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ÎN ÎNȚÎMPINAREA 

ANIVERSĂRII 

REPUBLICII
PINÂ LA SFIRȘITUL ANULUI, 0 PRODUCȚIE 

SUPLIMENTARĂ UE
Exploatarea minieră Mahmudia se 

numără printre întreprinderile frun
tașe din județul Tuleea. Acum, cînd 
toate unitățile economice din țară ra
portează noi succese în producție, în 
cinstea aniversării Republicii, harni
cul colectiv de muncă de aici a. anun
țat îndeplinirea planului anual cu a- 
proape două luni mai devreme.

Tovarășul Gh. Rusu, inginer șef al 
exploatării, a făcut un scurt bilanț 
al realizărilor repurtate în întrecerea 
socialistă :

— în planul de producție pe acest 
an am avut de realizat 900 000 t cal
car siderurgic. Organizîndu-ne mai 
bine munca și utilizînd cu eficiență 
sporită mașinile și utilajele din do
tare, am reușit să extragem, peste 
sarcinile de plan, importante canti
tăți de calcar siderurgic. Pină la 30 
noiembrie s-a obținut o producție su
plimentară atingînd valoric cifra de 
2 milioane lei producție. A crescut 
de asemenea și productivitatea mun-

4,4 MILIOANE LEI
cii. Astfel, față de planul anual, pro
ductivitatea medie pe salariat a fo.t 
cu 2480 lei mai mare.

Și la prețul de cost am înregistrat 
economii suplimentare în valoare de 
60 000 lei. A vind în vedere succese'* 
de pînă acum și posibilitățile de va
lorificare superioară a tuturor rezer
velor de care dispunem, se preli
mina a se realiza un spor de produc
ție în valoare de 4.4 milioane lei. 
Totodată, intensificindu-Be eforturile, 
vom raporta o productivitate de S3 Olt 
Iei pe salariat iplanul anual fiind de 
82 080 lei) ți economii saplinseatare 
la prețul de cost în valoare de 
lei. Aceste rezultate ne vor 
ca și in anul ce vine să realizăm în
semnate sporuri de producție, con
diție esențială in indeplinirea actua
lului cincinal in patru ani ă rană- 
tate.

„PosL<r<fia- a organixat întreceri de 
tens ce șl »a?.. dotate cu „Cupa 
30 Deeern&rie*. La teris de masâ pe 

seniori s-a clasat La- 
dislau Mczc9, la juniori Marian 
Munteasu. iar Ia țab-se&:ori Ștefan
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NUMEROASE ÎNTRECERI LA TG. MLREȘ SCeEL Bcrece

Tn cinstea aniversării Republic::, 
la Tg. Mureș, ca de altfel in întregul 
județ, se desfășoară numeroase ma
nifestări sportive la care participă 
sute și mii de concurenți.

Comitetul municipal U.T 
Mureș a organizat o competiție 
volei, cu participarea a 14 echipe (7 
de băieți și tot atîtea de fete). Ir. ul
tima etapă a concursului s-au înre
gistrat următoarele rezultate : la fete: 
Grupul școlar comercial — Uceul 
nr 4 2—1 1 Liceul Agricol — Grutr.il 
școlar sanitar 2—0 ; Liceul Papin—

U.T.C. Tg. 
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ASTĂZI, PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ÎNTÎLNIRILE DE LA BACĂU, BUCUREȘTI Șl PITEȘTI
DOMINA PROGRAMUL ZILEI

Ultimele două etape ! Probabil că 
acum, cînd lupta s-a încins vom în
registra multe mutații în clasament. 
Iar această penultimă etapă, de astăzi, 
Înaintea acordului final, de joi, oferă 
cîteva partide interesante pentru cla
sament. dar și pentru „culorile du
minicii*. După duminica surprizelor 
din Cupă, astăzi ne putem aștepta la 
cîteva rezultate care să răstoarne 
calculele teoretice aceasta cu atît 
mai mult cu cît trebuie să avem în 
vedere terenurile grele și marile am
biții din orice final de stagiune. Ca
re ar putea fi aceste rezultate sur
priză in stare să zdruncine clasamen
tul ? Să privim etapa !...

Derbyul zilei se joacă _ pe malul 
Bistriței, unde liderul, Dinamo ar
ma: cu ambiții majore, va încerca să 
r.u piardă în fața lui Dembrovschi, 
Rugiubei, Ghiță. Va fi, probabil, un 

ofensiv, fapt ce face posibil orice 
rezultat. Meci de tradiție și la Pi
tești. unde campionii bîntuiți de 
-accidentări, primesc vizita ra- 
pi di ști lor neînvinși de atîta vreme, în 
camatcnat, în meciurile internaționale 
ș-, chiar it... Cupă, duminică, la Si
naia. Aparent, meciul are cea mal 
ridicată cotă valorică, întîlnindu-se 
tint ricana ți deținătoarea cupei. De 
n-ar fi doar aparent un joc de ți- 
nută!—

Partide dificile și pentru cele două 
teamuri din „Valea Lanternei'*. Pen
tru că, deși joacă acasă, ultima cla
sată, Sportul studențesc, va avea în 
C.F.B. Cluj un adversar mai mult 
decît dificil, harnicii elevi ai docto
rului Rădulescu fiind, fără doar și 
poate, marea revelație a acestei sta
giuni. Iar cealaltă echipă în sufe
rință, C.S.M. Reșița, va juca pe li
toral, acolo unde Farul știe prea bine 
că atacul său i-a adus prea multe 
necazuri în ultima vreme, după un 
început atît de frumos. Reinhardt va 
face, probabil, tot ce-i cu 

a

PARTIDELE CELEI
STEAUA
SPORTUL STUDENȚESC
FARUL
„U" CLUJ
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SPORT CLUB BACÂU
F. C. ARGEȘ

DE A XIV a ETAPE
— PETROLUL (stadion „23 August")
— C.F.R. Cluj (stadion Republicii)
— C.S.M. REȘIȚA
— STEAGUL ROȘU
— JIUL
— U.T.A.
— DINAMO
— RAPID

CUM SlNT FOLOSITE SĂLILE DE SPORT?

la 6 diaiieața
seniorii • Cît costă Șl CU 6 BENEFICIARI OCAZIONALI

un antrenament pe
de popice care vegetează • „Nu prea sînt cereri 

dar nici nu prea închiriem!“

putință 
mai recu-

Toate meciurile vor începe la

pentru un punct, pentru 
pera din proviziile risi
pite acasă. Dar Hașoti 
Știe și el prea bine a- 
cest lucru...

Două întreceri echili
brate se anunță la Bucu
rești, acolo unde echipa 
care se gîndește șl ea 
la titlu. Steaua, va în
cerca să sprinteze ele
gant în fața Petrolului, 
și la Cluj, unde, marea 
decepție a acestui sezon, 
„U“, va primi replica 
Steagului roșu. Duelu
rile acestea capătă un 
echilibru teoretic în plus 
pentru că Petrolul s-a 
dovedit o echipă solidă 
în deplasări și Ion Con
stantin n-a uitat că a 
făcut o tușă lungă la 
Steaua; Iar Ia Cluj, 
pentru că brașovenii vin 
după o înfrîngere sufe
rit pe teren propriu, 
ceea ce presupune un 
orgoliu rănit, pentru o 
echipă care a fost cînd- 
va lider. Celelalte jocuri 
ale etapei, A. S. Armata 
Tg. Mureș—Jiul și Uni
versitatea Craiova — 
U.T.A. nu ridică, parcă, 
prea multe probleme 
pentru gazde în lumina 
ultimelor rezultate di
recte. Dar, nu-i exclus 
ca tocmai cînd viața 
pare mai ușoară pentru 
gazde, să se producă o 
surpriză. Pentru că Jiul 
are datorii pentru evolu
țiile sale din deplasare, iar arădenii 
știu că studenții sînt tare necăjiți 
după cele pățite duminică, în Cupă, 
în fața unei divizionare B, și-și vor

■ ■ ■

Steaua și

s-au încheiat

Xi

ULTIMEI ETAPE LA VOLEI FEMININ

din 
se-

jumătate de sală? • O areaâ

ne p

Coir. ANTONESCU

Helga Bogdan (nr. 12) fina'.

DINAMO — UNIVERSITATEA 3—0

MEDICINA 3—1I.E.F.S.

bucurestene, 
A ciștigat 
14, 3).

în cea de a doua partidă, într-un 
adevărat derby studențesc, s-au în- 
tilnit tot două formații 
I.E.F.S. si Medicina.
I.E.F.S. CU 3—1 (—7, 8,

Aseară, în sala Dinamo dm Ca
pitală s-au desfășurat două întilniri 
feminine de volei, contind pentru 
ultima etapă a turului campiona- 

. tului național.

— ar trebui sa 
conducerii clubul

A.r fi păcat ca 
reprezentanta u

Continuind anche 
Vind folosirea interi 
a marilor săli din Ca 
hotârit să petrecem o 
complexul sport: 
unde — nu cu m 
— s-au încheiat
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DOUA PARTIDE IN AVANPREMIERA

în prima s-au întîlnit echipele 
bucurestene Dinamo și Universita
tea. Net superioare în toate com
partimentele, dinamovistele (care au 
folosit întregul lot, mai puțin pe 
Mariana Popescu) s-au impus în 
trei seturi ; 3—0 (1, 5, 4) în mai 
puțin de o oră și după un joc de 
slab nivel tehnic și spectacular.

Și cu această ocazie studentele 
au dovedit că alcătuiesc un team 
slab, cu un lot care, cu cîteva ex
cepții. este departe de cerințele pri
mului eșalon. Această ultimă și us
turătoare înfrîngere (este drept că 
fără aportul unei jucătoare de bază, 
Ileana Dulău, accidentată după pri
mele schimburi de mingi) din ac
tualul tur — după o evoluție peni-

bilă 
atit 
ției. 
pă, 
centru universitar, 
prima scenă a diviziei naponaie oe 
volei.

Cu victoria de aseară, dinamo- 
vistele se instalează autoritar pe lo
cul 3 în clasament, în imediata ve
cinătate a celor „două mari- — Ra
pid București și Penicilina Iași — 
fapt ce le va permite să atace cu 
mai mult optimism și încredere 
partidele din retur.

Meciul a fost condus bine de că
tre arbitrii bucureșteni A. Dragomir 
și Ov. Georgescu.

Iulian COSTINIU

Ionescu cîteva 
iră cu „secre
ție numeroase : 

—Această problemă nc preocupă 
fearte mult și 'răulăm să atragem 
spre handbal un număr cit mai 
mare *e mpii. După cum vedeți 

u «Ur cifra se „subțiază** 
mai ales in timpul iernii, din 
orelor nepotrivite pe care le 
U dispoziție pentru antrena- 

_ . Dacă lecția începe la ora 6. 
fiii trebuie să se trezească cel 
mai târzia La 5. lacru nu prea sun
ata aici pentru un adult. Aceasta 
esae. de altfel, sinrura problemă 

■A pe care ne-o ridică se
cere. iar rezolvarea ei poate 
ci priatr-o sui bună ințele- 
m partea efebului Construe- 
m a cărai administrare se

Petrolul, din nou față-n față. Iată un „moment" dintr-un joc precedent: 
in duel Mierluț și lordănescu

lua toate măsurile de siguranță. In
tr-un cuvînt, o etapă echilibrată, în 
care se pot întîmpia foarte, foarte 
multe așa după cum s-ar putea să nu 
se întîmple nimic senzațional... IERI, IN CAMPIONATELE

AZI, LA GALATI

CAMPIONATULUI

Imagine din meciul

în „cupa olimpia" RfZUlTATf REMARCABILE

întrecerile la pro- 
pușcă cu aer comprimat 
competiției inaugurale a 
de sa„-. la tir. „Cupa Olimpia*, 
de trăgători fruntași prezențl 
k întrecere organizată in cins- 

a 2S-a aniversări a pro- 
au reușit rezultate 

rare de recordurile 
dominat concurenta 

la fete sportivele de 
rmerui zilei a los» 

Steaua. Hie

re- 
un 
tv-

DE BASCHET
digputat in Capitală pa-

*. campionat lor

UN TRADITIONAL DERBY ALa

de hochei: DINAM O-STEAUA

„focuri" a realizat 385 p, ceea ce 
prezintă un rezultat remarcabil, la 
punct de recordul țării. In proba 
minină, trofeul a revenit dinamovisțvl 
Ioana Șerbănescu cu un rezultat bun. 
379 p, la trei puncte de punctajul ma
xim obținut vreodată la noi în țară.

La proba de pistol, după prima zi 
conduce un concurent din eșalonul se
cund, Gheorghe Neacșu (Dinamo), care 
cu un record personal (379 din 400 
posibile) a reușit să depășească o se
rie de pistolari din lot, favor iți indis
cutabili după calculul hirtiei. Printre 
învinșii lui Neacșu se numără Giuș- 

Feciorescu, Tripșa și Roșea, tră
gători de prima mină.

