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SALA DE LECîURĂ

ÎN ÎNTÎMPINAREA

ANIVERSARII

REPUBLICII
Ziua de 30 decembrie, în care________ ... ___ vom aniversa un sfert de veac de la 

proclamarea Republicii, este întînipinato cu tot mai multe succese in producție, 
dar și cu numeroase acțiuni sportive. Participanți sînt zecile de mii de tineri 
din întreaga țară, din uzine și fabrici, din școli și de pe ogoare, care țin să 
cinstească prin întreceri sportive acest important eveniment din isteria patrie 

Din noianul de scrisori ce ne sosesc zilnic ia redacție, publicăm in ziarul 
de astăzi doar cîteva..

CUPA „A XXV-a ANIVERSARE A REPUBLICII LA ATLETISM
Sîmbătă și duminică, în sala „23 

August" din Capitală s-a desfășurat 
concursul de atletism dotat cu cupa 
„A XXV-a Aniversare a Republicii*. 
La întreceri, rezervate juniorilor de 
categoria I și copiilor, au luat parte 
514 tineri atleți din București și 
Pitești (ca invitați). Organizat de 
Comisia Municipală de atletism, con
cursul a fost o reușită deplină, înre- 
gistrîndu-se cu această ocazie și două 
recorduri republicane de sală pe te
ren acoperit pentru juniori : Marian

MCOLINA IAȘI IOCIJL I

în cinstea aniversării Republicii 
C.J.E.F.S. Iași a organizat prin co
misia județeană de specialitate — 
„Cupa 30 Decembrie* la fotbal cu 
participarea echipelor Politehnica 
(divizia B), Nicotină I.T.A. ți Unirea, 
din divizia C.

Rezultate tehnice : Politehnica 
I.T.A. 7—1 (2—0), cu Nicotină 2—4 
(0—1). Nicolina — Unirea 2—0 (0—0).

In urma acestor rezultate, Nicolina 
a cîștigat trofeul.

D. DIACONESCU. coresp. județean

cu

Voicu — (C.S. Școlar). 4,76 m la sări
tura cu prăjina (juniori categoria I-a) 
și Bedros Bedrosian (Viitorul) — ~M 
m la săritura în lungime (juniori ca
tegoria a n-a).

Iată rezultatele înregistrate: JUNI
ORI— BĂIEȚI : M m D. Știrbu (C.SO. 
Pitești) 7,0, 60 mg Gh. Petrescu (Vii
torul) 8.6, lungime C. Bădoi (S-S-A 
7.20 m. 2. B. Bedrosian 7,06 m, înăl
țime C. Er.e (S.SA.) 1,97 m. tripltr- 
salt I. Tăr.ăsescu (S.S_A.) 14,40 —
prăjină M. Voicu (C.S. Școlar) 4.75 —. 
■greutate P. Neagu (lie. 35) 15.® —. ; 
FETE : M m S. Vintilă (Steă.a) 7A. 
60 mg A Sandu (SSA.) 9.4. lungime 
D. Cfitineami (Metalul) 5,64 m. înăl
țime M. Constantin (C.S.O. Ktejt; 
1,55 m. greutate b. Georgescu 11.53 z-

Clasament pe echipe la juniori : L 
S.SA. — 154 p. 2. Liceul 35 — ~ r. 
3. Vii torul — 51 p. COPII — B ĂIET! 
55 m I. Mantcma (Progres— 63. 
lungime M. Bogdar. (SAAJ 5.44 =. 
înălțime C. Pooa rS5_A_) 1,55 nt; fete: 
50 m E. Ihm (S.SA.) "X lungime E. 
Marinescu (Steaua) 4X8 tn, inilținar 
G. Mirică (CSX>. Pitești) 1JB b 
Clasament pe echipe la enpii : L 
SSA. — 103 p. 2. Se. gereraiâ ÎS* — 
33 p, 3 CS. Scăar — 22

In cadrul aceleiași : 
vor desfășura slmnăti ți 
treceri pecu-u juniorii d 
Il-a si a Ill-a.

S

SIMPOZION CD PARTICIPĂRII CIORftOR DIDACTICI DII CUM
Tn întîmpinarea zilei de 30 Decem

brie, Inspectoratul școlar al munici
piului Cluj, în colaborare cu Casa 
corpului didactic și CJ.E.FJ5. a 
ganizat un interesant simpozion ia 
care au luate parte profesori de spe
cialitate dip școlile generale, liceele 
de cultură generală și din unitățile 
cu profil sportiv.

Referatele au avut drept temi .Ca
litățile și deprinderile motrice — im
portanța, căile și metodele moderne 
de dezvoltare a acestora.*

Referatele au fost prezentate de 
profesorii Elena Ionescu ți Teodor 
Gorea de la Liceul pedagogic .Gr.ecr- 
ghe Lazăr*, Horea Pop de Ia școala 
sportivă și Alexandru V UlCXl C€ -â 
Liceul „Ady-Șincai*. In completare, 
prof. Francisc Lorinczi. lector la Fa
cultatea de educație fizică a precizat

re rr-

or-
a

STADIONUL „ARINI 
DIN SUCEAVA 

VA GĂZDUI FINALA
CJ.E.F-S- Suceava a in:țiat, in 

stea aniversării Republicii, o în 
cere de fotbal cu partxnparea a 8 
ec—pe. dintre care 7 din divizia C si, 
alături de acestea, campioana ce 
toamnă a județului. Metalul Rădăuți 
Finala compeuțlri va avea loc pe 
«tadionul —Arini", din Sueetva.

îată ș: rezu.latele prunei etape: 
Foresta Fălticeni — CA.M. Saeeava 
4—L Minerul Gura Hum*?rulu: —
Avinial Frasin I—l. Străduința Sn- 
reasa — Metalul Rădăuți 1—1. .VS.V 
CTmpalung — Minabradul \aira Dnr- 
neî 2—V

FROtETXW OW TOATA? ȚĂRILE, VJffȚAVXl
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DUBLA INTILNIRE DE BOX

Duminicâ la București și Jastrzebie

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPOR

ROMANIA -POLONIA

C. FILIPOVICL — coresp.
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Apropiatul sezon internațional de 
schi face ca principalii combatanți
— Franța, Austria, Elveția si Italia
— să-și regrupeze forțele și să-și 
împrospăteze efectivele in vederea 
marilor întreceri. în echipa Franței 
spiritele sînt foarte agitate șl fră
mântările continuă, prelungind criza 
Sapporo nu atît din cauza conduce
rii tehnice (problema s-a rezolvat 
prin desemnarea lui Jean Vuarnet 
și Georges Joubert în calitate de 
directori tehnici coordonatori), cit 
mai ales din cauza componenței e- 
chipelor, a schimbării „generației de 
aur".

Se știe aproape cu precizie că e- 
chipa nu va putea conta pe Patrick 
Russell, insuficient restabilit după 
accidentul Dreolimpic si poate nici pe 
Ingrid Lafîorgue, care după. două 
fracturi consecutive s-ar putea să nu 
mai țnsșwine ceea ce reprezenta îna-

Duminică, la București și în lo
calitatea Jastrzebie. se dispută 
dubla întilnire de box dintre selec
ționatele A și B ale României și 
Poloniei. Meciurile acestea încheie 
bogata activitate competițională pe 
1372 a celor două puternice forma
ți; europene.

în Capitală, partida primelor ^re
prezentative va fi 
cui de Stat, gaia

găzduită de Cir- 
incepînd de la

PUGILIST! ROMÂNI
LA HILDESHEIM (R.F.G.)

La 16 decembrie, la Hil
desheim lir.gă Hanovra (în 
R F.G ), o selecționată româ
nă de box va susține un 
meci cu o reprezentativă lo
cală. Au fost desemnați să 
facă deplasarea, sub condu
cerea antrenorului Ion Chi
rac. următorii pugiliști : 
Marian Lazăr. Ion Adam, 
Adrian Gata. Gheorghe Puș
caș. Ion Hodoșan. Constantin 
Ghrtă. Florian Bobi. Petre 
Ctmpeanu, Dumitru Zelinca.

celor două federații intenții simi
lare în tentativa de reîmprospătare 
a loturilor.

Pugiliștii români, selecționați, 
și-au început de luni antrenamen
tele în sala de box a complexului 
„23 August", sub conducerea antre
norilor emeriți Ion Popa și Con
stantin Nour, și a tinerilor asis
tenți, antrenorii Dumitru Ion și 
Marin Diaconescu.

Aflăm că, în același timp, boxe
rii polonezi se pregătesc la centrul 
de antrenament Wisla. Sosirea la 
București a echipei Polonia A este 
anunțată pentru joi,' aceeași zi în 
care selecționata secundă a Româ
niei va porni spre Polonia.

In meciul de la București va ofi
cia ca arbitru neutru : Siegfried 
Hahn (R.F.G.), asistat de arbitrii 
români Virgil Cazacu și Aii Rișat.

Marți 12 decembrie 1972

Loturile naționale de box au început antrenamentele. In prim plan l 
crează la mănuși Gabriel Pometcu și Gheorghe Ciochină.

Foto i Dragoș NEAGU

IARNA ACEASTA POATE ADUCE 
UN REVIRIMENT ÎN PRACTICAREA

erele 10. Se prevăd întîlnlri extrem 
de despuiate, ținind seama de com- 
pnoesța celor două echipe, in care 
figurează boxeri rutinați, cunoscuți 
dtn marile competiții intemațio- 
cale. jaetw și tinere talente — 
«sptra- r. loc în formațiile
ust-reale In curs de remaniere ale 
ar-be-kr țări. Este evident că re- 
zn_naneie campionatelor europene și 
aje rritseului olimpic au impus

• Consiliile judefene pen

tru educafie fizică și sport SPORTURILOR DE SEZO
și-au alcătuit planuri de acțiune promițătoare

Copiii și tineretul — principalii beneficiari

IN DIVIZIA A DE FOTBAL

SEMNIFICAȚIILE
va fi aleasă de ultima

Demorocaeiu. cel 
mai btm om al 
ăerbyuiuț de la 
Bacăt». mai tntot- 
ieauna nemarcat 
(!) fn zona ta de 
creație, a tjtms 
inedodata in fața 
porții lui Rămu- 
reanu. In imagi
ne, funaașul di- 
«amorirt G. Sandu 
reușește si res
pingă tm aiac pe

riculos
Fotoi S. BAKSY

Al PIRTIILOR

iote de accidente tn slalomul femi
nin. Se spune tot mai Insistent că 
Michele Jacot intenționează să aban
doneze competiția și că Isabelle Mir si 
Florence Steurer „veteranele de la 
Portillo" (campionatele mondiale din 
Chile 1966), deși constante iar une
ori strălucitoare, nu mai au prospe
țimea, dorința și energia de a rezis
ta și * 
val" 
nard, 
vier.

de a se impune în fața „noului 
reprezentat de Proell, Deber- 
Macchi, Nadig, Cochran, Rou- 
Perillat, Nagel etc.

Famose — printre „dispăruți''Annie
Și în p!us, în mijlocul acestor în

doieli, saturată de competiții și ușor

Mihai BîRA

(Continuare tn pag. aia)

clasamentului • „Campioana de toamnă 
etapă • Arbitrajele de la 5 la... 2 stele !

# Așteptăm pasul de la prevederi la realizări
Chiar dacă nu s-a instalat încă deplin și peste tot, iarna poate fl 

considerată prezentă. Consiliile județene pentru educație fizică și sport, 
ce+taHi faetori-angrenați în dezvoltarea mișcării sportive au avut în ve
dere sosirea acestui anotimp și, în consecință, au luat măsuri ca odată cu 
înghețul și căderea primelor zăpezi amatorii 
poată 
nului.

- desigur, numeroși — să 
practica schiul, patinajul, săniușul și alte discipline specifice sezo-

Iată 
ceput, 
tru educație fizică și sport.

IALOMIȚA. Primii vizați sînt, fi
rește. copiii și tineretul. Patinajul 
fiind cel mai aproape de preferin
ței* lor, in această direcție s-a în
dreptat, !v. primul rînd, atenția ce-

ce și-a ii propus, pentru în- 
cîteva consilii județene pen-

concursuri în cadrul școlilor și î 
tre școli, o olimpiadă de iarnă 
elevilor și întreceri în cadrul s 
pei tineretului de la sate".

S-a avut în vedere, de asemen 
turismul de iarnă, fiind prevăzu 
10 excursii în împrejurimile local 
taților la care să fie atrași ci 
1 000 de pionieri și școlari.

ri tării. Deci, oboeeala. argu
ment cu care cite-.a diriso- 
nare A au încercat sl-r- mo
tiveze eșecurile din Cupă, de 
duminica trecută, a fost con
trazis. E vorba dec. de am
biție. De fapt, moodizarea. 
orgoliul și_ punctele din cla
sament au ridicat nota ce se 
poate acorda etapei a XTV-a. 
în ansamblul său. Sub as
pectul calității, doar un joc 
n-a putut depăși sufiâentuL 
cel de la

Pozitiv 
by-ul de 
puns în 
primul rind, datorită lui 
Dembrovschi și colegilor lut», 
că o primă repriză a mulțu
mit tribunele. Partida, in în
tregime, s-ar fi situat la ni
velul așteptărilor dacă Dina
mo n-ar fi manifestat acea 
reținere de neînțeles pentru 
experiența unor internațio
nali ca Lucescu și Dumi- 
trache. Greu de explicat de

Constanța.
e faptul că der- 
la Bacău a cores- 
bună măsură 

datorită

enr_te

Dumi
ce ‘ rt 

de re- 
«vxn- 

treixxe

(Conczszera tn pco. a Jei

Lectura preferată a 
omului bine informat
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INTR-O REUȘITĂ FINALĂ PE ȚARĂ

CROSUL TIPOGRAFILOR ȘI-A DESEMNAT CIȘTIGATORII

lor chemați să le organizeze agre
mentul. La școlile din Slobozia, Că
lărași, Fetești, Amara, Lehliu și 
Bordușani, pe terenurile de bitum 
ale liceelor și școlilor generale, vor 
fi amenajate patinoare naturale. Ia 
Călărași se preconizează a fi ame
najate mai multe suprafețe de 
gheață: pe terenurile asociațiilor 

Olimpia, pe 
municipal și 
nr. 1 și 2 și

sportive Sănătatea și 
terenurile stadionului 
pe acelea ale liceelor 
ale liceului agricol.

