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UNIVERSITATEA TIMISOARA
F.I.F. COPENHAGA IN C.C.E.

LA HANDBAL FEMININ
BRATISLAVA, 12 (prin telex) — 

In localitate a avut loc tragerea 
Ia sorți a sferturilor de finală 
ale C.C.E. la handbal feminin, 
cu următorul rezultat : I. F. VCs- 
tar (Norvegia) — S. K. Leipzig, 
liadnlcKi Belgrad — SpartaK Kiev, 
Plastika Mitra — Niloe Amster
dam și Universitatea Timisoara — 
F.I.F. Copenhaga. Meciur.V tre
buie disputate pînă la 28 ianuarie

propierea aniversării Republicii prilejuiește in întreaga țarc 
o profundă efervescență politică, o entuiiastă participare 
la realizarea unor succese deosebit de importante in toate 
domeniile construcției socialiste din patria noastră. Zilnic, 
oamenii muncii raportează Partidului victorii remarcabile, 
înregistrate pentru înfăptuirea prevederilor Conferinței Na
ționale a Partidului.

Dintre numeroasele momente memorabile ale acelor zile se re
marcă acela petrecut luni, cind sistemul energetic national □ per
mit de la Porțile de Fier cel de-al 5-lea miliard de kWh, co
muniștii, toți muncitorii, inginerii și tehnicienii acestui grandios zz ez- 
tiv raportind totodată atingerea eu un an mai derreme a ce- 
parității de producție proiectată.

MÎINI MĂIESTRE REALIZEAZĂ
PLANUL ANUAL ÎNAINTE DE TERMEN A

,Ne preocupă, în mod deo- 
superioară a 

economiile, 
colectivul 

a obținut 
ne spunea.

sebit, utilizarea 
materiilor prime, 
In această direcție 
nostru de muncă 
frumoase succese, .
deunăzi, tovarășa Emilia Ma
tei, secretara Comitetului d 
partid a Fabricii de lină piep
tănată din Capitală. în pri
mele 11 luni ale acestui an 
s-au obținut, suplimentar, a- 
proape 2 500 000 lei, datorită 
inițiativelor în economisirea și 
valorificarea deșeurilor. Noi 
ne-am angajat și am reușit ca 
sarcinile de plan ale acestui 
an să le realizăm pînă la data 
de 9 decembrie, punind bazele 
îndeplinirii cincinalului nostru 
înainte de termen și pentru a 
cinsti, totodată, măreața săr
bătoare a poporului nostru.

Tovarășa Matei ne-a mai 
vorbit si despre alte realizări 
însemnate, cum ar fi depăși
rea valorii producției globale, 
Cu 43 000 000 lei. a producție:- 
marfă cu aproape 43 milioane 
lei, de cele 38,7 tone fire tip 
lină pieptănată realizate peste 
plan.

Sub îndrumarea permanen
tă a organizației de partid, 
comuniștii, întregul 
își concretizează 
tele asumate.

Deosebit de 
este și faptul că 
multe probleme au fost rezol
vate prin aportul gindirli teh
nice. a inovațiilor realizate de 
Gh. Dor, Gh. Preda, FL Bu
zata, Simion Cristea șl de 
alții, care au contribuit ia re
ducerea 
piese, Ia 
tehnologii

îmbunătățirea calității pcoâs- 
selor.

Președintele ccmiteculni de
dicatului, tovarășa Elena Ge
let ran ce informează că prta 
introducerea sutc-contrerL _n 
încă din tusa hmie, s-a Întă
rit exigența. reyor-sahthtatea 
in mu-câ, ceea ce a cocdcs 
la o eficienți sporiți, concre
tiza tâ In reducerea 
6 ori a eanStățy d

nea de amc'su

ce

de pesce 
■ fmt *e-  

Prifi acțxo- 
e s-au ccți- 
valoare âe

sar ooi-jt
xxme an wa
ll tn valoare âe 

■oare let Dintre cri 
Idesțiati în Lnseeere, 
sn, am reținut doar 
m-e i Filofteia Stoi- 
na Nnț« '-reparația, 
au, Consuo-a Ca- 
■ingurij, EBsabeta 
Silvia PîrjoL Ate- 
David, clștigătoarea 
i „Mini măiestre*

colectiv 
angajamen-

semnificativ 
aici foarte

importurilor 
introducerea 
îmbunătățite,

unor 
unor 

la 
confecționarea în întreprindere 
a unor piese și accesorii din 
dotarea mașinilor și utilajelor. 
Toate acestea au condus la

D. DUMITRESCU

CROSUL ELEVILOR BRĂILENI

CIMPINA: „
a 25-a aniversare44

tocuitorii cartierului 
Mai" din Brăila au 
torii unor disputate 
de cros dotate cu 
XXV-a aniversare 
blicii“. 350 de elevi 
de la Școala generală nr. 
îndrumați de prof. 
Moldoveanu. și-au 
întîietatea pe cicluri de clase, 
reușind să ofere un 
spectacol atletic.

Iată 
V-VI. 
(VI B). Băieți S Tudor 
(VI A). Clasele VH-VIII. Fete: 
Georgeta Manolache (VIII A). 
Băieți : Costel Meets (VIII A).

Traian ENACHE, corespondent

fost mar
in treceri 

„Cupa a 
a Repu- 
și eleve 

24, 
Sultana 
disputat

exem-
400 de 
și din

avut

Consiliul orășenesc pentru edu- 
cație fizică și sport Cimpina, în 
colaborare cu Consiliul orășenesc 
al sindicatelor, Uniunea Tineretu
lui comunist și Organizația pio
nierilor a inițiat o seamă de ma
nifestări sportive dotate cu trofeul 
.Cupa a 25-a aniversare".

La Întrecerile de cros, de 
piu, au fost prezenți peste 
tineri din orașul Cimpina 
comunele Învecinate. Au
loc, de asemenea, întîlniri de vo
lei la care au participat 12 echipe 
de juniori și junioare. La oâieți, 
trofeul a fost clștlgat de echipa 
Grupului școlar de energie elec
trică (antrenor prof. Gh. Stănes- 
cu), iar la fete a ciștigat forma
ția .Știința" Cimpina (antrenor, 
prof. V. Gavriiifr).

La Întrecerile de tenis s-au pre
zenta: 6 echipe ce băieți, cupa 
fiind dștigată de .A.S. Voința" 
II din Cimpina. Au mai avut ioc 
competiții de volei pentru copii, 
cros și fotbaL Tuturor parv.c:- 
panților le-au fost oferite, apoi, 
spre vizionare, cîteva filme cu 
temă sportivă : .Mexico *70",  .Lia 
Manoliu". .20 de secunde*  și .Rit
murile sportului".

C. VÎRJOGHIE-coresp.

Miercuri 13 decembrie 1972

»

ROMANIA A-ROMANIA B
O GALA ATRACTIVA:

Antrenamentele boxerilor români continuă: Calistrat Cuțov și Marian 
Lazăr, in ring, sub supravegherea antrenorului emerit Constantin Nour 

Foto : DRAGOȘ NEAGU

DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI

SPRIJINUL PARTIDULUI IN ANII REPUBLICII
CHEZĂȘIE A PROGRESULUI SI IN SPORT!»

Interviu ca toaarâfai GHEOCGHE MATH, saaatar ai Coawtekilui județean Brașov al P.C.R.
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care și posibilitățile de a o face 
in raport cu cerințele modeme.

Cum sâ înțelegem altfel perfor
mantele realizate și numeroasele 
titluri de campioni europeni și mon
diali pe care sportivii Brașovului 
le-au adus țării cu tenacitate și 
mândrie ? Aceste rezultate se da- 

oirilor din anii puterii 
politicii și sprijinuluipopular

repu

Meciurile de box cu echipele Poloniei au fost aminate

In cadrul prezentării

„Sportul românesc in
monografice

40 de sinteze *

— Care au fost, după opinia dv-, 
factorii care au determinat intr-o 
perioadă istorică relativ scurtă, sal
tul de calitate și cantitate realizat 
de mișcarea sportivă brașovean» ?

— Ceea ce a permis saltul de ca
litate a fost, fără îndoială, carac-

crtiți in ziarul de azi pagina dedicată județului BRAȘOV (Continuare in pag. a 2-a)

In mod cu totul surprinzător, în 
cursul zilei de ieri, Federația polo
neză de box a. comunicat, forului nosr 
tru de specialitate că din motive teh
nice este nevoită să ceară amîna- 
rea dublei întîlniri pugilistice dintre 
selecționatele României și Poloniei.

în acest fel, cu doar cîteva zile 
înainte de data proiectată pentru ți
nerea celor două meciuri — în ve
derea cărora la București s-au depus 
intense eforturi organizatorice — Fe
derația română de box se vede obli
gată să ofere entuziastului public de 
box din Capitală o reuniune care va 
încerca să suplinească, prin calitatea 
recunoscută a pugiliștilor autohtoni, 
un spectacol ce se anunța atractiv.

în consecință, pentru duminică di
mineața la ora 10, în incinta Circu
lui de stat, se prevede organizarea 
unei gale de deosebit interes, care'va 
opune pe membrii celor două selec
ționate române aflate în pregătire la 
complexul .23 August". Firește că am

z

fi preferat să vedem la București pe 
Blazynski, Tomczik, Gortat și ceilalți 
fruntași ai boxului polonez, dar tre
buie să recunoaștem că nu mai pu
țin interesante vor fi pentru noi și 
partide 'de tradiție sau de mare con
curență 
xandru 
stantin 
Mircea 
xandru
Alexe și Iancu A-nghel.

Pentru a spori atractivitatea- galei, 
organizatorii se străduiesc să reali
zeze un „cap de afiș" prin întîlnirea 
dintre campionul român al categoriei 
pană Gabriel Pometcu și tînăr.ul bo
xer congolez Filippe Mongo, student 
la Craiova, care a reușit pînă acum 
două senzaționale victorii asupra ex- 
celenților sportivi Pavel 
Octavian Amăzăroaie.

Programul complet al 
stabilit în cursul zilei de

cum ar fi cele dintre Ale- 
Turei și Petre Ganea, Coh- 
Gruieseu și Traian Cerchia, 
Toni și. Dinu Condurat, "Ale- 
Popa și Ion Vornicescu, Ion

Ned'elcea. și

galei va fi 
astăzi.

reușit

ULTIMUL ACT AL TURULUI

In Întrecere

Clasele
Vasile 

Năstase

de fotbal 
evoluțiile 
speranța

cîștigătorii r 
Fete: Lenuța

MIINE IN DIVIZIA A DE FOTBAL

Ieri a avut loc

Carol GRUIA — coresp. jud.

TIPOGRAFII DIN BRAȘOV.

Tipografii din Brașov tnttmpină 
aniversarea Republicii nu numai 
cu frumoase succese în întrecerea 
socialistă, ci șl prin participarea 
la o serie de întreceri sportive.

In competițiile de tir, desfășu
rate pe poligonul de sub Timpa, 
și-au dat întîlnire reprezentanții 
mai multor asociații sportive din 
localitate, printre care postăvarul. 
Electrica și poligrafia. Pe primul 
loc s-a clasat zețarul Marcel Cos- 
tea, cu 49 de puncte din 50 posi
bile. La șah — întrecere pe e- 
chipe — victoria a revenit repre
zentanților asociației sportive Pie
lăria. La individual, locul I a re
venit lui Emeric Szabo de la Poli
grafia.

Sint în curs de desfășurare în
treceri la tenis de masă.

Moderne telecabine -urcă astăzi din Brașov pe Tîmpa

ȘEDINȚA DE LUCRU A COMISIEI
CENTRALE PENTRU ACTIVITATEA

TIMIȘOARA: Simpozion pe temă sportivă
în cadrul manifestărilor or

ganizate în cinstea aniversă
rii a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii, C.J -E.F 5. 
Timiș, în colaborare Cu Cen
trul metodologic de studii și 
documentare și Universitatea 
din Timișoara a organizat o 
consfătuire științifică. Tema : 
„Dezvoltarea educației fizice 
și sportului în județul Timiș, 
în anii Republicii".

PETRU ARCAN,
coresp. județean

Așadar, mîine se va desfășura 
ultima rundă a anului. Pe opt sta
dioane, divizionarele A se vor în
trece în etapa a XV-a, înainte de 
a intra în vacanță, pînă la primă
vară. Desigur că amatorii 
așteaptă cu nerăbdare 
formațiilor preferate, cu

că mor asista la jocuri de bună ca
litate.

Așadar, etapa are darul 
bilească ierarhia valorică 
primăvară. Cine va ocupa 
loc? Dar pe cele din zona 
tii ? Iată întrebări la care 
șurile exacte le vom afla

să sta- 
pînă în 

primul 
neliniș- 
răspun- 

mîine

după-amiază. Există, totuși, o ex
cepție : ultimul loc, deținut în pre
zent de Sportul studențesc. Studen
ții pot părăsi acest loc numai dacă 
vor depăși pe Jiul, la Petroșani, 
iar C.S.M. Reșița va pierde, la scor, 
pe propriul teren, în fața F. C. Ar-

In acțiune Popa, ieri cel mat. ețicăc 
jucător al dinamoviștiior

Ieri s-a desfășurat, la sediul 
C.N.E.F.S., ședința de lucru a Comi
siei centrale pentru activitatea spor
tivă în rîndul femeilor. Au partici
pat Ella Constantinescu — președin
ta comisiei, Eugenia Magda, Carmen 
Stănescu. Gabriela Ionescu, 
Dobincă, Lucia Bucuroiu, 
Abramescu, Iudith Moscu, 
Șiclovan, Elena Firea, Maria Login, 
Alexandra Constantinescu. Au fost 
prezenți, în calitate de invitați, Popa 
Ioviță și Mihai Dragomirescu, din 
partea secției organizare și control 
a C.N.E.F.S., profesor Virgil Mazilu, 
din partea sectorului pentru educa
ție fizică șl sport de masă de la 
Centrul de cercetări științifice și do
cumentare tehnică a C.N.E.F.S. și 
Constantin Mirea, din secția sport-

Elena 
Paula 

Rodica

turism a U.G S.R. Pe ordinea de zi a 
plenarei au fost. înscrise următoarele 
puncte ! concluzii și propuneri cu 
privire la eficiența principalelor 
forme de practicare a sportului în 
mediul feminin, indicații referitoare 
la organizarea și funcționarea cen
trelor de gimnastică de întreținere 
și propuneri pentru planul de activi
tate pe anul 19*3.  Discuțiile parti- 
cipanților au definitivat cîteva din
tre liniile directoare ale activității 
viitoare a comisiei. S-au subliniat 
importanța unei propagande susținu
te și eficiența formelor necompeti- 
țicnale de practicare a exercițiilor 
fizice și a sportului de către femei. 
Comisia avînd statut de organism 
consultativ, concluziile vor fi supuse, 
spre ratificare, conducerii C.N.E.F.S.

