Ke- 
menesy și Fodorea.

întrecerile vor continua dumini
că dimineața.

★
MIERCUREA CIUC, 8 (prin te

lefon, de Ia corespondentul nostru).
în grupa B s-a înregistrat, în a- 

ceastă rundă, un rezultat puțin

Sfîrșitul acestei săptamîni pro
gramează în Capitală două intere
sante competiții de alergări în teren 
variat. Ieri am anunțat în ziarul 
nostru că duminică dimineața se va 
da startul, din fața Palatului Tele
foanelor. în tradiționalul cros dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie”.

Tot duminică dimineața, în orga
nizarea clubului Dinamo București 
se va desfășura finala celei de a

„Caracteristica surprizătoare a 
ultimei zile a lungului circuit și a 
anului londonez de tenis a consti
tuit-o faptul că ambii campioni- 
Ilie Năstase și Margaret Court, au 
jucat un tenis care a fost atît de 
proaspăt, inteligent și emoționant, 
încît acest eveniment, desfășurat la 
Royal Albert Hali, a atins punctul 
culminant al acestui sezon.

Năstase, un expert în arta de a 
satisface publicul, l-a învins pe 
Tom Gorman- jucător cu alură, ele
gant dar complet ortodox, intr-un 
stil care ar putea fi descris ca o 
efervescentă veselie

Marea trăsătură caracteristică a 
lui Năstase este că, de la război 
încoace, n-a mai fost nimeni căruia 
să-i placă atît de sincer și de vizi
bil să-și exercite măiestria. Năstase 
face ca un. joc de tenis reușit să 
pară un amuzament. El ride sau 
zîmbește cînd da lovituri minu-

MEDALIILE
Făcînd bilanțul participării spor

tivilor Cubei la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice, unde reprezentativa 
acestei țări a cucerit trei medalii 
de aur, ziarul „GRANMA" din Ha
vana scrie :

„Cine și-ar fi putut închipui că re
prezentanții noștri vor dobîndi ase
menea succese. De 50 de ani visăm 
la o asemenea medalie de aur, care 
din nefericire se lasă mereu aștep
tată. Și acum, după numai 13 ani 
de la victoria revoluției în țara 
noastră, visul a fost îndeplinit, de
pășind chiar toate așteptările. Spor
tul nostru a atins un nivel, care i-a 
permis să obțină trei medalii de 
aur. Explicația trebuie căutată în 
faptul că acești ultimi 13 ani nu au 
fost ani de așteptare ci de muncă în
cordată. în sistemul educativ și în 
conștiința oamenilor s-au produs 

mer — Wetstein. Celelalte trei par
tide ale rundei s-au întrerupt.

în clasament conduc Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) și Veroczi (Ungaria) 
cu 4 p și cîte o partidă întreruptă 
fiecare, urmate de Ivanka (Unga
ria) și Aleksandrin (U.R.S.S.) 3,5 
(1), Pihailici (Iugoslavia) 3 p (2), 
Elisabeta Polihroniade (România) 
2».’, p (1), Eretova (Cehoslovacia) 2p 
(1) etc.

9
cente și nerestabilirii complete a 
celor mai buni jucători ai săi.

Pentru a completa tabloul prezen
tării campioanei sovietice, trebuie 
să precizăm că ea a fost finalistă 
în primele 3 ediții ale C.C.E., cîști- 
gînd de două ori trofeul.

După Rapid București, moscoviții 
au cel mai bun palmares în C.C.E. : 
2 victorii, de alte două ori în fina
lă, o dată în sferturi și o dată în 
semifinală (în ultimele două cazuri, 
eliminată fiind de Rapid).

Anul acesta Ț.S.K.A. vizează ega- 
larea recordului giuleștean la vic
torii. Și tentativa începe mîine cînd, 
în postură de favorită, primește re
plica dinamoviștilor bucureșteni, a- 
nimați și ei de același gînd.

nate. Nu-și ascunde niciodată emo
țiile.

Ceilalți mari jucători moderni 
acționează diferit. Chiar cînd Laver 
și Rosewall au produs momente de
osebite, fețele lor au rămas încor
dat» și concentrate. Racheta valsa, 
dar jucătorul rămlnea tăcut. Lew 
Hoad a împărtășit abilitatea româ
nului de a dezlănțui imaginația dar 
i-a lipsit istețimea acestuia- capa
citatea de a se delecta, decimtn- 
du-și adversarul. Hoad s-a așteptat 
si domine prin forță.