Se preconizează, tn
vește săniușul, organizarea cttorv*

GORJ. Consiliul județean pen 
educație fizică și sport și-a alcătu 
pentru perioada 1 decembrie a.c. 
31 martie 1973 un plan în care, pri 
tre altele, este înscrisă și... „Cu 
școlarului" la fotbal și oină. Da 
vor fi condiții prielnice, probab 
competiția va avea Ioc. Dar fapt 
că ea apare împreună cu acțiuni 
consacrate sporturilor de lamă, la 
impresia că s-a urmărit, cu ori 
preț, ea planul să fie cît mai 
PLIN ! In sfîrșit, după această o 
servație, să vedem ce se precon 
zează pentru ca schiul, patinaj u

Ion GAVRILESCU

ceea ce prl-
(Sontinuare tn pag. a 2-a)

In postăvarul a avut loc i

REPETIȚIA CU PUBLIC
A SCHIORILOR FRUNTAȘI

Sute de bucureșteni au ținut să 
asiste la startul și la sosirea con- 
cu cenților participanți la finala pe 
țară a crosului organizat de Comi
tetul uniunii sindicatelor din poli
grafie, presă, radio, televiziune și 
edituri, in cinstea zilei de 13 de
cembrie.

Alergările, desfășurate în bună 
parte pe traseul parcurs în urmă 
cu 54 de ani de marea coloană a 
muncitorimii ce demonstra pașnic 
pentru a viață mai bună, au oca
zionat dispute de toată frumuse
țea fapt explicabil căci la întreceri 
(organizate separat pentru juniori 
și seniori), s-au prezentat 240 de 
concurenți, primii clasați la crosu-

rile dotate cu .Cupa 13 Decembrie1, 
în faza pe orașe. Și cum câștigă
torii crosurilor din Brașov, Sibiu, 
Cluj. Tg. Mureș, Timișoara, Iași etc. 
au avut ambiția să reprezinte cit 
mai bine pe muncitorii tipografi 
din orașele lor în finala de la Bucu
rești, fiecare s-a antrenat cu toată 
seriozitatea înaintea ultimului epi
sod al întrecerii.

Dacă la crosul juniorilor, desfă
șurat pe un traseu de 2 000 m, 
bucureștenii au dominat copios, în 
schimb, la seniori, reprezentanții 
unor centre ca Sf. Gheorghe, Bacău, 
Oradea și Brașov s-au impus cate
goric. reușind să controleze cursa pe 
cea mai mare parte din cei 3 000 m

ai traseului, unul dintre aceștia 
reușind chiar să se detașeze, în 
postura de învingător. Este vorba 
de zețarul Ion Olah din Sf. Gheor- 
ge, un tînăr de 17 ani, cîștigătorul 
crosului din orașul său, la catego
ria juniori. Sosit în București, Olah 
a fost însă desemnat să se alinieze 
la finala pe țară a acestei com
petiții, la startul... seniorilor. In ce 
împrejurări a avut loc „rocada" ? 
Din Sf. Gheorghe, Ion Olah a venit 
în Capitală împreună cu colegul său

Gh. ȘTEFANESCU

BRAȘOV, 11 (pri* telefon). Apro- 
piindu-țe cu pași repezi de deschide
rea oficială a sezonului, schiorii au 
ajuns cu pregătirile în faza de fini
sare. Duminică, de pildă. Clubul spor
tiv universitar Brașov a luat Iniția
tiva organizării unui concurs de sla
lom special în masivul Postăvarul, 
ceea ce a permis tuturor categoriilor 
de concurenți un ultim și util prilej 
de verificare.

Proba r.u a fost attt de ușoară pe 
d: părea la prima vedere. în primul 
rina pentru că pîrtia foarte înghețată 
si stratul subțire de zapadă au consti
tuit obstacole dificile, mai ales în 
structura unui slalom tehnic, aritmie 
și de mare viteză. Așa se face că 
schiori reputați, principalii favoriți 
angajați într-un duel direct, au fost 
puși in situația să abandoneze sau să 
se claseze slab, ratînd din prea mare 
viteză porți obligatorii, sau căzînd. 
In această situație au fost Dorin Mun
teanu (C.S.U.), Constantin Văideanu 
(A.S.A.), Iudith Tomori (Dinamo), Ni
cola Ghimbășanu (Steagul roșu) ș.a.

Lupta foarte deschisă s-a angajat 
la nivelul posibilităților maxime și 
tocmai de aceea rezultatele obținute 
de Nicolae Crețoi (C.S.U.), ciștigăto- 
rul concursului, și mai ales de proas
peții promovați în categoria seniori
lor, Alexandru Manta (A.S.A.) și Pe
tre Soiu (Dinamo), sînt de bun augur. 
Destul de populat numeric și satis
făcător din punct de vedere tehnic, 
contingentul tinerei generații, din 
care merită o mențiune specială Flo-

rîan Barbu (Brașovia) și un grup d 
schiori de la Dinamo, antrenați d 
Gheorghe Roșculeț. La senioare, star 
tul a întrunit numai două concurente 
ceea ce demonstrează că această ca 
tegorie a schiului se bucură de foart
puțină grijă din partea cluburilor ș 
asociațiilor sportive.

Rezultate. Seniori: 1. N. Crețo 
(C.S.U.) 68,1: 2. Al. Manta (A.S.A. 
69,3; 3. P. Solu (Dinamo) 69,4; seni
oare : 1. Daniela Munteanu (A.S.A. 
80,11 juniori: 1. Fl. Barbu (Brașovia 
73,4; 2. Fl. Chioreanu (Dinamo) 82,0 
3. E. Fazekas (Dinamo) 84,9; junioare
1. Anemarie ĂTerhazi (Viitorul) 103,1
2. Crăița Marinescu (Șc. sp. Brașov) 
129,5; 3. Roxana Cocișiu (Sc. sp. Bra
șov) 133,7.

IUBITORI Al SPORTULUI,

PARTICIPAȚI
LA ANCHETA NOASTRA:

PRIMII

T rzu. t

(Continuare în pag. a 2-a)

" -> îi-,./

Temperatura mai scăzută a unei dimineți de decembrie nu a pulul injluenpa 
finala pe fără a „Cupei 13 fiecenjbrte" la cros,

cu nimic buna dispoziție fi dirzenia tinerilor tipografi. 
J'oțo i T.

participant! la
MACAIțȘCIIl

10 SPORTIVI 
ROMÂNI

AI ANULUI 
1972?

Tradiționala noasfrâ anchetă 
de sfîrșit de an, în care citi
torii ziarului, iubitorii sportu
lui, desemnează prin votul lor 
pe cei mai populari 10 spor
tivi ai anului, se încheie la 
15 decembrie (data expedierii 
prin poștă a răspunsului).

Cei care vor indica, în or
dine, pe PRIMII 10 SPORTIVI 
Al ANULUI 1972 vor primi ca 
premiu un abonament la zia
rul SPORTUL pe 1973.

Rețineți, data închiderii an
chetei noastre — 15 decenți 
brie !



Sportul
DUPĂ finalele campionatului național sătesc de trîntă

un important test al echipei reprezentative: meciurile cu Polonia
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FRUMOS SUCCES DE PARTICIPARE-PESTE 22000 DE CONCURENȚI 
PREA PUTINĂ GRIJĂ PENTRU VALORIFICAREA TALENTELOR

UN TURNEU ACITAT, CARE NU A ADUS INSA 
CLARIFICĂRI IN CLASAMENT

® La sftrșrtul acestei sapUm.ni

tivă care, la sfîrșitul aces- 
ămini, va avea dificila 
ie a înfrunta redutabila se- 

iloniei, mai firesc ni 
im cu atenție și exi- 
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instalările nu mai
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tea de Duncte 

estat. 
festat 
. evi- 

cu Stea- 
linată și 

J și abun- 
lei nu s-a legat 
de atac dina- 

primaroape

(Pană — Gh. Huțanu —' Tureanu). 
In sfirșit, să sperăm că a fost doar 
o cădere de moment și că parti
dele cu reprezentativa Poloniei vor 
găsi pe toți acești jucători în ple
nitudinea forțelor lor.

Din echipa Steaua, o impresie 
deosebită a lăsat portarul Vasile 
Morar, reintrat după o lungă ab- 
sență și care, pregătindu-se serios, 
a fost — fără îndoială — unul din 
oamenii de bază ai echipei. Alături 
de el, intr-un mare progres (ceea 
ce i-a adus și prima selecționare) 
s-a arătat a fi atacantul Kemen- 
essy. Beneficiind de forță, patinînd 
destul de bine Kemenessy, chiar 
dacă s-a afirmat mai tîrziu, își 
face loc cu siguranță în echipa re
prezentativă. Note bune ar mai 
merita, dintre jucătorii de la Stea
ua, Justinian, Gheorghiu, Herghe-

a finele fiecărui sezon 
o seamă de sportivi 
de frunte spun adio 
stadionului, sportului 

M de performanță. O fac 
™ cu evident regret, 

dar momentul este 
Imposibil de depășit. Virsta 
— acest mare dușman al 
omului — limitează și _ ac
cesul la izbînzile sportive.

Rareori însă 
cluburile și 
sportive știu să se despartă, 
în condiții onorabile, de fos
tele vedete, să transforme 
momentul într-o veritabilă 
sărbătoare. Fără discuție, o 
înrîurire nefavorabilă o are 
această omisiune și asupra 
generațiilor tinere de spor
tivi. care privesc cu mirare 
(uneori chiar cu supărare) 
disprețul față de cei 
tr-un trecut nu prea 
tat au adus clubului victorii 
de mare preț.

Uitarea se așterne 
peste acești eroi spor- 
Puțini, foarte puțini, 

apoi solicitați de clu- 
și asociații să contri- 
cu pasiunea și cunoș-

din timpul finalelor de la Iași, care poate ușor să con- 
spectaculozitatea și stadiul actual de dezvoltare a străvechii 

trinte drepte..
Foto: Ion MATEI AGAPI — Iași
tate în consecință. (Pe aceeași li
nie vor fi atribuite și anul acesta, 
de către U.N.C.A.P., seturi de echi
pament pentru trîntă primilor 13 
clasați la fiecare categorie). Este 
normal, așadar, ca din aceste cen
tre și din alte cîteva să provină, 
din nou, participanții la finale. Am 
înregistrat, de altfel, cu ocazia în
trecerilor de la Iași prezența repe
tată a unora dintre sportivii remar
cați în anii precedenți. Cel mai ti
pic exemplu este acela al triplului 
campion (la toate cele trei ediții) 
M. Trifan (jud. Galați). Faptul nu 
vine decît să susțină afirmația an
terioară privind preocupările susți
nute și continue din unele localități 
pentru dezvoltarea trîntei. Pe a- 
ceaași linie, s-au situat județele 
Galați (cele mai bune rezultate la 
toate categoriile). Prahova (cei mai 
mulți clasificați în primii opt la fie
care categorie), Neamț, Timiș, Iași, 
Argeș (dintre reprezentanții cărora

fcea de a
■npionatului național sătesc 
mtâ a fost — așa cum ne aștep- 
Hn — cea mai reușită din cele 
■putate pînă acum. Experiența a- 
Kiulată în anii precedenți a avut 
| rol hotărîtor în obținerea suc- 
lului de organizare. Au contribuit 
■aceasta și eforturile forurilor lo- 
le. (Președinte de onoare a! 
Inpionatelor a fost Gh. Ciribiu, 
Iretar al comitetului județean lași 
I P.C.R.). Finalele de la 
Ii s-au ridicat — așadar 
I la nivelul unei competiții 
Ie a depășit cu mult stadiul ciu
lilor și al încercărilor. Afirmăm 
pasta, gîndindu-ne și la faptul 
I în fazele inițiale ale competi- 
|i, pe sate, pe centre de comună 
L pe județ, AU PARTICIPAT A- 
fOXIMATIV 22 000 DE TINERI. 
I multe localități rurale, trîntă a 
(venit principalul mijloc de acti- 
kare a sătenilor în practicarea 
(ortului. Și nu este vorba numai 
I participarea la „Cupa tineretu- 
E de la sate“. După cum ne spu- 
lau cîțiva dintre tinerii finaliști, 
Inta a devenit în unele localități 
Ipul de afiș al duminicilor cul- 
Inal-sportive, fiind așteptată cu in- 
Fes atît de sportivi, cît și de «pec- 
Itori. în alte localități au fost 
Ființate, ca urmare a prestigiului 
estei competiții, adevărate centre 

I învățare *1 praticare a trtntei, 
Induse de oameni inimoși, profe
ri sau săteni, foști practtaanțL
în aceste centre, dotate cu mate- 
kle specifice (saltele, echipament) 
I către secția ■port-turlsm din 
C. al U.T.C. M de T. R. Lupt*, 
lectică regulat trtnrta tO—100 d* 
beri fi TÎrstnicL Est* cașul koca- 
tftțllar Borleșt! (jud. Neamț), Cea- 
Iv* (Timiș), Prtsfoanl (Iași), Te
ster (Dobrogea), remarcate cu 
riiejui edițiilor anterioare fi *ju-

tăcute
»te căutările an- 
dîștilor și nu la 

nală de competiție unde au reu- 
să se califice numai cei cu o 

experiență mare de concurs, adică 
tocmai cei ajunși la o vîrstă rela
tiv înaintată. Prin valoarea lor, a- 
ceștia „monopolizează" dreptul 
a participa la întrecerile finale, 
rind în același timp în fazele 
ferioare drumul unor tineri 
foarte tineri talentați. dar neajunși 
la maturitatea sportivă. Nu trebuie 
să mai amintim că acești juniori 
pot fi mult mai ușor educați și 
formați în spiritul sportului lupte
lor de performanță. Totuși, am pu
tut fi în măsură să remarcăm și 
noi, la Iași, pe unul dintre aceștia 
— cîștigătorul categoriei 56 kg., Ion 
Purcaru. Prezent la 19 ani pentru 
a treia oară la finale, ne întrebăm 
cît de bine ar fi fost ca de la pri
ma lui afirmare (la 16 ani, deci) 
să fi fost cooptat și atent pregătit 
de către un antrenor specialist ? Și 
ca el mai sînt atîția alții care n-au 
putut răzbate, însă, pînă în faza 
ultimă. în fond, depistarea elemen
telor cu calități este unul dintre 
scopurile principale — și mărturi
site — ale Cupei tineretului de la 
sate, care constituie faza premer
gătoare a finalei campionatului na
țional sătesc de trîntă...

