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LA PREZENTE REMARCABILE
ALĂTURI DE CELE MAI BUNE 8 FORMAȚII DIN EUROPA!

Școala sportivă experimentală „Viitorul" după un deceniu de activitate
PERFORMANȚA ECHIPEI DINAMO RIDICĂ 
PRESTIGIUL BASCHETULUI ROMANESC

Școala sportivă experimentală 
’„Viitorul" din Capitală împlinește 
astăzi 10 ani de existență. Este un 
deceniu de viață consacrat muncii 
de a selecta și forma elemente pen
tru sportul de performanță. Dar, 
prin muncă pasionată și compe
tentă, prin răbdare și stăruință, un 
asemenea obiectiv important a pu
tut fi materializat, într-o măsură a- 
preciabilă. Colectivul de elevi și 
profesori de aici, condus, fără a 
pregeta vreun efort, de inimoasa 
directoare Rodica Șiclovan, trăiește 
satisfacția de a vedea împlinite 
multe dintre dezideratele care au 
sțj^t în fața școlii.

★
în 1962, la data înființării, „Viito

rul" avea 230 de sportivi legitimați 
cuprinși în 7 secții și numai 2 re
prezentanți în loturile naționale. 
Acum, la capătul unui deceniu de 
viață, această școală sportivă expe
rimentală numără 627 de sportivi, 
dintre care 42 au făcut sau fac 
parte din diferite loturi naționale 
de seniori, tineret și juniori. Mai 
mult, cinci dintre cei care au_
prins tainele sportului sau mai ac
tivează în secțiile „Viitorului" 
fost prezenți în lotul olimpic al 
României Ia actuala ediție de la 
Miinchen.

Ankara, Mariana Osfafi, Magdalena 
Bartoș și Ruxandra Niculescu și, 
cu mari șanse de a le egala în 
virtuți pe cele amintite, Carmen 
Budur și Haritinia Cristescu. Un lot 
de sportive sub 20 de ani, care a 
plasat echipa Viitorului, la actuala 
ediției a diviziei A de scrimă, pe 
un merituos loc 2. Sabrerii, „elevi"

seniori. Truță. Bobe. Chiricuță și 
Niță, în loturile de tineret și ju
niori, iată mărturii grăitoare ale 
unor certe împliniri.

Să ne oprim puțin și asupra gim
nasticii, a celei moderne și a celei

Tiberiu STAMA
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de-
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★
La „Viitorul" activează un mare 

talent, Tudor Stan, maestru al spor
tului și actual recordman mondial 
de juniori 
(octombrie, 
Mușat face 
pleiadă de 
cărora, la , _______
Binder, Uceanu, Bedrosian, Scoarță 
și Doina Popescu.

Tot aici își desfășoară activitatea 
un alt maestru al sportului, halte
rofilul Tudor Petrișor. Este unul din 
tinerii în care prof. N. Amzuică își 
pune mari speranțe; în el și în 
Paul Iliescu, clasat pe locul secund 
la „naționale".

Mai spectaculos, poate, decît sal
tul lui Stan și Petrișor spre ma
rea performanță apare cel al muș
chetarilor. Fetele, floretistele, au 
o prezență activă în prima divizie 
a țării. Un antrenor de elită' — 
fost sportiv fruntaș — Tănase Mu- 
reșan, a reușit,, activînd voluntar, 
ca prin munca sa stăruitoare, să a- 
ducă în prim plan cîteva tinere, 
autentice talente, pe Aurora Crișu, 
campioană balcanică, anul acesta, Ia

la aruncarea ciocanului 
1972). Elevul 
parte dintr-o 
tineri atleți,

„Viitorul", se mai află

prof. C. 
adevărată 
în rîndul In plin proces de instruire, nucile gimnaste de la „modernă" aparținînd 

Școlii sportive experimentale „Viitorul-, Lecfia este condusă de prof.
Ana Cătineanu-Moțet, maestră a sportului, fostă campioană națională.

ai prof. Lucian Glișcă, au făcut și 
ei eforturi lăudabile, de a copia 
performanța floretistelor: ei au 
reușit să înscrie în divizia A de 
scrimă o a doua echipă a școlii. 
Corneliu Marin, Emil Oancea, Ma
rin Mustață, Mihai Dumitrescu și 
Ștefan Dobre, iată cvintetul în care 
harnicul antrenor a investit toată 
priceperea și pasiunea sa.

„Viitorul" are, în același timp, 
o frumoasă tradiție în box, sport 
care înscrie în istoria școlii o pa
gină demnă de toată atenția. Ieri, 
antrenorul Teddy Niculescu, cu 
cîteva vîrfuri ale pugilismului ro
mânesc (Zilberman, Stanef, Po
metcu), azi Dumitru Gheorghiu cu 
tinerii Culineac, aflat în lotul de

ÎN ÎNTÂMPINAREA
MĂREȚULUI JUBILEU

41

Nu ne mai despart multe zile de sfirșltul acestui an, de ora bilanțului 
unei etape de muncă fn înfăptuirea obiectivelor cincinalului. Sînt din 
ce în ce mai frecvente veștile pe care Ie primim despre angajarea totalA 
a celor ce muncesc in uzine, pe ogoare, in întreprinderi și instituții pentru 

ca acest cincinal să fie îndeplinit cu o Jumătate de an mai devreme.
Dincolo de laconismul cifrelor deslușim clocotul anei activități ener

gice, creatoare, descifrăm semnificația mai largă a efortului constructiv al 
întregului popor. In acest elan de înălțare a României socialiste pe noi culmi, 
tinerii patriei — mulți dintre ei sportivi — sînt prezenți aducindu-și contribu- 
ția cu însuflețire, cu matură răspundere.

ÎN JUDEȚUL SIBIU

MULTE UNITĂȚI INDUSTRIALE
PRODUC PENTRU ANUL 1973

O imagine a realizărilor obținute 
de colectivele de muncă din unită
țile economice ale județului Sibiu, 
în cinstea apropiatei aniversări a 
Republicii, ne este prilejuită de sim
pla enumerare a întreprinderilor 
care și-au materializat tan§aL.amel?2 
tele la capitolul export încă de la 
data de 80 noiembrie. Este vorba de 
uzina „Independența" din Sibiu, 
U.M.M.N. și „Carbosin" din Copșa 
Mică, Fabrica de sticlărie din Avrig,

CONCURSURI 
DE SĂNIUȚE Șl SCHI
Consiliul orășenesc pentru educa

ție fizică și sport din Tg. Secuiesc 
a organizat la Băile Balvanyos, un 
concurs de schi și săniuțe dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". Au participat 
peste 200 de elevi de Ia școlile gene
rale și liceele din localitate. Iată clș- 
tigătorii, (pe categorii de vîrstă); 
săniuțe fete — 10—12 ani : Katalin 
Boga; 17—18 ani : Ildiko Fabrian: 
băieți 10—12 ani: Laslo Szabo; 12—H 
ani : Janos Balint; 15—16 ani: Karoii 
Poszony. Săniuțe 2 persoane: 10—12 
ani: Katalin Boga — Maria Zonda; 
15—16 ani: Elena Zinca — Veronica 
Rusandu; băieți 10—12 ani: Csobo
Văduva — Csobo Peter; 13—14 ani: 
Istvan Gaspar — Iosif Bandi; 15—16 
ani: Lajos Fazekas — Karoly pos
zony. Schi (coborîre băieți): Laslo 
Taresl.

Gh. BRIOTA, coresp.

„Salconserv* Mediaș și multe altele. 
Tabloul n-ar fi complet dacă nu am 
adăuga că reașezările la export pe 
11 luni ale anului sînt cu peste 49",c 
mai mari decît in aceeași perioadă 
a anului trecut.

Succese importante au mal reali
zat și colectivele de muncă de la 
fabrica „13 Decembrie" Sibiu (care 
și-au realizat la 4 XII întregul vo
lum de producție marfă pe anul in 
curs).

Fabrica de cărămizi „Record" va 
livra suplimentar la export produse 
în valoare de peste 200 000 lei.

Colectivul de muncă al cooperati
vei „Textila" Sibiu raportează ți el 
îndeplinirea planului anual la pro
ducția marfă la 5 decembrie. Pînă 
la sfirșltul anului textiliștil sibienl 
vor realiza suplimentar țesături di
ferite în valoare de peste 3 milioane 
iei.

Ilie IONESCU - 
coresp. județean

„CUPA 30 DECEMBRIE"1»'

LA JUDO
Clubul sportiv 

reștl organizează _______ .
nică, în sala din str. Ștefan Fur
tună nr. 140, o competiție de judo 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". La 
întreceri vor participa selecționate 
studențești din diferite centre uni
versitare.

Politehnica Bucu- 
simbătă și duml-

Ș IUBITORI Al SPORTULUI, PARTICIPAU LA ANCHETA NOASTRĂ:
! PRIMII 10 SPORTIVI ROMÂNI i 

1972 iAI
Tradiționala noostră anchetă de sfîrșit de an, în care cititorii ziaru

lui, iubitorii sportului, desemnează prin votul lor pe cei mai populari 
10 sportivi ai anului, se încheie la 15 decembrie (data expedierii prin 
poștă a răspunsului).