Iată rezultatele probei de pușcă cu 
aer comprimat 40 focuri: seniori ; 1. 
L Codreanu 385 p. 2. P. Șandor 374 p 
■■ambii de Ia Steaua), - ---- - ;
namo) 372 p. 4. M.
372 p. 5. M. Ferecatu (Dinamo) 371 p; 
senioare : Ioana Șerbănescu 379 p.
L irfar-.-a Tomescu 375 p. 3. Veronica 
S’-rce 373 p. 4. Mariana Feodot 371 p 
flote de la Dinamo), 5. Edda Baia 
ZEFSi p ; juniori : 1. Al. Cornel

<Sttaaa> XI p. 2- S. Cucii (Dinamo) 
p. X T- A-bert! (Dinamo) 357 p ;

: 1. Dumitra Matei 378 p. 2. 
riidor^câ 347 p. 3. Anca Iuga 
^ate de La Dinamo).
rtte se Inrtieir azi, cu proba

Toma RABȘAN

3. E. Satala (Di- 
Marin (Metalul)

Aseară s-au <" . ... p 
tru meciuri din cadrul catehizări ter 

..naționale de baschet. Iată rezultatele si 
cîteva detalii de la aceste partide :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
STRUCȚORUL BUCUREȘTI (li) 
(29—15). Deși studentele au ci,: 
o diferență de 16 puncte, meciul 
fost o simplă formalitate pentru 
vingătoare.' Elevele antrenorului ___
Costescu, în formă bună, și-au impus 
aproape permanent superioritatea teh
nică și tactică. Au marcat : Szabados 
20, Ciocan 11, Savu 10, Stănoiu 8, Ca
potă 2, Demetrescu 4, Predescu 3 șl 
Boca 1 pentru Politehnica, respectiv 
Ivanovici 3, Gugu 7, Godeanu 10, Pe- 
treanu 6, Seifert 4, Barabas 9 și Po
pescu 6.

RAPID — I.E.F.S. (m) 75—43. (41—23). 
Baschetbaliștii de la Rapid au Jucat 
foarte bine, dominînd — cu excepția 
primelor minute — categoric jocul. Ei 
au avut în permanență inițiativa, con
ducted te majoritatea timpului la di
ferență mare de scor. Studenții și-au 
bazat acțiunile ofensive pe aruncări de 
la distanță și semidistanță, dar aproa
pe toți componenții echipei n-au fost 
„în mînă“. Au marcat : Vintilă 10, Stă- 
nescu 8, Tursugian 9, Popescu 28, Pre- 
dulea 2, Vlădescu 18 pentru Rapid, 
respectiv Roman 3, L. Molnar 2, Bra- 
boveanu 16, Dochia 4, A. Molnar 2, Ber- 
ceanu 8, Naghi 2, Cernat 8 și Ciucurel 
3. Au arbitrat bine M. Rizea șl Em. 
Niculescu,

POLITEHNICA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA CLUJ (m) 65-64 (39—39).

VOINȚA BUCUREȘTI — FARUL CON
STANȚA (m) 41—44 (17—23),

CON-
61—45 

ciștigat la 
l nu a 

in
ch.

oe ana pane 
ă cu preten- 
-ste a fi încă 
i“. în special

MARK SPITZ
ȘI AL DOILEA CEC?

Talentul din bazin nu este egal cu cel de pe scenă

er car. Mark Spitz, care a cules la Miinchen mai 
oricine vreodată la o singură ediție a Jocurilor Olim- 
rea aver.mră a transformării celebrității sale în bani 

arum pe topoganul foarte periculos la capătul căruia 
să vadă prelucrate — p.- n mijloacele alchimiei moderne — cele 

■e medalii de aur ale sale in dolari de hîrtie. De curînd. Mark Spitz 
itr-o primă emisiune televizată, alături de vestitul comic ame- 
Hope Ce va :eși ain această tentativă, rămîne de văzut.

orice caz. în memoria opiniei 
ce este încă viu eșecul expe- 

sirrtliare pe care a facut-o 
onul mondial de box la 
categoriile Joe Frazier. Și 

a a crezut că își poate valo- 
ca faima sportivă, alcătuind o 
hestră de jazz proprie și încer- 

dndu-și puterile ca solist vocal sau 
cu chitara în mină. După cum ne 
amintim, în Europa, cu prilejul 
turneului său. prea puțină lume s-a 
arătat dispusă să-1 asculte cîntînd 
in falset pe supercampionul grei
lor. tar unul dintre impresarii săi. 
care miza pe încasări formidabile, 
a fost chiar nevoit să se declare 
în stare de faliment.

tul său, în spectacolul televizat al 
lui Bob Hope, studentul în stoma
tologie nu a reușit să convingă pe 
nimeni despre presupusele sale ta
lente scenice. Cotidianul New 
York News a scris chiar cu mult 
sarcasm : ,’Performanțele actoricești 
ale lui Spitz sînt la fel de dure
roase ca două vizite la dentist".

în general, presa nu l-a mena
jat deloc. Iată cum se exprimă, 
de pildă, cronicarul lui „New York 
Post" : ,,De data aceasta ne-a fost 
vindut, ca marfă bună de digerat, 
un talent sportiv care în lupta bru
tală pentru 
fi mai bine 
editorialists

publicitate ar fi putut 
manipulat". Iar celebra 

Marylin Beck, din
INTRE ȘAMPANIE Șl FIERTURA FADA Victor BANCIULESCU

Dinamo — Steaua, disputat in turul doi al campionatului, la București, și încheiat cu retul
tatul de 2—2.

Va cunoaște oare, Mark Spitz 
același eșec ? In orice caz, la debu- {Continuare In pag. a la)
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Lui ILIE NASTASE
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HORAȚIU!
Gh. DUMITRU

5* nouă

Mircea TUDORANRIVALUL LUI PANTURU

care 
pașii 
dan-

această 
sportului ac- 
asfalt „tenis" 
elevii în re- 
cărțile și ca-

DE NECREZUT...

de Tii: de 
ultimii ani 
de răsunet 

ti frumoasa

x

5 a O t

Nu e vorba de Quintus Horatius Flac- 
cus, poetul ; și nici de vreunul dintre 
cei trei frați Horatius care, sub domnia 
lui Tullus Hostilius, după cum poves
tește Tit-Liviu, au luptat pentru Roma 
împotriva celor trei curiați, campionii 
orașului Alba ; și nici de Horatius 
Codes, romanul care s-a opus singur 
armatelor regelui etrusc Porsena.

Este vorba de alt campion căruia, cu 
ani în urmă, altcineva i-a închinat tot 
în aceste pagini un „portret cu ramă". 
Kaniă aurită pentru un sportiv cu inimă 
mare, unul din acei campioni din spița 
celor care n-au avut în sport o prezența 
efemeră.

Am încercat să-i iac lui Horațiu Nico- 
lau. voleibalistul, căci despre el e vorba, 
portretul de jucător și antrenor. N-am 
reușit. Biografia lui sportivă este vastă. 
Joacă volei de performanță de la 19 am. 
în 1952 a fost pentru prima dată în lotul 
național, prezent la pregătirile pentru 
campionatul mondial din- acel an, de Ia 
Moscova. Doi ani mai tîrziu, debuta în 
echipa națională, cu prilejul unui turneu 
disputat la Praga. A jucat de 332 de ori 
în reprezentativa României ’ De 332 de 
ori ’ Marile performanțe se înșiră ca 
mărgelele pe ață : de 10 ori campion al 
țării cu Rapidul anilor de glorie ; iîști- 
gător, tot cu Rapid, al „Cupei campioni
lor europeni" în 1961, 1963 și 1965; vice- 
campion al lumii în 1956 (Paris) și 1362 
(Praga) ; campion al Europei în 1963 
(București); pe locul secund in întrece
rile continentale din 1955 (București) și 
1958 (Praga) ; a făcut pante din echipa 
care a cucerit campionatul mondial uni-

versitar in 1957 și 1961. In 1967 și 196®. a 
jucat și a antrenat pe Brabo Anvers, cu 
care a cucerit ele două ori campionatul 
Belgiei ; în 1969 și 1970 a apărat culo
rile echipei A.S.U. Bruxelles, cîștigînd 
„Cupa Belgiei"; din 1969 pină în 1971 a 
pregătit naționala Belgiei cucerind de 
două ori „Cupa primăverii", competiție 
la care participă toate țările din occi
dentul Europei.

Pentru a încheia, din nou cîteva date : 
absolvent al I.C.F. în 1956; a jucat a- 
proape 900 de meciuri in campionatul 
intern, dintre care 850 în echipa Rap’d, 
marea Iui dragoste. Firește, maestru 
emerit al sportului.

Atîtea titluri, cupe, victorii și cifre te 
copleșesc. Ele reprezintă mai bine de 20 
de ani de sport, de performantă, mii 
și mii de ore de antrenament, antrena
ment sever, necruțător, aspru, fără 
menajamente.

De 20 de ani despre Horațiu Nicolau se 
vorbește la superlativ. O dată încheiat 
contractul din Belgia, a revenit aca'să. 
N-a stat la gura sobei, depănînd amin
tiri, ci a preferat nu numai să antre
neze, ci să și joace în continuare. La 
Progresul. La 39 de ani. este decanul de 
vîrstă al jucătorilor noștri. Și nu este 
un voleibalist care ocupă doar un loc 
intr-o echipă, ci e sufletul formației din 
str. Dr. Staicovici. „Atmosfera (..A din 
sală a fost (...) schimbată de străduințele 
și bombele lui Nicolau care la aproaoe 
40 de ani insistă să ofere o pildă de dă
ruire colegilor săi mai tineri", se scria 
despre el zilele trecute în „Sportul".

^ui Horațiu Nicolau. sportiv de excep
ție, aceste rînduri, adunate într-un bu
chet omagial.

NU A MAL FOST GALBEN

Și cerul nu a mai fost galben. 
Bulgări de soare se sparg 
De poarta inimilor, 
Lovindu-ne cu pinteni de aramă. 
Coroana din fir de marama, 
Crainicul zorilor și-nclină 
Cind apriga luptă te poartă, 
Spre culmi de lumină.
in ochiuri de apă pierdute 
Ne intilnim pe noi și pe tine,
Pe cei care-au fost și pe cel care vine. 
Măsura-mplinirii în noapte s-aprinde 
Ca lacrima trudei, care cuprinde 
Aiitea victorii. Legenda-ți se țese
Din caier de umbre si drumuri de astru, 
Spre noi cerul se-arată albastru.

O fotografie de album : reprezen
tativa României cîștigă titlul de 
campioană a Europei. Pe podium, 
căpitanul echipei — Horațiu Ni- 

colau. Era în octombrie 1963...

S-A RETRAS COMPLET

Foto : Paul ROMOȘAN

STIATI CA
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meciul de rugby dintre echipele 
giene Jambes și BUC s-a încheiat 
scorul de... 168-0 ? Și, totuși, nu
vorba de un record în materie. In 
în Anglia, într-un meci inter-șc 
cincisprezecele lui „Schools Ratford- a 
învins cu scorul de ...214-0 formația 
..Hills •Court". Și asta, in condițiile cind 
încercarea era evaluată cu trei puncte, 
și nu cu patru, ca acum.

...după li ani de activitate competițio- 
nală, înotătoarea australiană Karin Mo
ras. fostă recordmană mondială la 400 
și 800, s-a decis sâ abandoneze Înotul 
de oerformanță, argumentînd că este 
prea bătrînă ? Karin Moras a împlinit 
în iunie... 18 ani !

O figură cunoscută 
italianul Eugenio Monti — unul din ri- 
valii (și prietenii) lui Panțuru — a decis 
să se retragă complet din viața sportivă. 
După o laborioasă activitate pe pistele 
de gheață pe care a cules — ca să nu 
amintim decit marile succese — șase me
dalii olimpice dintre care două de aur, 
Monti a anunțat, mai întîi, că nu va mai 
lua startul în concursuri. I s-a făcut 
propunerea să devină antrenorul lotului 
reprezentativ al Italiei și a acceptat, con- 
ducindu-i pe boberii peninsulari la Sap
poro. Dar, la începutul acestui sezon, 
el s-a hotărît să părăsească cu totul 
spdrtul care i-a adus atîtea satisfacții.

Rugat să continue activitatea de pre
gătire a boberilor din „squadra azzurra", 
Monti a declarat : „Sportul este 
frumos pentru cine ii face. Cind il 
vesti de pe margine, credeți-mă, r.u 
atit de plăcut. Și cum eu nu mai 
in stare să țin volanul bobuli 
bine cred să plec cu totul 
totuși unii tineri vor 
să-mi ceară sfatul, ii 
cere". în continuare, 
precizeze că are inert 
său Aldo d’Andrea. „E an 
merge tare, nu se teme și 
deveni un mare campion, 
rența a crescut extraordinar de 
în acest sport".

Do. □ c este adevărat : llie Năstase s-a căsătorit. Aleasa inimii 
lui este Dominique Grazia, al cărei nume, după cum vedeți, pare o ilus
trare a infaț să' e sau., vice-versa. Căsătoria a avut loc, joi, la Bru
xelles.

Sutele
'e-a oferit in 
victoriile sole 
și de tinăra

Foote co u 
de cmorociune. I 
cu eleaonțo. otit

admiratori și admi-atoare, cărora llie Năstase 
otitea satisfacții prin jocul său strălucit și prin 
mondial, vor. fi și acum alături de llie Năstas; 
lui soție, unnd'i-le fericire deplir.ă.

e e admiratoare vor vărsa o lacrimă și vor trăi o clipă 
Dol numai o clipă. Sportul le-a învâțet să primească 

victoriile, cit și... infrîngerile.

PE STADION Șl PE STRADĂ

și ne facem noi speranțe, pentru 
viitor.

Puține discipline au robit vreo
dată la noi atît de spontan și de
plin, lumea sportului. Mingile a- 
cestea grațioase, albe sau galbene, 
trimise cu măiestrie, peste fileul te
renurilor de zgură, iarbă, ciment 
sau material plastic, parcurg cu ini
mile noastre arabescuri tulbură
toare.