Radu TIMOFTE

GENEROASE

n de ci mp, hocheiștii 
n Costea (

NOILE ECHIPE

PROMOVATE
Au hiat *fîrșH întrecerii* tur

neului finei de calificare pentru 
campionatul diviziei A da jwto 
Din cefe 16 echipe care eu pa~- 
clpat le aceet tarneu. g&aduit 
lîmbătă *1 duminici 4* Mia de 
ipcrt din " ktaJcăpM Gheorghe 
Qheergh'.e-Dej. 4 au prumeee» Ir 
divizia A i DINAMO BUXXTBWTL 
(entoencr Gheorghe DBrxSui. PO
LITEHNICA BUCUREȘTI (Ioc 
Herman), ȘCOALA 8TOBT1VA 
UNIREA IA?I (Ccemnfin Bord**) 
*i UNIVERSITATEA CRAIOVA

FAZA I A CAMPIONATELOR NAȚIONALE
» TENIS DE MAS.
J-____ -

K 
f

iTimp de trei zile, moderna r! 
leganta
lloiești a găzduit faza întîia a 
pmpionatului național individual 
L tenis de masă rezervat senil
ilor. La startul acestor întreceri 
Iu luat parte un număr de 200 de 
fcortivi (66 fete și 128 băieți), re- 
[rezentînd 23 de județe și mu 
tpii ale tării, calificați 
Interioare. întrecerile 
lunct final calificarea 
le categoria a Ii-a (16 
lăieți) pentru ultimul act al aceș
ti competiții ce se va disputa la 
Lrad, la finele acestei luni, cînd 
lor intra în competiție și jucă
torii de categoria I și maeștrii, ur
nind a se desemna deținătorii tit
lurilor de campioni. întrecerea băie- 
llor a dat naștere încă de la 
eput la dispute acerbe pentru 
tficare, deși pînă în optimile 
inală, nivelul întllnirilor a 
nediocru. Scăpați de emoțiile 
Lficării, cei 16 competitori rămași 
n cursă au putut demonstra o 
țamă mai variată de joc. Și pe 
jarcursul trierii lor am asistat la 
neciuri deosebit de spectaculoase. 
>1 mai bine pregătit s-a 
i fi brașoveanul Cornel 
tare în finală a dispus 
Panait (Voința București)
T11 de 2—1 (21—15 ; 19—21 ; 21—13),

Sală a sporturilor din

I
în etapele 
aveau ca 
jucătorilor 
fete fi 16

rn
ea - 
de 

fost
ca-

dovedit 
Macovei 
de Ion 

cu sco

IN DIVIZIA A

aspre, rema primul
rind. o creștere sensibilă a angaja
mentului fizic. Și acest lucru tre
buie să ne bucure, deoarece, ho
cheiul modern este. înainte de toa
te. forță apoi viteză și tehnică. In 
mod deosebit echipele Steaua și 
Sport club Miercurea Ciuc au pro
bat că. fn această privință, se află 
pe drumul cel bun, dind in parti
dele disputate la Galați, și mai 
ales tn meciul lor direct. probe 
reușite. Ținind însă seama că am
bele formații reprezintă deocam
dată prea puțin pentru echipa re-

JOCUL BĂRBĂTESC
Nu este pentru prima dată ci nd 

scrlerr. despre problema relațiilor 
dintre jucători ji arbitri, fn con
textul tendinței cavalerilor fluieru
lui de a permite jocul bărbătesc, 
an®s0amentul fizic, tn disputele

a rrusit 
a fznalâ 
usx' buze 

on. cu scorul 
a—14 : 21—161

cekr 32 ce jucător: si 
calificat: ueatru etapa 
1* Arad.
Viorica Moldovan. Marile- 

R. berc* Tom*. Elena 
Necoescu.

putat șansele cu ma: tnuh 
bru. CstigâtoareJe seriilor 
deja asigurată calicarea 
faza a dcxxa a finalelor. 
Arad. Singura aururiză d 
ții a eocsti*uri-o forfaitu) 
re; de la Vouița Bucur? 
Lunțeanu. Duoâ întreceri 
putate. % 'teica Moldovan 
sul București), 
învingătoare. 1 
trecut «tar **•- 
Camelia Ftlur 
2—1 (2C 
și liata 
câtoare 
nală de

Fete :
na Badea. 
Condiearu. IAcrămioara 
Mariana Feldman. Marana S io ian. 
Nicoleta S*iridoa. lâdia Ilie. Si
mona Petrescu. Minodora Popescu. 
Rodica Gagu. Camelia Filimou. 
Maria Sinteoan. Darina Costea și 
Anula Ghibu : la bă.eț: : N. Badea. 
C. Popovici. C. Valics. C- Macwei, 
I. Singiogian. S. Caari. V. Filimon. 
E. Papp. Șl Seativani. M. Firă- 
nescu. Șt. Moram. L Bug a. L Pa- 
nait. S. Păuna. C. Romanesc u. M- 
Bo bociră.

Florin SANDI' 
Aurel PĂPĂDIE

IARNA ACEASTA POATE ADUCE U\ REIIRIMEAT
ÎN PRAtTICARfA SPORTURILOR 0[ SEZO\

(Urmare din pag. 1)

săniușul să fie practicate de cit 
mai mulți copii și tineri.

Aflăm că vor avea loc excursii, 
drumeții, marșuri, plimbări pe jos 
și pe schiuri, concursuri de schi, 
săniuțe și orientare turistică. In mod 
special pentru învățarea și practi
carea schiului și săniiușului vor 
funcționa centre la Tg. Jiu, Novaci, 
Tg. Cărbunești și Sadu — toate a- 
menajate pe lîngă unitățile școlare 
din aceste localități. Patinoarele 
naturale se vor amenaja la Tg. Jiu, 
Motru, Cărbunești, Țicleni și Sadu.

ALBA. Pentru extinderea practi
cării schiului și săniușului se pre
vede ca pe lîngă secțiile de schi 
existente, să mai ia ființă alte 4—5 
în comunele Albac, Avram Iancu, 
Arieșeni, Sohodol și altele. Este 
prevăzută, de asemenea, reamena- 
jarea pîrtiilor din Abrud și Cîm- 
ipeni și amenajarea altora la Abrud, 
Cugir, Zlatna, Alba Iulia, Sebeș, 
Albac, Bistra, Avram Iancu, Arie
șeni, Sohodol, Mogoș și Ciuruleasa.

Săniușul se va extinde, după cum 
aflăm, IN TOATE ORAȘELE ȘI 
COMUNELE JUDEȚULUI. în aces! 
scop urmînd a fi amenajate, cu 
contribuție voluntară, pîrtiile res
pective.

O preocupare nouă o constituie 
practicarea hocheiului. în orașele 
Sebeș, Alba Iulia, Ocna Mureș,

Aiud, Cugir. Blaj urmează a se 
organiza centre de copii și juniori 
care să f:e conduse de instructor; 
recrutați dintre foștii patinatori și 
hochei ști.

SUCEAVA. Pentru practicarea 
schiului de agrement și pentru 
desfășurarea activității centrelor de 
inițiere se vor executa lucrări de 
nivelare și defrișări pe pîrtiile Dea
lul Negru (Vatra Dornei), dealul 
Bodea (Cîmpulung) aici urmînd a-și 
desfășura activitatea elevii școlii ge
nerale nr. 4 și liceului Dragoș Vodă 
din localitate, precum și pe pîrtia 
de probe alpine a orașului Gura 
Humorului.

După cum sîntem informați, ho
cheiul și patinajul vor face obiectul 
unor preocupări mai susținute decît 
în alți ani. Pe măsură ce iarna se 
va instala, se vor amenaja patinoare 
naturale în toate orașele județului, 
ajungîndu-se la 26 : la Rădăuți 6, 
la Vatra Dornei 4, la Cîmpulung 4, 
la Fălticeni 6 etc.

Lucrul cel mai important este ca 
toate planurile să nu rămînă pe 
hîrtie, prevederile urjnînd a fi cit 

grabnic și cît mai concret 
ispuse în realitate. Iarna aceasta 

.’bule să însemne pentru toate ju
dețele un prilej de lansare a unei 
acțiuni susținute, pentru ca un nu
măr cît mai mare de copii, de tineri 
și oameni maturi să fie atrași în 
practicarea sporturilor.

tințele lor la dezvoltarea 
activității sportive. Numă
rul celor incluși în birou
rile federale, în comisii și 
colegii este extrem de re
dus, ca de altfel si al celor 
ce li s-a încredințat misiu
nea de a depista talente și 
de a îndruma primii pași ai 
copiilor spre lumea atît de 
frumoasă a sportului.

Să luăm, de pildă, ciclis
mul (deși, repetăm, situația 
este identică în marea ma
joritate a sporturilor). In 
ultimii ani au părăsit arena 
o serie de rutieri, nume cu 
rezonanță în sportul cu pe
dale: Gabriel Moiceanu, Ion 
Cosma, Nicolae Ciumeti, Lu
dovic Zanoni, Aurel Șelaru, 
Gh. Șerban-Rădulescu ș.a. 
„Plutonul" este mult mai 
mare, poate chiar mai mare 
decît cel ce rulează astăzi 
pe șosele. N-ar fi fost oare 
firesc ca acești foști spor
tivi să fie folosiți pentru 
atragerea copiilor spre ci
clism? Credeți oare că pu
țini sînt cei care ar fi răs
puns afirmativ la chemarea 
„Veniți să învățați ciclism 
cu Gabriel Moiceanu" ? Dar 
cine să se ocupe de așa 
ceva ?

Aproape zilnic ne vizitea
ză la redacție foști rutieri. 
Gabriel Moiceanu și Nicolae 
Ciumeti — ca să folosim 
doar două exemple — și-au 
oferit cu generozitate timpul 
liber pentru a face ceva 
pentru ciclism. Și alții, din 
alte sporturi, doresc să lu
creze spre binele disciplinei 
car* le-« dat eîndva bucu
ri* succesului, binefăcătoa
rea minglier* « aplauzelor.

Fără a face nimănui vre
un reproș, socotim că 
cluburile sportive cit și 
derațill* de specialitate 
datoria să se folosească 
plin de acest prilej,

_____j.._ _. .. _ evita primirea unui gol. In prim plan, 
/autorul golului)ambii de la Dinamo se bucură că scorul s-a redus la 

Foto : C. SATMARI — Galați
legiu și, surprinzător de bun în 
meciul derby. Mircioiu.

Coborînd pe scara clasamentului, 
ajungem la cele două formații ca- 
re-și dispută locul trei : Sport club 
Miercurea Ciuc și Dunărea Galați. 
Dintre componenții acestora, doar 
un singur jucător este selecționat 
în lot : Bașa (Sport club Miercurea 
Ciuc). în lupta pentru locul III, 
cele mai mari șanse rămîn, totuși, 
de partea echipei din Miercurea 
Ciuc, al cărei lot ni se pare ceva 
mai omogen decît cel pe care-1 
poate prezenta la această oră Du
nărea Galați. în fond, gălățenll au 
realizat anul acesta marea perfor
manță d« a elimina din turneul 
primelor patru pe Agronomia Cluj, 
conflrmînd apoi acest rezultat sur
priză.

Următorul turneu al campionatu
lui are loc în lanuari* 197S. Pînă 
atunci, hocheiul are înscris pe •- 
genda lui doar activitatea echipei 
reprezentative.

Cdlîn ANTONESCU

linie de atac a naționalei, s-a com
portat șters, fără verva și varie
tatea tehnică și tactică de care 
este capabilă. Cei doi jucători care 
alcătuiesc osatura acestei linii (Gh. 
Huțanu și Pană) ni s-au părut în 
meciul derby modești, fără aplom
bul pe care-1 manifestau de obicei. 
Cealaltă linie, să-i zicem a tine
reții (Costea — Tureanu — Axinte) 
nu și-a găsit nici ea cadența. Poa
te și din aceste motive, în finalul 
partidei antrenorul M. Flamaropol, 
forțînd egalarea, a alcătuit o „su- 
perlinie" din cei mai buni atacanțl

In divizia A,

să fie Încurajat, nu
aaționale, di nd curs și repetatelor 
dotenț* manifestat* de antrenorii 
formațiilor fruntașe, Colegiul cen
tral al arbitrilor a reușit să impună 
majorității conducătorilor de par
tide aplicarea unei maniere mo-

OBSTRUCTION AT I
baschetbaliștii să fia obișnuițl cu 
acțiunile hotArfte în apărare, bine
înțeles tn limitele regulamentului fi 
ale sportivității.

Dar, deși primii care au solicitat 
mai multă larghețe tn aprecierea 
contactului personal au fost antre
norii și jucătorii, tocmai aceștia 
sînt cel care fac cele mai mari 
greutăți arbitrilor, acuzîndu-1 pen
tru nesancționarea unor așa-zise 
faulturi care, de fapt, stnt doar 
contacte personale, absolut normale 
în baschetul modern. Meciurile 
I.C.H.F. — Academia Militară, Di
namo — Universitatea Cluj, Rapid 
— I.E.F.S. șa., au oferit, din pă
cate, tot atîtea ocazii de a remarca 
rene ta te proteste din partea atacan- 
ților atunci cînd apărătorii interve- 
neau cu „capace", „smulgeri" sau 
intercepții, deși acestea erau efec
tuate în mod regulamentar.

Să fim bine înțeleși. Nu sîntem 
pentru un joc dur, brutal. în 
schimb, nu putem fi de acord cu 
văicărelile care pretind, nici mai 
mult și nici mai puțin, decît limi
tarea acțiunilor tehnice și fizice ale 
formației aflată în defensivă, ceea 
ce nici 
acceptă 
cităm, 
fruntași 
sate arbitrilor) și mai multe fapte 
(transpuse în acțiuni ferme).

baschetul feminin nu mai 
de mult. Iată de ce Solî- 

din nou, baschetbaliștilor 
mai puține vorbe (adre-

I
D. STANCULESCU

PE MICUL ECRAN

la coș. Cu aparare.

MARȚI 12 DECEMBRIE, de 
la ora 23 : meciul retur Aka
demik Sofia — Dinamo Bucu
rești în/ cadrul C.C.E. (m). (re
priza a ll-a) înregistrare de 
la Sofia ;

JOI 14 DECEMBRIE, de la 
ora 23 : meciul retur Steaua— 
Racing Ford Anvers în cadrul 
Cupei cupelor — (repriza a 
ll-a) înregistrare.zic. în felul acesta, s-a 

intiinirile să devină mai 
'.î aibă o cursivitate mai

tay (l.C.H F.) arunca
:a-i nu putea emite pretenții in meciul de duminică 

Foto : Dragoș NEAGU
deme de apreciere a contactului fi- 

sperat ca 
dinamice, 
mare, iar

dorința 
»r de

ASTĂ SEARĂ, RETURUL MECIULUI
Echipa masculină Dinamo Bucu

rești joacă astă-seară, la Sofia, al 
doilea meci cu Akademik, în ca
drul turului secund al C.CJE. în 
prima partidă, desfășurată la Bucu
rești, victoria a revenit baschetba-

DINAMO - AKADEMIK SOFIA
liștilor bulgari cu scorul de 75—7 
Pentru a se califica în- sferturile 
de f inaiă, dinamoviștii trebuie să 
învingă la o diferență de minimum 
4 puncte.