CE ESTE UN
Definiția fotbalistului din punct 

de vedere sportiv o cunoaște toată 
lumea. Dar ce este un fotbalist din 
punct de vedere juridic, aceasta este 
o treabă greu de definit, deși tribu
nalul din Viena a încercat, de cu- 
rînd, să-i dea de capăt. Este fotba
listul o marfă ? Poate fi supus el 
regimului de vînzări și cumpărări ? 
După lege nici vorbă nu poate fi 
de așa ceva, dar după practică, ni
mic nu se opune la tot felul de 
combinații de acest gen.

..Procesul — după cum relatea
ză ziarul „Sovietski sport" din Mos
cova — nu a fost pornit, așa cum 
s-ar putea crede, de un fotbalist, ne
mulțumit, ci de echipa vest-germa- 
nă F.C. Niirenberg. care a acționat

OBLIGĂ...

schimbări. de structură. La bilanțul 
realizărilor noastre pe plan econo
mic și social trebuiesc adăugate și 
aceste trei medalii de aur, obținute 
numai datorită dezvoltării sportu
lui în rîndurile maselor populare.

Ediția olimpică „Miinchen 1972“ 
constituie un punct de plecare. în 
față se profilează încă de pe a- 
cum J.O. de Ia Montreal. Victorii
le se prețuiesc în raport cu efortu
rile depuse spre a le obține. Revo
luția din țara noastră slujește cau
za culturii și educației cetățenești, 
sportul fiind una din multiplele și 
importantele sale ipostaze".

RECENTA REUNIUNE A F.I.L.A.

IDEI REFORAAATOARE 
ÎN SPORTUL LUPTELOR
Recent, la Belgrad, cu ocazia des

fășurării tradiționalei competiții in
ternaționale de lupte greco-romane 
„Trofeul campionilor", organizată da 
federația de specialitate din Iugo
slavia, au avut loc și lucrările unor 
importante organisme ale forului in
ternațional (F.I.L.A.). Astfel, comisia 
de antrenori (președinte prof. Ion 
Corneanu) și cea de cercetări științi
fice au dezbătut, timp de două :Zle 
numeroase probleme, concluziile 
fiind supuse din nou discu
țiilor, într-o ședință comună la care 
au participat reprezentanți ai condu
cerii F.I.L.A., Milan Ercegan (Iugo
slavia) — președinte și Mihaj Matura 
(Ungaria) — vicepreședinte.

Asistînd la această a doua întru
nire a forului internațional și stind 
de vorbă cu noul președinte al 
F.I.L.A., ne-am putut da seama că 
majoritatea membrilor comisiilor a- 
minti’te precum și conducerea 
F.I.L.A. sînt de acord cu moderniza
rea sportului luptelor, prin introdu
cerea de reguli novatoare, inițiativă 
care se bucură, în primul rînd, de 
sprijinul președintelui forului inter
național, Milan Ercegan.

„Eu, ca și alți cîțiva membri ai 
conducerii F.I.L.A. sîntem hotărîți 
— ne declara Milan Ercegan — să 
aducem unele reforme în regulamen
tul acestui străvechi sport, care din 
cauza unor tendințe de conservato
rism nu progresează îndeajuns, nu 
ține pasul cu tehnica. Sînt unele re
guli în acest sport care frinează spec
taculozitatea și reduce dinamismul, 
făcînd — totodată — greu accesibilă 
marelui public înțelegerea regulamen
tului (n.n. — este vorba, în primul 
rînd, de așa-zisele puncte „rele" sau 
puncte „bune" care se dau sportivi
lor). O bună parte din concluziile co
misiilor vor fi prezentate ședinței 
biroului F.I.L.A. (1973 — Teheran), 
apoi vor fi supuse aprobării Congre
sului (1974 — Istanbul). Sperăm că 
prnă la urmă ideile noastre, ale re
formatorilor, vor învinge" — a con
chis președintele F.I.L.A.

Cele două comisii au dezbătut pro
bleme privind unele modificări ale 
regulamentului, majoritatea acestor 
propuneri fiind date spre experimen
tare unor federații naționale.