Jocul regilor și al nobilimii cîndva 
— jeu de paume — a devenit as
tăzi bucuria simplă, fremătătoare 
și democratică a mulțimilor înse
tate de miracol și neprevăzut.

Cei care i-am intuit mai de mult 
frumusețea, sîntem acum bucuroși 
și mîndri și ne întrebăm în șoaptă, 
cînd vor veni zile asemănătoare și 
pentru o altă neînțeleasă magie A 
mișcării — schiul. Ion Țiriac care 
le-a practicat pe amîndouă, ne va 
înțelege.

Da, este ,de necrezut cum o minge 
mică, rotundă, doi oameni talentați 
și pătimași, cu rachetele lor ca niște 
ghitare moderne, au sucit capul »a- 
sionaților de sport din țara noastră.

Ai spune, dacă n-ai ști că hu-i 
așa. hipnotism în masă. Și chiar de 
ar fi așa, ce ne supără ? Măcar dă 
ne-am hipnotiza milioane de oa
meni pentru frumusețea și înțelep
ciunea sportului.

Dar, nu numai din tribune sau 
la televizor. Rachetele dăruite zîm- 
bind ne sub murtată 
înseamnă mai mult 
unui răspuns corect, 
vitație pe teren.

Și care dintre noi
vitația finaliștilor Cupei Dăvis? Te
nisul este prea frumos, ca indră- 
gindu-1 să nu-i rămînem credincioși, 
nu o zi, nu un an, ci viața întrea
gă !...

M-am îndrăgostit de tenis în anii 
peregrinărilor clujene, cind în 
romanticul parc Babeș alergam 
năuci și fericiți după niște mingi 
care porneau pe orbite neprevăzute.

Descoperisem, fără să ne dăm 
seama, o voluptate și o nouă lume 
de mișcare și eram încîritați că 
„jucînd“ tenis, scăpăm de un an
trenament de pregătire fizică mati
nală.

Dar, cine ar fi gîndit vreodată 
că, peste ani, vom deveni pasiona- 
ții și exaltații acestui joc pur, 
seamănă atît de mult prin 
pe care-i fac jucătorii, cu arta 
sântă a tangoului ?

Se știe cui datorăm 
„nebunie" în lumea 
tual. Copiii joacă pe 
cu mingi de celuloid, 
creație își transformă 
ietele în rachete, foștii sportivi își 
păstrează suplețea și bucuria de 
mișcare jucînd tenisul lui Țiri și 
Iile.

De la notițe și scurte cronici 
despre tenis, ziarul „Sportul" a 
trecut la pagini întregi. Cartea în 
mare tiraj despre Cupa Davis și 
drumul spre ea, s-a epuizat într-o 
săptămînă. Televiziunea ne ține în
cordați zile și nopți, în fața ecra
nelor, purtîndu-ne prin toate țările 
lumii.

Termeni de regulament și 
miri de orașe și stadioane 
devenit tot atît de familiare, 
cele din lumsa fotbalului.

Printre cei mai buni din lume. 
De trei ori finaliști în Cupa Davis. 
Victorii la Roland Garros, 
don, Forest 
nilor !

Nu, nu-i 
nit sportul 
drăgit și ne mîndrim cu toții de 
victoriile lui. Suferim la infrîngeri

>

a

beî- 
cu 

este 
tas*.

pîrtiilor de bob,

e echipa asta
Al. H.

cînd
Va Ieri u CHIOSE o

campionatului 
echipa Școlii 
s-a aflat în

celor care aderă la ea rămîne, to
tuși mic. Oare nu merită să fie 
luată în seamă și generalizată ?

Baschetbalistele de la Rapid Bucu
rești, îmbrăcate in frumoase taioare, 
surid obiectivului aparatului de foto
grafiat. Să recunoaștem, eleganta 
lor poate stîrni invidii...

Foto : Ion MIHAICA

fiecare m- 
dîncolo de pe- 

le sălilor 
•estimen- 
modemă 

i noutate 
edu-

ÎNSEMNĂRI DE IAIHALA ȘAHIȘTILOR
COINCIDENȚE imposibil de pre

văzut, ies la iveală dacă vom com
para tragerea la sorți, efectuată îna
intea începerii turneului final al 
campionatului național de șah. ș 
rezultatele de la sfîrșitul întreceri'. 
Astfel, Partos a scos din urnă pri 
mul loc pe tabela de concurs s 
s-a clasat PRIMUL (el ciștigă a 36-a 
finală a campionatului la virsta de 
36 de ani); Vaisman — locul 12 
s-a clasat al 12-lea ; Rotaru — 1 
6 și a făcut 6 puncte; in sf 
Follert — locul 17 și... a pie 
17 partide.

Mai îndrăznește cineva să 
că șahul nu este un joc... 
matic.

* -

_1 c —11. 0-0

victorii j,
*0-71.

mate- ă în

Hills. TurSeele

★
SUPERLATIVE Cele 

— 10; 
Fol Iert 
: Miti-

C1TEVA 
mai multe victorii : Ghițescu ■ 
cele mai multe infrîngeri: ] 
17 ; cele mai multe remize : 
telu și Nacht — cite 14; cea mai 
lungă serie de victorii : Ghițescu. 
Ciocâltea, Ghinda și Neamțu - 
la rînd ; de infrîngeri : Follert 
10. de remize: Mititelu — 9. 
care jucător a cîștigat cel puțin o

in care se 
i, nu 
:eren.

trecător sau spectator este plăcut 
impresionat, admiră elegența și ți
nuta sportivilor și îi privește, bine
înțeles, cu mai mult interes.

Anul acesta am remarcat iniția
tiva . baschetbalistelor de la Rapid 
București care și-au confecționat 
(din veniturile personale) taioare 
identice, în culorile clubului. Le-am 
intîlnit, cu totul întîmplător, la Iași 
și am auzit cum multă lume se în
treba : „din ce țară 
atît de elegantă ? !“...

La turneul final al 
de handbal juniori, 
sportive 2 București
centrul atenției tot grație... fustelor 
și bluzelor identice, ecusoanelor fru
moase cu însemnele clubului. Tine
rele handbaliste bucureștence își 
confecționaseră costumele tot din 
inițiativă proprie, cu banii lor...

Deci se poate ca și echipele de 
club să arboreze o ținută elegantă, 
menită să lase o impresie frumoasă 
în orașele unde susțin jocuri. Ideea 
aceasta nu e nouă, dar numărul

denu- 
ne-au 

ca

Wimble- 
campio-

a deve-glumă. Tenisul
nostru nr. 1. L-am în-

de Ton
decit răsplata 
Ele sînt o in-

ar refuza

VIRGIL LUDU

URZICA", RĂDUCANU Șl FOTBALUL...
Simpatizat și nesimpatizat, trecut 

într-o clipă din rai în iad și vice
versa, în funcție de performanțele 
și... contraperformanțele sale, Ră
ducanu rămîne unul dintre fotba
liștii noștri cei mai populari. Și, 
fiindcă tot ce este în legătură cu 
el, interesează, semnalăm iubitori
lor fotbalului amuzantul interviu cu 
Răducanu, publicat în ultimul nu
măr al revistei „Urzica", sub sem
nătura umoristului

Iată o întrebare 
din acest interviu :

trebuie să mai joc. Acum are doar 
trei ani. Odată, după ce m-a vă
zut pozat in „Flacăra", cu două 

• mingi in brațe, m-a rugat: „Tata, 
dă-mi și mie o minge ! Tu, două și 

nici una ?“.

COUBERTIN
V. D. Popa. 
și un răspuns

place să viseze.— Oricărui om ii 
Care este visul d-tale ?

— Încep să îmbătrînesc. Am ter
minat o școală bună și sînt mais
tru in construcții de căi ferate. Vi
sez să fac un' „Rapid" care să joa
ce cu Ajax in finala Cupei cam
pionilor europeni... Un pod de cale 
ferată n-aș face, căci nici eu n-aș 
trece peste el cu trenul.. Mai do
resc ca băiețelul meu să știe cine 
a fost tatăl lui. Pentru asta, însă,

RAS1’UNI^t.

PICATURI...
Totdeauna, un dribling 

în plus — înseamnă un 
gol în minus.

★
Apărătorii care „ur

că" in atac — pot a- 
vea surpriza să li se în
scrie, in poarta proprie,

tocma.i golul pe care îl 
urmăreau la adversar

★
In fotbal „minutul a- 

devărului" este numat 
minutul 91. Și chiar mi
nutul 121, dacă au in
tervenit prelungiri.

Jucătorul care nu s-a 
odihnit in ajunul unei 
partide, se va odihni pe 
teren, în timpul meciu
lui.

ȘI SPORTURILE DE ECHIPĂ
Printre diferitele proiecte care 

circulă la ora actuală pentru modi
ficarea programului olimpic este și 
acela de a se desființa probele de 
echipă, acțiune motivată de cuprin
sul art. 8 din Regulamentul olim
pic, care se pretează la o asemenea 
interpretare. Printre alte argumen
te pe care adepții acestei teze le 
aduc în sprijinul lor este și aceea 
că baronul Pierre de Coubertin, 
inițiatorul și creatorul Olimpiade
lor moderne a fost un partizan al 
sporturilor- Individuale și că a res
pins permanent ideea sporturilor de 
echipă. Afirmația era total nefon
dată, ba chiar și-a găsit recent o 
dezmințire categorică. Arhivele spor
tive au arătat că în anul 1892, deci 
cu doi ani înainte de prima Olim
piadă, baronul de Coubertin a ar
bitrat meciul de rugby dintre Ra
cing Club și Stade Franțais (44—3).

Precum se vede, părintele Olimpi
adelor actuale pare să nu fi făcut 
nici o deosebire între sporturile co
lective și cele individuale.

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. Deși, evi
dent, nu sinteti un debutant, to:us, 
te-am îngăduit să reținem pentru a- 
?eastâ rubrică, reușitul dv. moment, in- 
âtulat „Tenis". Ne grăbim să-l oubli- 
:ăm, în așteptarea unor noi... 
coloanele noastre :

vizite in

Liniște, muritorilor !
Oameni în alb oficiază ritualul 
Acest ritual ateist
tn care se proslăvește victoria

rachetei,

*

MIHAI NICOLAU, TECUCI. Epigrama 
e slabă. Dv. spuneți că îmi păstrați un 
profund respect. Nu mai mic este res
pectul' meu pentru dv. Propun ca, îm
preună, să-l respectăm și pe cititor 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo 
de deznodămîntul neașteptat al semifi-

nalei dintre Totn Gorman 
din recentul „Turneu al

și Stan smith, 
Campionilor"

Deși este regretabil, 
De-am da crez ecourilor. 
Totuși, faptu-i explicabil 
In... LUNA CADOURILOR ♦

MANEA EFTIMIU, BREAZA. Sînt de 
aceeași părere cu dv. și anume că, arbi
trii noștri de fotbal sancționează mai 
repede așa-zisele hențuri în careu, care 
în majoritatea cazurilor sînt neintențio
nate, decit faulturile s.ăvirșite în supra-

« PCT K

acces 
n-au

Oftrtal. el eoni 
—U F-C. C

ALFRED POJAR. Bt-CURE^TL 
sa rispsns scurt. Nu !

NL GLAUDIU

1SYNFREDERIC MOISES, RUPEA. Ca 
obicei, materialele dv. sînt impresie.-.».-:* 
prin bogăția și precizia datelor staus-;e.

însă, că o parte i-= 
tatoril, ei fiind c 
menea optică ți 
direcția aceasta, 
onoratul „cavaler a 
bui să cedeze nîciocata. c 
gulamentul, asta e alt* ; 
ce-am face, dacă toate ar 
perfecte T Ce-am 
ciu, a doua zi ?

LUCIAN DUMITRIU. P~ 
„ligamentele- și, nu de poș— eei. 
cerc să le depistez, citind poezSe a 
me întocmite din revista Jt*—*. 
vedem dacă cititorii descoperă tre-. 
baliști care au jucat ta taeeM Sta 
— F.C. Argeș, In acest Intenta al peea 
cronicii dv. : „Ambianță pUrată. Ann 
ție. La poarta stadionului s-a aOsal 
mare anunț: meciul rarului, dintre cam
pioana țării și liderul turului- Echipele 
au intrat pe teren cu cite un plan. Asta 
se vedea clar. F.C. Argeș și-a făcut so
coteala că, printr-un lacăt elvețian eu 
belciug, ar închide toate căile de 
ale Stelei". (Pentru cititorii care 
răbdare să descopere ligamentele, d i 
în altă parte a paginii, numele 
trei jucători.

®iKi"NI£iHAilE5Hl
©

• Un apărător și un înaintaș

Ind stai de vorbă cu „Miky" 
te emoționează dragostea 

s; pasiunea cu care el evocă cele 
foot mari iubiri ale sale i „Sportul 
s~„der.țesc* și „Rapid"... în glasul lui 

atita duioșie, Incit te întrebi 
rem este posibil ca sub aceste tră- 

: aspre, să se ascundă o inimă 
ie caldă.
Cînd mi-amintesc de „Sportul*, 
este Mihăilescu. văd imaginea 

entuziasmului juvenil, 
clubul cel mai sărac, 

aveau inimi de aur... 
dragostea de fotbal, 

torie. Plecam 
vinele, numai 

si mezeluri, 
nind oe bănci sau

— Care este -secretul- bunei pre- 
a fotbalistului ?

orul de 
unoaște 

el știe 
corijat șl

fotbal este primul 
defectele și calitâ- 
primul unde mai 

în ce direcție tre- 
sâ-și îndrepte eforturile ! 
Fotbalistul Mihăilescu afirmă a-

la fel de redutabil •
• Jucător si antrenor la Rapid
ceste lucruri bazîndu-se 
sa experiență ?