In derbyul diviziei B,
OLIMPIA BUCUREȘTI - ARHITECTURA 50-46

Meciurile de baschet desfășurate tn ca
drul diviziei B s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate :

FEMININ : Olimpia București — Arhi
tectura 50—46 (22—23). După o primă re
priză foarte echilibrată, tinerele jucă
toare de la Olimpia și-au Impus supe
rioritatea. Datorită pregătirii fizice, con
traatacurilor și celor patru coșuri con
secutive înscrise de Alexandrina Tomcs- 
cu. ele au ciștigat pe merit. Prin acest 
succes, formația Olimpia se menține ne
învinsă în seria a IV-a a diviziei B. Cele 
mai bune jucătoare : Alexandrina lo- 
mescu. Alexandrina Biră. Ana Iatan de 
la învingătoare, respectiv Irina Vasiles- 
cu. Ana Nia și Mihaela Costăchescu. Au 
arbitrat bine V. Pruncu și M. Măieran. 
(C. HARCA-coresp.), Rapid Deva — Me
dicina Timișoara 52—44 (26—25), Sănăta
tea Ploiești — Universitatea Iași 28—49 
(12—26), Crișul II Oradea — Metalul Sa- 
lonta 35—50 (19—22), P.T.T. București — 
Universitatea București 41—33 (21—1.1); 
MASCULIN : C.S.M. Reșița — Construc
torul Arad 56—89 (30—37), Rapid C.F.R. 
Galați — A.S.A. Bacău 8f*—86 (37—49),
Politehnica Galați — C.S.M. Iași 128—63

(62—16), Crișul Oradea — Voința Zalău 
57—64 (21—34). știința M< ș — Univer
sitatea Craiova 6a—69 (3|; .), Știința In-
vățămint Ploiești — P.i . T. București 
81—67 ( 37—41). Olimpia >iblu — Vo'nia 
Timișoara 58—75 (21—36). Medicina Tg. 
Mureș — Clujeana 79—71 (30—11) — clu
jenii au ținut in șah pe fruntașii seriei 
a IlI-a. conducind in mln. 11 cu 22—8. 
tn repriza secundă, insă, mureșenii s-au 
impus și au ciștigat. (C. ALBU-coresp.).
C. S.U. Brașov — Politehnica Iași 65—10 
(32—20), Universitatea București — pro
gresul București 64—56 (32—32) — stu
denții au obținut o victorie meritată de
oarece au jucat mai bine in repriza a 
doua. Respectarea disciplinei tactice, Pă
trunderile sub panou efectuate in spe
cial de Andreițu și precizia aruncărilor 
la coș manifestată de Gheorghițescu s-au 
dovedit decisive. Au 
Georgescu 
resp.).

Rezultatele 
pondențil I. 
Z. Rîșnoveanu.
D. Reits, I. Juncu.

0 ATRACTIVA REUNIUNE
în cinstea celei de a XXV-a a- 

niversări a Republicii, clubul spor
tiv Metalul București organizează, 
miercuri, de la ora 18, în sala Di-s 
namo, o atractivă reuniune pugi- 
listică în care vor evolua cîțiva 
dintre cei mai buni boxeri din 
București. Din totalul celor 16 par
tide se desprind confruntările : 
Șt. Boboc (Dinamo) — Șt. Ibrahim 
(Steaua), Șt. Băiat (C.P.M.B.) — L. 
Constantin (Metalul), Gh. Bădilă 
(Metalul) — M. Teofil (Voința), C. 
Stanciu (Metalul) — I. Mitu (I.C.M.).

atit 
fe- 
au 

din 
să 

meargă ele tn Intimpinarea 
celor ce dorg^c șj pot să-și 
aducă contribuția la dezvol
tarea bazei de masă și de 
performanță a sportului ro
manesc.

Hrîstache NAUM

AZI; CONSFĂTUIRE

A ANTRENORILOR DE

METODICĂ

LA DINAMO
8,30 și 14, se 
clubului spor-

Astăzi, între orele 
desfășoară, la sediul 
tiv Dinamo București, lucrările ce
lei de a IX-a consfătuiri metodice 
a antrenorilor clubului. Tema se
siunii de comunicări este : „Mij
loace și metode utilizate in pre
gătirea sportivilor partieipanți la 
Jocurile Olimpice".

Crosul tipografilor și-a desemnai cîștigătorii
(Urmare din pag. I) făcut șF un cla

pe primul
mai mare, zețarul Paul Wagner (30 
de ani), învingător in întrecerea 
seniorilor. Coborînd din tren, Wag
ner a suferit, însă, o entorsă Ia 
piciorul drept. Devenit indisponibil 
pentru alergarea de a doua zi, Ion 
Olah" i-a luat automat locul, 
comportarea sa în cursa 
nică a fost de-a dreptul 
nală, încheindu-se, după 
arătat cu o frumoasă și 
victorie.

La aceeași alergate, o 
foarte bună au lăsat și 
tanții tipografilor băcăuani. Un loc 
2 cucerit prin zețarul Nicolae Her- 
ciu și, de asemenea, locurile 6 și 11 
ocupate de ceilalți doi colegi ai săi 
ar fi plasat formația Bacăului (în

Juniori :
„D.

loc al

1. s.
Mari-

iar 
de dumi- 
excepțio- 
cum am 
nesperată

impresie 
reprezen-

cazul cînd s-ar fi 
sament pe echipe) 
întrecerii.

CLASAMENTE.
FUGARU (Gr. școlar
nescu" — București), 2. V. Zgăbaia 
(Gr. școlar „D. Marinescu"), 3. V. 
Cîmpeanu (Casa Scînteii), 4. I. Do- 
bre (Tiparul București), 5. N. Chira 
(Gr. școlar „D. Marinescu"), 6. M. 
Haiduc 
7. C. 
rești),
9. Gh.
10. M.
I. OLAH (Sf. Gheorghe), 2. N. Her- 
ciu (Bacău), 3. O. Ploscaru (Casa 
Scînteii), 4. D. Tapelea (Arta Gra
fică București), 5. A. Băbrînu (Casa 
Scînteii), 6. C. Cură (Bacău), 
Zioai (Oradea), 8. C. Bratu (Brașov), 
9. G. Renci (Oradea).

(Gr. școlar „D. Marinescu*'), 
Stan (Grafica Nouă Bucu- 

8. I. Mihalcea (Craiova), 
Zamfir (Tiparul București), 
Schmidt (Arad). Seniori : 1.

7. T.

arbitrat bine I.
și P. Spiru. (P. POPA-co-

au fost transmise de cores-
Hlrșu, I. Ionescu, V. Albu.

V. Sere, V. ștefAnescu,
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TRANSFOCATOR LA ETAPA A XlV-a

Ploaie de cartonașe la Tg. Mureș! 
$i totuși, un meci (A.S.A.—Jiul) des
tul de sportiv, cu faulturi pure „de 
joc”, in care ambele echipe n-au creat prea multe probleme arbitrului 
Gh. Limona. Cu atît mai mult, — 
din punctul nostru de vedere — ne
cesitatea de a motiva cele 5 carto
nașe galbene arătate. Atacantul mi
litar Mureșan a fost fluierat, corect, 
în poziție de ofsaid de către „cen
tralul" Limona (fără ca tușierul Dra- 
gotescu să observe neregularitatea !), 
în al doilea minut al meciului. A ur
mat o replică deja învechită pe sta
dioanele noastre, ceva de genul „la 
noi acasă se fluieră tot, în depla
sare închideți ochii...” Tonca a fost 
avertizat pentru o intrare puțin mai 
tare, dar nu violentă. La cea mai 
mare ocazie a oaspeților, cea a lui 
Roznai, după ce atacantul minerilor 
a ratat copilărește, cel care-1 lan
sase — Mulțescu — s-a pornit să-1 
apostrofeze vehement. Drept care, ar
bitrul Limgna a încercat să-1 mai 
calmeze, spunindu-i, după ce l-a aver-

tizat, că un tlnăr care „bate" la por
țile echipei naționale ar face mai 
bine să se preocupe de jocul său de
cît de Injurii—Ultimele două cartonașe au o cu 
totul altă poveste. Szabados și Făgaș 
(ambii in același minut) au intrat 
plini de avînt în teren deciși să joa
ce mai bine decît cei pe care ii în
locuiau. Elanul lor a fost tăiat, deo
dată, de._ culoarea galbenă ! Și pen
tru că nu e prima dată cind se In- 
tîmplă așa, să explicăm decizia arbi
trului, în speranța că poate si jucă
torii vor învăța clndva regulamentul. 
Noile prevederi ale federației stipu
lează că un jucător de rezervă nu 
poate intra în teren decit după ce cei 
pe care il înlocuiește a părăsit deja 
terenul și că acesta este obligat să se 
prezinte Ia arbitru intrtad pe gaze n 
numai prin dreptul fanionului care 
indică linia mediană a terenului. O 
fi. oare, chiar așa de greu de în
vățat 7

Dumitnj GRAUS

6 CONFESIUNE A ARBITRULUI RAINEA
La Cluj, In repriza secundă, Stea

gul roșu a jucat excelent. A făcut 
abstracție de faptul că se află pe te
renul adversarei sale, s-a... scuturat 
de teama unei înfrfngeri ce se con
tura după primele 45 de minute, reu
șind multe acțiuni ofensive pericu
loase la poarta lui Ștefan. Pescaru 
și-a luat în serios rolul de coordona
tor de joc, Gydrfi s-a lansat în 
cursele acelea lungi care-i convin,

IjțțxșjwWfzMW ."V-,

e
Florescu s-a „înfipt” între Solomon 
și Mihăilă. hărțuindu-i continuu pe 
fundașii centrali clujeni, Ghergheli, 
BaUct și Ivăncescu au susținut opor- 
tu^Biecare incursiune în terenul ad
vers? Eforturile conjugate ale tuturor 
jucătorilor au fost răsplătite cu golul 
egalizator, pornit din gheata căpita
nului echipei brașovene. Dar, bucu
ria oaspeților n-a durat decît 70—80 
de secunde, în minutul următor arbi
trul dictînd, ferm, penalty pentru 
„șepcile roșii”. Toată lumea aștepta 
obișnuitele proteste, lamentări, im
plorări. Inclusiv arbitrul Rainea care, 
după meci, afirma oarecum surprins : 
„Brașovenii n-au protestat în nici un

_ .fiecare incursiune !n terenul ad- 
verir Eforturile conjugate ale tuturor

t. a_-x<o

furioase- de 
fcu-.de. Mon
- -ace 60 de i 
iui Sandu G 
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feL Dimpotrivă, Adamache a recu
noscut imediat că a fost fault. iar 
Pescaru și-a grăbit coechipierii să 
iasă din suprafața de pedeapsă. Voi 
scrie in foaia de arbitraj despre fair- 
play-ul jucătorilor Steagului roșu in
tr-un moment atit de greu pentru 
ei“_.

Nu știm dacă arbitrul s-a ținut 
sau nu de cuvlnt. Ar fi fost bine s-o 
fi făcut. Pentru că, Intr-adevăr, la 
Cluj, elevii lui Proca s-au comportat 
exemplar din toate punctele de ve
dere. Și nu numai in acel moment 
greu, cind au primit golul Infrin- 
gerii...

Laurențiu DUMITRESCU

a declanșat, 
ners'oasă fnti 
de ambele fw 
mat*, arbitrul, bun 
curajo» In min. 46. 
gazdelor un gil însori 
Început să-ți piardă 
jungînd pînă Ia com 
vorba de acel pena' 
clamat de 
discret In caret: 
care, după opin

acela nesancționat a 
o nimica toată în con- 
derby. Momentul acela 
Insă, o stare de spirit 
reținută cîteva minute 
rmații. Și. In „noul cli- 

In prima repriză, 
cind n-a acordat 

is din ofsaid, a 
autoritatea, a- 

_ promisuri. Nu-i 
y din min. 78. re- 

linamovist: pentru un henț 
l, comis de Catargiu, 
ia noastră și-a creat

-ui jacului. nemulțumit de ma 
ie arbitraj. Em. Vlaiculescu s-a 
si el spre căpitanul diaamovtț. 
-u mina dusă ferm Ia „buzuna- 

cadouri*; mulți șl începuseră 
aude eliminarea, dar— jocul a 
uat. Probabil că fără acea gre- 
mi-.cră din mm. 54 derby-ul 
. avut „pete". probabil că des- 
tctorul VLatcuIescu — persoană 

de necontestată ținută 
s-ar fi vorbit, după 
în tabăra bucureșteni- 
un arbitru care are

I2O.si

or. ca

morală — r.u 
med, chiar și 

despre 
xul Dinamo”, amintindu-se un

meci din campionatul trecut, la Pi
tești. cînd același cavaler al fluieru
lui l-a eliminat din joc pe Dumitra- 
che, pentru ca peste cîteva secunde 
sâ revină asupra deciziei. Și, proba- 
b:i. că fără acea „nimica toată", nici 
uni: dintre suporterii formației din 
Șos. Ștefan cel Mare n-ar mal fi pus 
la îndoială victoria absolut meritată 
a băcăuanilor și jocul mai slab al li
derului. Dar apare mereu un astfel 
de „nimic", care restructurează atîtea 
judecăți de valoare !...

Mircea M. IONESCU

SEMNIFICAȚIILE UNUI CLASAMENT COMPACT
(Urmare din pag. I)

Exceptlnd finalul, Steaua — Pe
trolul a fost un meci bun, părere 
confirmată și de antrenorul fede
ral Cornel Drăgușin. Cam la fel 
s-au petrecut lucrurile și la Cluj. 
După ce au văzut că elnt conduși 
(o meteahnă mai veche), brașove
nii au ieșit la joc, și in egală mă
tură eu partenerii au contribuit la 
e repriză de calitate. Coloman 
Braun-Bogdan, cunoscutul nostru 
tehnician, a avut cuvinte de laudă 
și la adresa jocului de la Tg. Mu
reș. La Pitești, campioana și deți
nătoarea Cupei au completat acest 
șir de meciuri pe care să le urmă
rești cu plăcere.