Dintre numeroasele propuneri mai 
interesante ni s-au părut acelea 
care se refereau la modificările re
gulamentului de concurs. S-a_ propus, 
de pildă, ca reprizele să aibă două 
minute, în loc de trei ; ca în , cazul 
cînd un procedeu tehnic inițiat pe 
suprafața de luptă a saltelei conti
nuă în afara ei, la maximum un me
tru distanță de linia cercului, dar 
unul dintre concurenți are o parte a 
corpului pe „terenul" de luptă, să se 
considere acțiunea valabilă ; pentru 
autotuș să nu se oprească meciul și 
să se acorde două puncte tehnice 
(pozitive) adversarului ; tușul să se 
acorde numai după patru secunde și 
nu după două ca în prezent; fixarea 
Ia parter a unul concurent, pe timp 
de 5 secunde, să fie recompensată cu 
5 p etc. Toate aceste noi reguli au 
fost aplicate, cu destul succes, la 
„Trofeul campionilor" din acest an.

Foarte mult s-a discutat asupra pa
sivității. S-a cerut celor două comi
sii să definească exact noțiunea de 
pasivitate, astfel interpretarea ei să

Năstase — cu zimbetul lui Sacha 
Distel — și-a fermecat suporterii, 
accelerînd la viteza maximă. La 
sfîrșit, sala Albert Hall răsuna ca 
în timpul marilor concerte. Mulți
mea s-a strîns în jurul vestiarelor 
ca și cind ar fi concertat Leonard 
Bernstein, Andre Previn, sau... Pa
ganini. Și ca la o chemare la ram
pă, el (n.n. Năstase) și Jimmy Con
nors au învins pe Andrew Pattison 
și Stephen Warboys, în finala de 
dublu.

FOTBALIST ?

în judecată pe W.S.K., cerînd mari 
despăgubiri bănești pentru fotbalis
tul Horst Blankenburg. obiect a 
foarte încurcate tranzacții materia
le, din care el nu s-a ales cu ni
mic.

Povestea a început în 1968, cînd 
Horst, pe atunci junior talentat, cu 
frumoase perspective, a fost angajat 
de F.C. Niirenberg. Pentru că „pro
prietarii" săi nu îndrăzneau să-1 
introducă de la îheeput în prima 
lor garnitură, au avut ideea de a-1 
lăsa să joace, timp de un an, la o 
echipă austriacă și au cerut lui 
W.S.K. suma de 10 000 mărci pentru 
această combinație.

Sezonul s-a sfîrșit cu mare suc
ces pentru jucătorul vest-german și 
de data aceasta, F.C. Niirenberg a 
cerut pentru prelungirea contractu
lui suma de 35 000 de mărci. Dar> 
nici afaceriștii din fotbalul aus
triac nu stau degeaba și — utilizînd 
o clauză nebuloasă din contract — 
au reușit să-1 vîndă pe Blanken
burg clubului Miinchen 1860 cu 
frumoasa sumă de 140 000 de mărci.

Vîndut, revîndut, speculat, ca o 
marfă oarecare, bietul Horst și-a 
văzut de treaba lui, jucînd fotbal. 
Cei ce au inițiat toată murdara afa
cere pe spinarea acestui tînăr de 
20' de ani, vor să-1 ia acum înapoi 
și acționează deschis în justiție, pu- 
nînd pe bieții judecători austrieci 
în fața delicatei probleme : „Ce 
este un fotbalist în lumea capita
lului ?“ 

nu mai fie Ia discreția arbitrilor. Tot 
la acest capitol s-a propus ca punc
tarea avertismentelor să se facă 
după un nou sistem, în așa fel încît 
un sportiv care conduce într-un meci 
cu 6 puncte diferență și adoptă o 
atitudine pasivă, avertismentele ce le 
va primi să a ti me greu în balanță, 
astfel ca el să simtă pericolul de a 
pierde meciul. Pentru primul avertis
ment adversarul să primească un. 
punct, pentru al' doilea două, pen
tru al treilea trei (deci se ajunge la 
egalitate), iar descalificarea, în ase
menea caz, să se dea după cel de al 
patrulea avertisment. Apoi, s-a pro
pus ca F.I.L.A. să acorde titluri in
ternaționale luptătorilor care obțin 
rezultate bune la J.O., campionate 
mondiale și _ europene, iar la marile 
competiții să se alcătuiască o listă a 
favoriților, astfel ca în primele două 
tururi să nu se întîinească între ei 
cei mai buni sportivi. Reprezentantul 
R. D. Germane a mai sugerat desfi
ințarea deciziei de egalitate și orga
nizarea întrecerilor pe grupe de ca
tegorii de greutate, pe zile, așa cum 
se procedează, de pildă, la haltere.