Anul trecut tabela de marca} a rămas albă, nici Steaua, nici Steagul

CONFERINȚA DE PRESA
A F.R. FOTBAL

• Echipa națională va susține, în luna februarie, un turneu de 
pregătire în Spania • A fost alcătuit lotul de 18 jucători • An

trenori români în schimb de experiență peste hotare

69-58 CU AKADEMIK LA SOFIA Șl... IUBITORI Al SPORTULUI,

PARTICIPAT!
LA ANCHETA NOASTRĂ:

conferință

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
A PRIMII

Ieri seara a avvt loc o 
de presă, organizată de F.R. Fot
bal.

Cu acest prilej, au fost 
revistă problemele principale care au 
stat în atenția forului de specialita
te, în ultima vreme (desfășurarea în 
bune condițiuni a campionatului na
țional, urmărirea celor mai talentate 
elemente din Divizia B, activitatea

trecute în

centrelor de juniori și copii ș.a.), 
precum și obiectivele imediat urmă
toare, vizî.id, în principal, o mai 
temeinică pregătire a echipelor de 
club și reprezentative’ în perioada 
de iarnă.

Referitor la activitatea selecționa
telor naționale, au fost întocmite

ALE C.C.E. LA BASCHET!
10 SPORTIVI 

ROMÂNI

roșu nereușind să înscrie...

geșului. Ceea ce, să recunoaștem, 
pare greu realizabil.

Dar, să revenim la prima între
bare. Faptul că șapte echipe sint 
departajate doar de două puncte 
fac calculele mai complicate, pen
tru că trebuie să se țină seama, în 
același timp, de cîțiva factori care 
au determinat multe rezultate,
vom referi, în special, la cel care 
a funcționat aproape etapă de eta
pă: avantajul terenului. Dintre e- 
chipeie care formează plutonul

Pompiliu VINTILA

Ne

SOFIA, 12 (prin telefon). Echipa 
masculină de baschet Dinamo Bucu
rești, campioană a României, a rea
lizat marți seară. în sala Festival- 
naia, o excelentă performanță, Invin- 
gînd pe Akademik Sofia cu 69—o8 
(26—31) în meciul retur din cadrul 
Cupei campionilor europeni. Deoarece 
în tur, la București, dinamoviștii ce
daseră la numai trei puncte diferen
ță (72—75), ei au totalizat, în ambele 
partide, un coșaveraj favorabil: 
141—133 și s-au calificat astfel în 
sferturile de finală ale competiției, 
alături de celebrele team-uri Ignis 
Varese, Simmenthal Milano, Ț.S.K.A. 
Moscova, Real Madrid, Slavia Praga. 
Steaua Roșie Belgrad și învingâtoa- 
rea meciului dintre Maccabi Tel Aviv 
și BUS Lierre. Calificarea echipei 
antrenorului Dan Niculescu în elita 
baschetului european reprezintă cea 
mai bună performanță obținută pînă 
acum de o formație de club din țara 
noastră Pentru acest rezultat, sincere 
felicitai"? ! 3

Referitor la meci, vom spune că 
bveureștenii au dat o lecție de dis
ciplină tactică, și în atac si în apă
rare. Zona mobilă a stînjenit per
manent ofensiva gazdelor, iar în atac 
s-a acționat cu precizie (prin acțiuni 
poziționale, și mai rar, contraatacuri), 
obligînd defensiva baschetbaliștilor 
de la Akademik (pare au jucat și zo
nă și om la om) să cedeze mai tot 
timpuL Ca evoluție a scorului, vom 
menționa că Dinamo a condus aproa
pe permanent (cu excepția ultimelor 
patru minute ale primei reprize), iar 
in final s-a detașat net

Au înscris i POPA 14, GEORGES
CU 13, NOVAC 12, DIACONESCU 
12, NICULESCU 8, Dragomirescu ,6, 
Chivulescu 4 (a mai jucat Cernea), 
pentru Dinamo, respectiv DIMITROV 
16, Golomeev 11, BRZAKOV 8, Ian- 
kov 7, Filipov 6, Pașpalanov 2, Rai- 
cev 2, Doikov 2. Sahanikov 2. Șar- 
kcv 2. Au arbitrat foarte bine G. 
Bianchi (Italia) și S. Radovici (Iugo
slavia),

AI ANULUI 
1972

Tradițicnolo noastră ancheta 
de sfirșit de an, în care citi
torii ziorului. 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 Ier zia
rul SPORTUL pe 1973.

Rețineți, data închiderii an
chetei noastre — 15 decem
brie I

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

VINERI Șl SÎMBĂTĂ, LA BRĂILA

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL
V

DE GIMNASTICA MODERNĂ
Pentru prima oară, finala cam

pionatului național de gimnastică 
modernă a fost programată în ora
șul Brăila. Vineri și sîmbătă va 
avea loc aici întrecerea celor mai 
bune sportive de la gimnastică mo
dernă, cu care prilej vor fi desem
nate învingătoarele pe categorii 
de clasificare, precum și noile cam
pioane ale țării la individual com
pus și la obiecte.

La categoria a Il-a, gimnastele 
se vor întrece la următoarele pro
be : exercițiu fără obiect, exer
cițiu cu cercul și un alt exercițiu 
cu obiect, la alegere. La categoria I

sint programate exerciții la coardă, 
panglică, minge, cerc, precum și 
exercițiu fără obiect. La categoria 
maestre este prevăzut un exercițiu 
de ansamblu, precum și cu urmă
toarele obiecte : minge, cerc, mă
ciucă, panglică și, bineînțeles, exer
cițiul fără obiect. Din programul 
alcătuit de federația de specialitate 
reiese că la categoria maestre vor 
evolua doar trei ansambluri : 
I.E.F.S., Politehnica București și 
Școala sportivă nr. 2 București.

Reamintim că titlul de campioa
nă a țării este deținut în prezent 
de Maria Preda, care pornește cu .

MARIA PREDA

mari șanse de a și-l păstra. Aspi
ră, de asemenea, la locurile frun
tașe ale clasamentului Rodica Pin- 
tea. Carmen Bucaeiuc, Sabina Șer- 
bănescu, Luminița Cizer, Adriana 
Hoppe ș.a.
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BRASOV
LEAGĂN AL TURISMULUI MONTAN SI AL SCHIULUI

Muntele a fost dintotdeauna un 
martor tăcut și înțelept al acestor 
locuri, fapte și oameni care, la un 
loc, au dat ființă Brașovului.

Muntele, mai întîi a atras priviri
le, mai tîrziu i-a atras pe oameni 
acolo, sus, pentru ca clin înălțimea și 
necuprinsul său privitorul să înțelea
gă și să iubească și mai mult pă- 
mîntul de legendă de la picioarele 
■lui.

Prin cromatica pădurilor, prin fru
musețea statornică a peisajului, prin 
varietatea, formelor de relief, Bra
șovul a avut un destin turistic, destin 
care nu s-a putut realiza plenar de- 
cît în condițiile noi sociale, ale omu
lui eliberat de exploatare, chemat 
prin organisme și structuri speciale 
dar și îndemnat dinlăuntrul său să 
cunoască, să cerceteze și să iubească 
frumusețea patriei sale. Ca și marea 
sau delta, muntele a fost totdeauna 
trup din trupul țării românești, dar 
tot ca șl ele muntele a fost descope
rit de popor, g fost dăruit milioane
lor de truditori ai acestui pămînt 
abia în zilele socialismului. Nu se 
poate spune că prin munții și pădu
rile noastre nu s-a umblat și-n alte 
vremi ; nu se poate spune că minu
natele plaiuri n-au cunoscut fiorul 
mîngîierilor lăsate de schiuri pe ca
tifeaua zăpezilor. Ne-ar contrazice 
istoria, statisticile, ne-ar contrazice 
— între, altele —apropiata aniversare 
a 80 de ani de schi în România. Ceea 
ce se poate dovedi cu prisosință sînt

creșterile, copleșitoare ca număr, re
feritoare la cine sînt cei care vin 
astăzi la munte, precum ți structu 
rile materiale : hoteluri, vile, resta 
rante, mijloace mecanice de urca 
etc., necesare ursii turism mont 
de masă, intern și cu mari perspec 
tive internaționale.

Brașovul a devenit o permanentă 
tentație turistică, atît pentru străini, 
cît și pentru vizitatorii din țară 
(1 300 000 în anii 1966—70). în jurul 
Brașovului, cheamă și invită la dru
meție și schi șase masive muntuoa- 
se, splendide în măreția lor, aproa
pe o treime din numărul total al ca
banelor țării, mai multe stațiuni de 
vară și iarnă dintre care cel puțin 
două — Poiana și Predeal — au ex
celente condiții, care le-a dus faima 
și peste hotare, înscriindu-le defini
tiv pe orbita turismului internațional.

Vilele și hotelurile Predealului șl 
Poienii sînt permanent solicitate pen
tru frumusețea și confortul lor. Par
cul de pîrtii, de toate gradele, este 
pur și simplu inundat de fluxul ne
întrerupt al celor 10 mijloace meca
nice (telecabină, telescaune și schilif- 
turi), iar școala de schi a O.N.T.-ului 
a creat bazele unei școlarizări de 
masă în tainele schiului.

Munții Brașovului nu sînt numai 
leagănul turismului montan, ei sînt 
și leagănul schiului de performanță. 
Din satele și orașele Brașovului s-au 
ridicat întotdeauna peste 70 Ia sută 
din campionii țării la schi alpin, la

fond și săritori. La biatlon șâ — ca 
ani ia armă — la bob.

ri asociațiile brașovene
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C.S.U. BRAȘOV

MUZEUL
SPORTULUI BRAȘOVEAN>

Orice bbszcu este ♦ lecție dc 
isiorie vie. Și sporral iși are 
propria istorie. Ci In srafte 
domenii. Brașovul a avut ini*i* “ 
tiva, orșaniriEd cel daxuii muzeu 
sportiv din țari (ÎMI) in clădirea 
recitii wrtroji <e pannaj din 

(ttnrt fowl Bavtion al Țe
sătorilor). Astăzi, Exszeul numără 
peste de exponate, foot ra
fii, diplome, cupe, cărți, fanioa
ne, biciclete de Wsn, păune.

Cu mulți ani în urmă, încă de 
prin 1937, la „Astra“ Brașov lua 
ființă o grupare sportivă a munci
torilor, grupare ce avea să devină 
strămoșul unuia dintre cele mai 
cunoscute cluburi din țară.

La început modest, apoi din ce 
în ce mai autoritar, sportivii de 
la U.A.B. au început să se impună 
în întrecerile sportive. Adevărata 
împlinire se realizează, însă, abia 
după eliberarea patriei de sub ju
gul fascist, după reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport.

De atunci, întrecerile sportive de 
masă, cum sînt crosurile, campio
natele uzinei la diferite ramuri de 
sport, ca și celelalte forme simple 
(excursiile, gimnastica, duminicile 
sportive și altele), angrenează anual 
în practicarea exercițiilor fizice și 
a sportului preferat mii de oameni 
ai muncii, ce se deconectează ast
fel după eforturile depuse în pro
ducție.

Pe tărîmul sportului de perfor
manță, am aminti că la clubul Stea
gul roșu și-a început drumul glo
rios pentru cucerirea galoanelor 
de supercampion la tenis maestrul 
emerit al sportului Ion Țiriac, du-
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pă cum Bularca și Pîrvulescu — 
primul campion mondial, iar al 
doilea campion olimpic — au de
venit maeștri ai luptelor clasice pe 
saltelele clubului nostru. Tot de 
aici s-au ridicat de-a lungul anilor 
sportivi de valoare ca atletul Ce- 
fan, luptătorii Urianu, Coman, Cris
tiani, Ambruș și Paraschiv, schiorii 
Fontana. Munteanu. Szabo și alții, 
mulți dintre ei reprezentanți ai ță
rii noastre în întreceri internațio
nale de tradiție.

Datorită muncii pline.de conținut 
a unor antrenori entuziaști, printre 
care I. Mureșan, M. Crăciun. R. Scîr- 
neci, Gh. Piticarîu, N. Proca, O. Ste- 
phany, clubul Steagul roșu a . fost, . 
este și va rămîne, putem afirma fă
ră tăgadă, un club productiv, pro
dusele" clubului nostru, sportiv 
pot fi găsite cu ușurință, în loturile 
naționale. Echipa noastră de fotbal, 
din rîndul căreia se remarcă azi 
Adamache, Pescaru, Gyorfy» Oltea
na și alți cîțiva jucători interna
ționali, este prima echipă româ
nească de fotbal care. a cîștigat o 
competiție internațională interclu- 
buri (Cupa Balcanică — 1962).

Una din preocupările principale 
ale conducerii clubului a ' fost și 
este realizarea ■ sportivilor din punct 
de vedere profesional; Astfel, pu
tem arăta că — în raport de unu 
la patru — sportivii clubului Stea
gul Roșu își completează în acești 
ani studiile prin diverse forme _de 
învățămînt. Foștii fotbaliști Ghiță, 
Bîrsan și Zaharia -sînt maiștri, 
luptătorul Marinache de asemenea, 
schiorul Secarea este unul din bu
nii tehnicieni ai Uzinei de autoca
mioane, ca și luptătorul Radu sau 
inginerii Frantz și Zerelles — foști 
baschetbaliști.

Intre clubul sportiv și uzina pe 
Ungă eare funcționează» există o le
gătură organică, indestructibilă. A- 
eeastă legătură este creată prin în
săși natura activității. Sportivii 
clubului sînt angajați! uzinei, unde 
lucrează nemijlocit, la al cărei re
nume țin la fel de mult ca și la 
afirmarea sportivă pe care o obțin 
pe terenurile de sport.

Iar cei care nu fac sport de per
formanță, își iubesc și încurajează 
colegii în întrecerile sportive pen
tru renumele uzinei și al clubului 
lor sportiv.

prof. NICOLAE LEBU 
vicepreședinte al clubului 

sportiv Steagul roșu I

fnt un oraș bătrîn, de 
750 de ani, dar mă simt 
tînăr și — ce vreți, sim
ptom al secolului 20 — 
iubesc sportul.

De altfel, să știți, încă 
de 

la mine,_ i 
ma oară 
alpinism, 
rațiile au 
dincioase

Așa se . 
se joacă tenis pe Olimpia, lingă 
Bastionul țesătorilor, acolo 
unde a început Tiriac, sau se 
face gimnastică în sala de lingă 
Poarta 
trădat ;
tean.

Se 
sînt un 
timpurilor și

acum un secol aici, 
s-a făcut pentru pri- 

în țară gimnastică, 
schi. Oamenii, gene- 

i rămas îe timp cre- 
începuturilor.
explică tic ce și azi

Mureșenilor, unde a 
atletismul Elena Leuș-

despre mine că 
al tuturor ano- 

__ r____ deci al tuturor 
sporturilor, de vară și de iarnă. 
Și așa este.

Nu știu cum să vă explic, 
dar, așa ca orice sportiv, îmi 
place să visez. Și Ia ce nu 
poate visa un oraș ? La un pa
tinoar artificial și _ o echipă 
campioană de hochei, așa cum 
am avut la primul campionat 
național din 1925, sau la o cam
pioană națională de fotbal, așa 
cum a fost cîndva Colțea.

spune 
oras

La o expediție pe Himalaia, 
cu alpiniștii acestor locuri, 
care au reușit cea mai înaltă 
ascensiune românească de pînă 
acum : Pamir — 7 495 m.