Cei care vor indica în ordine, pe PRIMII 10 SPORTIVI Al ANULUI 
1972 vor primi ca premiu un abonament la ziarul SPORTUL pe 1973.

Rețineți, data închiderii anchetei noastre — 15 decembrie 1

Marți seară. în sala Festi- 
va’.nata din Sofia. Dinamo 
București, campioana de bas
chet a României, a produs o 
mare surpriză, învingind e- 
chipa Akademik. de nenumă
rate ori campioană a Bulga
riei. participantă la sferturile 
de finală ale ediției fbecute a 
C.C.E. Comportfndu-se exce
lent, luptind exemplar, respec- 
tînd întocmai indicațiile tac
tice și manifestind o disci
plină exemplară, dinamovistii 
au remontat handicapul de 
trei puncte (72—75) ce-1 a- 
veau după partida de la 
București și au ciștigat cu 
69—58. califi cîndu-se, astfel, 
în sferturile de finală ale Cu
pei campionilor europeni. La 
sfirșitul meciului, antrenorul 
bulgar Veselin Temkov l-a 
felicitat pe antrenorul român 
Dan Niculescu. recunoscînd că 
formația sa a pierdut pe 
drept în fața unor jucători 
care au știut ce vor și au lup
tat cu energie și luciditate 
pentru atingerea scopului. In 
tr bune, printre spectatori, ti
nerii baschet bal iști ai Liceu
lui nr 35 București și antre
norul lor George Chiraleu a- 
plaudau cu însuflețire succe
sul dinamoviștilor, în rîndul

cărora a evoluat cu succes 
fostul lor coechipier Dan Ni
culescu.

CUM A FOST REALIZATA 
VICTORIA

Ir.trecerea a început cu o 
„lovitură de teatru" ; 10—2
pentru Dinamo în min. 3! 
Supefiați. spectatorii au uitat 
să-și aplaude favoriții. In 
continuare, însă, zona forma
ției bulgare pune tot mai 
multe probleme baschetbaliș- 
tilor bucureșteni și, ca atare, 
scorul se echilibrează. Totuși, 
avantajul se menține de par
tea bucureștenilor, dar nu
mai pînă în min. 18, cînd 
gazdele egalează (22—22) și 
apoi iau avantaj. Era clar că 
începutul reprizei secunde 
putea fi decisiv. Și așa a și 
fost, pentriț că, mai atenți 
în apărare, mai prompți în 
realizarea intercepțiilor și 
contraatacurilor și cu arun
cări precise de la semidistan- 
tă, Diaconescu. Novac, Popa, 
Georgescu și Niculescu (exce
lent s-a comportat acest jucă
tor, de abia anul acesta tre
cut de vîrsta junioratului) au 
egalat imediat situația și, a- 
poi. au început să conducă

„ostilitățile". Treptat diferen
ța a început să crească, dîn- 
du-ne speranțe tot mai mari 
pentru calificare. Ajunși în- 
tr-un final defavorabil, spor
tivii bulgari au început să a- 
piice un presing disperat, dar 
fără succes, deoarece cam
pionii României au izbutit să 
iasă de fiecare dată din situa
țiile dificile create de acest 
sistem defensiv și și-au ma
jorat avansul la 11 puncte: 
69—58, scor cu care a luat 
sfîrșit o partidă de mare lup
tă, în care Dinamo a obținut 
o victorie de mare prestigiu. 
Pentru că, a învinge pe Aka
demik chiar la Sofia, într-o 
întrecere atît de decisivă cum 
a fost cea de marți seară, 
reprezintă o performanță cu 
totul remarcabilă.

CUM SE VA JUCA 
IN CONTINUARE

Răspunzînd curiozității jus
tificate a amatorilor de bas
chet, doritori să afle cum vor 
juca, în continuare, cele opt 
echipe calificate în sferturile 
de finală ale Cupei campioni
lor europeni, precizăm urmă-

(Continuare tn pag o 4 a)

Citiți în pag. a 3-a un 
interesant reportaj despre 
preocupările actuale și 
din lunile următoare ale 
F. R. Fotbal

Un nou coș înscris de Novac (asistat de Brza- 
kov), din nou bun realizator, dar mai cu sea

mă excepțional recuperator.

ASTĂZI, iN DIVIZIA A, LA FOTBAL

SOLEMNITATEA CONFERIRII
UNOR ORDINE Șl MEDALII

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI I.E.F.S.
La Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România a avut loc, 
miercuri la amiază, solemnitatea con
feririi de ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unor ca
dre didactice și salariați de la Insti
tutul de Educație Fizică și Sport din 
București, pentru merite deosebite in 
muncă cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea IEFS.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Traian Pop. adjunct al 
ministrului educației și învătămin- 
tului.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul Emil 
Bodnaraș, a felicitat colectivul insti
tutului considerat printre cele mai

vechi de pe continent subliniind pre
țuirea pe care conducerea de partid 
și de stat o acordă acestui așezămint 
de învățămînt superior, ca una din 
instituțiile sociale cu un rol de o 
deosebită valoare urtndu-i noi suc
cese în viitor.

In numele celor decorați, prof. univ. 
Leon Teodorescu. rectorul institutu
lui, a exprimat profunda recunoștin
ță pentru înalta apreciere a activi
tății cadrelor didactice și studenților 
angajamentul întregului colectiv de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
realiza sarcinile ce îi revin în lu
mina hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale a P.C.R., pre
cum și a mesajului trimis de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
sărbătoririi semicentenarului IEFS, 
privind formarea de cadre supe
rior calificate.

(Agerpres)

SFÎRȘIT DE STAGIUNE

In campionatul trecut, portarul constănțean Popa a făcut o partidă excepțională în Capitală, împotriva dina
moviștilor care au atacat tot timpul meciului, dar n-au reușit să înscrie. Se va repeta și astăzi istoria, pe 
același stadion?... Foto t Vasile BAGEAC

PREGĂTIRI ASIDUE PENTRU GALA DE LA CIRCUL DE STAT

Gabriel POMETCU-Philippe MONGO «»«•)
CAPUL DE AFIȘ AL PROGRAMULUI

în programul galei de duminică 
dimineața, de la Circul de Stat (în- 
cepînd de la ora 10), figurează ur
mătoarele meciuri: Alexandru Tu
rei — Petre Ganea, Constantin 
Gruiescu — Traian Cerchia, Dinu

tîlnire de box dintre reprezentati
vele României și Poloniei. In aceas
tă situație, organizatorii, care au 
făcut pregătiri intense în vederea 
evenimentului respectiv, au hotărît 
ca la Circul de Stat să se dispute

Asistafi de antrenorul Marin Diaconescu luptă la mănuși C. Gruiescu 
și Al. Turei. Foto : Drago? NEAGU
Condurat — Mircea Toni, Gabriel 
Pometcu — Philippe Mongo (Con
go), Simion Cuțov — Gheorghe Cio
chină, Alexandru Popa — Ion Ho- 
doșan, Dumitru Mihalcea — Con
stantin Ghiță și alte 3 meciuri în 
deschidere.

Din programul galei se distinge 
în primul rînd meciul dintre cam
pionul român al categoriei pană, 
Gabriel Pometcu și tinărul student 
congolez de la Craiova, Philippe 
Mongo, care are la activ două sen
zaționale victorii asupra lui Pavel 
Nedelcea și Octavian Amăzăroaie.

Din motive obiective, după cum 
se știe, a fost amînată dubla în-

o partidă între membri ai loturilor 
A și B ale țării noastre.

Aflați la complexul sportiv „23 
August" pugiliștii noștri fruntași 
lucrează de zor sub supravegherea 
antrenorilor emeriți Ion Popa și 
Constantin Nour, secondați de Du
mitru Ion și Marin Diaconescu.

I-am vizitat într-o dimineață cînd 
antrenamentul era în plină desfă
șurare. Maeștrii Nour și Popa su
pravegheau lupta pe perechi a spor
tivilor. In timp ce la fiecare re
priză partenerii se schimbau, doar 
Paul Dobrescu și Simion Cuțov 
au rămas în aceeași formație vreo 
7—8 reprize, ceea ce l-a determinat 
pe maestrul Nour să exclame : „Voi

aveți de gînd să vă bateți pînă la 
gala de duminică

Intr-un colț al sălii, antrenorul 
Marin Diaconescu i-a repartizat 
lui Turei, pentru lupta la mănuși, 
pe vicecampionul olimpic Ion Ale- 
xe. Minusculul boxer are permisiu
nea de a lovi din toate puterile. 
Greul nostru, chiar dacă recepțio
nează directele și croșeele, zîmbește 
înțelegător. Turei nu se lasă și ata
că în permanență. Degeaba, dife
rența de greutate își spune cuvîn- 
tul. Al doilea partener al lui Turei 
este tot un greu : Anghel lancu. 
SemimuscE zîmbește și începe o 
nouă cursă de urmărire. Pînă la 
gongul inaugural al galei de dumi
nică dimineața au mai rămas pu
ține ore și boxerii știu acest lucru...

Paul IOVAN

ASTĂZI, prima scenă a fotbalu
lui autohton își încheie stagiunea. 
Astăzi, suporterii se despart, pen
tru destulă vreme, de micii lor 
idoli mari, cei de toate etapele. Și 
ultima rundă a turului prezintă su
ficiente puncte de atracție și, pro
babil, ocazii de aplauze, ca la orice 
cădere a cortinei.