Etapa a XlV-a, fără surprize de 
proporții, de fapt o etapă a gazde
lor, n-a limpezit eu nimic situația 
din clasament. Dimpotrivă, a 
încurcat lucrurile. După 14 etape 
s-au format trei grupuri de echipe: 
1. Steaua, Dinamo. S.C. 
Universitatea Craiova.
C.F.R. Cluj și Jiul 
doar pe distanța a_ două

Bacău, 
Petrolul, 

sînt înșirate 
___ ________ _ 5 puncte : 
2. Steagul roșu. F.C. Argeș, Rapid, 
U.T.A., A.S. Armata și Farul, gru
pul echipelor cu 13 puncte ; 3. mi
cul pluton din zona lanternei 
roșit cu „U“ Cluj (12 puncte). 
C.S.M. Reșița (10 p) și Sportul stu
dențesc (8 p). in roluri de nimeni 
dorite. De multă vreme n-am mai 
avut o asemenea situație. După 14 
etape, nici o echipă n-a reușit să 
se desprindă de celelalte. Persona
litatea, dar, mai ales, valoarea lo
turilor de care dispun Steaua ți 
Dinamo a fost contracarată de am
bițiile echipelor din Bacău. Craio
va. Ploiești, Cluj (e vorba de 
C.FJR„ — de data aceasta — $1 nu 
de „U”) ți Petroșani. Problema, 
insă, are două fațete : 1. poate să

bucure faptul eă există o nivelare, 
ceea ce duce la o întrecere echili
brată, care să sporească interesul 
față de campionat ; 2. dar această 
nivelare și supără dacă nn trebuie 
•ă-i pună chiar pe gînduri pe unii 
pentru că «-a făcut cam de sus în 
jos. Desigur, poate că e greu să 
pretinzi ca Steaua sau Dinamo să 
conducă In rtilul Iul Dynamo Dres- 
dă neînvinsă în 12 etape, al lui 
Bayern Miinchen — 4 puncte
avans, Benfica — 8 puncte avans 
în 11 etape, dar comparația parcă 
•pune ceva. Steaua ți Dinamo au 
pierdut prea multe puncte în 14 
etape. Steaua are un minus de 10 
puncte și o realizare doar de 64 la 
sută, iar Dinamo 11 puncte la ne
gativ ți 60 la sută la pozitiv.

In „zona nimănui", a celor 13 
puncte, nume prestigioase, printre 
care îl găsim pe campioni, pe de
ținătorii Cupei, pe Steagul roșu șl 
U.T.A., pe Farul. „Spectaculoasa" 
cădere a constănțenilor. ca și a 
brașovenilor, merită o atenție deo
sebită din partea tehnicienilor fe
derației. Fenomenul nu poate lăsa 
indiferent pe nimeni din sfera fot
balului nostru. Doi foști lideri se 
află Ia un pas de zona periculoasă. 
Deocamdată pericolul nu-i atît de 
mare. Sportul studențesc are acum 
nume în echipă, dar nu a încropit 
un „11“ omogen și pierde puncte 
acasă, care se vor socoti— la pri
măvară. C&M. Reșița încearcă sâ 
se țină în plasa universitarilor clu
jeni. ți dacă joi după-amiază echi
pele vor schimba locurile, nu va 
fi de mirare. După cum „campioa
na de toamnă” va fi aleasă tot de 
ultima etapă și în care Dinamo teu 
Farul). Petrolul (cu A5 A). Jiul 
(cu Sportul studențesc) ți C.FR 
Cluj (cu Univ. Craiova) vor bene
ficia de avantajul terenului. în

timp ce Steaua merge la Brașov, 
Sport club la București (cu Rapid) 
și, am văzut, craiovenii la Cluj.

Cîteva cuvinte despre arbitraje : 
Gr. Bîrsan, C. Petrea, Gh. Limona, 
N. Rainea, N. Petriceanu și N. 
Cursaru au obținut punctajul ma
xim : 5 stele ; Emil Vlaiculescu — 
doar 3 stele. Dar etapa de dumi
nică a avut, din păcate, un arbi
traj submediocru. E vorba de A. 
Bcntu. Prestația lui a fost sub 
orice critică și nu ne îndoim că 
măsurile Colegiului central nu vor 
întîrzia. Nu de alta, dar să nu se 
spună că forul arbitrilor • pentru 
unii mumă și pentru alții...

Fa:i din partida Sportul studențesc 
neorgmitat al studenților

CFR Cluj. Fundașul clujean Penzeș respinge spectaculos un atac 
Foto : V. BAkjEAC

UN SINGUR DISPECER? MULT PREA
PUȚIN PENTRU FOTBALUL ACTUAL!
Mai totdeauna, în orice sistem 

de joc, la noi și aiurea, echipele 
au simțit nevoia fotbalistului coor
donator, a acelui „dispecer", cum 
l-au numit mulți, în stare să con
ducă în teren acțiunile coechipieri
lor. „Spune-mi ce dirijor ai ca să 
văd cît iți valorează echipa ?“, era 
o întrebare-refren în fotbalul anilor 
mai din urmă, impusă de randa
mentul deosebit al unor mari ju- 
cători-creatori, de talia lui Ocwirck, 
Bozsik, Di Stefano, Kopa, Netto, 
Sekularaț, Coluna, Rivera, Albert 
ș.a. — în fotbalul Europei — a lui 
Petschovschi, Constantin, Dobrin, 
Dumitriu II, Dembrovschi, Dumitru, 
ca să ne referim doar la numele 
sonore ale soccerului nostru care, 
ani de-a rîndul, au deținut sau 
mai dețin încă (cazul ■ • — • • 
Dumitriu II, Dumitru, 
schi) nevăzuta baghetă 
trele lor.

Dar timpul a trecut 
din urmă a văzut cum viața acestor 
unici coordonatori, în echipele lor, 
devine tot mai anevoioasă, întrucît, 
în replică, fotbalul realist — apărut 
în urma multiplicării competițiilor 
oficiale, cu miză, a -născut pe jucă
torul-jandarm, de tipul lui Stiles, 
al cărui prim rol în formați* sa 
era să-1 păzească’ pe distribuitorul 
de mingi.*

lui Dobrin,
Dembrov- 

în orches-

și perioada

★
Ceva-ceva trebuia să »e Intîmple, 

o soluție-antldot trebuia găsită 
cumva, în sensul că — pentru dis
persarea atenție! adversarilor ne-

DOBRIN PLEACĂ AZI LA MADRID CA INVITAT AL CLUBULUI REAL
După cum am anunțat, interna

ționalul nostru Nicolae Dobrin a 
fost invitat de clubul Real Madrid 
la un meci jubiliar organizat, la 
14 decembrie, pentru sărbătorirea 
faimosului Gento, retras din activi
tate. O dată cu Dobrin, au fost in
vitați și alți cîțiva fotbaliști stră
ini. printre care și iugoslavul Geaici. 
Meciul festiv va fi disputat de Real 
Madrid, în a cărei formație vor 
evolua și oaspeții, în compania 
teamului portughez Belenense.

Conducerea clubului F. C. Ar
geș, apreciind pe de o parte rela
țiile de prietenie stabilite cu cam
pioana Spaniei, iar pe de altă par
te gestul de a-1 invita pe Dobrin, 
ceea ce înseamnă prețuire față de 
internaționalul român, a dat curs 
acestei invitații, deși joi F. C. Ar
geș are de susținut partida de 
campionat cu C.S.M. Reșița. Dobrin. 
însoțit de vicepreședintele clubu
lui, P. Rapaport. invitat și el de

Real Madrid, părăsesc țara astăzi. 
De la Madrid, Dobrin va pleca di
rect la Tel Aviv, pentru a se ală
tura lotului reprezentativ.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET REZERVE

1. „U“ CLUJ 14 3 2 4 30—15 18
2—3. Dinamo 14 7 4 3 24—16 18
2_-3. Petrolul 14 7 4 3 23—15 18
4. Steaua 14 7 2 5 36—16 16
5. Univ. Craiova 14 7 2 5 22—18 16
6. Sp. stud. 14 5 4 4 22—18 16
7. Farul 14 7 1 6 22—21 15
8. U.T.A. 14 6 3 5 12—11 15
9. C.S.M. Reșița 14 5 4 5 15—19 14

10. F.C. Argeș 14 5 3 6 15—14 13
11. Steagul roșu 14 5 2 7 14—17 12
12. Jiul 14 5 2 7 16—26 12
13. C.F.R. Cluj 14 4 3 7 18—30 11
14. A. S. Armata 14 3 4 7 13—28 10
15. Sp. CI. Bacău 14 4 1 9 26—37
16. Rapid 14 4 1 9 17—30 9

miloși în efectuarea marcajului, gen 
omul și umbra, asupra jucătorului 
coordonator — DEVENEAU, ACUM, 
NECESARI ȘI ALȚI COECHIPIERI 
CU CALITĂȚI ASEMĂNĂTOARE. 
Și iată că tehnicienii de avangardă 
au deschis tot mai mult ochii asu
pra jucătorilor dotați tehnico-tac- 
tic. asupra acelora capabili să ma
nevreze balonul fără reproș, pose- 
dînd, în același timp, clarviziunea 
cîmpului de joc.

Condensînd puțin timpul, va tre
bui spus că ceea ce, de pildă, la 
turneul final al C. M. din 1966 (în 
aceste importante perioade compe- 
tiționale apar, de regulă, noutățile) 
s-a constituit, într-o oarecare ex
cepție — ne referim la perechea de 
„mari dirijori" Beckenbauer — Ove- 
rath, prezentată de Helmuth Schdn 
— avea să devină, curind, aproape 
o regulă la formațiile de prim rang 
ale fotbalului mondial, de club sau 
reprezentative. Și astfel, un Pele 
marcat cu strictețe n-a mai consti
tuit pentru echipa sa un handicap 
de nesurmontat, deoarece Zagallo 
poseda în Gerson un „secund" iscu
sit, care, pe celălalt flanc al echi
pei, dejuca planurile adversarilor 
mal puțin avizați în această direc
ție. Manevra a fost întîlnită apoi 
și 1* Ajax, unde „anonimii" dispe
ceri din linia a doua îl scoteau, a- 
desea, din încurcătură pe Cruyff, 
pînă nu de mult solitar și la pu
pitrul dirijoral. Inovînd și mai mult 
în această principală direcție, în 
ultima vreme Schftn speculează la 
maximum calitățile jucătorului său 
de excepție, Beckenbauer, care-și 
coordonează, ca prim dirijor, coechi
pierii de undeva din apropierea 
propriei porți. De aici, din aceste 
îndepărtate tranșee, libero-ul mo
dem al lui Bayern Miinchen și al 
naționalei apare ca element sur
priză în variate zone ale terenului 
încadrîndu-se în nuclee ofensive 
spontane cu triplu rol : de iniția
tor al atacurilor, de furnizor al pa- 
sei decisive și, nu o dată, chiar în 
postula de finalizator, dintr-o zonă... 
a lui Muller. Și, cînd Becken
bauer este luat In vizor, importan
tul său rol e preluat, cu aproxima
tiv aceeași eficiență, de celălalt 
dispecer, Netzer.

★
Deși, la noi, divizionarele A nu 

au încă jucători-dispeceri de va
loarea celor de care am vorbit,

preocupări în această direcție se 
observă, în ultima vreme, și în 
fotbalul nostru. Așa de exemplu, 
în partidele în care piteșteanul Do
brin e luat în primire din primul 
minut (duminică, rapidistul Ange- 
lescu 
F. C.
zolve 
bune de prelucrat pe Marian Po
pescu. Apoi, la DINAMO, antreno
rul Nunweiller l-a mai eliberat 
(tactic) pe fratele său de prea mul
tele lui obligații, apelînd, deocam
dată, cu un încurajator randament, 
la serviciile tînărului Moldovan, 
care operează, de regulă, pe flancul 
drept al echipei. Și, cum în actuala 
formulă, cu trei mijlocași, Dinu 
își asumă și el sarcini speciale de 
coordonator, se poate spune că, Ia 
acest capitol, dinamoviștii sînt cel 
mai bine înzestrați în momentul de 
față. Rămîne, desigur, ca în timp, 
pe fondul ideii de joc al echipei, 
să se petreacă și. clarificările nece
sare, cunoscut fiind faptul că gra
dul de eficiență în evoluția coordo
natorilor se măsoară și în funcție de 
colaborarea lor cu restul coechipie
rilor, de acel dorit sincronism în 
intenții și realizări tehnice. Fru
moase perspective, în acest sens, se 
deschid, însă, și pentru alte divi
zionare A : pentru RAPID (mai 
ales cînd Marin Stei ian, recîști- 
gîndu-și locul în echipă, va acționa 
alături de Dumitriu II ; aici, lui 
Boc 1 «-ar potrivi, după părerea 
noastră, chiar și pretențiosul rol al 
lui Beckenbauer), la U.T.A. (unde 
Axente, Domide și Broșovschl au 
demonstrat și în trecut calitățile 
necesare) și STEAUA, unde Du
mitru își așteaptă și el un „secund1* 
pe măsură.

Dar, toate acestea sînt, deocam
dată, doar simple preocupări ; să 
sperăm că, in partea a doua a cam
pionatului, ele vor atinge, într-ade- 
văr, stadiul de realizare deplină.

G. N1COLAESCU

1-a urmărit metru cu metru) 
Argeș se străduiește să re- 

problema căutîndu-1 cu mingi

DATELE TURNEULUI
SELECȚIONATEI

DE TINERET ÎN GRECIA

SECȚIA DE FOTBAL

A 36-a finală a campionatului national masculin

ORDINEA VALORILOR A RĂMAS ACEEAȘI...
în istoria finalelor campionatului 

masculin de șah, ediția a 36-a a în
trecerii, recent închiată în Capitală, 
va rămîne ca una din Cele mai 
interesante, foarte semnificativă 
pentru situația actuală a acestui joc 
în țara noastră.