— Bineînțeles... Iată, eu cînd am 
venit in București, de la Călărași 
unde începusem fotbalul, mi-am dat 
seama că nu știu să trag cu piciorul 
sting ! Trebuia să întreprind ceva, alt
fel deveneam un jucător incomplet, 
mediocru. Și ce crezi c-am făcut ? 
L-am rugat pe magaziner să-mi dea 
o minge, una din puținele mingi din 
magazia săracă a „Sportului". Am 
legat-o, apoi cu o sfoară, și oriunde 
mergeam, loveam mingea cu piciorul 
sting.. După un timp, șutam la fel 
de bine și cu stîngul și cu dreptul. 
Astfel am ajuns să joc și în echipa 
națională, din 1940 pînâ în 1950.

— După cite îmi amintesc, ești ju
cătorul care a trecut prin toate pos
turile unei echipe de fotbal...

— ...Afară de portar. La „Sportul" 
toate compartimentele, 

națională am figurat ca 
și 
și

D. MORARU - 
SLIVNA

realitate

pe propria

Miky‘ Mihăilescu, ediția...

între romantism

am jucat în 
iar în echipa 
inter (dreapta 
bele posturi) 
ambele părți)...

— Rapidul a 
a dumitale, nu ?

— Am jucat In Giulești din 1944

stingă), mijlocaș (am- 
apoi fundaș (tot pe

fost a doua familie

mi-am încheiat cariera 
fotbalist. De echipa feroviară mă 

leagă amintirea unora dintre cei mai 
buni dascăli ai fotbalului nostru 
(Braun, Steinbach, Baratky și Ronnay) 
și a celor mai mari satisfacții spor
tive.

— Să trecem peste bucurii... Să 
vorbim de... decepții. Ai avut, oare, 
decepții în echipa Rapidului ?

— Două mari de tot. Una ca ju
cător în 1948, cînd n-am reușit să 
luăm campionatul (U.T.A., cu Pali, 
Bonihady, Toth et comp, ne-a între
cut la... golaveraj !) și a doua ca an
trenor, cînd „Arieșul-Turda" ne-a su
flat pur și simplu cupa de la nas... 
Totul s-a datorat înfumurării noas
tre, iar deznodămîntul îl știți. La 
sfîrșitul celor 90 de minute, Arieșul 
saluta publicul bucureștean cu cupa-n 
mină, iar noi nu Ynai nimeream dru
mul spre vestiare. în noaptea de 
pomină care a urmat după acest „șoc", 
am plecat la părinți... Dar în loc să 
mă dau jos din tren la Fetești, am 
coborît Ia... Tulcea.

— In calitate de vechi rapidist, ce 
spui de „team“-ul gjuleștean din mo
mentul de față 1

și-a găsit o formulă și— Echipa i,‘ ‘ . 'Ț
important este faptul că în această 
formulă s-au încadrat tineri de certă 
valoare ca Grigoraș, Petreanu, Savu, 
Marin Stelian etc.

— Ai părăsit arena fotbalistică de
finitiv ?

— N-aș fi vrut. Dar inima, în pri
mul rînd. mi-a ordonat să mă feresc 
de emoțiile partidelor. Chiar la me
ciurile piticilor, te asigur, antrenorul 
Mihăilescu consuma aceeași doză e- 
motivă ca și la cele mai importante 
partide ale echipelor vestite !... Mă 
mulțumesc acum să fiu din cînd în 
cînd, spectator... Dar și acolo în tri
bună, te rog să mă crezi, nu pot 
sta liniștit... Ce să faci ? în noi, 
vechii fotbaliști, flacăra pasiunii arde 
pînă Ia capăt...

x George MIHAIACH8
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CORNEL DRAGUSIN
9 UNDER 21?, O ANTICAMERA

ÎNCĂPĂTOARE A ECHIPEI DE TINERET!
— Tovarășe Drăgușin, împreună cu 

antrenorul Emerich Jenei, ați fost 
investiți de curind și cu sarcina pre
gătirii unui lot național cu prag 
maxim de vîrstă — 21 de ani. Această 
echipă, botezată după norme univer
sale, ..under 21", reprezintă un eșa
lon inedit în fotbalul nostru. Care a 
fost rațiunea închegării lui ?

— Ideea este veche, dar ea s-a „le
giferat" în luna noiembrie, printr-o 
hotărîre a Biroului federal, la iniția
tiva sectorului-tineret din cadrul a- 
cestui organism. Au precumpănit doi 
factori in elaborarea acestei măsuri: 
cooptarea îri circuitul de jocuri in
ternaționale (asigurîndu-i-se conti
nuitatea), a generației de juniori care 
nu se mai poate integra în limitele 
de vîrstă pretinse de U.E.F.A. ; men
ținerea unui rezervor permanent cu

jucători apți, în slujba formației 
mai mare anvergură, „under 23".

— Un fel dc „tineret-rezerve" p 
tru echipa națională de tineret ?

— Aceasta ar fi ideea, din momen 
ce componenți ai echipe: ce tinerei 
accidentați, ca DUmitriu IV și Săt- 
măreanu II pot fi rodați în vederea 
retitularizării la echipa „mare".

— In fotbalul international există 
inițiative similare ?

— Italia, Cehoslovacia. Polonia și 
R.D. Germană au experimentat mai 
de mult acest sistem capabil să facă 
prozeliți. Consolidarea și extinderea 
lui va impune și competiții adecvate. 
Se pare că turneul de Ia Viar.ggio 
(23.11.—5.III.1973), la care vom parti
cipa si noi. va însemna un debut în 
acest sens. De altfel și Cannes-ul s-a 
reprofilat pe ,.under 21", din necesi
tatea obiectivă de a oferi jocuri in
ternaționale acestui eșalon nou creat.

— Practic, ce s-a întreprins cu pri
mul nostru lot de acest fe! ?

neril fotba 
nicitate, r< 
lice, Dutere de angai 
Dintre ei. Muresa 
ghel (Steagul roșu), 
șitatea Craiova)

eventuala lor promovare la .,.îineret“ 
►U. Dear fi un lucru perfect posib

altfel . accepția de anticameră legă-
tura organică Intre „under 21* $i

er 23* va motiva toa’.e <icțiunile
noastre nu vom face nici tm rabat

♦ LIPSA VALORILOR INDIVIDUALE"
Discuție cu Marius Bretan, căpitanul echipei C F. R. Cluj —
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NOTAȚII LA ISTORICUL SEMICENTENARULUI
INSTITUTULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

decembrie,
50 de ani de exis- 
tului de educație fi-

>ra drumului parcurs 
i decenii și, totodată, 

răspundere sarcii 
e revin institutului 
e urmează, 
de educație fizică 

condițiile 
existau : 
de organ 
pentru pre 
instructorpru.

Prof. univ. dr. LEON TEODORESCU
Rector al I. E. F. S., vicepreședinte al C. N. E. F. S.

■«e w

Acest fotbalist harnic și modest 
și-a făcut întotdeauna datoria în 
teren. N-a avut seînteia aceea care 
sa cucerească tribuna. Poate că nici 
fizicul nu l-a ajutat „să ia ochiul" 
spectatorului. Iar cînd echipa sa 
lupta din răsputeri ca să scape de 
locurile codașe ale clasamentului, 
nimănui nu-i prea ardea să facă 
din Marius Bretan un subiect a- 
parte.

Dar azi ? în acest sezon, fero
viarii clujeni s-au lansat spre locu
rile de frunte ale clasamentului și, 
spre surprinderea tuturor, sînt o 
revelație a sezonului. Căpitanul fe
roviarilor din orașul de pe Someș 
s-a dovedit a fi unul dintre cei mai 
buni jucător:. Așadar, e momentul 
pentru un dialog cu MARIUS BRE
TAN. despre el și despre C.F.R.

— Se pare că ai ajuns la forma cea 
mai bună, acum cînd pentru dum
neata nu mai e vorba de prima 
tinerețe.

— Cînd C.F.R. era amenințată cu 
retrogradarea, unii spuneau, chiar, 
că sînt cam bătrîn. Dar, iată, și la 
30 de ani (n.n. i-a împlinit la 7 
septembrie), se poate juca. Totul e 
să vrei.

— Care este secretul tîrziei 
mări ?

— Mai întîi e vorba, poate, 
neșansă în cazul’ meu. M-am 
cut la Cîmpia Turzii, dar am 
cut Ia „U“ Cluj. Aici, însă, nu 
am avut ocazia să 
te că s-a așteptat 
mult

ne cunoaște la față, 
i-am lăsat întotdeauna 
datoria, chiar dacă uneori am fost 
nemulțumiți de vreo decizie. Am 
căutat să ne apărăm șansele corect.

— E vorba de o disciplină impu
să de antrenori, cumva ?

— Conducerea tehnică s-a inte
resat în primul rînd de programul 
de lucru, de respectarea lui. Viața 
din afara stadionului, mai bine zis 
rostul ei, i-a interesat pe jucători. 
Fiecare știe ce are de făcut. E o 
disciplină liber consimțită. In echi
pa noastră sînt trei ingineri (n.n. — 
M. Bretan, Dragomir. Adam) la care 
l-aș adăuga și pe fratele meu. So
rin. plecat acum să-și satisfacă sta
giul militar, 
economiști, 
și Lupu — 
maiștri sau 
ștri.

— Numai 
C.F.R. aici unde se

— Ambiția este unul

Pe arbitri
să-și facă

>i sa!
. Roman și Szdke sin1 
Gadja. Petresci

ndpSi
elevi la

ambiția

afir-

de o 
nâs- 

cres- 
prea 
Poa- 
prea

mă remarc, 
de la mine 
scurt.
ești la C.F.R. dc

într-un timp
Acum, parcă
lumea. Și joci bine, E vorba 
ambiție ?

cînd 
de o

— S-ar putea. Mi-a părut rău a- 
tunci, în 1967, 
fera excelentă 
că mă despart 
colegi ca dr. 
Suciu. Ivansuc.

— Acum iubești echipa feroviară ?
— Chiar cu patimă. M-am legat 

foarte mult de această formație mo
destă. deși la început mi-a fost 
greu să mă integrez in rîndurile ei. 
Poate și din cauza firii mele, mai 
retrase.

— Cărui fapt se datorează schim
barea în bine a echipei ?

— In primul rînd. cred că e vor
ba de o maturizare a jucătorilor 
săi. Apoi, o intensă muncă de pre
gătire, făcută în perioada de iar
nă, de ale cărei acumulări ai ne
voie un an întreg. La C.F.R. există 
un nucleu bun, o atmosferă de 
lucru corespunzătoare.

— Este echipa feroviarilor clujeni 
aî it de disciplinată cum se vorbește?

— Fără îndoială că da. Comisia 
de disciplină a federației nu prea

că plec din atmos- 
care exista la „U“, 
de niște admirabili 
Georgescu, Marcu,

Vîșan
iar a.ții s.nt 

școala de mai-

a adus-o pe 
află acum ?

din atuuri- 
le noastre. Colegii mei au 
și ca valoare, de pildă, Lupu sau 
Țegean. Cojocaru s-a stabilizat la 
o formă mai aproape de ceea ce 
poate da. C.F.R. are azi o echipă 
omogenă, cu o tactică corespunzătoa
re valorii lotului, cu o structură de 
echipă. Nu se mai fac căutări de 
la o etapă la alta. Lipsa valorilor 
individuale e compensată de sniri- 
tul colectiv.

crescu'

— Cum a fost primit Adam in 
echipa dv ?

— Cu t 
De fapt, . 
foști cole 
dintfte noi 
un jucâto 
cepțîonal,

— Ce 
C.F.R. ?

— Un
£ id&â.. 
după puteri, 
juca sub pu 
are < 
huni* 
dura

nultâ bucurie ți căldură. 
Adam a venit între niște 
Si și prieteni. Cu mulți 
i jucase la ,.U“. Adam e 
■r cu un profil moral ex- 
cu o conduită model.

poale aștepta publicul de la

fotbal cit mai bun. desigur. 
Ne străduim s-o facem, 

dar niciodată nu vom 
Serile noastre. Echipa 

zi condiții materiale mult mai 
ca în anii trecuți, simte căl- 
umii public apropiat. Sperăm 
theiem acest tur de campionat 

pe un Ioc bun. iar la primăvară 
vorr> vedea. Știm din experiență de 
anul trecut ce înseamnă să faci o 
pregătire corespunzătoare în perioa
da de iarnă. Munca de atunci: din 
:ama trecută, ne-a adus aici unde 
sîntem. Și nu uităm acest lucru.

★
C.F.R. Cluj 

la încălzire.
dialogul cu Marius

F.C. Argeș și 
găteau să iasă 
cheiat, deci, și 
Bretan. Peste cîteva minute, el avea 
să fie unul dintre cei mai bun ju
cători de pe teren. A vrut parcă 
să ne convingă prin fapte de cele 
spuse Cu cîteva minute mai înainte.

se pre- • 
Am în-

Constantin ALEXE

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL
SĂTESC DE THlNTA

IAȘI, 9 (Prin teiefon de la trimi
sul nostru).