Astăzi, în 90 de minute de luptă 
și speranță, pe opt stadioane se vor 
căuta atîtea răspunsuri, din vîrful 
piramidei pînă în „zona chinurilor", 
nedorită de nimeni. Steaua sau Di
namo, aceasta este versiunea ham- 
letiană a titlului de toamnă. Steaua 
a urcat sub Tîmpa, unde, Valentin 
Stănescu, fostul antrenor al „stega
rilor", va încerca să obțină cu 
linia sa de atac cea mai productivă 
în cele 14 etape de pînă acum — 
măcar remiza care i-ar scuti pe mi
litari de orice grijă. Adamache și 
Pescaru știu, însă, că au fost cîndva 
lideri, că n-au mai savurat o victo
rie de atîta vreme, și, normal, vor 
face totul pentru a mai escalada 
verticala dură a clasamentului. In

derby-ul acesta televizat care, ca 
orice meci, pornește de la 0—0, cele 
două linii de asalt vor semna ver-

Mircea M. IONESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI 
DE AZI

l. STEAUA 14 7 4 3 25—12 18
2. Dinamo 14 7 3 4 21—15 17
3. S.C. Bacău 14 7 3 4 18—16 17
4. „U“ Craiova 14 5 6 3 22—18 16
5. Petrolul 14 6 4 4 12—10 16
6. C.F.R. Cluj 14 6 4 4 15—13 16
7. Jiu] 14 7 2 5 19—19 16
8. Steagul roșu 14 5 3 6 16— 9 13
9. F.C. Argeș 14 5 3 6 21—16 13

10. Rapid 14 4 5 5 12—10 13
11. U.T.A. 14 4 5 5 16—16 13
12. A.S. Armata 14 6 1 7 20—24 13
13. Farul 14 5 3 6 9—14 13
14. „U" Cluj 14 5 2 7 14—26 12
15. C.S.M. Reșița 14 2 6 6 12—20 10
16. Sportul stud. 14 2 4 8 14—28 8

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE

STEAGUL ROȘU
C.S.M. REȘIȚA
U.T.A.
C.F.R. CLUJ 
JIUL 
PETROLUL 
RAPID 
DINAMO

— STEAUA
— F. C. ARGEȘ
— „U" CLUJ
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— SPORTUL STUDENȚESC
— A.S.A. TG. MURES
— S.C. BACĂU (stadionul Republicii)
— FARUL (stadionul Dinamo)

Toate partidele vor începe la ora 14.

DE ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA:

VALOROASE ECHIPE DE CLUB EUROPENE

Incepînd de astă-seară, piscina 
acoperită de la Floreasca va găzdui 
timp de trei zile un interesant tur
neu internațional de polo în care 
vor evolua — alături de formația 
de tineret a clubului Dinamo Bucu
rești — trei echipe redutabile, bi
ne cotate în ierarhia celor mai 
bune team-uri de pe continent. Es
te vorba de DINAMO MOSCOVA, 
clasată pe locul secund în recent 
încheiatul campionat unional, îna
intea finalistei în C.C.E., T.S.K.A. 
Moscova, DYNAMO MAGDEBURG, 
bine cunoscută publicului bucureș-

tean din evoluțiile sale anterioare 
în capitala României, și de „7“-le 
dinamoviștilor bucureșteni, finalist 
în ultima ediție a „Cupei campio
nilor europeni".

întrecerile se anunță extrem de 
interesante și echilibrate. In for
mația din Magdeburg evoluează ma
joritatea componenților reprezenta
tivei R. D. Germane, iar echipa 
moscovită, de două ori finalistă în 
„C.C.E.", are în frunte pe interna
ționalii Barkalov și Msveniradze, 
alături de Grigorovski, Kartasev și 
alți poloiști de valoare din Uniunea

Sovietică. Jocurile se vor desfășura 
zilnic, de la ora 18, după următorul 
program i

ASTĂZI i Dinamo București — 
Dinamo București (tineret) și Dina
mo Moscova — Dynamo Magde
burg ;

VINERI i Dinamo Moscova — Di
namo București (tineret) și Dinamo 
București — Dynamo Magdeburg ;

SÎMBATA i Dynamo Magdeburg 
— Dinamo București (tineret) și Di
namo București — Dinamo Mos
cova.

A
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DEZBATEREA PRIVIND AMPLITUDINEA Șl EFICIENȚA REZERVORULUI Vizitind bazele sportive din Sf. Gheorghe CÎȚIVA PROFESORI DIN BACĂU
DE PERFORMERI Al ATLETISMULUI ROMÂNESC OARE ZĂPADA VA ACOPERI SI ABSENTELE LOR NEMOTIVATE

A >

PRODUCȚIA UNITĂȚILOR ATLETICE ȘCOLARI PETELE NEGLIJENTEI ?
DI PERFORMANȚA NU NI POATI MULȚUMI• a»

.afirmă GABRIEL BADESCU, directorul Liceului Central Experimental de Atletism din Cimpulung

întrebările anchetei noastre 
sint :

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

2. Care trebuie să fie aria 
de selecție ?

3. Reprezintă actualul sistem 
de normare a activității profe
sorilor în domeniul performan- 
eî un etalon real al munci: 
lor ?

în cadrul dezbaterii privind am
plitudinea și eficiența rezervorului 
de performeri al atletismului româ
nesc, publicăm astăzi opinii’le pro
fesorului GABRIEL BADESCU, di
rectorul Liceului Central Experi
mental de Atletism din Cimpulung 
Muscel, unitate „unicat" în sportul 
școlar din România.

INu am să mă 
ducția" din 
Școlii sportive 

din ' București. Aș 
neralizez, subliniind 
SAMBLU nrodneția

refer 
acest

de 
vrea 
că 

de

la „pro- 
an a 

atletism 
să ge- 

IN AN- 
perfor- 

meri a sistemului unităților atle
tice școlare nu ne poate mulțumi. 
Și nu face excepție nici Liceul din 
Cimpulung. Am încercat să des
prind cîteva cauze care stau la 
baza lipsei de eficiență a multor 
unități atletice școlare de perfor
manță. Astfel, nu constituie pentru 
nimeni un secret faotul că multe 
din aceste unităti nu ființează chiar 
de la începutul activității lor pe 
baze organizatorice și materiale co
respunzătoare ; multe din cadrele 
didactice care activează în aceste 
școli nu au o experiență suficientă, 
altele — aspect mult mai grav — 
nu au 
serie, 
precis 
școlile
se face selecția. Toate unitățile șco
lare (școli generale, licee) vor să 
facă atletism de performanță și 
nu-i mai trimit pe elevii cei mai 
talentați spre jmitățile specializata.

în sfîrșit, nu toate elementele de 
valoare ridicate din unitățile șco
lare ale atletismului sînt urmărite 
după „absolvire", pierzîndu-se în 
acest fel talente certe.

Am reușit să eliminăm multe din 
aceste neajunsuri la Liceul Central 
Experimental de atletism din 
Cimpulung. Această formă de orga
nizare mi se pare, din mai multe 
motive, cea 
randamentul 
mult de 
tismului 
judicios 
vului —
— avem
nui număr mai mare de antrena
mente, asigurînd astfel un volum 
sporit de lucru. Menționez că din 
luna octombrie a acestui an majo
ritatea elevilor noștri fac două an
trenamente pe zi. Vreau să subli
niez, de asemenea, că, datorită în
țelegerii și sprijinului tuturor ca
drelor didactice ale liceului, reușim 
să asigurăm o bună pregătire de 
cultură generală în condițiile unei 
activități specifice.

2 Selecția este o problemă 
de bază a atletismului. Ea 
ne poate aduce mai repe- 

roadele pe care le aștep- 
sau ne poate face să

mai. bună, deoarece 
se apropie cel mai 

cerințele actuale ale atle- 
internațional. Organizînd 
bugetul de timp al ele- 
liceul dispune de internat 
posibilitatea efectuării u-

de
tăm
lucrăm „în gol". Aș dori să subli-

niez, în legătură cu problema selec
ției, o inițiativă a inspectoratului 
școlar județean Argeș, care a al
cătuit un plan de măsuri pentru 
dezvoltarea atletismului în acest ju
deț. Una din măsuri prevede ca la 
cercul pedagogic al profesorilor de 
educație fizică din județ, care va 
avea loc in vacanța de primăvară 
la sediul liceului nostru, toți pro
fesorii să vină insoțiți de cei mai 
buni elevi — atleți din clasele V— 
VIII. Fiind 
a activității 
duce tot ce 
desigur, și
lor să fie competitiv — iar noi ne 
lărgim practic aria de selecție la 
întreg județul. în sfîrșit, tot în le
gătură cu selecția, ar fi bine, cred, 
ca Ministerul Educației și învăță- 
mîntului să creeze, în cîteva orașe, 
școli generale cu profil de atletism 
care să aibă rolul de pepiniere pen
tru unitățile școlare de performanță.