Primul aspect care sare în ochi 
de la simpla lectură a numelui 
concurenților este — desigur — ca
racterul mai eterogen ca niciodată 
al acestora : cinci debutanți, jucă
tori înșirați pe prea multe trepte 
valorice, de la maeștri internațio
nali și pînă la un deținător al... 
categoriei I de clasificare. La a- 
ceasta a contribuit, în bună mă
sură, modul defectuos în care s-au 
desfășurat semifinalele, concursurile 
fiind prea scurte, pentru a putea 
face o triere riguroasă, viabilă, a- 
flîndu-se astfel sub imperiul întîm- 
plării, iar pe alocuri, poate, chiar 
și al unor „culise", care nu au 
nimic comun cu întrecerea sportivă. 
Oricum, cert este faptul că o serie 
de jucători fruntași au fost elimi
nați — pe drept sau pe nedrept — 
în preliminarii, în această categorie 
intrînd șahiști ca Mircea Pavlov, 
Iuliu Szabo, Corvin Radovici, Ema
nuel Reicher ș.a. Printre cei rămași 
dincolo de bord s-a aflat și Dumi
tru Ghizdavu, el participînd, totuși, 
cu aprobarea specială a biroului fe
deral, pe baza excelentelor sale re
zultate internaționale. în sfîrșit, n-a 
scăpat atenției și regretului, absența 
(motivată) a marelui maestru Florin 
Gheorghiu, dator să-și respecte an
gajamentul de participare la tur
neul de ia Palma de Mallorca. Dacă 
în Viitor federația va programa 
astfel finala, îneît ea,.să nu se 
interfereze cu marile turnee inter
naționale, în care avem obligații 
contractuale sau de reciprocitate, ea 
va face un act demn de toată ad
mirația. Măsura este necesară nu 
numai pentru a asigura finalei 
cpectacolul sportiv corespunzător,

crea complexe to- 
pune sub semnul

dar pentru a nu 
vingătorilor și a 
întrebării succesele lor.

★
După cum am arătat fugar pe 

parcursul cronicilor, clasamentul ți 
evoluțiile jucătorilor au respectat 
riguros ierarhiile recunoscute din 
șahul nostru. Sub acest aspect, ac
tuala finală n-a adus nimic nou. n-a 
consacrat nici un nume. Debutanții 
s-au clasat de la locul 13 în jos, 
iar exceptîndu-1 pe Mihai Șubă 
(dublu campion național universi
tar), și într-o oarecare măsură, pe 
Dan Wolf (care își efectuează servi
ciul militar și a trebuit sâ joace 
în orele de permisie), evoluția ce
lorlalți n-a făcut decît să confirme 
criticile ce s-au adus, la timpul po
trivit, actualului sistem de califi
care în competiția șahistă supremă 
a țării.

★
Noul campion, maestrul ploieș

tean Carol Partos, este un învingă
tor merituos. Prezent de multă 
vreme în arena șahului românesc 
de performanță, participant la a 
13-a finală (prima în 1954, cînd a- 
vea 18 ani) clasat acum 6 ani al 
doilea (după Florin Gheorghiu), ne
lipsit din reprezentativa națională, 
el avea dreptul legitim să aspire la 
supremație. Campionul a jucat con
stant pe parcursul întregului tur
neu, a abordat cu maximum de se
riozitate fiecare partidă, a învins 
cîțiva contracandidat direcți la 
titlu (Ghițescti, Ghinda. Ungureanul 
realizînd un punctaj bun — 75 la 
sută. Victoria lui Carol Partos este 
o grăitoare încununare a străda
niilor și seriozității acestui om re
marcabil, un excelent inginer chi
mist, șef adjunct de secție la Grupul 
industrial de petrochimie din Plo
iești, mult apreciat pentru pregăti
rea sa profesională. Paralel el des
fășoară și activitatea de antrenor 
la clubul Petrolul, sub culorile că-

rula joacă în calitate de căpitan al 
echipei.

★
Deși a condus tot 

ria Iui Partos n-a 
ușurință. Maeștri 
Theodor Ghițescu 
tea, tînărul Mihai 
ma parte a concursului) i-au 
adversari redutabili.

.Marele învins* al finalei 
indiscutabil Ghițescu. autorul t 
șah valoros, profund. El a coti 
partide excelente, dar a avut cîteva 
scăpări ce i-au fost fatale. La Ro- 
tariu, de pildă, maestrul interna
țional a avut cîștig intr-o mutare, 
dar soluția i s-a părut prozaică și 
artistul din el a dorit o alia, ma: 
estetică. Nu totdeauna, insă, ceea 
ce este frumos e ți eficient Com
binația foarte spectaculoasă pe care 
a ales-o era incorectă și Ghițescu 
a pierdut partida, ieșind — practic 
— din lupta pentru primul loc.

Marele favorit Victor Ciocăltea. 
ni s-a părut puțin obosit El a re
simțit, fără Îndoială, efortul deo
sebit depus la Olimpiadă. Dar. chiar 
și în aceste condiții, talentul, ex
periența pe care o are și forța de 
joc l-au menținut pe campionul 
„en titre" tot timpul în cursă. El a 
clacat tragic și inexplicabil în ruzda 
a 18-a, în partida decisivă cu Par
tos, pe care a condus-o excelent <cu 
negrele), a obținut o poziție r.et 
superioară, dar a scăpat copilărește 
cîștigul într-un final simplu de tur-~ 
nuri și pioni. Chiar ți cei mai buni 
jucători pot avea momente de or
bire...

fos eu

ți Victor Ciecăl 
Ghindă (î p*i* 

fos'

este

:puS

'★
Acest „trio" a dominat net fi

nala, singurul Ghinda amenin*:ndu-l 
uneori, dar și atunci mai mult în 
glumă. Locul 4 ocupat de repre
zentantul I.T.B. este, indiscutabil, 
un succes, el lăsînd în urmă un 
grup de maeștri reputați, inclusiv
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colegul și rivalul său de generație. 
Dumitru Gbizdavu. Acesta, proaspăt 
maestru internațional <ca $: Emil 
Cngureanu. care aspira de mat 
mulți ani la titlu) înregistrează un 
parțial insucces. Poate că ne înșelăm 
(și ar fi bine să se intimple ața), 
dar la Ghizdavu sînt semne de in
fatuare, de vedetism, de supraapre
ciere a valorii proprii ți chiar de 
neseriozitate, dacă judecăm după 
aspectul exterior în 
șează. „Pletele” nu 
joace mai bine ți 
ajuta în viitor—

Neamțu. Mititelu, 
aceiași jucători 
perfect arta apărării, care n-au pier
dut decît 3 partide în total. Dar, 
prudența exagerată nu le permite să 
aspire la mai mult Staneiu — cu
noscut ca un ofensiv, ca un bun 
tactician — își administrează nejudi- 
cios timpul de gindire, intră per
manent în _criză“, reușind chiar și 
un record. La o partidă — cu Mo- 
zeș. se pare — a ajuns în situația 
de a avea 4 minute pentru— 26 de 
mutări ! In aceste condiții se poate 
juca orice afară de șah...

care îl infăți-
1-au ajutat să 
nici nu-1 vor

Naeht rânrâ 
solizi, stipinind

i rezunatu. (ți jocul) Iui Va
lentin Staica. singuru’. dintre tine
rii concurenți care (împreună cu 
Mihai Șubă. eventual) ar putea in
tra ia vederile selecționerilor pen
tru Iotul reprezentativ. Dar, nu tre
buie ignorați nici jucătorii neca
lificați în finală.

★
Cum spuneam, finala a fost in

teresantă. Nu poate fi ignorată nici 
valoarea ei tehnică, destul de ridi
cată dacă ținem seamă de diferen
țele ce clasificare care au existat 
deseori in fața table: de joc. Dar, 
chiar ți concurenții aflați in partea 
a doua a clasamentului, sau la pe
riferia lui. au demonstrat o pregă
tire teoretică absolut remarcabilă. 
Foarte puține partide s-au decis în 
deschidere, adică acolo unde ope
rează fișa, biblioteca și memoria, 
marea majoritate hotărindu-se în 
jocul de mijloc, teritoriu mult mai 
vast în care decide forța reală de 
joc și — în ultima instanță — va
loarea.

Iar valorile sînt cele pe care ni 
le arată tabelul final.

Valeriu CHIOSE

C.S.M. REȘIȚA, 
SANCȚIONATĂ CU MUSTRARE

Secția de fotbal a C.S.M. Reșița 
— ni se comunică de către F. R. 
Fotbal — a fost sancționată cu 
mustrare pentru insuficiente măsuri 
organizatorice la jocul ei de cam
pionat, cu Universitatea Craiova.

I se dă ca termen data de 1 mar
tie 1973 ca ea să încheie lucrările 
de amenajare a cabinelor la tri
buna I. precum și a gardului îm
prejmuitor și de protecție a arbi
trilor.

Odată puse la punct aceste lu
crări, vor putea fi evitate, în viitor, 
consecințele oricăror (eventuale» 
manifestări nesportive.

Federația greacă de fotbal a pro
pus următoarele date pentru tur
neul selecționatei noastre de tine
ret (sub 23 de ani) în Grecia : 24 
decembrie la Lamia. 26 decembrie 
la Trikala și 28 decembrie la La
risa. Urmează ca forul nostru de 
specialitate să le confirme.

La Stadionul Republicii s-a 
deschis centrul de închiriat 
echipament sportiv pentru ex
cursii la munte. Se închiriază 
schiuri, bocanci, vindiacuri, pu
lovere etc.

Program de funcționare în
tre orele 8—13 ; 16—20 ; dumi
nica închis.

Telefon: 31.48.80

LOTO - PRONOSPORT
ÎN CURÎND 

LOTERIA ÎN OBIECTE

Stat Loto-Pro- 
în curind LO-

Administrația de 
nosport organizează 
TERI A ÎN OBIECTE, care oferă 
participanților posibilitatea de a 
obține în număr NELIMITAT pre
mii a căror valoare va fi între 100 
lei și 70.000 Iei.

Participanții care vor ieși cîști- 
gători la această tragere, vor putea 
sâ-și aleagă singuri obiectele în li
mita sumei cîștigate. Amănunte în 
numerele viitoare.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele 
tru tragerea Pronoexpres 
miercuri 13 decembrie 1972. 
după cum am mai anunțat, la 
tragerile

pen- 
de 

Așa 
toate 

și concursurile obișnuite 
Pronoexpres. Loto și Pronosport din 
luna decembrie a.c.. participanții 
pot opta — în cadrul sumei ciști- 
gate — la un autoturism DACIA 
1300 și eventuala diferență în nu
merar. sau la întreg cîștigul în 
bani. Vă reamintim cu acest pri
lej că autoturismele se acordă în 
cadrul valorii unitare a cîștigurilor 
în numerar, indiferent de catego
ria la care a fost obținut cîștigul 
(de o valoare cel puțin egală cu 
aceea a autoturismului 
1300

DACIA
70.000 lei), felul biletului 

sau buletinului pe care a fost rea-

lizat, sau taxa de participare per 
variantă.

Nu trebuie uitat nici faptul că 
datorită marilor avantaje acordate 
la toate sistemele, cea mai mare 
parte dintre participanți au obținut 
aceste cîștiguri pe bilete fractionate 
jucate în cote de lO’/o, 25’’o sau 5O°/o.

PRONOEXPRES 
PREMIILE CONCURSULUI Nr. 49 

DIN 6 DECEMBRIE 1972
Extragerea I » Categ. 2 i 1,20 va

riante a 61.249 lei ; 
a 5.951 lei : Cat. 4 i 
lei ; Cat. 5 : 
6 i 3.163.85 a

REPORT 
950.035 lei.

Extragerea 
variantă 25°'o 
21,10 
1.336 
lei: 
Cat

REPORT
126.206 lei.

Premiul de 
categ. a 2-a a 
TOR STAN din București, iar 
de 100.000 lei iucat 25’/n de 
extragerea a II-a. categ 
obținut de PETRESCU 
Pitești.

Rubrică redactată
LOTO-PRONOSPORT

Cat. 3:
32.40 a

»77,70 a 946 lei 
40 Iei.

CATEGORIA

a II-a: Categ.

1 :

i 1
B 1

A
a 100.000 lei: Cal 
lei ; Cat. C : 49,90 a

Cat. D î
a 3.159
iei : Cat. D : 2 354,45

Cat. F. i 105.20 a 200
F i 2.591,25 a 40 lei.

CATEGORIA

a 60 
lei ;

A :

61.249 lei de la 
foct obținut de NIS- 

cel 
la 

A a fost 
ION din

ele

C.FR


POLITEHNICA

Ieri, In două meciuri 
restante în campionatul 
național de baschet mas
culin au fost înregistra
te următoarele rezulta
te :

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — FARUL CON
STANȚA 68—67 (40—34). 
Studenții au condu6 a- 
proape 35 de minute, 
dar o suită de coșuri 
înscrisa de la semi dis
tanță și distanță de Snî- 
nu, Purcăreanu și Bă
nică au adus echipa Fa
rul în situația de cîsti- 
gătoare sigură : 67—61 în 
min. 39. Cîteva ratări 
însă ale constănțenilor si 
o serie de intercepții ale 
bucureștenilar și... 67—66. 
Apoi, în ultimele secun
de, baschetbalițtii de la 
Farul pasează imprecis. 
O intercepție executată 
de Posa, contraatac fi
nalizat de Anastasiu si 
partida a luat sfîrșit eu 
victoria jucătorilor de la 
Politehnica, surprinși 
parcă și ei de acest re
zultat final favorabil. Au marcat : Czell 13. Șer- 
bănescu 4. Posa 8. Du- 
descu 4. Anastasiu 21, 
jfWolin 6, Rusu 10, Oliva 
»2 pentru Politehnica, 
(respectiv, Bănică 4. Spî- 
ftiu 27, Purcăreanu 15, 
fPașca 9, Popovic! 2. Ion 
2 și Caraion

I.E.F.S. — 
NICA CLUJ 
—23). Lipsiți de aportul 
Oui Moraru, Vidican sl 
Crăciun (bolnavi), clujenii 
tat o repriză, după care au ceda: în 
fața pressingului și contra»-a.—-.-‘tne 
bucureștenilor, din rindnl cărora s-a 
remarcat, în mod special, Braboveanu.

ÎN ULTIMELE SECUNDE: 68 67 CU FARUL

DE

l-a

CEI MAI BUNI SPORTIVI

Aspect dm

conducă
Viktor 

urmat de

Iugoplastika Split 84—99 
la Antibes- Olympique — 
Badalona (Spania) 67—71

COMPETIȚIILE CONTINENTALE

Ziariști din 34 de fări au desemnat pe

BASCHET, VOLEI Șl HANDBAL

(28—23).
VOLEI. C.C.E. (f) - turul 

Stresovice, Tatran — S.C.U. 
3—0 (7, 1, 6).

HANDBAL. C.C.E. (f) : la
pesta, Ferencvaros — S. C. Leipzig 
8—9 (3—3).

U UI pom DE EIDER
MADRID 11 (Agerpres). — După 

consumarea a 11 runde, in turneul
internațional de șah de la Palma 
de Mallorca continuă să 
marele maestru sovietic 
Korcinoi, cu 8 puncte, 
Smejkal (Cehoslovacia) 7 puncte (1),
Florin Gheorghiu (România) și Ulf 
Andersson (Suedia) 7 puncte. Aver- 
bache (U.IUS.S.> și Panno (Argen
tina) C s puncte (1) etc.