F.I.L.A. a aprobat ca, în luna iu
lie, să se organizeze la Hvar (Iugo
slavia) un curs de 8 zile de perfecțio
nare a antrenorilor și să se editeze 
cu regularitate (semestrial) buletinul 
F.I.L.A. (in conducerea acestei pu
blicații a fost ales și reprezentantul 
federației noastre, antrenorul emerit 
Ion Corneanu). Cele două organisme 
ale F.I.L.A. au fost însărcinate să 
găsească căile cele mai eficiente pen
tru popularizarea luptelor în rîndurile 
elevilor și să elaboreze un regula
ment pentru mini-lupte, ramură 
sportivă rezervată copiilor între 
8—11 ani.

In urma discuțiilor purtate și a- 
preciind, în același timp, opiniile 
multor conducători ai forului inter
național, credem că aceste idei refor
matoare vor învinge în disputa cu 
conservatorismul și că, în curînd, 
acest sport va reîntineri.

Toma RÂBȘAN

SCHIUL 
FRANCEZ 

CONTRAATACĂ
Nu numai Austria, dar și Frant4 

are serioase motive să fie nemul- 
țumită de rezultatele schiorilor la ul
timele J.O. de iarnă, de la Sap
poro. Mai mult chiar, echipa fran
ceză a fost pusă în situația ca în
tr-un singur ciclu olimpic de pa
tru ani (1968 Grenoble — 1972 Sap
poro) să înregistreze o senzațio
nală prăbușire de rezultate după 
retragerea lui Killy, Perillat și a 
surorilor Goitschel. Resursele și po
tențialul schiului francez sînt uri
așe. Primele măsuri, ca și în e- 
chipa Austriei, au fost de reorga
nizare administrativă metodică și 
tehnică a conducerii echipelor 
naționale.

UN CUPLU CELEBRU

Astfel, în locul lui Jean Beranger, 
demisionat și aspru criticat pentru 
„gestiunea Waterloo", la direcția 
tehnică a echipei naționale a fost 
chemat celebrul cuplu Jean Vuarnet 
— Georges Joubert. După cum se 
știe, Vuarnet, fost campion olimpic 
de coborîre la Squaw Valley în 
1960, a fost nu numai un mare 
sportiv, dar ți un inovator în ma
terie de tehnică. El ți actualul său 
coleg Joubert au studiat ți definit 
pozițiile aerodinamice de căutare de 
viteză (poziția „ou"). Pină anul tre
cut, Vuarnet a fost antrenorul e- 
chipei naționale italiene. Lui i se 
datorește afirmarea, „clanului" 
Thoeni și a unei echipe mari de vi
itori coborîtori.

Joubert este un cercetător. Pro
fesor la Universitatea din Grenoble, 
de mulți ani, împreună cu Vuarnet 
a pus schiul sub microscop, extră- 
gînd din observația schiului de 
competiție o tehnică și o metodă 
nouă, revoluționară, de practicare 
și învățare a schiului. Caracteristi
ca acestui cuplu este rigoarea ști
ințifică și spiritul activ, dinamic, 
inovator, atît în materie de teorie, 
cit și de pregătire practică. Ei nu 
plătesc nici un tribut obiceiurilor, 
tradițiilor de pregătire instalate la 
echipa pe care o preiau. Aduc me
tode noi, aduc logică, aduc pres
tigiul unor cariere afirmate.

CLEMENTA PENTRU 
BERNARD ORCEL

Dar Franța nu l-a rechemat nu
mai pe Vuarnet de peste hotare. 
Ea a apelat și la Gilbert Millord 
(fost campion mondial universitar 
de coborîre), fost antrenor al echi
pei Iranului (1960—1966) și al Ca
nadei (din 1968k

Gilbert Millord, numit prim an
trenor al echipei masculine, aiutat 
de profesorul de educație fizică 
Rene Meallet, a condus între 20 
septembrie și 1 octombrie 1972 un 
stagiu de pregătire fizică a națio
nalei la Aix-les-Bains, după care 
s-a trecut pe zăpadă.

Bernard Orcel, concurent eli
minat din echipă după Sapporo, a 
fost rechemat, acordîndu-i-se șansa 
de a dovedi marile sale calități

Pentru asanarea climatului de 
muncă și de înțelegere în națio
nala franceză, noua echipă de con
ducere și-a făcut debutul printr-un 
act de clemență și de înțelegere, 
act prin care vrea să-i dovedească 
buna credință și să-și fundamenteze 
recunoscuta exigență.

Mihai BÎRA
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