Finala 
sătesc de 
aspecte, 
referință 
Avînd ca 
tineretului de la sate", 
treia finală, găzduită de Sala spor
turilor din localitate- s-a adresat 
de-a lungul a cîteva luni multor 
mii de locuitori ai așezărilor rurale 
de pe tot cuprinsul țării. Dintre a- 
ceștia, cîștigătorii județeni la fie
care categorie de greutate (cîte 6 
reprezentanți, deci, din fiecare ju
deț) au căutat să se prezinte la Iași 
cit mai bine pregătiți pentru a urca 
treptele ierarhiei celor mai voinici 
oameni din țară. Aspiră la tricourile 
de campioni 240 de finaliști între 
16 și 40 de ani. Ei vor susține, de-a

campionatului național 
trîntă a devenit, sub multe 
unul dintre punctele de 
ale sportului de la sate, 
fază premergătoare „Cupa 

această a

ințe obiec- 
ul de dez- 

educație 
și armată, 
proces de 

ea proble- 
ttnerilor 

:r.a decem- 
ființă. pe 

Dealul Institutul Național
de Educație Fizică. în cadrul Ofi
ciului Național de Educație Fizi
că, înființat nu mult înainte ca 
formă de stat a organizări: edu
cației fizice și sportului în țara 
noastră. La deschiderea cursurilor 
participau numai 14 studenți-.

Prin Legea educației fizice, pro
mulgată la 15 iunie 1923. se mar
ca [r.ceoerea unei etape noi In is
toria educației fizice din România, 
ir.cerdndu-se punerea bazelor ști
ințifice aceste: activități.

Ceea ce este ce remarcat — și 
r.e mîndrim cu aceasta — este 
fastul că institutul de pregătire a 
cadrelor necesare predării educa
ției fizice se numără printre pri
mele din Europa 
me, dovedi _. . . „

diate științifică. în 
tse de dezvoltarea 
igogice îi 

tapa respect: ■ —
Este semnificativ de amintit 

faptul că. în anul 1928, în Franța 
un deputat a interpelat pe minis
trul instrucțiunii publice asupra 
datei la care se va înființa o 
școală superioară pentru pregăti- 

profesorilor de educație fizi
că. avînd ca element de referință 
și argumentare România, care a 
înființat o astfel de școală încă 
din 1922.

Inițiatorul, organizatorul și pri
mul rector al Institutului Națio
nal de Educație Fizică a fost Vir
gil Bădulescu. Om al epocii sale, 
personalitate marcantă, cu excep
ționale calități de organizator și 
animator, dar și cu lipsurile con
ceptuale inerente formației sale 
militare și tributar temperamen
tului său, el a avut contribuții re
marcabile la modernizarea educa
ției fizice rOftiăiîești” în ătmată, la 
organizarea *și Instttwțtonălizarea 
educației fizice pe linie de stat

iza:

în

ap:

și chiar din lu- 
,d înțelegerea pentru o 

limitele 
științelor 

a țara noastră în e- 
vă.
ificativ

lu.tgul celor trei zile de întreceri 
(avînd în vedere și recalificările) 
aproape 500 de întîlniri.

Să încercăm însă a sintetiza 
aceste finale. în primul rînd, tre
buie menționat cadrul organizatoric 
adecvat asigurat de secția sport a 
C.C. al U.T.C. acestor întreceri în
chinate celei de a 25-a^ aniversări a 
Republicii. O propagandă susținută 
a făcut ca- încă din prima zi, tri
bunele Sălii sporturilor să fie arhi
pline, mai ales cu elevi de la dife
rite unități școlare din Iași. Am 
remarcat, de asemenea, faptul că 
meciurile sînt conduse de arbitri ca
lificați din corpul de specialiși ai 
F. R. Lupte sau de către sportivi 
de performanță. Tot la acest capi
tol semnalăm aportul studenților 
anului I al Facultății de educație 
fizică din Iași, care au fost cooptați 
printre oficialii competiției.

întîlnirile au evidențiat, încă din 
primele tururi, ambiția și buna 
pregătire a tuturor concurenților 
care ne-au impresionat, deseori, 
prin multitudinea procedeelor teh
nice cunoscute.

întrecerile iau sfîrșit astăzi, cu 
meciurile din cadrul tururilor fi
nale, cînd vor fi cunoscuti noii 
campioni.

Radu TIMOF1E

educației fizice pe linie de 
(O.N.E.F.).

I.N.E.F.-uI era organizat 
modelul ,.Școlii centrale de 
nastică" din Stockholm, școală în 
care făcuse specializarea Virgil 
Bădulescu.

Conceptual, conținutul învăță- 
mîntului practic a fost axat pe 
sistemul suedez de gimnastică, 
completat cu: atletism, scrimă, 
box, jiu-jitsu (judo), dansuri popu
lare, gimnastică ritmică (numai 
studentele), unele jocuri sportive 
(introduse mult mai tîrziu), gim
nastică medicală, practică peda
gogică; pregătirea teoretico-știin- 
țifică cuprindea: gimnastică, isto
ria educației fizice (supradimensi
onată), teoria și organizarea edu
cației fizice, anatomia, fiziologia, 
igiena, mecanica, statistica, peda
gogia și psihologia.

Acest plan de învățămînt nu a 
suferit modificări esențiale pînă în 
anul universitar 1948—1949, an uni
versitar care marchează începutul 
perioadei de reconstrucție si con
strucție a ceea ce reprezintă as
tăzi I.E.F.S.

Lipsit aproape total de spriji
nul material al oficialităților, fără 
baze și instalații sportive, fără 
laboratoare, institutul a rezistat, 
s-a dezvoltat și și-a consolidat 
conținutul învățămîntului, așezîn- 
du-1 pe baze științifice tot mai 
realiste.

Un sfert de veac de... vicisitu
dini, dar și de satisfacția 
mari împliniri, pentru 
respectivă. Institutul a 
de atunci specialiști cu 
superioară în domeniul educației 
fizice, a introdus cercetarea ști
ințifică de specialitate, a genera
lizat pe plan național-școlar sis
temul suedez de educație fizică, 
axat pe gimnastică, ceea ce re
prezenta „modernul", „științificul" 
în etapa respectivă, contribuind la 
introducerea și răsplndirea în ța-

după 
gim-

unor 
perioada 
pregătit 

calificare

LA „CONSTRUCTORUL": 0 DIMINEAȚĂ CU
(Urmare din pag l)

® Apă de colonie EVA SUBLIM și EVA INTIM. Parfum de toaletă 
MIRAJ • Pudre compacte • Apă de toaletă BOB • Apă de 
toaletă FEMINA • Cremă pentru mîini CATIFELIN ® Caseta 
ADAM ® Apă de colonie FARMEC LUX

ii mai fuseseră rezervate încă trei 
poziții de la ora 6 dimineața și de 
mai multe ori în timpul serii (21— 
22,30), în timp ce echipe de seniori 
aveau la dispoziție ore rezonabile 
de pregătire. Asupra acestui punct 
credem că tovarășii din conducerea 
clubului ar putea reveni și acorda 
unele concesii — justificate — mi
cilor handbaliști de la Școala spor
tivă 2.

La ora 7,30 a început antrena
mentul secției de baschet-junioare 
a clubului gazdă, la care, sub con
ducerea atentă a tînărului profesor 
Gheorghe Petreanu, participau 20 de 
sportive. O lecție bine organizată, 
urmînd o linje metodică riguros 
stabilită și desfășurată în condiții 
optime pînă la ora indicată de pro
gram : 9,00. Din acest 
ficul sălii ne indica 
trenamentului secției 
Școlii sportive. 1 dar, 
noastră, locul voleibaliștilor a fost 
luat de 3—4 baschetbaliști, care nu 
prea arătau a juniori și despre care 
aveam să aflăm puțin mai tîrziu că 
sînt componenți ai divizionarei A, 
Voința București. Punctual, antre
norul lor, prof. Mircea Vasilescu, a 
început pregătirea cu cei patru 
baschetbaliști, pînă la ora 10 nu
mărul echipierilor Voinței ajungînd 
între timp la... 6 ! S-a lucrat la un 
singur panou (deci jumătate din 
sală a fost liberă pînă la ora 10) și 
nu ne-am fi oprit asupra acestui 
fapt, dacă în același timp 20 de fe-

moment, gra- 
începerea an- 

de volei a 
spre mirarea

, " * 
tițe de la Școala sportivă nr. 2 
fi făcut antrenament afară, in 
pentru simplul motiv că grupa lor 
nu dispunea de ore în sală.

Pentru a nu trece cu vederea nici 
neconcordanța orarului sălii cu an
trenamentul efectuat, ne-am adresat 
profesorului M. Vasilescu, întrebîn- 
du-1 cum a obținut poziția din acea 
dimineață. Astfel am aflat că an
trenorul voleibaliștilor de la Școala 
sportivă 1 era în concediu (fapt 
confirmat ulterior și de directorul 
școlii) și că Voința plătise chiria 
sălii pentru orele rămase... libere.

Conform tarifului afișat la „Con
structorul", o oră de baschet în sală 
costă 165 de lei, deci la o oră’ și 
jumătate revin aproape 250 de lei. 
Cît costă, însă, antrenamentul pe 
o... jumătate de sală și cine suportă 
diferența ? Iată o socoteală pe care 
ar trebui s-o facă clubul Voința...

In sfîrșit, ultimul antrenament al 
dimineții, prelungit pînă la ora 
prînzului, avea să confirme din nou 
interesul catedrei de handbal a 
Școlii sportive 2, numărul copiilor 
veniți ridieîndu-se acum la aproape 
80, împărțiți pe patru grupe. O sur
priză plăcută pentru noi a fost și 
vizita inopinată a directorului școlii, 
prof. Constantin Popescu, care 
treprindea în acea dimineață 
raid-anchetă la antrenamentele 
turor secțiilor.

La ora prînzului, cînd sala a 
mas pustie — din motive obiective 
— pentru cîteva ceasuri, ne-am o- 
prit Ia arena de popice aflată în 
vecinătate și care stătuse nefolosită 
de dimineață și pînă atunci. La ne-

n-ar 
frig,

în- 
un 
tu

râ

ție fizică și sport, lăcaș de cul
tură, educație fizică și sportivă, al 
cărui semicentenar îl sărbătorim 
în anul al XXV-lea al Republicii, 
an de cotitură al s'ocietății și na
țiunii române socialiste angajate 
plenar în construirea și cucerirea 
unor trepte mereu mai înalte ale 
bunăstării, culturii și civilizației, 
an în care întregul popor, la che
marea partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuiește Hotărîrile 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R., lup- 
tînd și muncind pentru realizarea 
cincinalului în patru ani și jumă
tate.

In anul semicentenarului, 
I.E.F.S,. are două facultăți, 2 300 
de studenți și 200 de cadre didac
tice ; pe lingă institut funcționea
ză trei cluburi sportive studen
țești fruntașe I.E.F.S., Clubul atle
tic universitar și Clubul nautic 
universitar ; a crescut aria rela
țiilor pe plan internațional în cer
cetarea științifică fundamentală și 
aplicativă de specialitate, cum sînt 
cele din : fiziologia nervoasă, bio
mecanica, controlul medied-spor- 
tiv, cultura fizică medicală, psiho
logia sportivă, teoria șl metodica 
educației fizice, 
sportiv, 
educația 
creat unele 
ce originale, unele cu ca
racter de „școală" (în jocuri spor
tive, sporturi nautice, schi etc.) și 
mai ales în domeniul educației 
fizice școlare, în care institutul a 
fost permanent promotorul a 
ceea ce este nou și modern.

Coroborarea obiectivelor planu
rilor de învățămînt și a progra
melor generale ale învățămîntului 
superior și ale activității de edu
cație fizică și sport cu sarcinile 
mișcării sportive a constituit și 
constituie principala preocupare a 
catedrelor de specialitate. Acestui, 
spirit novator al învățămîntului îi 
aderă și institutul nostru, ale că
rui cadre didactice sînt pe deplin 
receptive.

Activitatea din noul an univer
sitar 1972—1973 reprezintă o etapă 
calitativ nouă, superioară, conse
cință a sarcinilor trasate de Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român din 19—21 iulie a.c., 
cu implicații asupra învățămîntu
lui, care este una dintre ceie mai 
importante activități de formare 
a omului, a cadrelor necesare edi
ficării socialismului.

Aplicarea măsurilor politico- 
educative prevăzute în programul 
P.C.R. de ridicare a conștiinței so
cialiste, a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a P.C.R., constituie o 
bază fermă de situare a învăță
mîntului universitar pe o treaptă 
calitativ superioară.

Mesajul adresat acum, cu pri
lejul jubileului semicentenar, ca
drelor didactice și studenților In
stitutului de educație fizică și 
sport de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU este pentru noi toți 
o deosebită cinste. Trăim un sen. 
timent de justificată mîndrie, dar 
în același timp sîntem conjticnți 
de marca răspundere pe care o 
avem in creșterea unui tineret 
sănătos, cult, bine dezvoltat mul
tilateral. Cuvîntul conducătorului 
nostru iubit va fi un far călăuzitor 
în activitatea noastră și ne vom 
strădui din toate puterile să în
deplinim cît mai curînd nobilul 
său îndemn exprimat în me
saj : „Nu
sărbătorirea 
stitutului va constitui pentru dum
neavoastră toți un imbold de a 
munci și mai stăruitor pentru a 
răspunde cît mai bine înaltelor 
exigențe pe care partidul, societa
tea noastră le pune în fa|a școlii 
românești, a învățămîntului de 
toate gradele, a tuturor acelora 
care răspund de instruirea și e- 
ducarea tinerelor generații care vor 
prelua și duce victorios mai departe 
făclia socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României".