în runda a 11-a. Korcinoi
ir.-.-.ns pe Medina. Fiorin Gheorghiu 
a remizat în numai 16 mutări cu 
Ance.-M- n. rezultat consemnat și în 
pamoele Hug — Liubojevici și 
Cairo — Pomar. Celelalte partide 
ș-au întrerx^n.

BASCHET. C.C.E. (m) - turul II: 
la Londra, B.B.C. Avenue Epping 
- Real Madrid 62—119 (28—65) ; la 
Tel Aviv, Maccabi — BUS Lierre 
(Belgia) 92—74 (45—36) ; la Tira
na, Partizan — Steaua roșie Bel
grad 83—94 (37—40) ; la Praga, 
Slavia — Villeurbanne Lyon 90—82 
(53—37). Slavia s-a calificat pen
tru turul următor. La Viena, Radio 
Koch — Simmenthal Milano 80—82; 
la Moscova. Ț.S.K.A. — Stade Ge
neva 121—80.

C.C.E. (f) — turul II : la Ankara, 
Yukselis — S.C. Pernik (Bulgaria) 
38—81 (19—36) ; la Londra, Turn-

ford Tigers — U.C. Clermont-Fer
rand (Franța) 41—125 (25—48) ; la 
Viena, Union Garant — S. K. Lodz 
70—83 (31—40).

Cupa cupelor (m) — turul II : 
la Wroclaw, Slask — Mobilquatro 
Milano 69—60 (29-33) ; la Giessen, 
M.T.V. -
(38-47) ;
Juventud
(27—40).

Cupa cupelor (f) — turul II : la 
Budapesta, M.T.K. — ASE Lille 
61-40 (37—17) ; la Tel Aviv, Hapoei 
— U. T. W. Dusseldorf

8.
POLITER.
58—45 (29

Vidican «’
au rezi*-

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
5 »

O SALĂ MODERNĂ Șl BINE UTILATĂ DE ATLETISM

Capitala Uniunii Sovietice _ este în
zestrată cu o nouă ți splendidă sală 
de atletism. Este vorba de sala con
struită recent în incinta Institutului 
de cultură fizică și sport din Mos
cova, unde studenții acestui institut, 
ca și alți sportivi fruntași, îșl vor 
putea continua antrenamentele în 
timpul iernii. Sala are o pistă circu
lară de 200 m, prevăzută cu două tur
nante de cite 17 metri. Este cea mai 
mare pistă de tartan pe teren acope
rit din Uniunea Sovietică.

Ca noutate tehnică trebuie amin
tit faptul că sala nu are Ia interior 
suporți de susținere a cupolei, ceea 
ce contribuie la mărirea și la aspec-

tul estetic al acestei frumoase con
strucții sportive. De asemenea, este 
de notat faptul că paralel cu cele 6 
culoare ale pistei funcționează, prin 
dirijare, un aparat luminos care 
„aleargă" paralel cu atletul. „Iepu
rele" stimulent, cum se obișnuiește 
să 1 se spună, este dirijat de antre
nor pentru a putea Imprima viteza și 
ritmul alergătorului.

în fine, pe unul din culoarele sălii 
se află o altă pistă de tartan, lungă 
de 130 de metri. Aici pot avea loc 
curse de 100 m și 110 m g. Pista este 
înzestrată cu un cronometru electric, 
care poate nota cu precizie și opera
tivitate timpii realizați de atleți.

DARUL CAMPIONULUI
Un foarte prețios exponat a venit 

să completeze colecția de trofee spor
tive a muzeului aflat pe teritoriul 
stadionului „Skra“ din capitala R. P. 
Polone. El a fost oferit de renumitul 
campion de scrimă Witold Wojda și 
constă în medalia de aur obținută la 
Olimpiadă de acest admirabil sportiv. 
Medalia va veni să se adauge celor

existente în Sala Olimpică a muzeu
lui.

Iri cadrul muzeului se pregătește, 
în prezent, o interesantă expoziție în
chinată celei de a 50-a aniversări a 
Federației poloneze de scrimă. Scri- 
merii polonezi .au dăruit sau împru
mutat pentru ațest jubileu o serie de 
medalii 
marile

și trofee obținute de ei în 
■confruntări internaționale.

53—46

Basel

Buda-

SPORTIVII CHINEZI\
IN ÎNTRECERI

(

Sportivii din R. P. Chi
neză și-au disputat cam
pionatele naționale la cinci 
discipline într-un cadru 
festiv. Ei au desemnat pe 
noii campioni la volei, te
nis de masă, baschet, fot
bal șl badminton, acestea 
fiind considerate sporturile 
cele mai populare în rîn- 
durile tineretului chinez.

în fotografia alăturată, 
cele mai bune baschetba
liste ale țării se întrec pen
tru titlul de campioană, a- 
doptînd noi 
și principii 
vate.

TINERII ÎNOTĂTORI DIN
nOMÂMIA SI BULGARIA

ȘI-AU ÎMPĂRflT VICTORIILE

• *
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Nan-

1. Mark
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altfel, 
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— 28 
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pe cer i 
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reruv Mcădcvan 
e. Void 4. R-c

Fztai M.

FBANTA (etapa a 17-a) :
Marseille 1—1 : Sedan —

med ne 
speranțe 
acum la 
avea ca

f-.ifixi'ec
Feral

băieți și Shane 
la fete. Iată, de 

în fiecare

Al LUMII

barer» la E

PRIMUL CAMPIONAT EUROPEAN LA SAMBO

■Cdeire sa
- T« ia

J 1 - : .

beai cpcrttTi din lume 
ța~- rată de ager.;ia „In

spect — Koresspon- 
Srmtgart. na răspuns
ser mt_±e=e sportive

M de țkri Pe prJseîe locuri 
:*JOnri. Mark Spitz

(S.UA.) la 
(Australia) 
primii 5 clasați 
meni:

MASCULIN : 
(S.U-A.) — înot.

PENICILINA IAȘI A LUAT UN START BUN
Dintre cele două echipe româ

nești, Penicilina Iași și Rapid, în
scrise în „Cupa cupelor" la volei 
— competiție continentală ce debu
tează în acest an — formația volei
balistelor din Iași a fost prima ca
re s-a prezentat la start. Penicilina 
a susținut întîiul meci din acest tur 
în Israel, avînd ca adversară pe 
Ein Hamifratz. Conform pronosticu
rilor, Penicilina a obținut victoria 
cu 3-0 (7, 5, 6).

Amănunte am aflat Ia cîteva mi
nute după sosirea echipei în Ca
pitală, de la antrenorul N. Roibes- 
cu.

— Care au fost factorii determl- 
nanți ai strccesului ?

— Scorul cu care “am învins pare 
a ne scuti de orice comentariu, 
însă trebuie să menționez că adver
sarele noastre practică un volei 
modern, dar au încă o insuficiență 
experiență. De asemenea, voi re
marca puterea de penetrație a ata
cului nostru, care a reușit să de
pășească apărarea voleibalistelor 
de la Hamifratz.

— Dacă ar fi să faceți o mențiu
ne specială, pe cine ați evidenția Ț

— In primul rînd, Jucătoarele 
noastre au trebuit să se acomodeze 
cu temperatura foarte ridicată. In 
comparație cu cea de la noi. Odată 
depășit acest „obstacol", ele au 
avut o comportare bună. Voi men- 
ționa pe Ana Chirițescu, care a co
ordonat bine atacul, pe Florentina 
Itu și Adriana Albiș. De asemenea, 
am încercat-o, cu rezultate pozitive, 
pe Georgeta Popescu. Regret, îmi, 
că nu a putut face deplasarea și 
Aurelia Ichim, componentă de bază 
a sextetului nostru, din cauza îm
bolnăvirii ei în preziua plecării.

— Ce a mai cuprins programul 
turneului din Israel ?

— în afara partidei oficiale din 
Cupă, am mai susținut un mec

PE MARGINEA EȘECULUI SUFERIT DE ECHIPA DE VOIA NUMO ■ _WA CAMMOMOt BBOfOT

După înfrîngerea severă suferită 
duminică de voleibaliștii dir.arr.c-. .st: 
în primul joc cu T.S.K.A.xlin cadru’, tu
rului II al C.C.E. cota posibilității 
de calificare a compioanei noastre : . 
faza următoare a scăzut extrem ce 
mult. La Moscova, formația lui Geor
ge Eremia s-a prezentat obosită (oin 
cauza unui program anterior nejudt- 
cios alcătuit), cu muiți dir.țre titular: 
traumatizați fizic și sensibilizați psi
hic, in cursul obositoarelor turnee 
amicale la care au fost trimiși. Di
namo a neglijat astfel competiția cea 
mai importantă a sezonului: „Cupa 
campionilor europeni". Conducerea 
echipei nu a luat măsurile care se 
impuneau pentru ca jucătorii să se 
prezinte în condiții satisfăcătoare, 
deși se știa cu mult timp înainte că 
vor avea ca adversari, în această pe
rioadă, pe campionii U.R.S.S.

Deși cîțiva dintre dinamoviști s-au 
accidentat la primul turneu, nu s-a 
renunțat totuși la următorul turner, 
în urma căruia 5 titulari: Schreiber, 
Udișteanu, Dumănoiu, Oros și Tirlici 
s-au ales cu traumatisme care ridi
cau . semne de întrebare în legătură 
cu utilizarea lor. Cu numai cinci zile 
înaintea dificilului joc de la Moscova 
s-a încercat recuperarea de ultimă 
oră a acestora, dar tratamentul im
pus a anulat posibilitatea efectuării 
antrenamentelor. Și, astfel, Dinamo 
nu și-a mai putut apăra în mod co
respunzător șansa în fața echipei so
vietice. Fste indiscutabil că în balanța 
dispute1 au cîntărit greu, insuficienta 
pregătire pentru acest joc, acciden-

oear arsrei
TSKA_, n-au ac 
dată și — ma: ales s-au arătat resem
nați In majoritatea timpul-:. Cu ex
cepția lui Tîrhci si l dișteanu (în mă
sura în care accidentul i-a permis), 
ceilalți trăgători au fost incomtanU 
iar cei doi ridicători utilizați mai 
mult (Oros și Vraniță) no «i-au făcut 
meseria ca altădată. Oros — unu! 
dintre cei mai beni bioebeuri — a 
fost inexistent in acest compartment, 
datorită și durerilor pe care Ie acuză 
la pn picior. Schreiber, ajuns la un 
grad de uzură îngrijorător, nu a pu
tut — cu toată bunăvoința sa — sâ 
facă față jocului și a cerut si fie 
schimbat In consecință, Dinamo r.. 
a reușit să-și pună adversarul în di
ficultate decît în prima jumătate a 
setului doi.

Ar mai putea dinamoviștii să re
facă terenul pierdut? Nu e imposibil 
(și sint jucători care mai speră ca
lificarea), dar numai cu condiția ca 
echipa să fie validă și, mai cu sea
mă, hotărîtă să lupte, unită, cu toate

util:

rr

La re/ucare

U" CLUJ-PROGRESUL 3-1, LA VOLEI
PLOIEȘTI 11 (prin telefon). — 

în localitate, a avut loc azi după- 
amiază rejucarea meciului de vo
lei din cadrul Diviziei A, dintre 
echipele masculine Universitatea 
Cluj și Progresul București, între
rupt, după cum se știe, la scorul

de 2—1 în favoarea echipei clujene. 
Disputată într-o atmosferă de de
plină sportivitate, partida s-a în
cheiat cu victoria studenților, la 
scorul de 3—1 (9—15, 15—12, 16— 
14, 15—10). Au condus bine V. Ran- 
ghel și N. Georgescu (Ploiești).

Spitz 
Merckx 

(Belgia) — ciclism. 3. Lasse Viren 
(Finlanda) — atletism, 4. Valeri 
Borzov (U-R-S.S.) — atletism, 5. 
Ard Schenk (Olanda) — patinaj vi
teză :

FEMININ : 1. Shane Gould (Aus- 
a) — înot. 2. Heide Rosendahl 
F. a Germaniei) — atletism, 3

- iR.D. Germană) — 
Olga Korbut (U.R.S.S.) 
i. 5. Ludmila Braghina 

atletism.
n numărul nostru de mîi- 

e despre laureații se-

SOFIA, 11 (Agerpres). — La So
fia s-a disputat întîlnirea amicală 
internațională de înot dintre repre
zentativele de copii ale Bulgariei 
și României. în prima grupă, re
zervată copiilor de 13—14 ani, vic
toria a revenit selecționatei ro
mâne cu scorul de 74—38, ÎN grupa 
de 11—12 ani, înotătorii bulgari 
au terminat învingători cu scorul 
de 72—38.

BILANȚUL NOILOR ÎNOTĂTORI

stiluri de joc 
tactice adec-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
12 VOLEI Happoel — Rapid (masculin) în Cupa 

Cupelor, la Tel Aviv
BASCHET Akademik — Dinamo (masculin), meci 

retur în C.C.E.
13 BASCHET Slavia Praga — I.E.F.S. (feminin), 

meci retur în Cupa Cupelor
FOTBAL Meciuri retur în Cupa U.E.F.A.

14 BASCHET Vozdovac — Rapid (feminin}, meci 
retur în C.C.E., la Belgrad

15—17 SCHI Probe de slalom și coborîre (femei) 
la Moena (Italia), în cadrul Cupei 
Europei.

e 1* SCHI Val Gardena (Italia) — coborîre băr
bați — Cupa mondială.

16—17 SCHI Bad Kleinkirchheim (Austria), cobo
rîre bărbați — Cupa Europei.

16—17 LIFTE Turneu international Ia Teheran.
14 VOLEI Happoel Hamapil — Rapid, meci re

tur în C.C.E. (feminin).
it—r» SCHI Madonna din Campiglio (Italia) — 

probe de slalom și slalom uriaș (fe
mei) in cadrul Cupei mondiale.

CAMPIONATE DE FOTBAL
mar — Boavista 2—4; Farense — 
Leixoes 1—0 ; Guimaraes — Mon- 
tijo 1—0 ; Benfica — Atletico 2—0; 
Vitoria Setubai — Coimbra 4—0 ; 
F.C. Porto — Beira Mar 1—0. Cla
sament : 1. Benfica Lisabona 
p ; 2. Belenenses — 20 p ; 3. 
ting Lisabona — 18 p.