La un titlu de campion mon
dial — cum mi-a adus Bularca, 
luptătorul — sau european — 
ca cel dăruit mie Ia bob, de 
schiorul Zangor ? Lăsați-mă să 
aștept cu încredere chiar și 
prima medalie olimpică a schio
rilor. Numai cine știe să în
frunte și imposibilul, numai a- 
cela învinge.

Visez mult și de toate !
Și de ce nu le-aș visa ? Nu 

a fost la fel și cu telefericele 
și telecabinele de pe Tîmpa și 
Postăvar ? Nu a fost la fel cu 
liceul de schi de Ia Predeal și 
cu stadionul Municipal de 30 000 
de locuri ? Și, astăzi, nu sînt 
ele realitate ?

Deci, lăsați-mă să visez și 
să cred. Să sper și să mun
cesc. Un oraș care nu visează 
și nu muncește nu poate ră
mîne tînăr. Și eu vreau să ră- 
mîn tînăr. Așa ea voi, sportivii 
mei dragi, făuritori de succese 
brașovene și glorie românească

Pentru conformitate.
prof. VIRGIL LUDU

- -t- -±- v- # # # # # # # # # # # # # # # # #
Factor activ de educație, sportul 

din Universitatea brașoveană înde
plinește o nobilă misiune, fiind che
mat să-șl aducă contribuția la afir
marea și întregirea personalității 
emane, la desăvîrșirea pregătirii 
multilaterale a viitoarelor generații 
de ingineri, profesori specialiști de 
înaltă calificare. Paralel cu aceasta, 
sportul reprezintă pentru noi toți un 
mijloc plăcut și reconfortant de com
pensare a eforturilor intelectuale și 
de manifestare a tuturor valențelor 
vîrstei studențești, o avuție dăruită 
timpului iiber.

Tmbinînd armonios activitatea din 
sălile de curs șl laboratoare cu de. 
viza „Citius. altius, fortius*,  studenții 
sportivi brașoveni răspund prin fap
te condițiilor create, făcînd din spor
tul universitar un puternic eșalon în 
promovarea sportului național.

După mai bine de șase ani de 
existență, clubul nostru, consolidat 
organizatoric, a realizat succese 
care-1 fac cinste și contribuie prin 
activitatea sa la afirmarea sportului 
din orașul și județul Brișov. Repre
zentat în anul înființării sale <1045*5)  
de către trei echipe de nivel repu
blican (volei, schi și baschet) el este 
prezent astăzi în eșalonul republican 
cu nouă secții de performanță : atle
tismul, schiul, șahul, automobilismul, 
alpinismul și tirul la sporturile in
dividuale, baschetul, voleiul și fot
balul la jocurile sportive.

Sinteza este posibilă adăugind la 
cele arătate obținerea a cinci titluri 
de campioni naționali, clasarea ia 
primele trei locuri la diferite com
petiții finale ale campionatelor re
publicane a peste cincizeci de spor
tivi studenți, participarea cu succes 
Ia peste treizeci de competiții inter
naționale din Polonia, Ș.U.A., Fin
landa, Iugoslavia, Austria, Italia și 
Bulgaria, precum și obținerea Diplo
mei de onoare oferită în anul 1979 
de C.N.E.F.S. pentru Jocul III obți
nut de C.S.U. Brașov în întrecerea 
cu celelalte cluburi — de categoria 
a Ii-a — din țară.

Folosind o bază sportivă destul 
de modestă, studenții integrați în 
secțiile de performanță în decursul 
acestor ani au fost reprezențați în 
loturile republicane de Eremia Ro
taru, Bădițoiu Maria, Ștefan Szath- 
mary, Petru Santo, Boici Acoș, 
Horst Graeff, Dorin Munteanu, 
Francisc Dikay, Dorel Neghină, Pa- 
roschiv Cojocarii, Nicolae Crețoi, 
Gheorghe Anca, Vasile Cojocaru etc.

Subliniem, de asemenea, cu satis
facție că în activitatea clubului sîn- 
tem tot mai mult susținuți de către

Printre dotările destinate amatori
lor de sport din Făgăraș se numă
ră și acest bazin de înot (cu apă 
încălzită) dat in folosință in anul 
1969. Avînd lungimea de 50 de 
metri și 8 culoare, bazinul poate 
găzdui atractive întreceri de înot, 
cum este Și cea de la care a fost 

surprins acest instantaneu.

biroul senatului universitar, consi
liul asociațiilor studențești șl orga
nele locale. Colectivului de specia
liști de la catedra de educație fizică 
i s-au _i"â__ ;__2. _ _ __
diferite specialități, numeroși 
teri. ai sportului care dă. _1__ „
bună parte din timpul lor liber pen
tru creșterea prestigiului sportiv al 
C.S.U. Brasov.

Remarcăm ca deosebită activitatea 
neobosită a unor membri ai bir-»:- 
rilor de secții : conf. univ. dr. ing. 
Nicolae Veștemeanu. conf. univ. dr. 
ing. loan Drăghicî, lector uair. 
Gheorghe Atanasiu. lector univ. Ște
fan Dan, prof. univ. dr. ing. Ale
xandru Vai da, la care adăugăm con
tribuția 
ridicarea 
de către 
hai Cibu 
Diaconescu (schi), prof. Ion 
(șah), asist. Gheorghe Roșu (baschet) 
și Mircea Naghiu (alpinism).

Sîntem pe deplin 
viitor stadioanele și 
na și mai mult 
tăților sportive, 
unei afirmări și 
C.S.U. Brașov.

alăturat cadre didactice de 
ftlbi- 

dăruiesc o

substanțială adusă pentru 
valorii activității sportive 
antrenorii: asist, univ. Mî- 
(atletism), conf. univ. C-tia 

Șeitan

convinși că In 
sălile vor răsu- 

freamătul activi- 
vom fi martorii 

a

de 
că

mai puternice

prof. univ. dr. ing.
VICTOR STĂNESCU 

prorector al Universității Br 
președintele CJS.U.

a

(Urmare din pag. I)

terul de masă al sportului și îm
bunătățirea bazei materiale, îndeo
sebi a terenurilor, sălilor ș sta
dioanelor. Sportul se practică, in 
prezent, in mod organizat ți la dis
poziția lui punem condițiile cele 
mai bune.

Avem astăzi citeva noi construc
ții : Stadionul municipal cu 30 000 
de locuri, stadioanele Tractorul și 
Tineretului, sala grupului școlar 
Sțeagul roșu. bazinul acoperit
I.C.I.M..  parcul de recreație de la 
Făgăraș. $i două complexe spor
tive de iarnă, cum puține sin: in 
țară : Poiana Brașov și Predeal

!n același timp județul nostro se 
mîndrețte cu sportivi ca atleta Ana 
Sălăgean, voleibaliștii Ferariu si Băr
buță. fotbalistul Stere Adamache. 
Au fost campioni olimpici și mon
diali luptătorii D. Pîrvulescu și V. 
Bularca. Am avut campioane mon
diale în handbalul feminin. A»em 
campioni europeni la tineret și ju
niori la box și 18 tir. De asemenea, 
nenumârați campioni balcanici. în
deosebi la schi. Brașovul a reușit, 
în am de muncă susținută, să aibă 
12 maeștri emeriți ai sportului 
și 3 antrenori emeriți.

Desigur, nu trebuie uitați nici 
cei mai buni, cei foarte buni pe 
care Brașovul i-a dat țării, con- 
siderînd că oriunde activează un 
sportiv brașovean, el rămîne un re
prezentant al județului nostru și 
un ambasador al sportului româ
nesc: gimnasta Elena Leuștean, tc- 
nismanul Ion Țiriac, handbaliștii 
Ana Stark, Maria Constantinescu, 
Olimpiu Nodea, Gabriel Chicid, gim
nastul Gh. Tohăneanu.

— Cum se realizează relația din? 
tre sportul de masă și cei de per
formanță pe teritoriul județului și 
care sînt principalele argumente ?

— Tn toate anotimpurile și în toate 
localitățile județului nostru în Bra
șov și Ia Rupea, în Predeal și la 
Zărnești, la Făgăraș și în Săcele — 
sportul este o chemare, un îndemn 
de sănătate, bucurie și dinamism. 
La activitatea sportivă participă 
muncitori, țărani, studenți, elevi,

OBIECTIV PRINCIPAL AL ACTIVITĂȚII LA SATE

CÎT MAI MULTI OAMENI Al MUNCII PE TERENURILE DE SPORT!>
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indiferent de vfrstă, de națiocaii- 
tate.

Copiii, cu sporturile lor aplica
tive la Casa Piotuemor, elesvi din 
cele 66 asociații școlare, studenții 
noii universități brașovene, unere- 
tul din uzine și intrepruiden de
monstrează concepția noastră nouă 
despre mișcare Nu numai sănătate, 
ci și educație, nu numai performan
ță, ei și odihnă activă.

Pentru un județ cu forța și sar
cinile noastre indiustriale, cu peste 
HM i*X) tineri studioși, educația 
fizică sau sportul nu mai este o 
obligație sau o oarecare materie de 
lnsăță-mlnt, ci eonvingere. deprin
dere. echilibru între muncă și des
tindere.

De la sport de masă Ia performan
ță drumul este firesc. Din miile de 
amatori și pasionați se desprind — 
prin talent, ambiție, muncă — marii 
ornpiGni.

— Vă rugăm să relevați, pornind 
de la realiuiea județului, sensurile 
profunde ale noțiunii de sport și 
mișcare, funcția soeial-educativă a 
sportului ?

— Ne este dragă performanța, 
lupta încordată pentru victorie și 
recorduri de pe stadioane, dar de
opotrivă prețuim recreația oameni
lor, dorința lor de a face mișcare, 
în natura plină de frumuseți a ju
dețului nostru.

Ne-a bucurat comportarea noastră 
în Spartachiada republicană din 
1964, unde ne-am clasat imediat 
după București, ne bucură și ne 
stimulează și întrecerea cu Clujul 
pentru cel mai bun județ din țară, 
dar ceea ce trebuie să constituie 
grija noastră permanentă trebuie să 
fie sănătatea fizică și sufletească 
a generațiilor.

Sportul nu înseamnă numai re
zultate și spectacol. Ei este o școa
lă a educației comuniste, a perso
nalității omului nou, a internațio
nalismului socialist. Numai așa, pri
vind dîrz și senin în viitor, mun
cind zi de zi pentru a_ ni-1 apro
pia cît mai repede, ca într-o între
cere pe stadion care îți solicită 
întreaga ființă, numai așa vom pu
tea răspunde prezent la chemările 
și împlinirile României Socialiste.

— Cum aprccîațl actuala forță a 
sportului brașovean in ansamblul 

general al spcrtului românesc și. 
mai ales, ce viitor ii prevedeți, sub 
multiplele sale aspecte, legat de 
dezvoltarea maltilatenlâ brașovea- 
aă in perspectivă ?

— In prezent, sportul brașovean 
dj în multe discipline sportivi frun
tași, componenți ai loturilor repu
blicane. Dacă nu mă înșel, circa 
200 anual.

Brașovul a rămas credincios spor
turilor sale tradiționale și specifice: 
atletism, handbal, lupte, fotbal, pa
tinaj. schi. Firește, iubim alpinis
mul. automobilismul, aviația. Sînt 
sporturi legate de natură și de se
colul nostru, secolul tehnicei și al 
vitezet. Avem tineri ta tentați, cam
pioni europeni și balcanici la box, 
tir și schi fond.

Participările noastre brașovene la 
J.O. de vară și de iarnă nu ne mul
țumesc încă. Sîntem convinși că 
putem maj mult și va trebui ca 
in curând să o și facem. Îndeosebi 
ne-am bucura dacă la viitoarele 
Olimpiade albe sportivii brașoveni, 
prezenți ca șt pină acum, vor a- 
duce mult doritele medalii.

Trebuie să recunoaștem că pro
blemele de educație fizică și sport 
n-au constituit o preocupare a 
noastră permanentă, sistematică. 
N-am reușit, în măsura în care ar 
fi trebuit, să determinăm U.T.C.-uî, 
celelalte organizații de masă, să a- 
corde mai multă atenție și organi
zare sportului. In viitor, vom dez
bate și vom include mai mult în 
discuțiile noastre, în munca noas
tră, principalele aspecte ale acestei 
activități, atît de necesară pentru 
tineret, pentru toți oamenii mun
cii. indiferent de vîrstă.

Brașovul, județ cu pondere apre
ciabilă în economia și producția ță
rii, prezență de prim ordin în tu
rismul nostru, cu contribuții nota
bile în tehnică și cultură, se cu
vine să fie în frunte Și în sportul 
românesc. Sportivii brașoveni o pot 
face, desigur. Noi le dorim încre
dere în posibilitățile lor proprii, 
putere de muncă și succese în în
trecerea onestă eu partenerii lor de 
pe stadioanele și sălile din țară, 
întrecere din care să se ridice per
formeri de mare clasă, reprezentan
ții României pe arenele internațio
nale.

Adăugind la »«stea și faptul că 
ia aftiraa perioadă am sprijinit miș
carea sportivă ia mediul rural cu 
dotă.-: in materiale si echipament 
sportiv in valoare de pește 108 OM lei, 
apreciem că o astfel de direcționare 
este foarte utilă, că trebuie s-o sus
ținem si în continuare, întrucît ea 
famliteară realizarea obiectivului 
princiuai al activității sportive : cît 
mai mulți oameni ai muncii — tineri 
și virstnici — angajați în practicarea 
cdacației Fizice și a sportului.

FLORIN TAMPA
secretar al Comitetului județean

B-așov al U.T.C.

POSIBILITĂȚI CERTE PENTRU 0 RIDICARE
CONTINUĂ A VALORII PERFORMANȚEL

sportivă a României, 
Brașovul se înscrie cu date ți fapte 
cocaponzătoare cotelor reliefului 
său. Pe-.tro cei care trăiesc în alte 
pir-: ale tării. Brașovul înseamnă, 
pe nngg urine moderne și efigii me
dievale, munți falnici, peisaje pito
ns-. excursii, turism, alpinism, 
spuroar: de iarnă. In mod firesc, 
aceste soncturi și-au aflat leagănul 
pe meleagurile braejovene. Iar prin
tre primii campion: Ia aceste ramuri 
de sport au fost tot brașovenii, la 
fel ca majoritatea celor ce au urmat 
p.nâ ir. zilele noastre. Alături de a- 
teste - corturi specifice, se remarcă 
Ir. județul nostru, prin rezultate, și 
alto d^cipline. ca luptele, atletismul, 
handbalul, voleiul, basriietub tenisul 
de cim^ fotbalul— Desigur, este o 
mindrie pentru un oras. pentru un 
județ să aibă cît mai mulți cam- 
Fiorj si recordmeni naționali, cît 
mal mulți sportivi In Ioturile națzo- 
r-aie, La cit mai multe sporturi. Noi, 
la fiecare dintre cele 4 sporturi «de 
excepție” (alpinism, atletism, schi, 
lupte» avem cite 25—3» de campioni, 
unii dintre ci chiar cumularzi de 
titluri. In acest sens, nu putem să 
nu menționăm măcar pe ciț va din
tre recordmanii titlurilor de-a lun
gul anilor: Valeria Bularca — lup
te și Roman Turușanco — patinaj 
artistic, cito 8 titluri ; atleții Victor 
Pop 02 titluri) și A«a Sălăgean 
07); Cornel Crăciun — 24 titluri la 
schi fond, sărituri, ștafete și combi
nată ; Magdalena Marotincanu-Bîră 
(2G) — schi alpin; Marcela Lcampă
— 31 — schi fond; Gh. Vilmoș : 27
— biatlon și Ilona Hikîoș — 38 de 
titiuri (32 la schi ți 6 la atletism).