Ne vom angaja ferm în efortul 
unanim al poporului român de a 
accelera procesul de dezvoltare 
multilaterală al scumpei noastre 
patrii, efort concretizat în angaja
mentul de îndeplinire a actualului 
plan cincinal în patru ani și ju
mătate.

Acest angajament luat de în
tregul popor român mobilizează 
deopotrivă cadrele didactice și 
studenții Institutului de educație 
fizică și 
maximă a 
dispun în 
profesiuni 
sportivă a 
angajament, ei răspund sarcinii în
vățămîntului superior trasată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cuvîntarea rostită la Cluj, cu oca
zia inaugurării noului an univer
sitar, aceea de a pregăti un tine
ret care să corespundă cerințelor 
societății, atît din punct de vedere 
al cunoștințelor de specialitate, cît 
și din punct de vedere politic, 
ideologic, „care să poată duce în 
mod sigur înainte cuceririle înain
tașilor, să ridice pe noi culmi ci
vilizația socialistă, să asigure vi
itorul luminos al patriei noastre".

România populară și socialistă 
începe să se afirme în sportul 
internațional, valorificind talentul 
și aptitudinile sportive remarca
bile ale tinerilor noștri. Sportul 
de performanță avea nevoie de 
antrenori de înaltă calificare. In 
acest sens, se introduc, încă din 
anul 1950, cursurile de specializare 
într-o ramură de sport, speciali
zare care extinde aria de activi
tate și respectiv profilul absolven
tului institutului:

Sportul de performanță avea 
nevoie și de sportivi valoroși, pe 
vechea tradiție a S.S.U.E.F. (So
cietatea Sportivă Universitară de 
Educație Fizică). Se înființează în 
1949 și se dezvoltă clubul sportiv 
al institutului, club în care s-au 
pregătit și se pregătesc sute de 
sportivi fruntași, mulți dintre ei 
deținători de medalii olimpice, de 
titluri de campioni și recordmeni 
mondiali, europeni și naționali, 
sportivi care salută și se îmbăr
bătează în lupta sportivă prin tra
diționalul : „I.E.F.S.—Ura 1“

Din complexa și variata activi
tate științifică și formativă a in
stitutului, reieșea necesitatea unor 
specialiști — cadre universitare — 
de cea mai înaltă calificare, la ni
velul dezvoltării pe plan mondial 
a domeniului. Celor mai puțin de 
douăzeci de cadre ale A.N.E.F.-u- 
lui, li s-au adăugat peste o sută 
de cadre tinere și, în paralel cu 
formarea viitorilor absolvenți, s-a 
desfășurat și procesul de selecțio
nare, formare și 
noilor cadre 
fost chemați

e promotori, 
live cat 
, gimnas- 
medicalâ. 

litoralul ro- 
prin organi
cilor de înot 

pentru 
jnstrucții de 

Eforie (sală șl 
bazin de înot, 
editat și răs- 
îr. străinătate 
Fizice", prima 

iftcă de specialitate

ri, 
2 ur.or discipline spoi 
basehetuL voleiul, boxu 
ti-ca r imică. gimnastica 
Toî el a .descoperi:- 
mânesc în anal 1926, 
zarea anuală a curși 
pentru studenți, tabere 
-amatori- si prin

e Ia 
sport, 

poligon de tir), a 
pinolt in țară si 
^Analele Educației 
revistă șl 
din țara noastră.

Realizările remarcabile s-au da
torat competenței, hărniciei, en
tuziasmului si credinței în nobila 
idee a necesității educării fizice 
si stxjrtive a tineretului, a între
gului popor român, idee nobilă 
servită in cadrul institutului — 
Ir. calitate de profesori — de nu
me ilustre ale științei românești.

Dramul deschis de Virgil Bădu
lescu (rector 1922—1930) a fost ur
mat în continuare de prof. dr. 
Francisc Rainer (rector în 1930), 
prof. Constantin Kirițescu, savan
tul de notorietate mondială, acad. 
Octav Onicescu (rector 1930—1938), 
prof. dr. C. Michailescu (rector 
1938—1941 și 1944), prof. dr. doc. 
Horia Dumitrescu (rector 1942— 
1944 și 1944—1946), prof. dr. doc. 
Leonida Alexiu (rector 1946—1948), 
prof. dr. doc. Gheorghe Zapan, 
prof. dr. doc. Iacob Mihăilă, prof, 
dr. R. Olinescu, prof. dr. Gh. Tâ- 
tăranu, prof. dr. doc. Adrian lo- 
nescu, prof. dr. doc. Anghel Ma- 
r.n’.ache, prof. dr. doc. Florian 
Ulmeanu și emi
nentul său 
prof. univ. 
Rosalâ.

Perioada 
strucției și 
strucției socialiste JuJ ut/Ll 
a învățămîntului J 
mperior in dome- [Iii-, — 
niul educației fizi- — 
ce și sportului în
cepe o dată cu 
memorabilele cu
ceriri ale poporu
lui român sub 
conducerea parti
dului.

începe era marilor

<x

Florian

dascăl
Virgil

con- 
recon-

începe era marilor înfăptuiri 
ancorate plenar și ferm în reali
zarea pe plan conceptual și prac
tic a politicii științifice a partidu
lui în activitatea de educație fizică 
și sport.

Cinstit de partid cu învestitura 
formării de cadre cu cea mai 
înaltă calificare în domeniul edu
cației fizice și sportului, domeniu 
aparținînd culturii naționale și 
universale, institutul condus, în
drumat și sprijinit de către P.C.R. 
— începe un viguros proces de 
construcție și reconstrucție socia-.. 
listă a lui însuși ; se reconstruiesc, 
și se construiesc concepte și con
cepții, planuri și programe de în
vățămînt, discipline științifice șl 
practico-metodice, cadre didactice 
vechi și noi și mai ales „studenți 
noi“. Construcția și reconstrucția 
începută încorporează tradițiile 
sănătoase ale precursorilor, ținind 
seamă de realitățile, necesitățile, 
dar și de perspectivele educației 
fizice și sportului ale societății 
noi, socialiste, care începea să se 
edifice în patria noastră.

Devenită un bun al întregului 
popor, declarată apoi prin lege, 
activitatea de educație fizică și 
sport din țara noastră, activitate 
de interes național, avea și are 
nevoie de specialiști. Cu toate a- 
ceste eforturi, pînă în 1948 — în
tr-un sfert de secol — institutul 
pregătise numai 750 de absolvenți!

Răspunzînd cu elan sarcinii în
credințate de partid de a forma 
cît mai mulți profesori, antrenori 
și alți specialiști cu înaltă califi
care, în institut se acționează 
energic. Crește numărul studenți
lor de la mai puțin de 100, la a- 
proape 900 ; se înființează și 
cursuri fără frecvență (1950), creș
te numărul studenților la aproăpe 
2 000 ; sportul românesc de masă 
și de performanță se dezvoltă ver
tiginos și multilateral. în planu
rile de învățămînt ale institutului 
sînt introduse 15 discipline noi, 
discipline olimpice, jocuri spor
tive de largă răspîndire, sporturi 
aplicative.

Educația fizică și sportivă a ti
neretului, a întregului popor tre
buie să se dezvolte și să se prac
tice pe baze științifice ; în planul 
de învățămînt apar discipline ști
ințifice noi, specializate : biome
canica, fiziologia educației fizice 
și sporturilor, psihologia educației 
fizice și sporturilor, biochimia, 
medicina educației fizice ; se in
troduce și se dezvoltă cercetarea 
științifico-metodică la toate 
drele și toate catedrele.
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ca-

autoformare a 
ale institutului. Au 
absolvenți ai institu

tului, care In ace
lași timp erau 
sportivi reputați, 
cu aptitudini pe
dagogice și de 
cercetători, admi
rați și iubiți de 

i masa de studenți, 
au fost chemați și 
au venit tineri 
specialiști In știin
țele biologice și psi- 
hopedagogice, care 
si ei erau cunoscut! 
prin performanțe
le sportive reali
zate.

Așa a început asaltul tineresc 
al științei educației fizice și spor
tului : cu studenți tineri, cu cadre 
tinere angajate într-un proces co
mun formativ, și totodată de auto
formare. O nouă generație de 
sportivi, tineri atunci, și în plină 
maturitate creatoare astăzi, și-a 
început activitatea. Menționăm 
printre aceștia pe specialiștii re
putați nu numai în țară, dar și 
peste hotare, cum au fost regreta- 
ții Zeno Dragomir, Nicolae Roș- 
culeț și Iosif Sîrbu și cum sînt 
Laurențiu Bran, Adina Stroescu, 
Constantin Herold, Ion Siclovan, 
Ton Kunst-Ghermănescu, Nicolae 
Dumitrescu, Miron Georgescu, 
Andrei Demeter, Nicolae Murafa, 
Mihai Epuran, Vascul Popovici, 
Elena Jianu, Eustațiu Mărgărit, 
Nicolae Pădureanu, Ștefan Roman 
și mulți alții. Foști campioni, re
cordmeni, maestri și maeștri eme
riti ai sportului care — alături și 
învățînd de la experimentații Vir
gil Roșală. Florin Ulmeanu și de 
Ia cel recent dispărutul Adrian 
Ionescu — cinstesc, prin rezulta
tele muncii lor, încrederea acor
dată de partid de a construi și re
construi învățămîntul superior de 
educație fizică și sport.

La înfăptuirea mărețelor reali
zări ale partidului, statului si po
porului român, reflectate etapă de 
etapă și în dezvoltarea culturii, 
educației fizice și sportive, înfăp
tuiri care au solicitat eforturi in
tense și dăruire, institutul a răs
puns prezent !

Studenții I.E.F.S., conștiențl de 
necesitatea unei pregătiri cît mai 
bune, muncesc cu sîrguință în să
lile de cursuri și de seminar, în 
laboratoare, în bibliotecă și pe 
stadion, pentru a deveni specialiști 
cu înaltă calificare, intelectuali 
care predau educația fizică și 
sportivă : sînt studenți-cetâțeni, 
curajoși și înflăcărați patrioți a- 
flați în primele rînduri în lupta 
pentru a stăvili proporțiile și ur
mările unor grele încercări prin 
care a trecut țara și poporul. Sînt 
studenți care, pe schiuri, în timpul 
marelui viscol, au aprovizionat cu 
făină și . pîine populația Capitalei, 
aceiași care au înfăptuit adevă
rate acte de eroism în lupta cu 
stihia inundațiilor, pentru salva
rea recoltei din 
Brăilei, aceiași ... _ „__
stînca masivului Paring și econo
misind peste un milion de lei își 
construiesc la o altitudine de a- 
proape 2 000 m, baza pentru pre
gătirea lor în sporturile de iarnă.

Așa s-a înființat, a crescut și 
s-a dezvoltat Institutul de educa-

Insula mare a 
care spărgînd

ț

antrenamentul 
terminologia sportivă, 
sportivă. Institutul a 

concepte metodi- 
unele cu

exprimat în me- 
mă îndoiesc că 

semicentenarului in-

sport la valorificarea 
capacităților de care 
exercitarea nobilei lor 
de . educare fizică și 
tineretului. Prin acest

de
în

dumeri rea 
activitate 
renă, administratorul complexului 
sportiv Constructorul, tov. Gheorghe 
Nenciu, ne-a spus : „Nici nu prea 
sînt cereri de închiriere, dar nici nu 
prea înehiriem arena. E doar o a- 
renă de competiție..." 
formare, ne-am uitat și 
închiriere : „25 de lei 
fără ridicători".

★
în urma acestei dimineți, petre

cute în sala Constructorul din Ca
pitală, am tras mai multe concluzii, 
dintre care cea mai importantă ni 
se pare a fi preocuparea încă insu
ficientă a clubului beneficiar pen
tru folosirea intensivă a complexu
lui sportiv acoperit. E adevărat, la 
formarea acestei păreri au avut o 
contribuție însemnată baschetbaliștii 
de la Voința și toți acei amatori de 
popice care se plîng că n-au arene, 
dar poate că nici clubul Construc
torul nu și-a popularizat îndeajuns 
frumoasa bază de care dispune.

noastră privind lipsa 
din această modernă

de 
a-

Pentru in
ia tariful de 
— o pistă,
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Școala sportivă „Ener

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

mu- 
Bar- 
sec- 
Di-

BASCHET : Sala Giuieștl, ora 9: 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(IA); sala Dinamo, de la ora 10: vo
ința — Universitatea Cluj (IA), 
I.C.H.F. — Academia Militară (mA).

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 14: steaua — Petrolul (Divizia 
A): stadionul Republicii, ora 14: 
Snortul studențesc — C.F.R. Cluj 
(Divizia A); stadionul Politehnica, 
ora 10: Sportul studențesc — C.F.R. 
Cluj (tineret-rezerve); stadionul 
Ghencea, ora 10: Steaua — Petrolul 
(tineret-rezerve).

POPICE : Arena Constructorul, ora 
8 : Constructorul București — Voința 
București: arena de la Clubul Uzi
nelor „Repubtica": Gloria București 
— Constructorul Galați; arena Giu-

Iești : Rapid București — Rulmentul 
Brașov (jocul schimburilor 4—6), me-1 
cluri masculine din campionatul di- ’ 
vlziei A.

SCRIMA : Sala Floreasca II, ora
8.30 : „Cupa Speranțelor".

TIR : Poligonul Dinamo, ora 8 : în
treceri tn cadrul „Cupei Olimpia” la 
pistol cu aer comprimat.