3 Nu știu dacă actualul sis
tem de normare a 
vității profesorilor în

meniul performanței reprezintă un 
etalon real al muncii lor. Nu 
știu nici dacă se va putea găsi 
unul mai bun. Nici un sistem de 
normare nu va reuși, însă, să in
sufle pasiunea pentru atletism acolo 
unde ea nu există.

vorba de o apreciere 
personale, fiecare va a- 
are mai bun — făcind, 
eforturi ca „produsul"

Poposind într-o dimineață de 
noiembrie la Sf. Gheorghe, am 
făcut excepție de la regulă Și oco
lind asociațiile și cluburile am dat 
o raită pe la bazele sportive ale 
orașului. Am descoperit cu acest 
prilej un șantier pe care se înal
ță edificiul unei săli de sport. Aici 
a fost, pînă nu de mult, un teren 
viran. EI a dispărut din peisajul 
orașului spre bucuria localnicilor, 
care vor beneficia, în viitorul a- 
propiat, de o modernă sală a 
sporturilor, cu o capacitate de 
800 de locuri și prevăzută cu de
pendințele necesare. Proiectul a 
luat acum contur de beton._ sticlă 
și oțel, construcția ajungînd în sta
diul final. Beneficiarul și numero
șii amatori de sport așteaptă, cu 
justificată nerăbdare, inaugurarea 
acestei săli care va rezolva multe 
din necesitățile actuale ale proce
sului de instruire și, în același 
timp, va contribui Ia diversificarea 
activității competiționale județene.

peze pe unde pot. Cerînd explica
ții, ni s-a răspuns că există lîngă 
arenă două încăperi care ar putea 
fi transformate în vestiare. Dar, 
repetatele demersuri făcute pe 
lingă Consiliul popular local, nu 
au avut nici un efect. Păcat I

UN STADION IN PARAGINĂ

acti- 
do-

UNDE SE ECHIPEAZĂ 
JUCĂTORII ?

lo- 
po 

lemai multe pasiuni 
campionatul .județean, 

competiții sînt 
arena cu patm 

reamenajată 
arată

de 
acum a- 

nevăruiți, 
de lansa- 
popicelor

După cîte ne-am dat seama, 
calnicii sînt mari amatori de 
pice. Cele 
stârnește 
Meciurile acestei
programate pe 
piste ,.Kolța“, 
cîțiva ani. Cum 
ceasta sală ? Pereții sînt 
pistele prăfuite, scîndura 
re deteriorată, lăcașul
defect. Ceea ce ne-a surprins mai 
mult, a fost inexistența unui vestiar 
și a celorlalte instalații sanitare, 
jucătorii fiind nevoiți să se echi-

La Bacău au fost organizate 
competiții la diferite ramuri de 
sport, adresate elevilor din șco
lile generale. Concepute în sis
tem divizie, aceste întreceri asi
gură copiilor . care nu sînt cu
prinși în competițiile de nivel 
republican, o participare conti
nuă și relativ numeroasă la ac
tivitatea sportivă. Inițiativele 
sînt cu atît mai demne de sem
nalat cu cît au și un grad spo
rit de eficacitate. Ele constituie, 
în același timp, tot atîtea ocazii 
de depistare a elementelor de 
perspectivă. Așa că, reuniunile 
de pe terenurile de sport băcă
uane reprezintă evenimente aș
teptate. cu mare interes de către 
pionieri și școlari. Cu acest pri
lej, înșiși profesorii de sport din 
oraș își pot etala calitățile de 
antrenori și pedagogi, își pot 
proba pasiunea, puterea și capa
citatea de muncă.

Dar iată că, în rîndul acestor 
cadre didactice, mai sînt și ex
cepții. Excepții care umbresc Și 
munca altor colegi de breaslă, 

reușite 
reper- 

educa- 
și ca 

cîteva

în voie cine vrea si cine nu

află în mîna unor oameni
Am

nasiune pentru această me- 
Nu există un regulament 
privind colaborarea dintre 
sportive și școlile de unde

VOINȚA CONSTANȚA

LANSEAZĂ PREA MULT ÎN... GOL

• Doi dintre cei mai valo- 
patinatori artistici. Elenaroși _____

Moiș și Gyorgy Fazekaș au pă
răsit Capitala cu destinația Za
greb, unde vor participa între 
14—17 decembrie la un intere
sant concurs internațional. Re
prezentanții țării noastre vor 
fi conduși de antrenorul Radu 
Ionian, iar Vera Kurceac va 
face parte din juriul de arbitri.

PATINAJ ACTUALITĂȚI

Patinatorii artistici și de vi
teză au in față un bogat pro
gram competițional. Iată între
cerile la care vor participa în 
cursul lunii decembrie.

rii de vîrstă, 
nuite.

cu patine obiș-

Decembrie" va 
sezon competițio-

• „Cupa 30 
inaugura noul 
nai de viteză. întrecerile aces
tui concurs, deschis juniorilor 
și seniorilor, vor avea Inc pe 
pista naturală a lacului Ciucaș 
din Tușnad, in zilele de 26 și 
27 decembrie.

Este bine cunoscut faptul câ pe 
arena Cetatea din Giurgiu trebuie 
să știi să joci popice, pentru a ob
ține rezultate remarcabile. Jucătoa
rele pregătite temeinic din toate 
punctele de vedere stăpînesc pistele 
de aici, realizînd cifre superioare, 
în schimb particularitățile sălii ac
centuează evoluția slabă a sporti
velor aflate, dintr-un motiv sau 
altul, în eclipsă de formă.

Așa s-au petrecut lucrurile și cu 
echipa Voința Constanța, care de 
mai multă vreme nu-și regăsește 
cadența. Gustînd din amărăciunea 
înfrângerii în ultimele două etape, 
dintre care un meci susținut acasă, 
constănțencele au arătat sâmbăta 
trecută la Giurgiu lipsuri de natură 
să pună serios pe gînduri, atît pe 
jucătoare cît și conducerea tehnică 
a secției.

Preluând echipa fără nici o re
zervă capabilă să înlocuiască titula
rele, antrenoarea Ecaterina Antono- 
vici luptă cu mentalitatea dăună
toare a unor jucătoare, care con
sideră că nu mai au nimic de învă
țat. în pofida străduințelor depuse 
de conducerea tehnică de a «e crea 
un climat sănătos de muncă, se 
observă cam aceleași deficiențe 
care au dus ani de zile Voința Con
stanța la un pas de retrogradare. 
Actele de vedetism, insuficienta 
condiție fizică, participarea forma
lă la antrenamente, absența spiri
tului de echipă, iată numai cîteva 
din cauzele pentru care această 
formație continuă să nu dea un 
randament la nivelul posibilităților 
ei reale. Iar sîmbătă, constănțencele 
s-au comportat ca niște începătoare, 
lansînd bila cu o imprecizie ener
vantă. Pentru a întări această afir
mație este suficient să arătăm că 
ele au tras de 49 de ori în... gol, 
ceea ce înseamnă o medie de 8,1 
lovituri ratate ! Extrem de mult 
pentru o echipă divizionară.

0 ARENA STA NEFOLOSITA...
Peste 120 000 de lei, pe lingă 

munca patriotică depusă la efec
tuarea unor lucrări, s-au cheltuit 
pentru reamenajarea arenei cu 
patru piste, aparținînd fabricii de 
zahăr din Giurgiu. Toată lumea 
credea că avînd la dispoziție o 
astfel, de sală, cu vestiare și în
călzire centrală, activitatea com- 
petițională, va fi impulsionată, 
iar echipa masculină de popice 
se va număra printre principa
lele pretendente la un loc în cam
pionatul divizionar. Am spus se 
credea, pentru că formația mas
culină nu numai că nu a pro
gresat, dar e mutată de la o aso
ciație la alta, (acum este transfe
rată la Voința), din lipsă de... 
condiții de pregătire, în timp ce 
arena menționată stă încuiată de 
luni de zile.

Din cîte am dedus din discu
țiile purtate cu tov. Alexandru 
Pană, președintele _ — -------
Giurgiu, principala vinovată pen
tru neutillzarea acestei baze spor
tive, pe care multe orașe ar dori 
să o aibă, se face conducerea a- 
șociației Olimpia, care nu vede 
în fața ochilor decît... echipa de 
fotbal. Și cînd te gîndești câ fot
baliștii se află la periferia clasa
mentului seriei a V-a din cam
pionatul diviziei C. în acest timp 
popîcăria rămîne nefolosită, deși 
numeroși tineri și vîrstnici de la 
fabrica de zahăr ar fi dornici 
să-și dispute întîietatea în diferi
te concursuri amicale.

I. TRAIAN

C.M.E.F.S

Campionul țării Gyărgy Fazekaș — la antre- 
nament Foto t V. BAGE AC

• Manifestările prilejuite de 
sărbătorirea semicentenarului 
federației române de speciali
tate continuă la Timișoara in 
ziua de 19 decembrie, cînd se 
»a desfășura aici o demonstra
ție de amploare. își vor da 
concursul o serie dintre cei 
mai apreciafi artiști ai gheții 
din țara noastră. In aceeași 
suită de manifestări se înscrie 
și spectacolul programat in 
ziua de 24 decembrie pe pati
noarul artificial din Galati.

• Comisia de specialitate a 
C.M.E.F.S. București va orga
niza in ziua de 24 decembrie, 
la patinoarul Floreasca. un con
curs popular de viteză rezervat 
copiilor. Aceștia se pot prezen
ta. în cadrul diferitelor catego-

• După cum am mai anun
țat. viteziștii vor beneficia anul 
acesta de o pistă de dimensi
uni olimpice, amenajată pe la
cul Ciucaș din Tușnad. Sîntem 
informați că, în aceste zile, se 
fac ultimele lucrări de săpături 
pentru a mări suprafața lacu
lui care. Ia începutul săptămî- 
nii viitoare urmează să fie um
plut cu apă.