Brașovul și-a avut dlntotdeauna

Schiorii fondiști ai chibului sportiv Dinamo Brasoi

Pogină realizată de Mihai BÎRA ; Fotografii Gh. BANUj.A, V. StCARfcANU ;i D. NEAGU

Irene Oancea, (Rulmentul), una dintre personalitățile handbalului brașovean

reeordmemi săi naționali aproape în 
toate sporturile în care metrul și 
secunda hotărăsc pe învingător. Par- 
curgînd tabelele de recorduri la at
letism, haltere, aviație, patinaj, tir, 
popice, observăm că sportivii bra
șoveni au deținut mai mult de 80 de 
prețioase recorduri naționale de se
niori. De asemenea, nu greșesc cînd 
afirm că brașovenii au făcut parte 
din reprezentativele tării noastre în 
mai mult de 20 de discipline: peste 
40 sportivi la handbal (băieți și fete) 
și peste 60 în schi (alpin, fond, 
biatlon, sărituri) ; 17 în baschet și 
9 la fotbal. Cel mai mare număr de 
selecționări sportive l-au acumulat 
voleibaliștii Gh. Ferariu (250) și Nic. 
Bărbuță (150). luptătorul V. Bularca 
(130), atleta Ana Sălăgean (125).

Menționăm că sportivii brașoveni 
au figurat în loturile naționale pen
tru marile întreceri internaționale 
(campionate balcanice, europene, 
mondiale, J.O.), că ei compun, în 
marea majoritate, selecționata româ
nă pentru J.O. de iarnă. Voi arăta, 
totodată, că aceste participări, dar, 
mai ales, rezultatele nu satisfac încă 
pe deplin pretențiile și dorințele 
noastre. nu răspund -condițiilor 
create mișcării sportive din județul 
nostru. Pentru a corecta această si
tuație. trebuie să folosim toate ca
pacitățile de muncă, fizice și inte
lectuale, alături de susținute măsuri 
organizatorice și materiale.

Județul nostru beneficiază de una 
dintre cele mai bune încadrări din 
țară ca număr și calificare a profe
sorilor de educație fizică (231 cadre 
didactice, dintre eare 145 absolvenți 
I E.F.S.), sportul școlar brașovean 
(în special în unitățile cu profil) 

dovedindu-se în continuare un bogat 
rezervor de viitori performeri (să 
nu uităm că numeroși atleți, baschet
baliști, handbaliști, voleibaliști. te- 
nismeni etc., crescuți de școlile bra
șovene, au devenit campioni sau 
mari sportivi atît în Brașov cît și 
în multe alte orașe ale țării : Bucu
rești, Cluj, Timișoara sau Iași ; la 
cluburi sau asociații sportive care 
se cheamă Rapid, Dinamo, Steaua, 
Universitatea sau Politehnica...).

O bună situație are Brașovul și în 
privința antrenorilor : contăm pe 206 
antrenori activi (din totalul de 319 
existențl, cu calificare), din care 23 
pentru atletism, 38 pentru schi, 89 
pentru jocurile sportive. Interesant 
de reținut este că peste 30 de antre
nori brașoveni au asigurat în acești 
ani și pregătirea Ioturilor reprezen
tative ale țării (schi, lupte, handbal, 
volei, fotbal, tenis de cîmp, atle
tism etc.).

Este mai presus de orice îndoială 
că mișcarea sportivă din județul 
nostru dispune de posibilități certe 
pentru continua sa dezvoltare. Bo
gata experiență, valoarea cadrelor 
tehnice, puterea tradiției și dorința 
de a o continua la un nivel și mai 
înalt, dezvoltarea tontinuă a bazei 
materiale — toate așezate pe o te
meinică organizare — pot și vor 
duce la o afirmare plenară a spor
tului din județul Brașov pe plan 
național și internațional.

prof. VASILE LAZARUT
președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 

Brașov

pline.de
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EPILOGUL SEZONULUI 1972

Nr. 7265

STEAGUL ROȘU STEAUA

• FORMAȚII PROBABILE :
STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivftn- 

eescu, Jenei, Alecu (Naghi), Anghelinl 
— Cadar, Ballnt, Pescaru — Anghel 
(Zotincă), Florescu, Gyoriy.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Clu- 
garin. Negrea. Hălraftgeanu — Dumitru, 
Vlgu — Pantea, Tătaru, Năstase (lordă- 
nescu), Aelenei.

e ARBITRU : Ioan Rua (Tg. Mureș).
• ULTIMELE REZULTATE :

4—2, 0—0; 1970—71; a—1, 2—1; 
0—0, 0—0.

1969—70 î 
1971—72;

W ~U, U--u.
a DERBYUL ULTITfiEI ETAPE este un 

meci deschis oricărui rezultat, deși fie
care din cele două formații nu se gîn-

RAPID S. C. BACĂU

9 FORMAȚIILE PROBABILE :
RAPID : Răduqanu — Pop, Boc, Grl- 

goraș, Codrea — Marin Stelian, Angeles- 
cu — Năsturescu, Domitriu n, Neagu, 
Petreanu.SPORT CLUB : Ghlța — Mioc, Catar- 
gîu, Vellcu, Margasoiu — Vătafu, Hrițcu, 
Sinăuceanu — Pană, Dembrovsehi, Flo- 
rea.

a ARBITRU t Nlcolae Ralnea (Bîrlad).
• ULTIMELE REZULTATE l 1969—70 t

1—3, 1—0; 1970—71; 0—1, o—l; 1871—721 
1—2. 0—1.• Intre meciul de la Pitești șl cel de 
joi, cu Sport Club Bacău, Rapid șl-a 
redus pregătirile la un singur antrena
ment, efectuat ieri după-amiază pe sta
dionul Gluleștl. Tot ieri urma să se 
perfecteze și transferul portarului Nl- 
culescu la clubul feroviar bucureștean.

Sport Club a sosit de ieri în Capitală, 
stabîlindu-șl reședința la hotelul din parcul sportiv „23 August*.  în cursul 
după-amlezil, băcăuanii s-au antrenat 
pe stadionul „23 August", unde iți vor 
continua pregătirile și în această dimi
neață.

fruntaș, patru vor evolua în fața 
propriilor suporteri I Acestea sînt 
Dinamo (cu Farul), Petrolul (cu 
A-S. Armata), C.F.R. Cluj (cu Univ. 
Craiova) și Jiul (cu Sportul stu
dențesc). Deci, toate, teoretic, au 
șansele cele mai mari în cucerirea 
ambelor puncte și, în acest fel, 
posibilitatea de a egala actualul 
punctaj al liderului. Dar, oare, par
tenerele lor pot fi considerate di
nainte învinse ? Nicidecum. La 
Ploiești, A.S. Armata este decisă 
să nu facă simplă figurație, ci, 
dimpotrivă, să arate că poziția de
ținută în clasament e cu mult sub 
posibilitățile elevilor lui Bone, iar 
la Cluj — studenții craioveni pot

Gheorghe Ghipu, Maria Lincă și 
alți sportivi cunoscuți.

1. Producția din acest an a Școlii 
sportive de atletism — 26 de atleți 
solicitați Ia marile cluburi — este 
suficientă 9

Este dificil să apreciezi realiză
rile din casa vecinului, mai ales 
cînd nu ai ca dată concretă decit 
cifra de 26 atleți care au fost soli
citați de cluburile bucureștene. Cred 
însă că aprecierea nu trebuie fă
cută asupra numărului de atleți 
care trec de vîrsta junioratului, ci 
asupra valorii lor. Dacă printre ei 

obiectele în limita sumei cîștigate con
form listelor cu obiecte ce vor fl tipă
rite și afișate.

în numerele viitoare ale ziarului vom 
furniza șl alte amănunte privind LO
TERIA IN OBIECTE.
• Astăzi șl mîine stnt ULTIMELE 

ZILE în care vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea Loto de vineri 
15 decembrie 1972, tragere care va fi 
televizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 18.30.
• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 

fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18.35.

programele de antrenamente si jocuri, 
atît pentru echipa națională cit și 
pentru reprezentativele de tineret 
(sub 23 și sub 21 de ani) și de ju
niori.

După Anul Nou component» lotu
lui A vor începe pregătirea la clu
buri, apoi, la sfirșitui lunii ianuarie, 
vor fi convocați în vederea susține
rii unui turneu de 3—4 jocuri peste 
hotare care se va desfășura în luna 
februarie in Spania. La 7 februarie, 
„tricolorii" vor juca la Murchla sau 
Malaga. La 14 februarie se va dispu
ta jocul cu Espano) Barcelona. La 
18 februarie echipa națională va 
primi replica echipei Castillnn. Date
le urmează să fie confirmate. Lotul 
va cuprinde 18 jucători, după rom 
urmează ; portari i ADAMACHE, 
IORDACRE ; fundași : SĂTMAREA- 
REANU, BOC, ANTONESCU. TANÂ- 
SESrU, VEI.EA. DOBRAUl mijlo
cași : DUMITRU. DINU R. NUN. 
WETLLER, HAJNAL, BELDEANU ; 
înaintași : LUCESCU, DOBRIN. DU. 
MITRACHE, ROZNAI. DF.MRROV- 
SCHI.

A fost stabilit și calendarul cotnpe- 
tițional pe întreg anul 1973 al lotu- 
rilor A si de tineret. Pentru Iotul A,
4 meciuri In preliminariile campio
natului mondial (6 mal la Tirana eu 
Albania : 27 mai eu R D.G la Bucu
rești. 26 septembrie cu R OG In de
plasare și 14 octombrie cu Finlanda
la București) plus 3 partide amicale 
(18 aprilie eu U.R S S la Rneuresti,
7 noiembrie eu Bulgaria la Sofia și 
îti lunte cu Turci» la București) Lo
tul de tineret va susține 3 partide 
în campionatul europeșn (6 mai cu 
Albania la București, 26 mai cu 
R.D.G. în deplasare șî 25 septembrie

A apărut nr. 342 

al revistei

Noroc că mîir>e e ultima etapă a 
diviziei A și vom cunoaște „cam
pioana de toamnă". Așa i-a fost dat 
acestui tur de campionat să-și 
schimbe liderul de la o etapă la 
alta. E vorba, chiar, de un record în 
materie. Să se fi echilibrat în ase
menea măsură valoarea echipelor 
noastre, Incit să-t fie greu unei e- 
chipe să se distanțeze ? Sâ fi ajuns 
Jiul, C.F.R. Cluj sau Petrolul, care, 
doar în vară abia au scăpat de re
trogradare, la valoarea lui Dinamo 
sau Steaua ?

Și totuși, aceasta-i realitatea : tu
rul actualului campionat a avut in 
cele 14 etape disputate pină acum 7 
echipe la conducere, care și-au schim
bat locurile de 9 ori. Dar, iată succe
siunea rapidă, de scurtă durată, a 
fericitelor „de o săptămînă" (în ma
joritatea cazurilor) ; etapa I — S. C. 
Bacău și Steaua ; fi — S. C. Bacău ; 
UI — Dinamo: IV — Steagul roșu ; 
V — Petrolul; VI — Steagul roșu ; 
vn - Jiul; VIII — Farul; IX - 
Steaua ; X — Steaua ; XI — Steaua ; 
XII — Steaua ; XIII — Dinamo; 
XIV — Steaua ; XV — ? Care va fi 
aleasa, deci „campioana de toamnă" ? 
Greu de afirmat Să așteptăm să se 
joace meciurile etapei a XV-a.

Mai mult ca oricînd, Jocul rezul
tatelor a sucit și pe o parte și pe 
alta clasamentul. Doar Sportul stu
dențesc a luat în custodie „lanterna 
roșie" șl n-a mai cedat-o nimănui. 
In rest mutații după mutații. De 
ce ? Pentru că echipele noastre au 
dovedit o oscilație neașteptată de Ia

După cum se poate observa din rezul
tatele publicate mai sus, în ultimii doi 
an! Sport Club a învins de flecare dată

C.S.M. REȘIȚA

UNIVERSITATEA CLUJU. T.A

F.C. ARGEȘ

âftrq de ceiiză reuși rapidiștii să rupă „tradiția" ?

• FORMAȚII PROBARELE I
C.S.M. : Cornea — Rednlc, GeorgevîcL 

Kiss. Kafka — Nestoroviei, Beldeanu — 
Atodiresel (Pușcaș) Neagu. SUagM, 
Flore a.

F.C, ARGEȘ , stan — Ciolan. Barbu. 
Vlad, Ivan — Mustățea (Prepurgal). M. 
Popescu — Trot, Georgescu, Cassai. 
Radu.

• ULTIMELE REZULTATE: Cele CcuS 
echipe nu s-au mal tntUnît Intre ele.

p ARBITRU « Petre Sotir (Mediaș).
• Rezultatele obținute în etapa de dti- 

minîcă. au sporit, desigur, interesul

• FORMAȚIILE PROBABILE :U.T.A. ; vidac — Blrău. Pîrvu, pojonl, 
Popovld — Condruc. petescu, Broșov- 
achi — Axente, Domlde, Kun.UNIVERSITATEA : ștefan — Crețe,
Mihăllă, Solomon, Ctmpeanu (Porațch;) 
— Anca, Mureșan — Uifăleanu, Mun- 
teanu, Soo, Ucă.

• ARBITRU t Vasile Liga (Galați)
• ULTIMELE REZULTATE: 1959—79,

3—1, 2—0; 1970—71, 0—0. 0—3: 1971—72,
I—0, 0—2.

• Atît U.T.A. cit șl Universitatea, for
mații cu o bună comportare tn cam
pionatul trecut, nu au reușit să-șl gă
sească pe deplin cadența în actualul

C.F.R. CLUJ UNIVERSITATEA CRAIOVA

• FORMAȚII PROBABIPV J
C.F.R, t Gadja — Lupu, Dragomlr, VI- 

șan, Roman — Penzeș, Cojocaru — 
Bucur, Tegean, Adam, Petrescu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA î Manta 
— Nieulescu, Deselnlcu, Sameș. Velea — 
Strîmbeanu, Ivan — Țarălungă, Stăn- 
cescu, Mincioagă (Bondrea), Bălan.
• ARBITRU : Alex. Pîrvu (București), 
p ULTIMELE REZULTATE î 0—0 șl

0—3 în 1969 — 1970 ; 0-0 șl 1—1 în 1970 
—1971; 1—0 și 2—2 în 1971—1972.