• Sportivii sovietici au cîștigat opt titluri
• Românul Valentin Bați a obținut titlul de ațbitru internațional

Sambe. acest sport asiatic, o com
binație între judo și lupte libere, 
cucerește, încetul eu încetul, și con
tinentul nostru. Recent, a avut loc, la 
R-.ga (R.SS. Letonă) ediția inaugu
rală a campionatului european. La 
competiția organizată de Federația 
internațională de lupte (F.I.L. A.), prin 
secția sa de sambo (președinte Her
bert Jacob — Anglia), au participat 
49 de concurenți din opt țări : An
glia. Bulgaria, Iugoslavia, Spania, 
U.R.S.S. și, ca invitate, țările asia
tice unde acest sport se practică pe 
scară largă. Japonia, Iran și R. P. 
Mongolă. întrecerile, după cum ne 
spunea arbitrul român Valentin 
Bați — invitat la C. E., unde a ob
ținut titlul de arbitru internațional 
de sambo, au fost foarte interesante. 
Sambo este un sport de mare vi
teză, concurenții folosesc o serie de 
procedee tehnice, dintre cele mai 
dinamice, din judo și lupte libere 
ceea ce îi dă o mare notă de spec
taculozitate. Din cele 10 titluri puse 
în joc, 8 au revenit sportivilor so
vietici și două celor japonezi. Me
dalii de argint au cucerit sportivii

din Bulgaria. R. P. Mor 
n.a și Japonia.

Lată și primii campior 
la sambo: categoria 58 kg — VL 
Kyllenen, 62 kg — AL Hash. 66 kg
— C. Gherasimov. 70 kg — VL Nev
zorov, 75 kg — Al. Feodorov. 80 kg
— C. Ezerskas (toți, U.R.S.S.). 86 kg
— N. Nisinaka, 93 kg — N. Sato 
(ambii, Japonia), 100 kg — S. No
vikov și +100 kg V. Kuznetov (am
bii, U.R.S.S.).

IRII LUPTĂTORI ROMÂN

La Teheran va 
acestei săptătnîni 
competiție internațională de lupte libere: 
„Cupa Arya-Mehr“. La aceste confrun
tări, devenite tradiționale, au fost invi
tați luptători fruntași din numeroase 
țări. Printre concurenți, se vor număra 
șl trei sportivi români: Emil Butu (cat. 
cocoș). Vasile lorga (cat. semimljlocie) și 
Ladislau Șimon (cat. grea). Luptătorii 
noștri, au plecat ieri din Capitală,

avea loc. Ia sflrșitul 
(14—17), o importanta

Acum, după trecerea sezonului 
sporturilor nautice, se poate socoti 
ca foarte pozitivă munca instructori
lor și antrenorilor diferitelor centre 
de învățare a înotului din Bulgaria. 
Bazinele din orașele Pleven, Levski, 
Doini—Dilonik, Komarovo șl Brest 
s-au evidențiat în mod deosebit prin 
activitatea desfășurată, deoarece mun
ca celor ce au predat aici înotul s-a 
desfășurat în condiții foarte grele din 
cauza permanentei aglomerări. De a-

,,KILOMETRUL
In sport există o sumedenie de pro

be legate de kilometru, unele în ci
clism, altele în sporturile de iarnă, 
mai există de asemenea cîteva și în 
cele mecanice. Acestora li s-a adău
gat încă una — „kilometrul copiilor".

Așa cum o arată și numele, noua 
probă sportivă, inaugurată în Repu
blica Democrată Germană, este des
tinată unor foarte tineri participant, 
între 10 și 15 ani. Ea se dispută pe șo
sele asfaltate, pe regulamentara dis
tanță de 1000 de metri, .la bordul 
unor mașini de curse veritabile, puse 
la dispoziție de Clubul automobiliști- 
lor din R.D.G. Ultimul asemenea con
curs, cîștigat de tînărul Horst Lipp-

din 
Vit, 
din 

plin, obținîndu-se prin posibilitățile 
naturale existente un mare număr de 
adepți ai înotului.

De remarcat că numai în raionul 
Pleven, organele sportive locale au 
raportat că un număr de 5165 de ti
neri au învățat înotul în anul 1972. 
în ultimii trei ani numărul acestora 
este de peste 12.000.

COPIILOR»

semenea, amenajările 
preajma Dunării și a 
Iskîr și Ocîn au fost

speciale 
rîurilor 
folosite

✓

r. ui»
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IN EUROPA
tes 0—3 ♦
Bordeaux
— Rennes 1—1;

Bastia —

Angers — Reims 
— Sochaux 1—1;

Lyon — 
2—2 ; Bastia — F.C. Paris 
Red Star Paris — Ajaccio 
Strasbourg — Valenciennes 
Metz — St. Etienne 1—2. 
ment: 1. Nice — 27 p ; 2. 
— 23 p ; 3. Marseille — 21 '

2.

al

Nîmes 
Nancy 
1—0 ; 
3—0 ; 
i-i;

Clasa- 
Nantes 
p. i
„Cupei 
o mare

OLANDA : în turul II 
Olandei" a fost înregistrată 
surpriză : echipa Ajax Amsterdam, 
deținătoarea 
tale“ și a 
ropeni", a 
ția N.A.C. 
cele două 
egalitate : 
fobtaliștii 
gurîndu-și 
cutării loviturilor de la 
rezultate: Haarlem — 
Rotterdam 0—3 ; Alkmaar 
den Bosch 2—0 ; Telstar

„Cupei Intercontinen- 
„Cupei campionilor eu- 
fost eliminată de forma- 
Breda. Partida 
echipe s-a 
2—2 (după 
de la N.A.C. 
calificarea în

dintre 
încheiat la 
prelungiri), 
Breda asi- 
urma exe- 
11 m. Alte 
Feyenoord 

F.C. 
z.—v , .m.vcu — F.C. 

Twente Enschede 0—2 ; Excelsior 
Rotterdam — F.C. Utrecht 2—1 ; 
Sparta Rotterdam 
astricht 3—1 ; x,.
Go Ahead 1—0 ; Willem 
P.S.V. Eindhoven 0—3.

M.V.V. Ma-
N.E.C. Nijmegen — 

i Twee —

a 16-a):
Vojvodina 
Mostar —
— Parti-

IUGOSLAVIA (etapa 
Steaua Roșie Belgrad — 
Novi Sad 3—1; Velez 
Radnicki Niș 4—0 ; Bor 
zan Belgrad 1—1 ; Borac Banja
Luka — Sarajevo 2—1 ; Olimpia 
Ljubljana — Sutjeska 1—0 ; Celik 
Zenika — O.F.K. Beograd 0—0 ; 
Dynamo Zagreb — Hajduk Split 
1—0 : Spartak Subotița — Vardar 
Skoplie 2—2 ; Zelezniciar Sarajevo 
— Sloboda Tuzla 1—1. Clasament:
1. Steaua Roșie Belgrad — 26' p ;
2. Velez Mostar — 22 p ; 3. O.F.K. 
Beograd — 19 p.

FOȘTII CAMPIONI AI PIRTIILOR
fUnsure din peg 1)
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tă mare
Famose.

■ cariere 
ecțtonală

â a
oeCția, câstaaa e- 
Annie Famose. lasă 
ie. asa cum au lăsat 
tel. greu de înlocuit, 
il. La valoarea uai- 
din cauza forte; de 

ce eatahza- 
pen- 
uatia

ui și 
dacă nu imposibil, 
larelor. mai ales d 
seducție, a proprie: . 
tor, pe care acest trio l-a avu 
tru schiul feminin francez. S 
echipei feminine este o r•clica a ce
lei din echipa de băieți în care după 
dispariția lui Killy. Perillat și La
croix. veritabila „tripletă de aur", su
premația franceză n-a mai fost con
vingătoare. y

Vechile glorii asigură o conducere

tehnică de anvergură
Profesoara 

tipia fostă
de educație fizică, mul- 

campioană a Franței

Annie Famose, a devenit de cîteva 
directoarea sportivă a unui gruz> 

industrial, care a construit și inten
ționează să lanseze pe piața turis- 
mjiui internațional montan nouă 
s'-a’,iuni sportive de iarnă în Alpi. 
Armie Famose asigură grupului, prin 
marea sa experiență, funcționalitatea 
impecabilă turistico-sportivă a sta- 
; inilor, creditul unui nume cu rezo- 
r.anțâ și funcțiile propagandistice 
inerente.

în felul acesta, după cum explica 
însuși președintele consiliului de ad
ministrație al acestei societăți turis
tice. marii campioni ai Franței îa 
s::.: devin extrem de utili (poate 
mai utili decît in perioada carierei 
snortive) după abandonarea perfor
manței. cind reputația și experiența 
lor aduc turismului de iarnă fran
cez mari servicii propagandistice și 
ft.tase materiale. Honore Bonnet a 
lansat stația Pra Loup, Perillat—Ava- 
rîag. Bozen (înainte de a mur! In
tr-un accident) era președlnte-direc- 
tor genera! Ia Chamonix etc. Turis
mul are nevoie de experți, și unde 
pot fi găsiți mai bine și mai apre- 
cîați, decît printre cei care și-au do- 
bîndit nume și carieră pe pîrtiile 
albe ?

hold din Heran, in vîrstă de 14 anî, 
s-a disputat la orașul Merzeburg. Un 
număr de 87 de concurenți, destul de 
bine pregătiți, au pilotat 42 de bolizi 
de curse, obținînd rezultate peste aș
teptări. Concursul va fi repetat, de 
îndată ce condițiile iernii vor fi cu 
adevărat îndeplinite, făcîndu-se o me
die a kilometrului in diferite condi
ții rutiere și desemnîndu-se un cam
pion.

Turneul Internațional feminin de hand
bal de la Katowice s-a încheiat cu vic
toria echipei R.D. Germane, care a ter
minat neînvinsă competiția, totallzînd 
6 p. Pe locul secund s-a clasat reprezen
tativa României 4 p., urmată de formația 
Poloniei 2 p. șl de selecționata de tine
ret a Poloniei 0 p. In ultima zl a com
petiției, handbalistele românce au înving 
cu scorul de 13—6 (4—2) selecționata de 
tineret a Poloniei, iar echipa R.D. Ger
mane a întrecut cu 16—11 (6—7) crima 
reprezentativă a Poloniei. Organizatorii 
au desemnat-o ne handbaliste româncă 
Simona Arghir drept cea mai bună jucă
toare a turneului.■
Numai două partide au fost decise In 
runda a 7-a a „Trofeului campioanelor" 
la șah, competiție care se desfășoară în 
localitatea iugoslavă Vrnjacka Bania. 
Erenska a învlns-o pe wetstein, Iar Pl- 
halllcl a cîștigat la Elisabeta Pollhro- 
niade. Celelalte patru partide s-au între
rupt. în clasament conduce Veraczl (T’. 
garia) cu 5 p. (1), urmată de GansA 
dașvlli (U.R.S.S.) 4>/2 P. (1), PlnațFi 
(Iugoslavia) 4>/j n. Elisabeta polihronlade 
(România) se află pe locul 8 cu 3 p.

La Val d’Isere, în concursul Internațional 
de schi .,Criteriul primei zăpezi", s-a 
desfășurat proba masculină de coborîre. 
Victoria a revenit sportivului austriac 
Keinhard Tritscher, cronometrat cu timpul 
de 2:11,89. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său David Zwllling 
2:12,03 și Italianul Marcello varallo 2:12,56. ■'
Turneul Internațional de șah de Ia Ban 
Antonio (Texas) s-a încheiat cu trei 
învingători : marii maeștri Tigran Petro
sian, Anatoli Karpov (ambii U.R.S.S.) și 
Lajos Portlsch (Ungaria), care au tota
lizat cite lO'/î puncte dih 15 posibile. 
Portisch a reușit să-i egaleze pe cei dot 
șahiști sovietici în urma victoriei obți
nută, în ultima rundă. Ia marele maestru 
danez Bent Larsen. Petrosian a remizat 
cu Suttles șl Karpov cu Meeting.■
Desfășurată Ia Banska Bystrlka, a 10-a 
ediție a ^Marelui Premiu" al Slovaciei Ia 
patinaj artistic (juniori) s-a încheiat cu 
victoria concurentului sovietic Konstan
tin Kokora (la masculin) și a patina
toarei cehoslovace Olga Graskova (la 
feminin). Cei doi reprezentanți al Ro
mâniei, Octavian Goga și Silviana Suciu, 
au ocupat locurile 12 și, respectiv, 13.

Al 13-lea Congres mondial de medicină 
sportivă șl-a început lucrările la Buenos 
Aires cu participarea a peste 500 de 
specialiști, veniți din America, Asia, 
Africa și Europa. Lucrările Congresului 
vor dura pînă vineri, printre subiectele 
ce vor fl abordate numărîndu-se urmă
toarele : sportul în învăț&mînt. medica
mentele stimulatoare și flagelul dopin
gului, femela șl sportul etc.

Concursul internațional de ciclocros des
fășurat în localitatea elvețiană St. Mau
rice. s-a încheiat cu victoria sportivului 
belgian Albert van Damme, cronometrat 
pe distanța de 22 km cu timpul de 
52:15. L-au urmat francezul Andră Wil
helm Ia 1:05, belgianul Norbert Dede- 
ckere la 1:36 și elvețienii Uell Milller 
și Peter Frischknecht ambii la 1:58.

La Varșovia s-a disputat tntîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre selec
ționatele de junioare ale orașelor Var
șovia șl Sofia. Tinerele gimnaste polo
neze au obținut victoria cu scorul de 
139,80—134,15 puncte.

în cadrul campionatului unional mascu
lin de șah, care se desfășoară la Baku, 
s-au disputat unele partide întrerupte în 
rundele anterioare. Iată principalele re
zultate înregistrate: Sa von — Rașkovskl 
1—0: Kapengut — Holmov 1—0: Lein — 
Bronstein 1—0; Holmov — Vaslukov 1—0,; 
Tukmakov — Tal remiză; Jidkoy — Lein 
remiză ; Gufeld — Balașov remiză ; 
Djlndjlhașvili — Savon remiză. In clasa
ment, după 15 runde, continuă să con
ducă fostul campion mondial Mlhail Tal 
cu O'/s P șl o partidă întreruptă, urmat 
de Vaslukov șl Muhin ambii cu cite 
9 p.■
Boxerul francez Roger Menetrey șl-a 
păstrat titlul de campion al Europei la 
categoria semimijlocie. în gala disputată 
la Grenoble, el l-a învins, prin abandon, 
în repriza a 14-a, pe Italianul Sandro 
Lopopolo. Meciul a fost urmărit de peste 
12 000 de spectatori. In urma acestui suc
ces, Menetrey a fost acceptat ca șalan- 
ger la titlul mondial, deținut de ameri
canul Jose Napoles.
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