Antrenorii bucureșteni de 
patinaj viteză au organizat du
minică un concurs de verifi
care pe gheața artificială de la 
Floreasca. în program au figu
rat probe (un anumit număr 
de ture) pentru toate catego
riile de participant! pînă la vir
ata de 16 ani. Au arătat o bună 
dispoziție și o formă corespun
zătoare actualului stadiu de 
pregătire: Marcela Duță, Vio- 
rela Scurtu (Școala sportivă 
nr. 2), Gabriel Țintea, Marian 
Modoran (Constructorul), Radu 
loniță și Răzvan Dimitriu (Clu
bul sportiv școlar).

Drumul nostru a mai trecut și 
altădată pe la stadionul .23 August" 
și mereu ne-am dat seama că... 
îmbătrînește înainte de vreme De 
data aceasta a fost de nerecu
noscut: gazonul e pe cale de dispa
riție; plasa protectoare a terenului 
de joc este ruptă ; ceasul de. la ta
bela de marcaj. defect; pista de 
atletism fără suficientă zgură ; în 
spatele unei porți se află grămezi 
de pămînt pe care au crescut bu
ruieni ; tribunele, deteriorate, gar
dul împrejmuitor a dispărut de pe 
mai multe porțiuni. Pe stadion in
tră
vrea. Văzînd starea jalnică în care 
se află cea mai mare bază sporti
vă a orașului, ne-am dat seama că 
ea se
lipsiți de spirit gospodăresc, 
crezut că dacă stadionul a fost dat 
în îngrijirea Uzinei textile Oltul 
(care posedă cea mai mare asocia
ție sportivă din localitate), el va 
avea garanția unej întrețineri co
respunzătoare așa încît să poată 
găzdui în condiții normale atît 
activitatea membrilor din propria 
sa asociație, cît și alte concursuri de 
nivel județean și chiar republican.

Ce se poate face pentru această 
bază ? Credem că asociația sporti
vă Oltul are datoria să-și mobili
zeze membrii pentru a efectua re
parațiile ce se impun, prin muncă 
patriotică și utilizînd de toate re
sursele locale. Pentru că stadionul 
folosește, de fapt, întregii mișcări 
sportive din oraș alături de iubi
torii de sport de la Uzina textilă 
Oltul vor trebui să pună umărul 
și ceilalți tineri din Sf. Gheorghe. 
C.J.E.F.S. Covasna ar putea să în
ceapă să-j impulsioneze în această 
direcție, 
amatori 
calitate.

pe 
de

tinerii și vîrstnicii 
exercițiu fizic din lo

Traian IOAN1ȚESCU

t HANDBAL i

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII

UN INTERESANT PROGRAM COMPETIȚIONAL ÎN CAPITALĂ

Ne vizitează echipa Sparta Praga

Contramandarea în ultimul mo
ment a celor două partide dintre 
selecționatele României și Poloniei 
nu va lăsa fără un program compe
tițional hocheistic pe iubitorii a- 
cestui sport. Dorind să asigure și 
membrilor lotului reprezentativ o 
activitate de pregătire și o verifi
care utilă în vederea altor mari în
treceri internaționale prevăzute la 
începutul anului viitor, forul de 
specialitate a luat, în mod operativ, 
măsura de a programa pe pati
noarul „23 August" cîteva partide 
cu participarea a trei selecționate 
ale țării A, B și juniori, la care 
se va adăuga, la începutul săptă- 
mînii viitoare, redutabila echipă de 
divizia A din 
CKD Praga.

După cum 
lecționați în 
zentative nu 
antrenamente în absența partidelor

Cehoslovacia, SPARTA

se vede hocheiștii se- 
aceste echipe repre- 

se vor rezuma doar la

cu jucătorii polonezi și chiar dacă 
dificultatea confruntărilor nu va fi 
aceeași, totuși cele cîteva partide 
programate sîmbătă și duminică în 
Capitală vor putea edifica mai bine 
pe antrenorii primei garnituri, ca și 
pe cei de la lotul de juniori, asu
pra formei componenților loturilor 
respective, asupra stadiului de pre
gătire atins de ei.

Dar iată programul acestor par
tide ca și componența celor două 
formații de seniori ale țării : S1M- 
BATA DE LA ORA 18 : România A 
— România B. duminică de la 
ora 9 revanșa acestei partide, iar 
luni urmind să se dispute (la ora 
10) un meci de verificare între pri
ma garnitură a țării și lotul de 
juniori. în continuare, marți și 
miercuri, in ambele zile de ia ora 
18.30, selecționata României va juca 
împotriva echipei cehoslovace Sparta 
CKD Praga.

în vederea primelor partide, an
trenorii lotului A, M. Flamaropol 
și Ion Tiron au stabilit următoa
rele echipe : ROMANIA A : Dumi- 
traș, 
niță, 
Pană, 
ghiu, 
descu. Mihăilescu (atacanți) ;

Morar (portari), Varga, Io- 
Fl. Sgincă, Țone (fundași), 
Gh. Huțanu, Bandaș, Gheor- 

Bașa, Stefanov, Malihin, Bol- 
..........  ___ ,1, ; RO

MANIA B : Netedu, Iordan (por
tari), Făgăraș, Scheau, Gh. Florian, 
Florescu (fundași), Costea, Tureanu, 
Axinte, Herghelegiu, Moroșan, Ke- 
menssi. Fodorea, Popa, Vlad (a- 
tacanți).

CONSFĂTUIREA ANUALĂ

A ANTRENORILOR

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI LA PARAȘUTISM
AERONAUTICĂ

în urma rezultatelor obținute de-a 
lungul activității lor au fost dis
tinși cu titlul de „Maestru al spor
tului", la propunerea biroului Fe
derației Aeronautice Române, ur
mătorii sportivi parașutiști : Florica 
Uță (Aeroclubul „Aurel Vlaicu" — 
București), Elena Pușcașu (Aero
clubul „Moldova" — Iași), Leonida

Victoria (Aeroclubul _G. Bânciu- 
lescu" — Ploiești), Grigore Basalic 
(C. S. „Oțelul Galați"), Petre Boboc 
(Aeroclubul „Aurel Vlaicu" — 
București), Iancu Ceapă (C. S. „Oțe
lul Galați"), Nicolae Bucurenciu 
(Aeroclubul „Mircea Zori’eanu" — 
Brașov), Vasile Stan (Aeroclubul 
„G. Bănci ulescu" — Ploiești). Au
rică Vornicescu (C. S. „Oțelul 
Galați").

Începînd de astăzi și pînă sîm
bătă, cei mai buni antrenori de 
lupte din Capitală și din 
participa la consfătuirea 
anuală. Cu acest prilej se 
liza activitatea din acest 
cipalele aspecte de la Jocurile O- 
limpice și obiectivele pentru noul 
ciclu olimpic. Consfătuirea are loc 
la clubul Progresul din str. Dr. 
Staicovici.

țară vor 
metodică 
vor ana- 
an, prin-

1 IMINS CCI MAI BIS

Sezonul hipic s-a încheiat. în ultimele 
reuniuni, care, din cauza vremii nefa
vorabile nu mal puteau permite reali
zarea unor recorduri notabile șl Imp’.:- 
cit, salturi spectaculoase de valori !n 
ierarhia diverșilor cai din generațiile 
respective, atenția iubitorilor curselor 
de cai s-a concentrat — cu o pasiune 
total deosebită față de edițiile prece
dente — asupra situației din clasamen
tele profesioniștilor. Impulsia a prove
nit de la faptul că titlul de campion al 
driverllor, acordă posesorului perspec
tive de a participa la campionatul eu
ropean de la Hilversum (Olanda) și 
Recklinghausen (R.F.G.) și, mai departe, 
în eventualitatea unei comportări deo
sebite, la campionatul mondial progra
mat pe diferite cîmpuri de curse ame
ricane. Lupta deosebită care s-a purtat 
de-a lungul a 304 alergări ale sezonuiui. 
între Gheorghe Tănase și Traian Mateu 
— aflat de data aceasta la apogeul În
delungatei sale cariere de antrenor și 
driver — a fost intr-adevăr pasionantă. 
A lipsit, nefiresc, din această bătălie, 
Mircea Ștefănescu, primul reprezentant 
al școlii românești de drlveri care a 
participat la competiția Internațională 
sus citată. Scuzele lui au la bază — 
intr-un procent față de care nu răml- 
nem insensibili — cauze obiective. Le 
vom menționa într-un viitor articol.