• Fiecare dintre cele două echipe are 
cîte o problemă de formație. La C.F.R.. 
M. Bretan, care a suferit o întindere în 
meciul de duminică, este Incert pentru 
partida de mîine, dar se speră totuși

AZI, LA TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA - PENICILINA

IAȘI, LA VOLEI
Azi, la sala de sport a Univer

sității din Timișoara, se va disputa 
o atractivă partidă de volei, con
tend pentru etapa a Xl-a a cam
pionatului național feminin. Vor 
evolua echipele Universitatea ți 
Penicilina Iași. Meciul este cu atît 
mai interesant, cu cît ambele for
mații au nevoie de victorie, deoa
rece timișorencele ar urca cîteva 
locuri în clasament în cazul unui 
succes, iar Penicilina vrea desigur 
să se mențină cît mai aproape de 
ocupanta locului I, Rapid Bucu
rești. De asemenea, e de reținut că 
cele două teamuri au în componen
ța lor voleibaliste cu experiență și 
cu calități indiscutabile, ceea ce 
face posibil un spectacol de bună 
factură.

Rezultate din divizia B
In divizia B s-au disputat parti

dele unei noi etape a turului al doi
lea. Iată rezultatele înregistrate :

FEMININ : Dacia Pitești — C. P. 
București 0—3, Medicina Tg. Mureș 
Voința M. Ciuc 3—1, Corvinul Deva — 
Drapelul roșu Sibiu 2—3, Progresul 
București — Flacăra roșie București 
2—3, Tomistex Constanța — A.S.E. 
București 3—0, Universitatea Craiova 
— Voința Brașov 3—2, Voința Re
ghin — Voința Oradea 2—3, Viitorul 
București — Spartac București 0—3.

MASCULIN; Farul Constanța - 
Medicina București 2—3, Relonul Să- 
vinești — Petrolul Ploiești 3—1, C.S.U. 
Brașov — Alumina Oradea 3—0, Vo
ința Alba Iuiia — A.S.A. Sibiu 3—2. 
Unirea Tricolor Brăila — Delta Tul- 
cea 3—0, C.S.M. Suceava — Petro
listul Cfmpina 3—0, Institutul peda
gogic Tg. Mureș — Silvani» Șfmleul 
Silvanlei 0—3, Corvinul Hunedoara — 
Electroputere Craiova 3—1, Minerul 
Explorări B. Mare — Ind. sîrmei C. 
Turzii 3—0, Medicina Timișoara — 
C. S. Tîrgovîste 3—0.

CORESPONDENȚI : AI. Momete,
I. Jura, E. Petre, Șt. Gurgui, L. Ma
ior, G. Tamaș, C. Nemțeanu. I. Hîrșu. 
I. Filipescu, N. Costin, C. Alexa, 
S. AIbu, I. Vlad, T. Tohătan, C. Crețu. 

dește decit la un scor favorabil el. Va
lentin Stănescu a plecat de luni la Bra
șov unde a făcut antrenamente cu ghi
dul că va reuși In fața fostei sale echipe 
cel puțin o remiză care, logic, n-ar mai 
putea detrona Steaua din vlrful pira
midei de toamnă. Dar brașovenii, care 
n-au reușit dectt un punct In ultimele 
patru etape, vor forța victoria, singura 
în stare să ridice de pe locul opt o for
mație merituoasă, cindva lider. La Bra
șov, unde burnița iert, mline va fi un 
meci între formația cu cea mal bună 
apărare (Steagul roșu) și cea cu cel mai 
bun atac (Steaua), in ziua cînd „secun
dul- militarilor. Constantin, va Împlini 
40 de ani. (Mircea M. IONESCO 

pe Rapid la București. De această dală, 
giuleștenii sînt hotâriți s6 rupă tradi
ția. Vor reuși oare ? (Constantin rULi- 
NESCU)

JIUL SPORTUL STUDENȚESC

• FORMAȚII PROBABILE :
jiul : G. Ion — Georgescu. Tone». 

Stocker, Onuțan — A. Naghi, U- 
bardi — Urmeș, Mulțescu, Roznai, Nai- 
din.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 
Tănăsescu. Kraus. Co) ocara. Manea — 
Damian, O. lonescu — Lucacl. C’-per- 
man, M. Sandu, Moldoveana.

• ARBITRU : V. Tcroan (Ciul).
• ULTIMELE REZULTATE: Cele <Soa*  

echipe nu s-au mal întîlnit.
• La prima vedere meciul acesta : 

poate avea alt deznodămint decit n 
tona lejeră a gazdelor. „TraTr.i- 
acest sens șl slăbiciunea globală a -lai 
ternei roșii" pledează pentru adevărul 
enunțat mai sus. Dar, se pere, eroc-aoo- 

sezon. Marți, la Arad, a avut ioc o ședința de analiză în care linia otens.'ă 
a fost tints săgeților pentru tceficari- 
tatea manifestata tn ultimele -ocuri. 
Clujenii, după victoria la limită de du
minică, In fața Steagului roșu, au rost 
supuși unui program de lucru zilnic. 
Antrenorul Onisle na Sa cruțat pe eleva 
săi nici luni, și nld marți. Studența au 
ajuns ieri la Arad, iar astăzi vor efec
tua un ușor antrenament de acomodare. 
Partida de mîine se anunță echilibrată. 
Desigur, prima șansă este de partea 
gazdelor, decise să puncteze printr-o 
victorie ultima evoluție pe teren propriu 
din acest an. (Gheorghe NERTEA) 

în recuperarea Iul; Ia Universitatea Cra
iova, absența lui Marcu (nerestabilit de 
pe urma unei accidentări, s-a rejtmțit 
șl în jocul cu U.T.A.) se anunță ca și 
sigură, antrenorul C. Cernăianu avind 
de ales acum între tinerii Mmcioagă și 
Bondrea.

Bilanțul rezultatelor anterioare susți
nute de cele două echipe este grăitor. 
Aparențele înclină spre o dispută, prin 
tradiție, sub semnul echilibrului. ' De 
astă dată, însă, studenții craioveni, fără 
Marcu — omul lor nr. 1 de contraatac 
— au, se pare, ceva mai puține șanse 
de reușită. Rămîne de văzut In ce mă
sură vor ști gazdele să profite de o ase
menea împrejurare. (Mihai IONESCU)

Dezbaterea privind amplitudinea și eficienta rezervorului de performeri ai atletismului românesc

IMPORTANT ESTE SĂ VEDEM CÎJI JUNIORI TALENTATI 
AU DEVENIT-LA VÎRSTA SENIORATULUI - MARI PERFORMERI

...este de părere SILVIU DUMITRESCU, antrenor la clubul Metalul București
Săptămîna trecută. Intr-un mate

rial privind Școala sportivă de 
atletism, puneam trei întrebări 
privitoare Ia activitatea acestei 
școli, invitîndu-î pe specialiștii 
atletismului, cu precădere, la nive
lul juniorilor, să participe la 
această dezbatere. Primul care a 
dat curs invitației noastre este an
trenorul bueureștean Silviu Dumi
trescu, recunoscut pentru bunele 
rezultate obținute în activitatea cu 
atleții juniori la clubul Metalul. 
Iată opiniile celui care a dat atle
tismului nostru pe Petre Lupan,

O NOUTATE: LOTERIA IN OBIECTE
O veste bună pentru participant! I în 

eurînd vor fi puse în vlnzare — în în
treaga țară — biletele cu care se va 
putea participa la „LOTERIA ÎN O- 
BIECTE", o nouă șl atractivă posibili
tate de cîștig oferită de către Adminis
trația de Stat Loto — Pronosport pâr
tiei panților.

Prin această loterie, A.S. Loto — Pro
nosport oferă partlclpanțîlor posibilita
tea de a obține în număr NELIMITAT 
premii a căror valoare va fi Intre 100 lei 
șl 70 000 let.

La această tragere, partlclpanțli cîștl- 
gâtorl vor putea să-șl aleagă singuri

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 50
DIN 10 DECEMBRIE 1972

CATEGORIA I: (13 rezultate) 20,65 variante a 5.774 lei;
CATEGORIA a II-a: (12 rezultate) 360,65 variante a 397 lei;
CATEGORIA a III-a : (11 rezultate) 2.709,45 variante a 79 lei.

Rubrici țcdiwtală de LOTO-PRONOSPORI

DINAMO

• FORMAȚU PROBABILE :
DINAMO : RAm’ureanu — Cheran. EO- 

brău. G. Sandu. N. Petre — Moldovan. 
Dinu. R. Nunweiller — Lucescu. Dumi- 
traebe. Doru Popescu.

FARUL : PS’.c*  — Ghtrea, Stoica. Bi- 
losu, Nistor — Antonescu. Riăuiescu — 
Ologu. Caramaa, Tuian. Turco.
• AMBIIRU : M. Rotaru (Iași).
e I LTTMUE REZULTATE : IMS—7» ;

2—î, 2—1: I»—71: 4—1. 1—2; 1*71 —72: 
s—i, a—•-

• Ambele ecc-pe au o r.evole stfu»- 
gemă de pesete. Dinamo — pentru a

PETROLUL A. S.A. TG. MUREȘ

ULTIMUL ACT AL TURULUI
Litimeie patru confruntări au da:

(Urmare din pag l)
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al inainxașâa 
•or.

Acum » R*  
va mai a .va 
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(G. Nl-
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evolua, așa cum au mai arătat in 
aces’, sezon, la fel de bine ca acasă.

Liderul are de susținut un exa
men dificil la Brașov, in compania 
Steagului roșu. Pe fostul său sta
dion. al Tineretului, Valentin Stă- 
nescu va prezenta un JI" format 
din tr.uiți internaționali, majorita
tea lor tineri care doresc să în
cheie cu brio un sezon competițio- 
nal destul de bogat. Pentru brașo
veni va fi un joc a! ambiția pen
tru a reface din terenul pierdut 
față de plutonul fruntaș.

Ce mai cuprinde programul eta
pei a XV-a »

Se desprinde — bineînțeles — 
partida de la Reșița (CSJI. — F.C. 
Argeș), unde echipa lui Reinhardt 
dă un asalt, poate hotăritor, in Iup- 

se găsesc atleți de valoarea lui
Eva Zorgo, Radu Gavnlaș. Gbeor- 
ghe Ghipu, Roxana Vuiescu sau 
Eleonora Monoranu, aluna sigur că 
numărul celorlalți, de valoare mai 
scăzută, nu mai are atît*  impor
tanță. Istoria atietismEui nostru 
este, din păcate, piînâ de exemple 
de atleți juniori care au strălucit 
la această vîrsta și care nu au mai 
confirmat mai tîrziu. la ser.iorat. 
Important, sub aspectul valone, 
este cîți din acești „absolvenți" ai 
școlii au rămas in sportul de per
formanță. Este greșit dacă acordăm 
atenție atletismului pentru juniori 
doar ca să avem juniori buni ; tre
buie făcut totul ca aceștia să de
vină seniori buni. In clubul unde 
activez. Metalul, am avut perma
nent In față obiectivul valorii Ia 
seniorat Astfel, din Iotul republi
can pe anul 1972. 8 atleți au făcut 
primii pași In secția noastră. Este 
o performanță care ne bucură.

Ca răspunsul la această întrebare 
să fie mai complet, el trebuie co
roborat cu răspunsurile ia cea de-a 
treia întrebare, șî completat, de ase
menea, cu observația că ia Școala 
sportivă de atletism din București 
s-a schimbat ceva în bine. Mă 
gîndesc la exigență, la componența 
grupelor de elevi. Ia concepția de 
lucru, ca și în ceea ce privește 
coordonarea muncii cu antrenorii. 
Și roadele vor apare, cu siguranță, 
în curfnd.

2. Care trebuie să fie aria de 
selecție ’

Ea trebuie să fie cît mai largă. 
Procesul selecției trebuie făcut con

SURPRIZE
Arbitrajul a fost „capul de afiș" 

al penultimei etape a campionatului 
diviziei A, dar nu numai prin unele 
carențe ale sale, semnalate de croni
cari, ci și prin cîteva acte de pro
bitate și de curaj, care merită, cel 
•xițin In aceeași măsură, sâ fie puse 
în lumină. Ne-am propus, de aceea, 
după ce am leeturat foile de arbi
traj și raooartele observatorilor fede
rali. să dăm ’ntîie’Ate elementelor po
zitive aie arbitrajelor de duminică — 
normale, ni s-ar putea răspunde, dar 
necesar, totuși, de a fi consemnate — 
urmînd. Creste, să ne referim și la 
unele prestații nemu’țimitoare ale 
-cavalerilor Cuierului*.

Deci, să înreoem amtrtind unele 
deririi curajoase ale arbitrilor, po
trivit literei regulamentului, bineîn
țeles, da” -ti tatotdeair-a dictat» în 
aruri similare. De oildS. N. Fetrl- 

eeanu a vSBdat. la Constant», golul 
egalizator AL OASPEȚILOR. în con- 

tn ra-° an”1 d’-t-e tușlerii săi. 
Constantin Costară, ridicase steagul, 
'-mnaîfhd o poziție de ofsaid a resi- 
t':*rr  Pre?»n*  fază. N. Petri- 

rfs'nvrîțe («4 
reți redea că su fost D n-a luat în 

ț—aU-ș-oț Ivit Con- 
stastin Ccstiei («re-ată T). ol a raHC- 
re*  g'lul înv—țs d» C.S.M. Re'îta 
mmfii*a-ci  toată Innwa fn ren. De 

— ->•»«?= 8>. Petriceann în foaia 
sa d“ arbitrai, -la sfîrsitul meciului, 
mai mslti spectatori. certați cu dis- 
riollna. au adus injurii brigăzii de 
arbitri, ri fr» special mie.-" S» pare, 
•= «r---ta"-<rii I”. chestiune ar fi avut 
brt“-ția de a deoăsi Urnitele manifes- 
• m-halo. da- „orgenel" de or-

d- nr ștadinn sî-nu răctiT pe 
deplin datoria, astfel că am putut 
pleca, fără a mai svea alte nentăeeri".

Arbitrul oloiestean. N. Cursaru. 
cere a condus nartida Sportul 
Ser.țesc — C.F.R. Cluj, de 
me*  ea. n-a țintit cont decît 
regu'ament. acordînd lovitură 
1b îl metri In favoarea 
pefflar, tetr-un moment d» cumpănă 
al me iului (1—1 pe tabela de mar
caj). Chiar șt Etnii Vlaiculescu, care, 
asa o ;m avea să se exprime observa
torul federal, prof. unlv. Ion Șiclo- 
van. -putea să arbitreze mai bine", 
--a e-itat să refuze golul lui Sport 
Club Bacău, de la începutul reprizei 
a dotta, existîrd o poziție de ofsaid 
la faza respectivă.