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

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

CITITORI!

ora 
Cluj, 
Cra-

Citind cu regularitate presa, vă informați asupra eveni
mentelor importante din țară și de peste hotare.

Avînd abonamente pe întreg anul, vă asigurați conti
nuitatea primirii publicațiilor preferate.

Abonamentele se primesc de către toate unitățile 
P.T.T.R., precum și de factorii poștali și difuzorii de presă.
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DERBY-UL CAMPIONATULUI
DE HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

Redacția si administrația ; București, «tr. Vasile Conta

de finală 
masculin, 

Spartak

Giurgiu 390 
(Iugoslavia)

După 6 
„Trofeul 
conduce

competetie 
intern at «o- 
mai aveți 
istoria e-

vre-
cam

clubul 
de el 
brusc 
prima 
Loko-

mai 
1972. 
Stan 
Con- 
Tan-

Vorcșilov- 
si în ace
ri sezonu- 
recent in-

Mikeska și Farbiakova 460 
Bratu 405 p; 6)
Milanko Zorici

in 
y. 

Kuznetov, Tkacenko, Malîhin, S. Kuzne- 
țo», Abramov și Onișcenko.

Foto : APN-MOSCOVA
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că în momentul de fată 
George Eremia are oe

fiindcă v-a clasai pe

din numeroase tari

■9, 17), într-un

In meci retur pentru optimile 
ale ..Cupei cupelor" la baschet 
la Brno s-au întîlnit echipele 
din localitate și Olimpiakos Pireu. Bks- 
chetbaliștii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 76—74 (34—42). învin
gătoare si în primul meci, gazdele au ob
ținut calificarea pentru turul următor.

Rapid. Era

Cupa secunzilor: Dinamo Kiev

Campionul mondial de box la cat. grea, 
Joe Frazier, a declarat ziariștilor că 
dacă-șl va apăra cu succes titlul la 22 
ianuarie 1973 In fața șalangerului său, 
George Foreman, îșl va lua o vacanță 
de 4—5 luni. După această vacanță, Fra
zier a arătat că va accepta să semneze 
un contract pentru revanșa cu Cassius 
Clay, numai în cazul că-1 vor satisface 
condițiile financiare ale organizatorilor.
K
Proba de slalom uriaș (masculin) din 
cadrul „Criteriului primei zăpezi", des
fășurată la Val d’Isere, a fost eîști- 
gată de italianul Pietro Gros. Tînărul 
schior. în virstă de 18 ani, a realizat 
în cele două manșe timpul total de 
3:27,89. El a fost urmat In clasament de 
norvegianul Erik Haker — 3:28,07 si de 
italianul Helmut Schmalzl — 3:29.73. 
După desfășurarea acestei probe, în cla
samentul „Cupei Mondiale" pe primul 
loc se află Austria cu 77 puncte, urmată 
de Italia — 46 p și Franța —

se aflau
Radioclubul Central din Bucu- 
a avut loc recent a treia e- 
a concursului internațional de 

trofeul „Cupa

„Centura de aur" In orgaaizaru F. F Bn

nr. 16 î telefoane I centrala 11.10.05. aeeUa cnreanonflenii ti.51.09. Interurban Î2 ai 385 1 telex» sporlrom buc. 180. Tioarul I. P. ..Informația". București 40 368

AZI, IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI

★

VRNJACKA BANJA. — 
runde, în concursul de șah 
maestrelor", în clasament 
Veroczi cu 5 p, urmată de Gaprindaș- 
vili — 4Vj p, Ivanka, Aleksandria — 
4 p. Elisabeta Polihroniade, care a 
remizat partida întreruptă cu Timmer 
ocupă locul 7, cu 3 p.

Sâ sperăm că prin comportarea 
voleibaliștii dinamoviști se vor 

achita bine de această, totuși, foar
te cfte.lâ m.siune.

» a JQ 
slarti 
select

Turneul internațional masculin de hand
bal de la Belszowicy (Polonia) a fost 
cîștigat de formația cehoslovacă Banik 
Karvina, clasată pe primul loc cu 6 
puncte. Au urmat-o în clasament echi
pele Pogon Zabrze — 3 p, D.A.I. Copen
haga — 3 p și Partizan Gevgelia (Iugo
slavia) — 0 p. In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
D.A.I. Copenhaga — Partizan Gevgelia 
20_ii (9—2); Banik Karvina — Pogon 
Zabrze 15—14 (io—9).

Federația americană de tenis a alcătuit 
zilele acestea clasamentul celor 
buni Jucători amatori ai anului 
Clasamentul se prezintă astfel : 1. 
Smith; 2. Tom Gorman; 3. Jimmy 
nors; 4. Dick Stockton; 3. Roscoe 
ner; 6. Harold Salomon; 7. Erik van 
Dlllen: 8. Clark Graebner; 9—10. Pancho 
Gonzales șl Brian Gottfried.

■
Cunoscuții atleți finlandezi Pekka Vasala 
și Lasse Viren, campioni olimpici la J.O. 
de la Mtinchen, au confirmat că vor 
participa in cursul lunii ianuarie la con
cursurile care vor avea loc în Noua Ze- 
elandă. După aceste întreceri, cei 601 
sportivi finlandezi vor evolua în cadrul 
unor competiții internaționale progra
mate în Australia, la Sydney și Mel
bourne.

MOSCOVA, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Dinamoviștii bucureșteni au sesit. 
vineri seara, în capitala Uniunii So
vietice, în vederea primului meci 
din turul al doilea a! Cupe; cam
pionilor europeni, mec: ce va f. 
găzduit duminică (n.r. azi), de la 
ora 17 (ora 16 la București), de sala 
T.S.K.A.

Partidei i se acordă aici o deose
bită importanță, fiind considerată 
decisivă pentru calificare. Voleiba
liștii ambelor echipe vor aborda 
meciul cu dorința de a oferi publi
cului un spectacol de foarte bună 
calitate.

Cu toate 
antrenorul

De mult nu mai fusesem la sala 
Giulești, la un antrenament < 
Voleibaliștilor de la 
vorba, pe atunci, de 
pionilor europeni; 
sală — Plocon, Dră 
Fieraru, Costinescu etc, etc. Antre
nor Gheorghe Petrescu, inginer- 
atîtor generații de mari voie ba- 
liști ai clubului de Ungă FocsI 
Grant.

De data asta — o s-^meden e :- 
băieți tineri, mai puțin «ttaMCi 
în arena internațională, tmnract. 
tricourile alb-vișinii: Moeuț*. Chr- 
țigoi, Victor Cătălin. Pen du f 
Penciulescu, Androne, Tî<ăer«. 
Viorel Marian. Iar antre-or a 
venit marele specialist al pas. 
Aurel Drăgan.

— încercăm să reveaiB pe Maia 
de plutire, ne spune D-Lrae. da.- e 
greu, foarte greu. înaintea 
campionat, cînd tocmai ind 
o echipă cu care, credeam 
puteam bate de la egal eu 
pentru locul I. am primit 
lovituri sub centură și. i 
dintr-un sextet — doar ca « 
țet! Aveam cea mai Gniră fae- 
mație din campionat : 
medie de virstă. 131 m 
înălțime. Ei, și fiindcă 
cu numai trei soliști, a tretaăL de 
voie, de nevoie, să prumaeiB 
cîțiva băieți care na eraa ,rW* 
decît pentru campionatul vidar 
firește, nu puteam clădi perie 
noapte ceea ce se surpase ia altă 
noapte.

— Totuși, 
locul al doilea ta campio&at. par
ticipați în Cupa cupelor, 
de frumoasă rezonanță 
nală Și cu toate că nu 
pe „cei șase" din vară, 
chipei, de trei ori câștigătoare a 
Cupei campionilor europeni și ce 
atîtea ori deținătoare a titlului na
țional, vă impune o comportare cît 
mai bună. Ce întreprindeți pentru 
reușită ?

— Doar două lucruri; 1) pregă
tire, pregătire cit mai bună și mai 
completă ; 2) o tactică de joc a- 
decvată fiecărui adversar.

. Antrenamentul începuse și min
gile vîjîiau în jurul nostru. Sala 
se umpluse de larmă.

Antrenorul se alătură elevilor 
săi. Mai întîi, Drăgan expune pla
nul de lucru pentru acea după-a- 
rniază. Apoi, încălzirea. Urmează 
cîteva servicii și. în cele din urmă

Incepînd de astăzi, clubul Pro
gresul București organizează un 
turneu de handbal feminin, de
dicat celei de a 25-a aniversări 
a Republicii. Programată de-a 
lungul a trei zile. în sala din 
strada dr. Staicovici, competiția 
aliniază la start patru formații 
din divizia A, care se pregătesc 
pentru primul tur de sală al 
campionatului. Este vorba de 
echipele I.E.F.S., Rapid Bucu
rești. Progresul și Voința Odor- 
hei. Astăzi, în prima zi, au loc 
următoarele jocuri : ora 11
I.E.F.S.—Rapid ; ora 12 Progre
sul—Voința Odorhei.

Etapele următoare au loc luni, 
de la ora 15 și marți.

re, cîteva dificile confruntări in
ternaționale.

Rămînînd însă, deocamdată, la 
campionatul divizionar, trebuie 
spus că partida Dinamo—Steaua 
are, aci la Galați, o încărcătură 
deosebită. Și iată de ce. în lupta 
lor pentru titlu din acest sezon 
aceste echipe urmează să dispute 
cinci partide din care s-au consu
mat doar două : 4—2 la Miercurea 
Ciuc și 2—2 la București. Cîștigînd 
și toate celelalte partide din cam
pionat, situația acestor 
fruntașe este, înaintea 
lor gălățean, următoarea : Dinamo 
15 p. Steaua 13 p. Deci, dacă așa 
cum indică pronosticurile, Dinamo 
va cîștiga și acest joc, echipa an
trenorului M. Flamaropol va avea 
un avans de 4 p ceea ce va obliga 
pe Steaua să cîștige neapărat cele
lalte două partide care mai rămîn 
de disputat, pentru a putea egala 
la puncte pe lidera clasamentului.

în ceea ce privește disputa pen
tru locul III, în care sînt ang.enate

DE LA KATTOWICE
9 (Agerpres). — în

VA MAI PRIMI MARK SPITZ Șl AL DOULA CLC?
(Urmare din pag. I)

la tenis

des-

DIN PISCINĂ LA SHOW...

E. R.

Unul dintre interpreții tîrzii ai 
lui Tarzan (după Johnny Weissmu
ller). Lex Barker încearcă să-i dea 
lui Mark Spitz sfaturi, care sosesc 
poate prea tîrziu. Iată cum arată

TURNEUL DE HANDBAL

Să OOI

e
mur

Pugiliști valoroși

S LAMSeY

e-

DISPUTĂ PENTRU

ANIVERSAREA
FOTBALULUI MAGHIAR

formații 
derbyului

pati- 
ar fi

A doua ediție a trofeului „Centu
ra de aur", organizată de Federala 
română de box se va bucura de o 
prezență masivă de pugiliști de re
nume din numeroase țări ale lusn.t 
Și-au confirmat participarea la com
petiția din 14—24 aprilie 1973, ur
mătoarele țări : Maroc. Italia. Fran
ța. Algeria, Polonia. Iran. Bolra- 
ria. Cuba, Ungaria, Turcia. Olanda.
R. D. Germană. Cehoslovacia si se 
așteaptă avizul federațiilor dîn
S. U.A. Iugoslavia. R F. a Cermi- 
niet Tunis. Ghana și Uganda. O 
știre de ultimă oră anunță ca po
sibilă participarea Ia această 
cere și a unor boxeri din J

Sport club M. Ciuc și Dunărea Ga
lați, oricît ar părea de curios, cel 
puțin din evoluțiile de pînă acum 
— gălățenii nu prea se simt in ape
le lor tocmai pe teren propriu. Mai 
bine zis, în timp ce jucătorii din 
M. Ciuc s-au comportat piuă 
prezent foarte bine, fiind 
pas de a învinge pe Steaua 
scriind echipei Dinamo 3 
(mai multe decît a reușit sâ 
Steaua dinamoviștilor în

în 
Ia un 
și în- 
goluri 

înscrie 
două 

jocuri !), hocheiștii gălățem se ara
tă mai reținuți în atac, parcă mai 
puțin pregătiți fizic pentru aceas
tă aspră bătălie. Este foarte posi
bil, însă, ca ei să-și fi rezervat 
torțele pentru meciul de mîine 
(n-r. azi), la fel de important pen
tru aceste formații ca și cel dintre 
fruntașele clasamentului.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre organizare: bună sub toate as
pectele. Iar dacă și telefonul 
noarului ar funcționa, atunci 
și mai bine.

Programul de duminică: 
9,00 : Dunărea — S.C. M. 
ora 11,30 : Dinamo — Steaua.

ora
Ciuc;

De asemenea, nici Dumănoiu nu va 
putea, probabil, să intre în for
mație.

Ar.ireno—jI George Eremia, în ur- 
ședințe: de pregătire efectuată 

vito T-SKA.. intenționează să 
TrtfltTP următorul sextet : Udiștca- 
■a (Păușescu), Schreiber — trăgă
tori principali, Codoi, Tirlici — tră
gători secunzi, Oros, Vraniță — ri- 
(fccători. Pe banca rezervelor mai 
a-e la dispoziție pe Stoian și Mari-

3 Cupei eu-
acopent

Ecfiipa
de 2—1

a Germaniei.
„.to- -

— to. «vț — _
f;

ț 1 —-
îs fisa-
îa CECT5-

» de ert
a isuui
î -tJTJS Odfc

In turneele

PALMA DE MALLORCA.
runda a 9-a, Florin Gheorghiu a cîș
tigat în 38 de mutări la austriacul 
Robatsch. Alte rezultate : Andersson— 
Polugaevski 1—0 ; Bilek—Ljubojevici 
‘A—‘A : Ivkov—Pomar Vi—’A; Panno— 
Bellon 1—0 ; Hug—Medina 1—0, Kor- 
cinoi—Calvo 1—0. în clasament con
duc Smejkal și 
puncte, urmați de Gheorghiu și Kor- 
cinoi cu cite 6 puncte.