Lupta care i-a dat pentru adjudecarea 
titlului — căruia Centrul republican de 
creșterea și calificarea cailor de rasa, 
nu i-a acordat niciodată o importanță 
oficială, ci numai presa (T) — a obți
nut abia in acest an galoanele sportive 
necesare. Iar pentru anumiți specta- 
tort. certați cu etica, trebuie să preci
zăm că un antrenor și driver, Adică 
omul care pune In valoare calitățile 
native ale unui cal de curse aflat in 
slujba performanței sportive — cu țel 
unic ameliorarea rasei cailor — nu tre
buie privit numai ca un obiect de invec
tive jignitoare atunci cînd pierde o 
cursă, indiferent de implicațiile ei ma
teriale. El este în primul rind un om 
al muncii, ca orișicine, din indiferent 
ce domeniu de activitate, care se stră
duiește — cu calitățile și defectele sale 
— să aducă prin exercitarea profesiunii 
lui, o contribuție la opera de propășire 
a țării. Titlul i-a revenit celui mai bun 
dintre el. Iui Gheorghe Tănase ! Cre
dem că sîntem în asentimentul tuturor 
cititorilor rubricii noastre dacă conchi
dem aceste rînduri, cu afirmația că, 
peste hotare, ne va reprezenta un spe
cialist cu multă experiență.

Niddy DUMITRESCU

munca altor 
care diminuează și niște 
de organizare și care au 
eusiuni nedorite asupra 
ției elevilor, ca oameni 
sportivi. Asupra acestor 
cazuri ne vom opri, considerind 
că ele micșorează mult eficiența 
și contravin însăși rațiunii de a 
fi a acestor competiții.

...Nu știm cum de s-a putut 
hotărî Elena Birlescu, profesoa
ră la Școala generală nr. 1, 
să-și retragă de pe teren echipa 
de handbal în timpul meciului 
cu reprezentativa Școlii generale 
nr. 6. Cauza acestui act rar în
tâlnit a fost decizia arbitrului 
de a acorda un gol împotriva 
elevelor sale ...

...Meci programat în. cadrul 
campionatului municipal de mi- 
nifotbal între școlile . generale 
nr. 8 și nr. 5. Dar, una dintre 
echipe (eea a școlii nr. 8) nu

s-a prezentat la joc pierzînd cu 
0—3. A fost un forfait... preme
ditat. nu de sportivi, cu sigu
ranță, ci de profesorul lor, Mir
cea Ionașcu, care dorea să vadă 
în acea duminică un meci de 
fotbal din cadrul diviziei B... 
Așa că, la ora 11 — ora dispu
tării întîlnirii 
Mircea Ionașcu se afla în tribu
na stadionului pe care se juca 
partida Științei Bacău cu F. C. 
Galați.

Poate că 
accidentale 
considerăm 
fi, totuși, de acord cu asemenea 
procedee. Și poate că nu ne-am 
fi ocupat de ele. Dar „începu
tul e greu, că restul vine de la 
sine..." Și cea mai grăitoare pil
dă a acestui proverb, dusă pînă 
la... absentarea de la toate me
ciurile (cel puțin pînă la data 
cînd am primit informațiile) îl 
constituie profesorul Virgil Mo- 
șescu. El este unicul — cu 
atît mai grav ! — care n-a bine
voit să-și alinieze cele două 
echipe, de băieți și de fefe, la 
startul unei competiții (Cupa 
pionierilor) adresată și onorată 
de către marea majoritate a 
profesorilor din Bacău. Inspec
toratul județean școlar nu se în
treabă, oare, pentru ce semnează 
Virgil Moșescu statul de salarii? 
Căci se vede bine că acestuia 
nu-i place să trăiască, alături 
de elevii săi, emoțiile de pe te- 1 
renul de sport sau să-și facăv 
meseria pentru care a fost pre
gătit cu atîtea eforturi...

Regretăm că trebuie să ne 
ocupăm de cazurile relatate mai 
sus, în loc să lăudăm acțiunile 
care merită de fapt, din plin, 
acest lucru. O vom face, însă 
cu prima ocazie, atunci cînd nu 
vom mai fi în situația de a în
registra forfaituri ca ale celor 
trei profesori.

Radu TIMOFTE

elevilor săi

cele două cazuri sînt 
dar chiar dacă le 
ca atare, nu putem

Curs de perfecționare pentru aeromodeliști

rtMODELISM
Între 22 și 28 decembrie va avea 

loc, la Oradea, sub conducerea an
trenorilor George Craioveanu și An
ton Nagy un curs de perfecțio
nare în pilotarea și punerea la 
punct a construcțiilor de aeromo- 
dele. Programul cuprinde ore de pi
lotaj, aplicarea noului regulament 
F.A.I., construcția echipamentului 
tehnic modern și adaptarea lui pen
tru aeromodele. Vor fi făcute de
monstrații de zbor captiv, de acro
bație Și viteză pentru acomodarea 
cursanților cu specificul 
probe. La sfîrșitul cursului 
acorda carnete de arbitri

zborul captiv. Paralel, cursanții vor 
fi inițiați în pilotarea aeromodele- 
lor radio-comandă (planoare și 
motor).

în încheiere se va disputa 
concurs școală dotat cu „Cupa 
cristal" oferită de F.R.M.

cu

un 
de

acestor 
se vor 
pentru

La Universitatea Cluj
DOUĂ ECHIPE CU REZULTATE DIAMETRAL OPUSE...

• In ciuda condițiilor identice de pregătire, comportările echipei 
masculine și a celei feminine sînt contradictorii I

După cum se știe, Universitatea 
Cluj are două echipe de handbal : 
cea masculină, participantă cu bune 
rezultate în prima divizie a țării 
și cea feminină, aflată în acest an 
din nou în divizia B și a cărei va
loare nu impresionează pe nimeni. 
Conducerea clubului studențesc clu
jean s-a străduit întotdeauna să 
asigure cele mai bune condiții de 
pregătire ambelor formații. Echipa 
feminină are chiar și acum, în a 
doua divizie, condiții aproape iden
tice cu cele de anul trecut. Echi
pamentul, terenurile, mingile etc., 
nu lipsesc handbalistelor universi
tare. Care să fie atunci cauza care 
face ca rezultatele să rămînă atît 
de diferite de cele ale băieților, 
aproape contradictorii ?

Este adevărat, Iotul echipei femi
nine a Universității este destul de 
restrîns valoric. „La Cluj, ne spu
nea cineva, un sportiv 
la facultate. Exigența 
foarte mult, concurența 
se mai fac excepții în 
calității"... Sîntem perfect de acord, 
dar, ne întrebăm, oare echipa mas
culină nu întîmpină aceleași difi
cultăți în primenirea jucătorilor ? 
Problema anuală a cluburilor stu
dențești, aceea a plecării jucătoa
relor care absolvă facultatea sau 
renunță la sport (în ultimul 
echipa feminină le-a pierdut 
Pepelea. Cerveni, Vidu, Barabaș și, 
de curînd, pe Butan), se poate pune, 
de asemenea. în paralel.

într-o ședință de analiză, ținută 
înaintea returului campionatului 
trecut, antrenorul echipei feminine 
„U“, Tiberiu Rusu, invoca — prin
tre alte motive minore — lipsa, 
uneori, a posibilității efectuării 
pregătirilor în sală. S. Pașcu, vice
președintele clubului, i-a răspuns 
însă că pregătirea fizică, căreia 
handbalistele clujence îi resimțeau 
cel mai mult lipsa, s-ar fi putut 
face și în aer liber... Se spera, to
tuși, la acea dată, că lucrurile se 
vor îmbunătăți. -

intră greu 
a crescut 

e mare, nu 
detrimentul

an, 
pe

Ele nu s-au schimbat însă deloc. 
Echipa a retrogradat din prima di
vizie. Motivul generator care ge
nerează situația diferită a handba
lului feminin față de cel masculin 
la „U“ Cluj își are explicația — 
de fapt — în personalitatea celor 
doi antrenori. Romeo Sotiriu, 
trenorul băieților își dă un i 
mare interes pentru rezolvarea 

. turor problemelor echipei, fie 
de pregătire, de organizare, sau 
oricare alt gen. în pasiunea 
pentru echipa pe care o conduce 
(excelent, de altfel),. R. Sotiriu a 
știut să atragă majoritatea membri
lor secției. Din acest punct de 
dere fetele au rămas, într-un 
pe planul secund.

De cealaltă parte, T. Rusu, 
puțin intransigent, mai lipsit 
personalitate, neperseverent, 
zează adeseori perioade foarte bune 
cu echipa, după care urmează însă 
momente în care antrenamentele au 
un caracter pur formal...

Mircea Damlan, secretarul clubu
lui clujean, spera într-o îmbunătă
țire a muncii specifice la ambele 
team-uri studențești, în creșterea 
valorică a echipei feminine (în pre
zent, pe locul II în Divizia B) și la 
o modificare a opticii membrilor 
secției de handbal. Pînă atunci, 
pînă cînd vom fi nevoiți să fie 
schimbăm opiniile (o vbm face cu 
plăcere), putem însă să conchidem 
astfel : doi antrenori, două stiluri 
de muncă, două echipe diferite...