Amintind și faptul că U.T.A., în
vinsă la Craiova, a trimis o telegramă 

Stll- 
ase- 

de 
de 

oas-

n-a

ta pentru evadarea din zona peri
ferică, Și nu-i exclus ca eforturile 
reșițenilor să fie încununate de 
succes, dacă ținem seama de fap
tul că din formația oaspeților va 
absenta o piesă importantă — Do- 
brin, invitat de Real Madrid la 
meciul de „adio" al lui Gento. E- 
xistă această posibilitate, .de a 
urca pe locul 12, fiindcă „U“ Cluj 
va juca Ia Arad și va întîlni o 
formație, U.T.A., avidă de puncte 
și astfel clujenii pot rămîne cu 12 
puncte și cu un golaveraj mai'slab 
decît al C.S.M.-ului. Și cealaltă în- 
tîlnire din — 
Sport club 
potrivă de 
partenere : 
nătăți situația, iar băcăuanii 
consolida poziția fruntașă.

Mîine vom cunoaște deci 
derul turului și numele formațiilor 
de pe locurile, deloc invidiate, din 
subsolul clasamentului.

București, Rapid — 
Bacău, are o miză, deo- 
tentantă pentru ambele 
feroviarii își pot îmbu- 

își pot

pe li-

tinuu și cît mai meticulos Selec
ția este esențială pentru bunul mers 
al unei secții de atletism

3. Reprezintă actualul sistem de 
normare a activității profesorilor 
in domeniu) performanței un eta
lon real al muncii lor ?

înainte de a da un răspuns, este 
necesar, cred, sâ se țină seama 
de rolul pe care trebuie să-l joace 
școlile sportive de elevi. După pă
rerea mea ele trebuie să aibă, în 
primul rînd. un rol de angrenare 
in activitatea sportivă, de inițiere. 
Cu cît e.e vor reuși să angreneze 
un număr mai mare de elevi care 
să capete noțiunile elementare de 
atletism, cu atît ele își vor atinge 
mai bine scopul. După aceea, elevii 
cu aptitudini trebuie să-și continue 
drumul în cadrul cluburilor de 
performanță. Este greu ea același 
antrenor să joace și rolul de în
vățător la școala generală și acela 
de— profesor universitar. Nu aș vrea 
să fio înțeles greșit. Nu mă îndo
iesc de valoarea profesorilor de 
educație fizică din școlile sportive; 
ei au dovedit adesea că pot duce 
atleții la performanțe bune. Dar, 
repet, nu putem avea un sistem de 
învățăm înt doar cu profesori uni
versitari. In concluzie, pentru apre
cierea muncii profesorilor din șco
lile sportive aș propune următoa
rele criterii i 1. Numărul elevilor pe 
care i-au trecut prin „sita" selec
ției ; 2. Numărul elevilor care a« 
fost inițiațj în atletism. La aces
tea se adaugă, desigur, criteriile 
care stau la baza aprecierii tuturor 
profesorilor de educație fizică din 
școlile generala și din licee.

PLĂCUTE Șl NEPLÂ

prin care își exprimă mulțumirea față 
de modul cum a arbitrat partida 
C. Petrea. să trecem la aspectele ne
gative a două arbitraj’e.

Astfel, la Bacău, Em. Vlaiculescu, 
temîndu-se să nu scape meciul din 
mină, a fluierat mult, fragmentînd 
jocul și nereușind măcar nici ceea ce 
și-a propus, așa cum am putut con
stata fiecare dintre noi, la televizor. 
La un moment dat, am putut ve
dea o imagine care ne-a amintit-o 
pe aceea întîinită la rugby. în mo
mentul formării unei „grămezi". To
lerant față de îmbrincelile reciproce 
dintre jucători, Ia această fază, Em. 
Vlaicuiescu, intr-un moment de hi- 
per-sensibilitate, a descoperit o nuanță 
ironică în cea mai pașnică replică a 
lui Dumitrache — „Am înțeles. Să 
trăiți r, fluturînd în fața acestuia 
cartonașul galben (? 1 ?). In schimb, 
conducătorul partidei n-a văzut ges
tul de-a dreptul huliganic al lui 
Hrițcu, care l-a lovit intențio
nat cu capul pe Radu Nun- 
weîller. Gestul acesta reprobabil 
fiind observat, insă, de Ion Șiclovan 
și consemnat în raportul său, nu mai 
încape îndoială că va fi sancționat 
așa cum se cuvine, de către Comisia 
de disciplină.

CONFERINȚA DE
/Urmare din pag B

din cuprinsul căreia vă recomandăm :
• Însemnări de reporter din penultima etapă a Diviziei A, cla 

mente, confidențe, echipa etapei si a campionatului ;
• La „Interviul Săptămînii" : Gheorghe CONSTANTIN ;
• Apropo de Cupa României : Superficialitatea divizionarelor A — 

acoperită de un regulament inechitabil ;
• Vă prezentăm secretele campioanei U R.S.S. Zaria Voroșilovgrad
• Rubricile permanente ; CARNETUL SCRIITORULUI, PRIM-PLAN, MA 

GAZIN EXTERN, CARNET EXTERN, CAMPIONATE IN EUROPA.
In atenția cititorilor revistei !
AZI, ULTIMUL CUPON DE PARTICIPARE LA TRADIȚIONALA AN 

CHETA CARE VA DESEMNA PE CEL MAI BUN FOTBALIST ROMAN 
ANULUI 1972.

JOCUL LIDERILOR...

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONIC
cu sediul în București, str. ing. George Conțtantinescu nr. 2, Sectorul 

platforma industrială Pipera

RECRUTEAZĂ URGENT
tinere între 15—78 ani, cu domiciliul stabil în București 
subordonate pentru calificare la locul de munca, cu du 

de 2 ani pentru meseria de

ELECTRONIST
pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi salarizați cu :

— 600 lei/lunâ în anul •
— 700 lei/lună în semestrul I, anul 1!
— 600 lei/lunâ în semestrul 11, anul 11

înscrierea candidaților se face zilnic, intre orele 8—14, pînâ 
de 20 decembrie 1972, pe baza următoarelor acte •

— certificat de naștere în copie și original ;
— certificat de absolvire o școlii generale ;
— fișa copilului pinâ la 15 ani eliherată de șco 

nerală, sau certificat medical eliberat de circu. 
medico-sonitară Io care candidatul este în evid

— buletin de analiza singelui ți exomen radiolog
nar. j

Informații suplimentare la telefon 33.67.60, interior 120. Ml
transport: 1

—• autobuzele 101 fi 106 a
— tramvaiul 16, la capăt

Tineri și 
comunele

Cît privește arbitraj* 1 * * * 4 * * 7. 
Bentu, in întilnirea Sie; 
Iul, observatorul federa 
măreanu, îl notează ca 
sublinierea îi aparține), 
multe decizii inegale și ci 
printre care și aceea luat 
dintre N. lonescu șl Năst; 
în foaia si de arbitraj. At 
arată că nici n-a sanction;, 
nutuî 89, un atac tieregu 
asupra Iui Năstase, ci ăsu 
Dumitru !

Dar, orieit am vrea să 
starea de spirit a Petrolului, 
„pe potou", a unei decizii g 
arbitraj, nu putem să trece, 
derea atitudinea nesportivă a 
ploleștene, în finalul meciulu 
nu s-a prezentat la Salut.

Dar, ce să spunem despre uni 
porteri ai oaspeților, care au aruncat 
cu diferite obiecte asupra... tehnicie
nilor echipei Steaua, aflați pe margi
nea terenului ? Probabil, că dacă ab 
fi trecut pe acolo. Dumitru a.r fi fo«t 
supus aceluiași tratament, doar pentru 
„vina" - — 
goluri. Ce facem cu sportivitatea, su
porteri ploîeștehl ? O lăsăm la poarta 
stadionului ?

lack BERARIU

de a fi marcat, cele două

PRESĂ A F.R.F.
cu R.D.G. la București), două partide 
amicale (19 aprilie cu U.R S.S la 
Odessa și 7 noiembrie cu Bulgaria 
Ia București) plus două jocuri a că
ror dt.tă n-a fost stabilită. Cu Polo
nia șl Turcia

Tot aseară au fost anunțați șl an
trenorii care vor fi trimiși în schimb 
de experiență peste hotare în Olanda 
vor pleca T Bone, N. Proca și Paul 
Popescu, în R.F G. Șt. Coidurn, Em, 
Hașoti și Em Jenei De Ia centrele 
de juniori și copii, mai rriulți antre
nori vor pleca și ei în schimb de ex
periență, după cum urmeazăîn Un
garia — di. Cosma și E Popcscil : 
fn ‘U.R.iSS M Bîrzan și M Ro- 
tărăscu! în Polonia — I Rus și C. 
Crăiniccanu, iar în Bulgaria — I Sa
v'd și S. Avram.

MÎINE, INI CAPITALĂ
Stadionul Dinamo, ora 14: Dlnam-o —> 

Farul (Divizia A): ora 12,15: Dină’mo ’-*■  
Farul (tineret-rezerve);

Stadionul Republicii, ora 14: Rapid — 
Sport Club Bacău (Divizia A);

Stadionul Ciulești, ora 11 : Rapid 
Sport Club Bacău (tineret-rezerve).

In cinstea
„ZILEI TIPOGRAFILOR"

Asociația sportivă Cîrafica nouă orga
nizează azi după-amiază. în cinstea 
„Zilei tipografilor", un interesant .meci 
de fotbal între echipele Grafica pontă 
și Metalul București, una dtn '’•runta*  
șeîe diviziei secunde a campion*rtukrh  
Partida va avea loc. de Ia ora 15. pe 
stadionul Olimpia (autobuzul 102).

O etapă la alta De pildă, două puncte 
s-au plimbat pe un lung circuit; 
C.F.R. Cluj a ciștigat la București, 
cu Rapid, ca după aceea Petrolul sâ 
învingă pe C.F.R. la Cluj. A venit, 
apoi. Farul la Ploiești și a învins pe 
Petrolul, pentru ca peste O săptă- 
mînă. să încline steagul în fața Ra
pidului, pe stadionul de pe malul 
mării. Coincidență, cele patru jocuri 
s-au încheiat cu același rezultat ) 
1—0 pentru oaspeți, tn acest timp, 
Dinamo și Steaua au oscilat de Ia 
„foarte bine" la „insuficient" șl au 
intrat tn acest schimb de ștafetă. 
Doar Steaua a rezistat ca lider pa
tru etape consecutive, dar avansul 
său a fost atît de fragil !... In acest 
tur de campionat n-am avut un li
der stabil, autoritar, ca în anii Dre- 
cedenți. cum an fost Dinamo si UT.A. 
Iată, spre comparare cine a fost a- 
tunci în frunte : 1970/71 : etapa I — 
U.T.A și Petrolul : II - U.T. A. ț ttt 
— „U“ Cluj ; IV — U.T.A si Poli
tehnica Iași ; V — Politehnica ; VI— 
XV : Dinamo, care a încheiat turui 
cu 20 de puncte. Pe locul IT - Pe
trolul 19 p, III - Rapid 18 p ; 
1971/72 : etapa I — S. G Bacău ; II — 
Steagul roșu; III — Steagul roșu; 
IV — U.T.A. ; V — Dinamo ; VI—XV : 
U.T.A.. lider autoritar, cu 22 de 
puncte, urmata de Sport Club (19 p), 
„U« Cluj și F. C Argeș (18 p). 
Dar U.T.A. a obosit în retur si 
a predat șefia lui F. C. Argeș. Și 
tricourile de campioană, totodată...

Constantin ALEXE



MIA VA ORGANIZA
FI973 CAMPIONATELE
ICANICE DE GIMNASTICĂ
<ri adoptate de Conferința balcanica

ui Lul l^sar/in lume
ÎNOTUL DOMINĂ LISTA

IN PREAJMA SEZONULUI DE SCHI

PREGĂTIRI INTENSE
PE PLAN INTERN

de la

■p^Rutc, s-.l reunit la [dan- 
a ' •■a Conferință hal-

; ■ 7. gimnasti< ’’ participat
flaRSHknți ai federațiilor de spe- 

din Komânia, Iugoslavia,
Turcia. Din țara noastră 

gșHwJP^Kirtt*  prof. Nicolae Vieru 
||B||||Kgenerai aî F. R. Gimnas-

două goluri înscrise de Peters și 
Gilzean în meciul tur, mai ales 
că echipa londoneză acuză o obo
seală oarecum de înțeles după cele... 
peste 30 de meciuri susținute în ac
tualul . sezon, dintre care 3 săptă- 
mîna trecută 1 La Steaua roșie, 
cinci internaționali — este vorba 
de Lazarevici, Acimovici, Dojci- 
novski, Pavlovici și Geaici — doreso 
mai mult ca oricînd victoria echi
pei lor. Și asta, pentru că acest 
sezon și cel din primăvara viitoare 
s-ar putea să fie ultimele pentru ei 
în cadrul echipei belgrădene. Cu 
toții se apropie de vîrsta la care 
transferul lor în alte campionate 
(în special, se pare, și de această 
dată, în cel francez...) este permis 
de federația iugoslavă.

în încheiere, să reamintim că 
tragerea la sorți pentru sferturile 
de finală va avea loo la 14 fe
bruarie.

Dumitru GRAUR

• Celebrul fotbalist George Best 
(Manchester United) a fost suspendat 
pe o perioadă de 14 zile de clubul său 
deoarece a absentat de la ultimele două 
antrenamente. De asemenea, Best este 
implicat intr-un scandal care a avut loc 
într-un bar de noapte. Clubul său a 
anunțat că va renunța in viitor la ser
viciile lui Best. Ca urmare a acestei 
hotărlrl. Best a fost trecut pe lista ju
cătorilor care vor fi transferați, condu
cerile cluburilor Arsenal și Chelsea și-au 
manifestat intenția de a-1 achizi
ționa pe Best.

• în etapa a 11-a a campionatului gre
cesc s-au Înregistrat următoarele rezul
tate : A.E.K. — Aegaleo 1—0; Pa- 
nathinaikos — Atromitos 4—0; Fostlr — 
Olymplakos Voios 1—0; Olympiakos pi
reu — Kavala 0—0; Aris — Panionios
1— 0; Heraklls — Ethnlkos 2—1: Trlkala
— Serrai 2—2; Olympiakos Nicosia — 
Kalamata 1—1; Panahaiki — P.A.O.K.
2— 2. în clasament : 1. P.A.O.K. — 30 p;
2. Panahaiki — 28 p; 3. Panathlnalkos
— 28 p.

«ț Echipa sovietică de fotbal Dlnamo 
Tbilisi a susținut la Singapore o ntîl- 
nlre cu reprezentativa locală. Fotbaliștii 
sovietici au terminat Învingători cu sco
rul de 6—0 (2—0).

dezbateri, desfășurate de-a 
două zile, Conferința bal- 

a luat următoarele hotărîrii 
■:U^Campioanatele balcanice de 
renul viitor vor avea loc în 
România, în zilele de 12—14 oc
tombrie, locul de desfășurare ur-

PATRU TENISMENI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ LA 

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LA SOFIA

în această săptămînă (pînă du
minică inclusiv) la Sofia se des
fășoară un turneu internațional de 
tenis indoor. Meciurile sînt progra
mate pe două terenuri cu suprafețe 
din material plastic. La întreceri 
participă și patru jucători românii 
Tema Ovici, Ion Sântei, Sever Mu- 
reșan, Viorel Sotiriu. Sportivii noș
tri sînt însoțiți de antrenorul A. 
Schmidt.