CUPA DUNĂRII" LA TELEGRAFIE 
A REVENIT ECHIPEI NOASTRE

rești 
diție 
telegrafie dotat cu 
Dunării". Acest trofeu, a revenit re
prezentativei noastre, după o între
cere deosebit de interesantă, la care 
și-au adus contribuția, în egală mă
sură, concurenții sovietici, ceho
slovaci și români

Iată o succintă prezentare a fil
mului celor trei probe ale concursu
lui.

Cea dintîi s-a desfășurat proba de 
regularitate, care constă atît în re- 
cepționarea cît și în transmiterea, 

mai corectă, a unor texte cla- 
Gn limba engleză) și a unor 
e combinate (din litere, cifre și 
e de punctuație amestecate în- 

). Accentul. în această probă 
xă se pune pe calitate, ne- 
idu-se decît un număr foar- 
js de greșeli din totalul sem

nelor recepționate sau transmise, 
recepție pe primele locuri se 

er»v (U.RJS.S.). Farbiakova 
l-cracă) și Mikeska (R.

înalt de 1-93 tn. tânărul atacant 
centrai Laslo Iosza. de ia ech:p= 
lokomotiv Kosice, seamănă Bai 
curiad a pivot de baschet decît a 
fotbalist $i totuși. Iosza este Ia 
ora actuală golgeterul primei di
vizii cehoslovace. cu 13 goluri 
marcate în 15 partide. EI și-a cc-n- 
soiidat poziția în ultima zi de cam
pionat. mareînd nu mai puțin de 
patru goluri.

Descoperit într-o formație re
gională, „uriașul" atacant a fost 
adus la Praga pentru a-și satisface 
serviciul militar. unde 
Dukla s-a interesat imediat 
pentru ca apoi să renunțe 
la legitimarea sa pentru 
garnitură. Preluat însă de 
motiv Kosice, Laslo a dat imediat 
măsura talentului său, înscriind 
chiar în poarta Duklei două goluri 
în partida directă de campionat.

Și cum, adesea se întîmplă să 
prețuiești un lucru abia atunci 
cînd nu-1 mai posezi, Dukla i-a 
făcut lui Iosza ademenitoare pro
puneri de transfer, care au fost 
însă refuzate...

INNSBRUCK 9, (prin telefon). — 
Aici, a inceput vineri seara cea de-a 
34-a ediție a campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Austriei, 
la care particpă 109 sportivi și spor
tive de 16 țări. In prima jumătate a 
concursului s-au disputat meciuri din 
cadrul întrecerilor pe echipe. Forma
ția feminină a României (Maria A- 
lexandru, Carmen Crișan), după ce a 
învins în primul tur echipa Elveției 
cu 3—0 și cu același scor în turul doi 
echipa Franței, a întîlnit în semifi
nală echipa R. P. Chineze, în fața 
căreia a cedat cu 3—0 : Ciang-li — 
Alexandru 2—1 (—14, 7, 13), Hu Yu- 
lan — Crișan 2—0 (19, 19), Ciang-li, 
Hu Yu-lan — Alexandru, Crișan 2—0 
(16, 14). în finală s-au întîlnit forma
țiile R. P. Chineze și R. F. a Germa
niei, victoria a revenit sportivelor

S. Cehoslovacă). La transmitere în 
frunte s-au clasat reprezentanții 
noștri R. Bratu și V. Giurgiu. Prin 
însumarea rezultatelor obținute de 
concurenți, atît la recepție cît și la 
transmitere, clasamentul probei d 
regularitate arată astfel: 1) Radu 
Bratu — 4.356 puncte ; 2) Tortias 
Mikeska — 4,348 p ; 3) Vasile Giur
giu — 4.311 p ; 4) Stanislav Zelenov
— 4.125 p ; 5) Marta Farbiakova — 
4,097 p ; 6) Alexandr Tint (U.R.S.S.)
— 3.687 p ; 7) Slavko Bojici (Iugo
slavia) — 2.667 p.

A urmat proba de recepție-vite- 
ză unde concurenții sovietici s-au 
dovedit excelent pregătiți, clasîn- 
du-se pe primele două locuri. Re
zultatul lui Zelenov, care a recep
ționat 250 litere pe minut (cu nu
mai trei greșeli), constituie un nou 
record al concursului. Clasamentul, 
la recepție-viteză este următorul : 
1) Zelenov 555 p ; 2) Tint 470 p ; 
3—4) 
p ; 5) 
p ; 7) 
370 p.

Ultima probă, cea de 
viteză, a revenit tot 
care a stabilit noi 
concursului „Cupa Dunării" 
semne pe minut la transmitere 
tere și 249 semne pe minute 
transmitere cifre. Surprinzător 
slab rezultatul lui A. Tint, care 
losind un manipulator mecanic (toți 
ceilalți au lucrat cu manipulator 
electronic) s-a clasat pe ultimul loc. 
Clasamentul : 1. Zelenov 3.704 p : 2. 
Giurgiu 2.892 p ; 3. Bratu 2.781 p ;
4. Mikeska 2.387 p ; 5. Farbiakova 

p : 6. Bojici 1.786 p : 7. Zo
rici 1.727 p ; 8. Tint 1.481 p.

asamentul general pe echipe, 
prin însumarea punctelor 

zale de fiecare concurent este 
1. România 15.135 p ; 

Z. V.ES5. 14.022 p : 3. Cehoslova
cia 1XM7 p : 4. Iugoslavia 8.951 p.

Echipa noastră cîștigă astfel pen
tru a doua oară consecutiv presti- 
Eosul trofeu.

transmitere-
lui Zelenov, 

recorduri ale 
cu 199 

li
la 
de 

fo-

Recent, la Budapesta, într-un ca
dru festiv, a fost sărbătorită Fe
derația maghiară de fotbal care 
a împlinit 75 de ani de existență, 
în cursul acestei perioade, fot
baliștii din Ungaria au susținut 
470 de meciuri internaționale in- 
ter-țări. Cele mai multe selecțio
nări, dintre cei 561 de jucători u- 
tilizați de-a lungul acestor me
ciuri le are fostul internațional, 
mijlocașul Josef Bozik (100 de 
jocuri în națională).

chineze cu 3—0 . In finala competi
ției masculine pe echipe, R. P. Chi
neză a întrecut cu 3—0 Cehoslovacia. 
Sîmbătă au început și întrecerile in
dividuale. In primul tur al concursu
lui feminin Maria Alexandru a între
cut-o cu 3—0 (12, 12, 15) pe Eperle 
(R. F. a Germaniei), iar Carmen Cri
șan a învins-o tot cu 3—0 (16, 19, 16) 
pe Anisel (Austria). In turul doi ju
cătoarele noastre au repurtat din nou 
victorii : Alexandru — Kalinska (Po
lonia) 3—1 (15, 18, ‘ ’
meci disputat chiar din primul set 
după regula activizării : Crișan — 
Riedlova (Cehoslovacia) 3—0 (13, 15, 
17). în sferturi de finală, Crișan a 
pierdut cu 3—2 (—18, —15, 9, 14, 18) 
la Hu Yu-lan, iar Maria Alexandru 
a învins-o cu 3—1 (—18, 16, 14, 16) 
pe cea mai bună jucătoare chineză, 
Ciang-li. In semifinale ea o va în- 
tîlni pe Huang-și (R. P. Chineză).

în sferturile de finală ale probei 
de dublu feminin, cuplul Maria Ale
xandru, Carmen Crișan a întrecut, 
după o comportare excelentă, cuplul 
chinez Ciang-li, Hu Yu-lan cu 3—0 
(11, 17, 13) și va întîlni în semifinală 
perechea poloneză Kalinska—Nowory- 
ta. In semifinalele probei de simplu 
bărbați s-au calificat Sarkoian și Go- 
moskov (U.R.S.S.j și Cin Lan-sun și 
Ho Ciu-pin (R. P. Chineză).

VARȘOVIA,
prima zi a turneului internațio
nal feminin de handbal de la 
Kattowice, echipa R. D. Germane 
a învins cu scorul de 15—13 (9—8) 
selecționata României. în altă în- 
tîlnire, prima reprezentativă a Po
loniei a cîștigat cu 15—13 (8—8), 
în fața echipe*' r doneze de tine
ret.

Hollywood, a ironizat spectacolul 
astfel : ,,A -fost o reprezentație care 
ni s-a servit la început ca o șam
panie spumoasă- pentru ca abia 
apoi să simțim un gust ca de fier
tură fadă". Opinia cea mai mode
rată. plină de bunăvoință, se ci
tează din „San Francisco Chroni
cle* : „N-a fost prea rău... pentru 
un sportiv" 1

Toți sportivii din lumea occiden
tală care s-au încumetat să calce 
pe scenă sau să imprime discuri, au 
trebuit cu timpul să se obișnuiască 
cu asemenea aprecieri deloc măgu
litoare. Aventura căutătorilor de 
aur brut (nu olimpic !) este plină 
de riscuri.

Premiul
— 13 

Premiul
chips

Premiul
£.vgzje!
Moscova ■ 
ta faimos:

eficacității : Oleg Blohin 
goluri

calităților volitive: 
Dnepr Dnepropetrovsk 
cehii mai bun portar: 

ii Rudakov — Dinamo 
egalează performan- 
i portar Lev Iașin,

id pentru a treia oară a-

Capa „progresului" (se acordă e- 
Ehipei cu cele mai neașteptate 
oerformanto): Zarea Voroșilov- 

ială

CONFRUNTARE JUCĂTORI - ARBITRI.
Brazilia, nâmint al pasiunilor 

Atunci ciad însă balonul rotund 
iși ma; vîră și el— coada, ele de
vin arzătoare și împing la excese, 
chiar. Desigur, numărul mare de 
jocuri pe an pe care un fotbalist bra
zilian e nevoit să le susțină are și 
el un cuvint de spus. Se vorbește 
iot mai des despre limitarea calen
darului (Ministerul Educației pro
pune 60 de jocuri pe an, iar 
C.B.D. — confederația braziliană a 
sporturilor — numai— 80'). Cert 
este că, în momentul de față, cei 
puși Ia index sînt arbitrii, culpa
bili. se spune, de menținerea at
mosferei încărcate în fotbalul 
carioca.

Aproape fiecare personaj din 
lumea fotbalului se simte dator să 
atace violent corpul de arbitraj, 
iar jucătorii — mai ales, din pă
cate, vedetele echipei naționale — 
nu rămîn deloc Ia urmă. Dar, o 
consecință neașteptată s-a produs

aceste povețe, publicate de același 
„San Francisco Chronicle" : „Fă
filme, rezumă-te la o carieră de 
patru ani și fă-te apoi dentist- cu 
un milion de dolari la bancă ! Dar 
fii atent la trei condiții: nu te că
sători prea repede, nu semna con
tracte care lasă loc la interpretări 
și nu miza totul pe înfățișarea ta 
atletică pentru că, în scurtă 
me, lumea va spune că te-ai 
îngrășat".

Critica presei americane e 
tul de violentă, considerînd că 
„frumosul" Mark Spitz a întreprins 
săritura — din bazin direct în in
dustria spectacolului — mult prea 
repede. ,-Viteza în apă — scrie zia- 
tristul new-yorkez Fritz Blumen
berg — nu este același lucru cu vi
teza de înaintare în lumea show- 
ului“.

Ca plată pentru prima sa apa
riție pe parchetul studioului de te
leviziune, Mark Spitz a primit un 
cec în valoare de 10.000 de dolari. 
După criticile citate, nu e sigur că-1 
va mai primi și pe al doilea...

Iată lotul echipei Zarea 
grad, campioană unională 
lași timp marea revelație 
lui fotbalistic din U.R.S.S., 
cheiat în picioare, de la stingă spre
dreapta : medicul Aț Oleiniuc, Se
menov, Belousov, Suljenko, Juravlev, 
Forkaș, Kopii, antrenorul principal 
G. Zonin, Izvenkov, Pinciuk, Vasenin, 
antrenorul secund V. Gluharev * 
riadul de jcs: Eliseev, Starkov, 

în ultimul timp, o reacție aidoma 
unei lovituri de bumerang. Lista 
jucătorilor suspendați, după numai 
15 etape disputate, este cea mai 
bună mărturie, o dovadă care nu 
mai are nevoie de nici un comen- 
tariu în privința felului în care 
au răspuns arbitrii acestor „pro
vocări".

Din cele 26 de echipe prezente 
în turneul final al mult contesta
tului campionat brazilian, doar... 
trei (Corintians, Atletico și Vito
ria) nu au nici un jucător suspen
dat ! Curitiba și Ceara au pînă 
acum 4 suspendați, Vasco da 
Gama, Nautico și Botafogo cîte 3, 
și așa mai departe. In total, 41 de 
jucători eliminați și suspendați, 
printre care și cunoscuții interna
ționali Everaldo, Carlos-Alberfo și 
Cesar!

Să mai spună cineva că arbitrii 
brazilieni nu au „mină® fermă...