Dumitru GRAUR

an- 
mai 
tu- 
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de 
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GONG !
• Timp de 4 zile. Sala aporturilor din 

Galați a găzduit întrecerile celei de a 
IV-a ediții a „Centurii Dunării" la box. 
Au fost prezenți sportivi din 27 de clu
buri și asociații din toată țara. De re
marcat că printre cei 140 de combatanți 
s-au numărat campioni naționali de 
juniori și pdgîliști care au reprezentat 
țara în meciuri, internaționale. Iată cîș- 
tigătorii (în ordinea categoriilor), ju
niori mici : I. Lungu (Galați), N. Stoe- 
nescu (Galați). Al. Podgoreanu (Brăila), 
N. Nicoiaev (Galați). Gr, Sasu (Sucea
va), Gh. Lazăr (Medgidia), FI. Ghițâ 
(Craiova). Gh. Rusu (Brăila), S. Hîncu 
(Galați), Gh. Axent'6 (Galati). Juniori 
mari : p. Dragu (Craiova). ,Gh. vrabie 
(Bacău), C. Buruceanu (Craiova). 
Barbu (Galați), N. Movilă (Galați), 
Manea (Buzău), M. Oatu (Bacău), 
Istrate (Galați). D. BUda "(Suceava), 
Dafinoiu (Brăila).

• In prezența a peste 3 500 de spec
tatori s-a desfășurat în Sala sporturilor 
din Galați întîlnirea internațională cfe 
box dintre echipele Stahl (Polonia) și 
Constructorul din localitate. în formația 
poloneză au evoluat și cunoseuții I. 
Kokoszka și V. Wojcik. Cu toate aces
tea, gazdele au obținut o victorie facilă 
la un scor categoric : 9—1. Iată rezulta
tele înregistrate : P. Ganea b.p. M. Wal- 
kovicis, M. Toni b.ab. 2 J. Slemp. O. 
Amăzăroaie b. ab. # I. Kokoszka. I. 
Gheorghe p.p. S. Kocszka. D. Moraru 
b.p. R. Luskczak, Șt. Voicu b. ab. 3.» J. 
Paskal, S. ................ “........................ ..
Florea b.ab.
jocaru b. ab. 2 T. Zabczik, V. Lehăduș 
' , ab. ‘ '

T. SIRIOPOL, coresp. județean
• La Cîmpia Turzii a avut loc sala 

amicală de box dintre formațiile Clu
bului sportiv din localitate și C.S M. 
Sibiu. După dispute interesante, gazdele 
au obținut victoria cu 13—9. Iată rezul
tatele. în ordinea categoriilor 
sînt trecuți localnicii): E. Mocanu 
M. Cernea, St. Popescu m.n. cu ‘' 
șoagă, C. Crișan p.p. C. Băcoan. 
ga m.n. cu D. Negru. V Coteț 
T. Ilioiu, N. Păcuraru p.p. W. 
A. Zoltan b.p. P. Cuțitaru, Fr. 
b. ab. 2 C. Maniț. N. Rusu n.p. A.

P. ȚONEA, coresp.

Al. 
F. 
P. 
C.

Tîrîlă b.ab. 3 V. Wojcik.
3 J. Godkowacki, C. IM-

b. 1 a. Maiek.

(primii 
b.p. 

Al. Bo- 
G. Var- 
m.n. cu 
Stengel, 
Centerl 

Klem.

„CENTURA IAȘULUI“
La Iași va avea loc în zilele de 

14, 15 și 16 decembrie prima edi
ție a „Centurii lașului" la box. 
Consiliul municipal al sindicatelor 
din localitate a invitat la această 
competiție pugiliști din 8 centre : 
Brăila, Galați, Buzău, Tulcea, Bucu
rești, Bacău, Vaslui și Iași.

LUNA CADOURILOR

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
cu sediul

Tineri și 
comunele

în București, str. ing. George Constantinescu nr. 2, Sectorul 2. 
platforma industrială Pipera

RECRUTEAZĂ URGENT
tinere intre 15—18 ani, cu domiciliul stabil în București și 
subordonate pentru calificare la locul de muncă, cu durata 

de 2 ani pentru meseria de

ELECTRONIST
pe timpul școlarizării, ucenicii vor fi salarizați cu :

— 600 lei lună
— 700 lei'lună
— 800 lei/lună 

Inscriereo candidotilor se
ie 20 decembrie 1972, pe ___

— certified de naștere in copie și original ;
— certificat de absolvire a școlii generale :
— fișa copilului pină la 15 ani eliberată de școala ge

nerală. sau certificat medical eliberat de circumscripția 
medico-sanitară la care candidatul este în evidență ;

— buletin de analiza singelui și examen radiclogic-pulmo- 
nor.

Informații suplimentare la telefon 33.67.60, interior 120. Mijloace de 
transport :

— autobuzele 101 și 106
— tramvaiul 16, la capăt

in anul 1
in semestrul I, anul II
in semestrul It, anul II
face zilnic, intre orele 8—14, pinâ la data 
baza următoarelor acte :

Decembrie este prin 
tradiție „Luna Cadouri
lor".

Pentru acest eveniment, 
magazinele cooperativelor 
de consum s-au aprovi
zionat cu mărfuri dintre 
cele mai felurite, frumoa
se și de bună calitate : 
jucării, pulovere și ja
chete, baticuri, fulare,
cordoane, mănuși, poșete, 
cămăși bărbătești din tri
cot și diferite materiale, 
parfumuri și alte artico
le de toaletă, bibelouri, 
podoabe, 
sortiment 
toare de 
de radio 
picup-uri, 
și foto, tacimuri inoxida
bile și multe alte arti
cole care pot constitui 
cadouri deosebit de atră
gătoare.

confecții intr-un 
variat, aspira- 
praf, aparate 
cu tranzistori, 
apaiate de ras

* # *

COOP

ÎNAINTE DE A VA DECIDE CE SA CUMPĂRAȚI, VIZITAT! MAGAZI
NELE COOPERATIVELOR DE CONSUM I (RECOOP)
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-------------------IMPERATIVUL ETAPEI-------------------

TESTUL POTENȚIALULUI REAL
Ultima etapă ! Ultimul gong I Ultima ștachetă I
Pe măsura apropierii de finalul turului se afirmă 

tot mai frecvent că echipele noastre joacă mai bine 
spre sfîrșitul „serialului de 15". Argumentele probea
ză această susținere, care pledează pentru ideea 
că echipele noastre, pe lingă pregătirea tehnică, 
obișnuită, ciștigă în valoare și randament prin in
termediul jocului, devenit o expresie ...superioară a 
antrenamentului. Cu alte cuvinte, se spune că echi
pele noastre au resurse ascunse neexploatate in 
munca de pregătire, resurse care apar, vrind ne- 
vrînd, odată cu integrarea în atmosfera campiona
tului, o'dată cu accentuarea unui ritm de joc re
zultat din asprimea întrecerilor. Exemplul clasic îl 
constituie derby-ul Dinamo—Steaua, a cărui reușită 
este pusă nu doar pe seama valorii intrinsece a 
echipelor, ci în primul rînd pe data disputării jo
cului și pe rivalitatea care naște energii pină atunci 
tăinuite.

Ultimele etape ou marcat un creșcendo. In aceste 
zile de decembrie, argumentul oboselii, care se in
vocă, în general, pentru explicarea unor jocuri moi 
slabe, nu prea are acoperire. Cu foarte puține ex
cepții, jocurile' din ultima treime a turului au fort 
superioare, in general, nivelului de start al întrece' i. 
Se pune, deci, întrebarea firească : p:nă cind se va 
păstra atmosfera de vacanță a verii la starturile cam
pionatelor noastre, fenomen cu implicații precise in 
evoluțiile mai puțin reușite ale echipelor noastre ir, 
cupele europene ?

Ultima etapă poate constitui un interesant test din 
acest punct de vedere. Un final în trombă, care

să nu angajeze doar derby-urile indirecte Steag 
roșu — Steaua și Dinamo — Farul ar putea aduce 
noi probe la dosarul potențialului real al fnttoiiBț 
tilor noștri.

Ce așteptăm de la ultima etapă ?
In primul rind confir—crea ideii că echipe’e noas

tre au resursele recesc'e u*ui campionat -cn-stoo 
— așa cum se disputa în destule ten europene — 
potențial pe cere aspnrea iernilor ,.tc e* '"C ~:e 
de vreme.

EtaDO de astăzi trebu'e să se înscrie în curbe 
crescindo o acestui fine de tur. Lider., Steaua o-e 
obligația de onoare de a demonstra că poete con
duce jocul in compania une eeb ee puternice cum 
este Steagul resu. tZ-cwa ore datora de o oro-o 
ideea liniei sa e de ~ ac mai moc e. care pre
supune o mai ofensivă orie-tc-e ia joc.

Această ultimă etooc. care esteeptă victor e Pe
trolului. Jiului si C.F R.-«dui Cluj, ore - > u-ec 
de o ric’îco slochera e« ge*te s*. în bazo u~- ea;, 
foarte simplu : dacă ocesi* trei ec-ipe. cu loturi c- 
site de nume sc-c-e. reusesc so încheie o toamnă 
rodnică (oe-fu e’e) ricSciud Cocheta Io năit - loar- 
te aorooiate ce cifru de-. e limpede că ech ■ 
pele cu loturi moi bocete si mai dotote ou cc'"-cc' 
mult moi mari oec’t cee -er.'tate din prestația de 
pină acum.

Ultima etooă tree-.'e sc faeze stocr-eto acest, 
sfirșit de cn la o inc *toe c'ecîsă. suscepuo* o. Ic 
rindul e«. de continue eewîorori.