Istanbul

mind a fi stabilit de federația 
noastră ulterior. Conourenții vor 
prezenta numai exerciții liber alese, 
iar concurentele de la gimnastică 
modernă vor evolua Cu programul 
prevăzut pentru campionatele mon
diale. Concomitent cu campionatele 
balcanice se va desfășura și cea 
de-a VII-a Conferință balcanică ;

— S-a hotărît înființarea de co
misii tehnice pe lîngă Comitetul 
balcanic, care se vor reuni cu oca
zia campionatelor balcanice, în sco
pul de a rezolva probleme legate 
de desfășurarea acestor întreceri. 
Comisiile balcanice sînt alcătuite 
din reprezentanți ai tuturor țărilor 
reunite în acest for. Federația 
română de gimnastică este repre
zentată în comisiile balcanice de 
Maria Simionescu (comisia femi
nină), Robert Podlaha (masculină) 
și Ileana Sima (modernă) ;

— La propunerea federației bul
gare, s-a luat în discuție organizarea 
campionatului balcanic și pentru 
juniori (atît la sportivă cît și la 
modernă). O hotărîre definitivă 
urmează a fi luată în cadrul Con
ferinței balcanice de anul viitor, 
prima ediție a întrecerii juniorilor 
neputînd avea loc înainte de 1974;

— La solicitarea reprezentantului 
federației de specialitate din Tur
cia, Conferința balcanică și-a ex
primat acordul ca toate celelalte 
federații să acorde ajutor pentru 
dezvoltarea gimnasticii în Turcia.

LAUREAȚILOR SPORTIVI PE 1972
IN TRADIȚIONALA ANCHETA ORGANIZATA DE I.S.K. STJTTEART:
tina Menis împarte locurile 
țări) indică ordinea exactă a

17—18 cu Faina Melnik 
primilor trei clasați I

• llie Năstase, clasat pe locul 11, 
înaintea lui Rosewall și Smith • Argen-
• Un singur răspuns (din cele 34 de
• Eddy Merckx încă fruntaș

SCRIMERI ROMANI PESTE HOTARE
în această perioadă de relativă acal

mie pentru lumea scrimei, cînd așii 
planșelor își îngăduie un destul de scurt 
„respiro“ (de fapt, numai pe plan com- 
petițional) pentru că finele lunii Ianua
rie inaugurează, ca de obicei, seria ma
rilor turnee, mușchetarii mai tineri, 
dornici să acumuleze experiență și să 
se afirme, continuă să susțină întîlniri 
amicale, să participe la competiții cu 
caracter festiv.

Zilele trecute scrimeril clubului poli
tehnica — Iași au plecat în Polonia unde 
au fost invitați la un turneu itinerant. 
Ei urmează să evolueze la Wroclaw, 
Cracovia și Varșovia nefiind exclus ca, 
în final, să dispute un meci și la Ka
towice. Neobositul antrenor N. Pufnei a 
luat în această expediție toate forma
țiile clubului și, fără îndoială că, pentru 
garnitura masculină de floretă recent 
promovată în divizia A, această depla
sare constituie, în același timp, o*  re
compensă și un prilej de rodare a tră
gătorilor în confruntări dificile.

Vineri urmează să plece în Bulgaria 
reprezentativa de spadă a orașului Cra
iova care a fost invitată să participe la 
turneul pentru „Cupa eliberării orașului 
Pleven". Competiția comportînd probe 
individuale și pe echipe are loc sim- 
bătă și duminică în orașul Pleven. An

trenorul P. Ghinju a alcătuit pentru 
acest eveniment sportiv o formație care 
cuprinde pe consacrații Al. Mironov, 
Dumitru Popescu, Dan Podeanu, precum 
și noile speranțe ale spadei craiovene : 
Ion Dima și Mircea Rotaru. Lotul este 
condus de un sprijinitor al promovării 
scrimei în rîndul copiilor din Cetatea 
Banilor, prof. H. Stoiculescu, președin
tele Consiliului județean al organizației 
de pionieri-Dolj.

Ca la fiecare sfîrșit de an, agen
ția de știri „Internationale Sport- 
Korrespondenz" (I.S.K.) din Stutt
gart a solicitat părerile redacțiilor 
de specialitate (cite una din fiecare 
țară) din întreaga lume pentru sta
bilirea ierarhiei celor mai buni 
sportivi ai sezonului. în opțiunea 
lor, ziariștii au folosit ca elemente 
de bază — cum era și normal — 
rezultatele J.O. de iarnă și de vară 
de la Sapporo și, respectiv Mun- 
chen.

Pentru prima oară în 
acestei anchete, care se află 
de a 26-a ediție, primul loc, atît 
la bărbați cît și la femei, a reve
nit înotătorilor. Acest lucru nu tre
buie să surprindă, deoarece, în an
samblu, performanțele excepționale 
obținute la Olympia-schwimmhalle 
din Miinchen au întrecut orice aș
teptări, iar eroii acestor întreceri 
au devenit aproape figuri legendare 
ale ultimei Olimpiade.

Medic stomatolog, în vîrstă de 
22 ani, din California, Mark Spitz 
a întrunit majoritatea sufragiilor 
datorită celor 7 titluri olimpice, în
soțite de tot atîtea recorduri mon
diale, caz unic în istoria Jocurilor, 
înotătorul american a fost preferat 
pe primul loc de către 29 (din 34) 
de redacții ciclistului belgian Eddy 
Merckx (pentru care au votat „La 
Presse sportive" din Tunis și „Les 
Sports“-Bruxelles) și atletului fin
landez Lasse Viren (desemnat de 
către „L’Equipe" - Paris, 
Suomi“-Helsinki și „Sports 
din Noua Zeelandă).

I—*■■■! 1

istoria 
la cea

„Uusi 
Post“

sauși a excepțkx
orei. In perse 
țara celor 1000 de lacuri

record al
sa lui Lasse Viren, 

are un
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LAUREAȚILOR

1S17 ; Alex 
Înot ; i»M : 
Koen (Oianca 
Emil Zatopek 
atletism ; iese : Bob Mathias 
(S.U.A.) — atletism ; UJ1—HB : 
Emil Zstcpek : 1553: Fausto Coppi 
(Italia) — deiism; UK; Roger 
Bannister (Angha) — atletism ; 
1955: Sandor Iharos (Ungaria) — 
atletism ; 1SS»—1SS7: Vladimir Kuț 
(UJLSS) — atletism ; li»; Her
bert Elumt (Australia) — atle
tism ; 1SSS: Vladimir Kuznețov 
(U.R.S.S.) — atletism; IMO: Wilma 
Rudolph (S-U-A.) — atletism;
1941—1K3; Vale- Brumei (U.R.S.S.) 
— atletism: 15S4: Don Schollander 
(S.U.A.) — înot: IMS: Ron Clarke 
(Australia) — atletism; 1SW— 1K7: 
Jim Ryun (S.U-A.) — atletism ; 
19« : Bob Beamon (S.U.A.) — a- 
tletism ;UC; Eddy Merckx (Bel
gia) — drfim ; 
zilia) — fotbal: 
ckx; 1ST!: Mark 
Înot.

Feminin (s-a 
începînd din INS)

19M: Vera Ceasiavska 
slovacia) — gimnastică; 
Liese! Westermann (R.F.G.) —
atletism ; 1S7«: Chi-Cheng — a- 
tletism; :S71 =i 1*72:  Shane Gould 
(AnstraPa) — inot.

• (Franța) — 
ay Bîankers- 
axletisxn : IMS: 
loskjvacîa) —

157«: Pele (Bra- 
1971: Eddy Mer- 
Spitz (S.U.A.) —
alcătuit separat

(Ceho- 
1969 :

demn urmaș al lui Kohlemainen 
și Nurmi, jar victoriile sale olim
pice în cursele de 5 000 m și 10 000

a fost preferată în 23 de răspun
suri pentru cele 5 medalii (3 de aur 
și cite una de argint și bronz) la 
J.O., ca și pentru excelentul re
cord al lumii (58,5) la 100 m liber. 
In postura de lidere au mai fost 
desemnate Heide RosendahI (R. F. 
a Germaniei), Renate Stecher (R. D. 
Germană) și Olga Korbut (U.R.S.S.) 
de cite trei ori, Ludmila Braghina 
(U.R.S.S.) de două ori, Billie Jean 
King (S.U.A.) și Beatrix Schuba 
(Austria) cite o dată.

în clasamentele respective au pri
mit puncte, 28 de sportivi și 23 
de sportive. Și ca o recunoaștere 
evidentă a meritelor deosebite din 
acest an, vom sublinia faptul că 
pe listele celor mai bune valori sînt 
prezenți llie Năstase și Argentina 
Menis. Primu-l tenisman al- țării 
noastre totalizează 4 p (ca și îno
tătorul Roland Matthes — R. D. 
Germană și jucătorii de golf 
Nicklaus și Trevino — S.U.A.) și se 
află pe locul 11, înaintea celebrilor 
Ken Rosewall (locul 23 cu 2 p) și 
Stan Smith (locurile 24:—28 Cu 1 p). 
Recordmana mondială la aruncarea 
discului împarte locurile 17—18 
(cite 2 p) cu învingătoarea sa de 
la Miinchen, Faina Melnik (U.R.S.S.).

Și un ultim amănunt 1 dintre cele 
34 de răspunsuri, într-unul singur 
— „Revue Lștzeburger Sport" din 
Luxemburg — a fost indicată ordi
nea exactă a primilor trei clasați 
în ambele clasamente !

Șl INTERNAȚIONAL
• Pregătirile schiorilor în vederea 

apropiatului sezon internațional și 
intern se vor intensifica în zilele 
care au mai rămas pînă la debu
tul oficial al sezonului. Coborîtorii 
și slalomiștii cluburilor și asocia
țiilor brașovene cu secții de schi 
vor continua programul de antre
namente în masivul Postăvarul 
unde, pe Pîrtia Lupului (în treimea 
superioară sau intr-un circuit cu
prins între Vîrful Postăvarului și 
Poiana Ruia), vor executa repetate 
trasee de slalom și slalom uriaș. 
Adversarii lor de la Sinaia șl Buș
teni fac același lucru pe pîrtiile 
din Bucegi, respectiv la Vîrful cu 
Dor și pe Valea Scîndurarilor.

Fondiștii, găzduiți de cabana Pia
tra Arsă, își completează zilnic ki
lometrajul prin alergări în jurul 
stadionului de mare altitudine (cota 
2.200) și în lungul unor trasee a- 
menajate spre cabanele Babele și 
Vîrful cu Dor. Aici se pregătesc, 
de mai mult timp, și fondiștii de 
la A.S.A. și Dinamo Brașov și ju
niorii de la S.B.C. Sinaia.

Din rezultatele care au apărut 
deja în presă, se știe că un lot 
restrîns de schiori alpini români a 
participat la cîteva scurte stagii de 
pregătire și la unele concursuri îm
preună cu schiorii austrieci, la Ka
prun — Kitzsteinhorn. Ei rămîn, în 
continuare, pentru pregătire și pen
tru a participa la competițiile de 
inaugurare a sezonului pînă în ju
rul datei de 19 decembrie, cînd se 
vor întoarce în țară spre a lua 
parte la concursul de deschidere (24 
decembrie) și la întrecerile prevă
zute de calendar.

Biatloniștii clubului Dinamo Bra
șov au efectuat un stagiu comun 
de pregătire cu biatloniștii sovie-

tici. Reîntorși de curînd, ei își con
tinuă intens pregătirile, ca și co
legii lor de la A.S.A. Brașov, în 
vederea apropiatului concurs inter
național de biatlon de la Poiana 
Brașov, programat pentru 27—28
decembrie, la care vor lua parte 
schiori din R.D. Germană, 
Ungaria și Iugoslavia.

Italia,

pentru
Chiriluș

• Ultimele transferări: 
I.E.F.S. București Petru
(de la Șc. Sp. Vatra Dornei), Alex. 
Bogdan (de la C.S.B. Sinaia), Gh. 
Cioacă (de la I.P. Oradea) și Dorina 
Munteanu (de la A.S.A. Brașov) ; 
pentru Institutul Pedagogic Oradea : 
luliana Demeter, Iudith Gali și Gh. 
Kereszi (toți de la Șc. Sp. Miercu
rea Ciuc); Elena Chiper (de la Șc. 
Sp. Rîșnov), Hajnal Laczko (de la 
Șc. Sp. Gheorghieni) și Marta Nijdi 
(de la Șc. Sp. Gheorgheni) ; pentru 
S.B.C. Sinaia : Dinu Cezar (de la 
A.S.A. Brașov).

• în cadrul unei acțiuni largi de 
popularizare șl înzestrare materială 
C.N.E.F.S., în colaborare cu M.E.I., 
M.F.A. și U.T.C., a luat măsura de 
a dota un număr de 95 de școli, 
din zonele montane cu 4.000 de pe
rechi de schiuri, bastoane și legă
turi. Acțiunea practică pentru trans
miterea materialelor către școli și 
elevi se realizează în aceste zile, 
astfel ca în vacanța de iarnă a ele
vilor să se poată trece neîntîrziat 
la crearea unor centre de învățare 
și popularizare a schiului.

Bernard Russi —
Trofeul „Schiorul de aur* ‘

PARIS, 12 (Agerpres). — Cu prilejul 
unei conferințe care a avut loc la Val 
d’Isere, ziariștii au decernat trofeul 
„Schiorul de aur*  cunoscutului sportiv 
elvețian Bernard Russi. în afara obține
rii titlului de campion olimpic, în proba 
de coborîre de la Sapporo, Russi s-a 
remarcat în toate competițiile la care 
a participat printr-o comportare spor
tivă desăvîrșită.

ECHIPELE NOASTRE DE BASCHET 
ÎN CUPELE EUROPENE

STEAUA-RACING FORD ANVERS

MASCULIN
1. Mark Spitz (S.U.A.) — înot 163 p
2. Eddy Merckx (Belgia) — ciclism 90 p
3. Lasse Viren (Finlanda) — atletism 73 p
4. Valeri Borzov (U.R.S.S.) — atletism 51 p
5. Ard Schenk (Olanda) — patinaj viteză ?1 p
6. John Akii-Bua (Uganda) — atletism 20 p
7. Robert Fischer (S.U.A.) — șah 13 p
8. Emerson Fittipaldi (Brazilia) — aiito«r.ob-_sn: 10 p
9. Nikolai A\*ilov  (U.R.S.S.) — atletism 8 p

10. Gerd Muller (R.F.G.) — fotbal 5 P
11—14. llie Năstase (România) — tenis

FEMININ
4 P

1. Shane Gould (Australia) — înot 145 p
2. Heide RosendahI (R.F.G.) — atletism 78 p
3. Renate Stecher (R.D.G.) — aCeris-T. 68 p
4. Oiga Korbut (U.R.SS.) — g— r.asncâ 47 p
5. Ludmila Brazhma (U-R-S^.) — at.etsm 45 p
6. Bi- .e Jean King (S-U-A.) — tenis 26 p
7. Ulrike Mejlanh (R-F.G.) — atletism 21 p
L Marr Peters (M. Britanic) — atleesra 16 p

K Marje-Ttoerese Nadus (Tiveția) — schi 10 pIt. Gal-~a Ku'atova (U-R-S-S.) — schi 9 PTi—ll- Argea&m Menis (Roeaânxa) — atletism 2 P

Laureat al acestei 
tlmii doi ani. Eddy 
și de această dată 
datorită 
de France",

anchete în ul- 
Merckx ocupă 

un loc fruntaș 
succeselor sale din .Tour 

.Giro d’Italia", precum

• Pentru ca măsura înzestrării 
materiale să fie completă, M.E.I. si 
F. R. Schi au hotărît ca în perioa
da 20—23 decembrie 1972 să se 
desfășoare, la Brașov, un curs teo
retic și practic de instructare a 
învățătorilor din școlile de munte. 
Aceștia vor primi schiuri și mate
riale sportive. învățătorii cursanți 
vor fi instruițî pentru organizarea 
lecțiilor de educație fizică pe schi, 
întreținerea și montarea schiurilor, 
precum și pentru predarea princi
palelor elemente din tehnica schiu
lui. în acest fel, se creează mij
loacele materiale și cele de instru
ire sportivă pentru ca, începînd cu 
trimestrul al doilea, acolo unde 
sînt condiții meteorologice favorabi
le, orele de educație fizică să 
făcute pe zăpadă, prin lecții 
schi. X ,

fie
de

nu-

m au cîntărit mult în alegerea sa 
ca primul atlet (în clasament) al 
anului.

Australianca Shane Gould (16 ani), 
aflată și anul trecut pe locul I

Scurt dialog înaintea antrenamentului, între Gh. Nulpe, Kurt. Gohn și 
Dan Cristea. Peste cîteva clipe vor urma coborîrile vertiginoase

• în vacanța de iarnă, un 
măr de 650 de elevi ai secțiilor 
de schi ale școlilor sportive vor 
beneficia de stagii speciale de pre
gătire și antrenament în taberele 
de schi special amenajate de M.E.I. 
și Inspectoratele județene de învâ- 
țămînt. în tabăra de la Izvorul 
Mureș se vor antrena fondiștii, iar 
în taberele din Paring, Predeal și 
Sinaia coborîtorii și slalomiștii.

Mihai BIR A
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VOR EVOLUA DOI JUCĂTORI 

NORD-AMERICANI Șl TREI IN

TERNAȚIONALI BELGIENI

Cu interes justificat este aștep
tată întîlnirea care va avea loc 
mîine, în sala Dinamo (la ora 19,30), 
între echipele Steaua și Racing 
Ford Anvers, în cadrul Cupei cu
pelor. După cum se știe, în tur, la 
Anvers, sportivii belgieni au cîști- 
gat cu 80—76, deci la o diferență 
de numai patru puncte care acordă 
șanse apreciabile elevilor antreno
rului Vasile Popescu, deoarece în 
Cupa cupelor cazurile de refacere 
a handicapurilor, chiar de 14—16 
puncte, au fost frecvente. Desigur, 
însă, pentru aceasta baschetbaliștii 
de la Steaua vor trebui să lupte 
cu deplină seriozitate și convinge
re pentru a depăși un adversar a 
cărui valoare este garantată de 
prezența nord-arnericanilor Gilles
pie și Beli (primul, un pivot re-

HOCHEIȘTII DIN MOSCOVA 

ÎNVINGĂTORI ÎN CANADA
Selecționata de hochei pe gheață, 

a orașului Moscova și-a continuat 
turneul tn Canada întîlnind la To
ronto o reprezentativă a provinciei 
Ontario. Peste 12 000 de spectatori 
au asistat la un meci excelent, în 
care victoria a revenit cu scorul de 
8—2 (3—1, 2—1, 3—0) hocheiștilor so. 
vietici.

★
Federația cehoslovacă de hochei 

pe gheață a anunțat că reprezenta
tiva tării va evolua în cadrul tur
neului organizat de ziarul Izvestia, 
(la Moscova între 17 și 23 decem- 

jterie), și la turneul din Canada (24 
■kcembrie — 7 ianuarie), în vede- 
.'■L acestor competiții, forul ceho- 
—a alcătuit un lot de 24 de 
fUSprl din care fac parte, printre 

Jiri Crha. Vladimir Dzurilla, 
■Brii Machac, Eduard Novak. 
|^Knir Martincc. Richard Farda, 

Stasny, Vaclav Nedomanski.

itEX • TELEX • TELEX • TELEX « TELEX • TELEX

locul doi, in arest 
Karin Janz (R.D. 

trei a fost ocupat

i:na olimpică
l a a cîștigat -----------
L gimnastică desfășurat la Fu- 
laponia). Pe ----- * *“
■ s-a situat
■ iar locul> Burda (U.R.S.S.). La mascu-
■ ta a revenit japonezului lîat-
■ irmat de compatriotul său 
Bl și de sovieticul Nikolai An-

absolută Ludmila 
concursul interna-

trșit întrecerile turneului în
de tenis pe teren acoperit 

| York Proba de simplu băr- 
l 'știgată de Charles Pasarell, 
> ' finală cu 4—6, 6—2, 6—2 
tS. ancho Gonzales. în finala 
K alu temei, Virginia Wade 
K 6—3, 6—3 pe Rosemary

tori au urmărit Ia Halle- 
i ea de hochei pe gheață 

dutabil, secundul un conducător 
de joc inteligent, tehnic și eficace), 
ca și a internaționalilor Geerts. 
D’Hondt și Hillen. Iată, însă, lotul 
oaspeților (între paranteze, numere
le de pe tricou, vîrsta și înălțimea): 
Jan Van Hoeyweghen (4—21—1,79) 
Theo Hillen (5—29—1.78). Roger 
Van Gorp (6—18—1.93), Willy Van 
Damme (7—20—1,94), Olin Bell (8— 
26—1,92), Etienne Geerts (9—25— 
1,86), Willy D’Hondt (10—29—1.92), 
Jozef De Koster (11—27—2.01), 
Francois Van Sweeveldt (12—25— 
1.96), Jan Marcus (13—22—1.94). 
Eric Van Gestel (14-18-1,86), Jack 
Gillespie (15—25—2,06).

★
Astăzi este rîndul echipei femi

nine I.E.F.S. să joace meciul re
tur din Cupa cupelor. Studentele 
evoluează la Praga, în compania 
formației Slavia. în tur. la Bucu
rești: 62—43 pentru Slavia.

ELISABETA POLIHRONIADE 
URCĂ ÎN CLASAMENT

BELGRAD, 12 (Agerpres). - în 
runda a 8-a a „Trofeului campioa
nelor" la șah. competiție care se des
fășoară în localitatea iugoslavă 
Vrnjacka Banja, maestra româncă 
Elisabeta Polihroniade (cu piesele 
albe) a învins-o în 24 de mutări pe 
jucătoarea italiancă Merlini. O par
tidă ! Veroczi — Eretova s-a în
cheiat remiză, iar celelalte patru 
s-au întrerupt. în clasament conti
nuă să conducă Verdczi (Ungaria) cu 
5*/s  p (I), urmată de Gaprindasvill 
(U R S S ) 4*/»  p. (2). Pihailici (Iugo
slavia) 4Vi p (1), Aleksandrta (URSS), 
Ivanca (Ungaria) 4 p (2), Polihro
niade (România) 4 puncte.

ÎN COMPETIȚIILE
VOLEI. C.C.E. (f) - turul I: la 

Berlin, Dynamo — Detry Haga 3—0 
(14, 7, 9); Ia Sofia, Levski-Spartak 
— N.I.M. Budapesta 2—3 (—11, 8. 
10 —12, —10).

BASCHET. Cupa cupelor (m) —

dintre reprezentativa R.D. Germane și o 
combinată a cluburilor sovietice 
pedo Gorki și Traktor Celiabinsk. 
toria a revenit gazdelor cu scorul 
5—3 (2—1, 1—2, 2—0).

Tor- 
Vlc- 

de

țah 
par-Campionatul unional masculin de 

a continuat ta Baku cu disputarea . 
tidelor din runda a 16-a. Mihail Tal. a 
ciștlgat la Șamkovici, Kuzmin la Ka- 
pengut șl Baghirov Ia Jidkov. A tost 
consemnată remiza tn partidele GufeW 
— Tukmakov. Savon — Razuvaev șl 
Grigorian — Bronstein. In clasament 
continuă să conducă Mihail Tal cu 
10'/î p.

tn urma anchetei agenției de presă 
U.P.I., Înotătorul american Mark Spttz 
a fost desemnat cel mal bun sportiv al 
anului 1972 cu 216 p. Pe locul doi este

Imagine din partida de baschet (f) 
LKS Lodz — Union Garant Vie- 
na (33—70) din cadrul CC E. In 
lupta la panou, celebra atletă— Ilona 
Gusenbauer (tricou alb), mascată de 

coechipiera sa cu nr. 12

CONTINENTALE
turul II : la Leningrad, Spartak — 
I F. Soina (Suedia) 104—64 (39—21). 
Spartak s-a calificat în turul III.

HANDBAL. C.C.E. (m) — turul II: 
la Goppingen. Frischauf — A.T.V. 
Basel 22-10 (9—3).

situat atletul finlandez Lasse Viren S8 
p.. pe locul trei ciclistul belgian Fddv 
Merckx 157 p., urmat de atletul Valeri 
Borzov (U.R.S.S.) 1» p. și patinatorul 
olandez Ard Schenk IU p. în clasamen
tul feminin primul loc revine Înotătoa
rei australiene Shane Gould M7 p.. ur
mată de Renate Stecher (R.D. Germană) 
133 p„ Heide RosendahI (R-F. a Germa
niei) UJ p. s Olga Korbut (U.R.S.S.) 
118 p.

BUI Kldd, singurul schior american care 
a ciștlgat un titlu mondial Ia probele 
alpine (combinata de la Val Gardena 
din 1970). a dec’s să se retragă din ac
tivitatea competițională. Membru al e- 
chipel S.U-A. din anul 1961, Bill Kidd, 
care este tn vtrstâ de 29 de ant, a cuce
rit la Jocurile Olimpice de la Grenoble 
medalia de argint tn proba de slalom 
special.

AZI RETURUL „OPTIMILOR" ÎN CUPA U.E.F.A.
• In opt orașe din Europa — ultimele jocuri in ternaționale ale anului • Va repeta Las Palmas 
„performanța" ? • Echipa bulgară Beroe Stara Zagora, redutabilă pe teren propriu • Duel 
Netzer — Overath • Va rezista Tottenham la Bel grad ?

Ultima „zi de foc" în cadrul com
petițiilor europene intercluburi din 
anul în curs are loc astăzi. La 
Kaiserslautern, Belgrad. Monchen- 
gladbach, Las Palmas, Stara Za
gora. Dresda, Milano și Liverpool 
publicul va lua din nou cu asalt 
stadioanele, sperînd, bineînțeles, 
într-o victorie a gazdelor, care ar 
putea duce echipa favorită în 
„sferturile" Cupei U.E.F.A. Pentru 
această a doua manșă a optimilor 
de finală, favorite pornesc echipele 
care au reușit rezultate bune în 
deplasare în meciurile tur i Dinamo 
Dresda (pînă acum, pe teren pro
priu. 2—0 cu Voest Linz și 1—0 
cu Ruch Chorzow), Borussia Mon- 
chengladbach (3-—2 cu Aberdeen și
3—0 cu Hvidovre), Liverpool (2—0 
cu Eintracht Frankfurt și 3—0 cu 
A.E.K. Atena), și Beroe Stara Za
gora (7—0 c.u Austria Viena și 3—0 
cu Honved Budapesta !). Dar, după 
părerea noastră, nici una dintre 

Lq Liverpool, pe stadionul de pe Anfield Road, acolo unde mai toate echipele vizitatoare au o sarcină foarte 
grea. Dynamo Berlin va trebui să reziste astă-seară în fața atacurilor în trombă ale echipei locale. în imagine 
reprezentată de atacantul Boersma, care înscrie un gol în poarta lui Stoke City

cele 16 formații care se întîlnesc 
astăzi nu se poate considera cali
ficată. în primul meci, victoria cea 
mai categorică a obținut-o echipa 
olandeză Twente Enschede (3—0 
cu Las Palmas), dar să nu uităm 
că, în primul tur al actualei ediții, 
echipa spaniolă a eliminat pe To
rino, cîștigînd pe teren propriu cu
4—0 (intr-un meci în care jucătorii 
italieni au fost, după cum s-a do
vedit ulterior, drogați fără voie !) 
Echipa sovietică Ararat Erevan va 
încerca să-și apere, contra lui F.C. 
Kaiserslautern, avantajul de două 
goluri luat pe teren propriu. Gaz
dele au învins însă pînă acum 
„acasă" cu 4—1 pe Stoke City (cu 
Banks în formație) și cu 3—1 pe 
C.U.F. Barreirense.

Steaua roșie Belgrad și Interna- 
zionale Milano pornesc de la ace
lași scor defavorabil în meciurile 
cu Tottenham și respectiv Vitoria 
Setubal. Și dacă milanezii n-au

prea convins pînă acum pe teren 
propriu (6—1 cu La Valleta, 2—2 
cu Norrkoping), echipa lui Geaici a 
cîștigat mereu detașat : 5—1 cu
Lausanne, 3—1 cu Valencia.

După cum se vede, surpriza poate 
„sări" aproape din fiecare meci. 
Foarte interesant de urmărit este 
duelul dintre Netzer (Monchenglad- 
bach) și Overath (Koln), multă 
vreme rivali pentru același post în 
echipa națională. în primul meci, 
Borussia a jucat fără Netzer (cer
tat, se spune, din nou, cu antreno
rul Weissweiller), Wimmer și Sieloff. 
Surprinzătoare ar fi eliminarea — 
dar foarte posibilă, de altfel; după 
cum se vede, la Stara Zagora, 
Beroe nu iartă pe nimeni — a lui 
O.F.K. Beograd, echipă care a eli
minat pînă în prezent pe Dukla 
Praga și Feyenoord. La Belgrad, 
după părerea unbnimă, Tottenham 
Hotspur va avea mult de luptat 
pentru a păstra avantajul celor

(Se tntllnțsc astăzi, In meci re

tur pentru „optimile” Cupei 
U.E.F.A. :
F. C. Kaiserslautern — Ararat 

Erevan (0—2)
Borussia Monchengladbach — 

F. c. Koln (0—0)
Steaua roșie Belgrad — Totten

ham Hotspur (0—2)
Las Palmas — Twente Enschede 

(0—3)
Beroe Stara Zagora — O.F.K. 

Beograd (0—0)
Dynamo Dresda — F. C. Porto 

(2—1)Internazlonale Milano — Vitoria 
Setubal (0—2)

Liverpool — Dynamo Berlin 
; (0—0)între paranteze, rezultatele ln- 
j registrate in tur.

ȘTIRI • REZULTATE

Ridavția $1 adoilnlslrațla : București, cir. Vgill» Quota ar, 10 î telefoane I centrala ILI0.05, lecția corespondenți 11,51.09, ioterurbaD 12 si 286 t telex: sporlrom buc. 180. Tiparul I. P. „Informația", București 40 368