SUCCES !
loan CrtltlLA

SFIRȘIT DE STAGIUNE
(Urmare din pag l)

dictul. Gyorfi sau Pantea. Pes
carii sau Dumitru ?... Aici credem că 
se află cheia rezultatului final. Cu 
gindul la un succes al brașovenilor 
va juca în fief-ul său și fostul li
der Dinamo. Team-ul lui Nunweiller 
pare să nu aibă probleme în fata 
unei formații ce nu-și găsește ti
mona din etapa a VIII-a. Și chiar 
dacă Farul își amintește de ultima 
sa evoluție în Capitală în fata di- 
namoviștilor cînd 90 de minute a 
fost ajutată de Fortuna, e greu de 
crezut că Dinamo, care joacă as
tăzi cu iluzia încoronării de toamnă, 
nu va reuși să ciștige.

Ultima etapă mai ridică o în
trebare interesantă : cine va ocupa 
din această seară și pină la primă
vară fotoliul de plumb cu nr. 15 t 
C.S.M. Reșița (actuala deținătoare) 
sau „U“ Cluj ? Teoretic (și surprin
zător !) clujenii. Pentru că 11-le lui 
Onjsie joacă la Arad, unde U.T.A. 
simte apăsarea mediocrității, iar 
reșițenii, propulsați de draw-ul de 
pe litoral, vor întîlni acasă un F. C. 
Argeș, care fără Dobrin, plecat la 
Madrid, pare o echipă oarecare. 
S-ar putea. însă, ca studenții clu
jeni să obțină pe Mureș remiza ce-i 
va menține pe locul XIV.

Jocuri de iluzii și de perspec
tivă la București (Rapid — S. C. 
Bacău), Cluj (CF.R. — Universi
tatea Craiova) și Petroșani (Jiu! — 
Sportul studențesc). Visează gazdele, 
visează oaspeții. Băcăuanii, care au

AU CÎȘTIGAT „CUPA VINĂTORILOR"
Recent s-a desfășurat ța Timi

șoara un interesant concurs de 
skeet (talere aruncate din turn'. 
„Cupa vinătorilor". organizat de 
Clubul vinătorilor din orașul de pe 
Bega, în colaborare cu F.R.T ș: 
A.J.V.P.S. Timiș. Competiția s-a 
bucurat de participarea fruntașilor 
tirului cu pușca de vînătoare din 
București, Baia Mare și Timișoara. 
S-a concurat Ia proba de 100 ta
lere, în care, taleriștii de la Steaua 
s-au clasat pe primele locuri, atit 
la individual (seniori și juniori), 
cît și pe echipe. ,

Iată clasamentele : SENIORI : 1. 
N. V’lădoiu (Steaua) 86 t. 2. G. 
Pintilie (C.S.O. Baia Mare) 84 t, X 
D. Buduru (Steaua) 79 t, 4. Gh. Sen- 

taMui Sp

învins Rapidul In uit.mele 
campionate la Bueureștu — ™>ri 
pe tradiție, ți — In urnele uto
piei — pe eșead .celor doi i—rf. 
Steaua și Dinamo, ceea ce ar fare 
din echipa lui Dembrovschl o neaș
teptată campioană de 'fv-—i Fe
roviarii clujeni — revelația sezt- 
nului — se gfmiv sc că tafrtagerea 
prunelor cinci clasate 'printre care 
ș: Petrolul ce intllneste la Ptoceță

DUPĂ 14 ETAPE,

CIFRELE VORBESC...
• Cu cele 19 raluri uurcaie to

rn Ini r*. totala! Ier a ajuns ia 2ML 
In etapa a V-a au fes* uucrâe 
cele mai multe: 28. iar U pata* 
opus se află etapele a XI* și a 
XII*. rite 12.

• G. Sandu (Dinam.:> a marcat 
ai treUea autogol al camp.oratu- 
luL Primele două au fost înscrie 
de Ghirca — etapa a n-a și Cto- 
pitu — etapa a Xl-a

• Duminică arbitrii aa Murit 
de cele mai multe ori — 14 — 
cartonașele galbeoe m acest cam
pionat Ută-i pe autorii ac «stai 
-record* : Cringasu. Din. Drai- 
trache. Hritcu. Tăaăsesca. Vișaa. 
Strimbeanu. Iran. Mornan Touca. 
Multescu. Szabados. Făraș ri Tur
co. In schimb, la meciurile F-C.

TALERIȘTII DE LA STEAUA

i. a -A. 
Sil cea.-. : .Ol mpia) 14 t ă A L r- 
ster (CLV. Timișoara "4 t. UM
ORI : 1. VPetrnseanu (Steaua) 77 t. 
2 S. Pspa (C. V. Tunjșoaza) 71 u X 
V. Endos (CJSlO. Baia Mare) Si t. 
PE ECHIPE: 1. Steaua 238 X X 
sel. Mumripmlut București 3 
CSO Bata Mare 3N t. 4. Onbul

st a_U piustsc
m soreni au par*umpat la o viră- 
tcare colecttră la mistreți și răpr- 
tori. Rezultatei acesar. tracm — 
arpă cum ne-a re_ita: ar.trer-jr-1 
Gr.ât-re Ica-.Je — a f:sț mulța- 
mitor. S-au Împușca: rî-«— — urne", 
și cinci vulpi.

VlNĂTORI COLECTIVI 
LA IEPURI $1 FAZANI 

Pe ASA Tg. Mureș), eoajugatâ cu 
v.crecia lor de astăzu i-ar putea 
arate tn a doua a te*3.~r Șț 
nx juca ea gindul la această sansă 
Lar JreL tot cu 16 puncte, ra lupta 
R ea pentru un toc pe pxkmul de

Astăzu sa acord f nai ce ne in
teresează per. prisma elasamentu- 
t*. dar și al frumoaselor noastre 

de primăvară—

Argeș — Rapid și _t* Cluj — 
s*ca<xi rasa < *rt «nașele <*lben« 
n aa f»M stilizate.

* Croeăeurii Barului nostru au 
acecdaț celor 8 arbitri 35 de stele ;
* aa pc-.mzt cite cinci stele. Em. 
Vuc..«c„ trei, iar A Ber.tu doar 
două Pină In prezent, cava lerii 
flu-eeulu; au colecționa: 488 de 
stele : de C ari cile 5. de 34 cite 
4 de II ci» X de 4 cite 2 și o dată
• stea.

• Is această etapă s-au acordat 
touă la «Muți de la

peti. ambrie fiind 
D-p* 14 etape s-*a
peualty-uri (15 pentru garde. iar 
" pentru oaspeți) : 17 au fost
transformate. 5 ratate.

11 m: una 
pentru oas- 
trzrsf armate, 

dictat 22 de

• La partidele acestei etape au 
asistat aproximativ 58 500 de spec
tatori, cea mai nucă cifră de la 

cord* in materie a fost înreg'strat 
pe stariweul Republicii, la meciul 
Sjpurtui WfcUm — C FR. Cluj, 
unde au as stat circa 500 de spec-

— peste 39 9to — au fost prezent; 
pe ssad^ml Central din Craiova.

• Ou*menta! orașelor, pe baza
mediei de soectauti. cifră aprox)- 
■LUni dwp* 14 etape se prezintă 
aMfei : X C14WV.4 18 6to. 2
București 14 Ttol X Ploiești 12 •••. 
4 Besăa 1188» X Tg. Mures 9 288. 
X Baeăn 9188 7. Brașov 9 9to 
4—ă .Vad ri Pitești 14M.Il Cun- 
staMa IM 11 Cl*j C288. IX Pe 
trssana 4 tot

• Cei m*. sporuri spectatori în 
nrtnr i eeapl ar lost pttețtetui și

ta-e de altfel au și pri
ma acea mărită Na aceiași lu
cru piteru spur* de pub&cul bă- 
d'oao șt de spec**ttei: care au ur- 
rim pamia Steaua — Petrolul 
in a~.be-.le eaasri s-a aoerdat

A. VASILESCU

ASTĂZI, iN DIVIZIA A, PUNCT FINAL DE SEZON,
DAR LA F.R. FOTBAL ACTIVITATEA CONTINUĂ
Dizif. . j.npdiviziilor B. 

C ș; de jim.ori, as’-ăzi se va încheia 
u-mia uarie a întrecerii (turul) și 
Iu eșakuMiI prun. Si. totuși, fotbalul, 
cu activitatea lui complexă, nu este
- . \ siibieci ep.izat. Ne-am
dal Mama, o dată In plus, de acest 
adevăr ieri, cu prilejul unei dis-

purtate cu tov. ION BALAȘ, 
vjcepreședMe al F.R.F., care ne-a 
uorbît despre preocupările actuale 
ale forului de specialitate; preocu- 
z-> —.... s: mai noi pe agenda
de lucru, dar. fiecare în parte, cu 
greutatea ei specifică In ansamblul 
oraauizării fotbalistice din țara

• CURSUL DE PERFECȚIONA
RE PENTRU ANTRENORI Șl 
MEDICI I' .•,..  ■" — ■
In perioada întreruperii campiona

tului. pină la reluarea pregătirilor 
<7—8 ianuarie), F. R. Fotbal între- 

-prinde o serie de acțiuni complexe 
privind ridicarea nivelului profesio-
- i-ii-elor ’ehmce, factori im-

■ - : in fotbalul de perfor-
. a-'renorH si medicii afec

tai; pe lingă echipe.
.Astfel, la începutul lunii ianua

rie vor fi convocați, la București, 
antrenorii formațiilor divizionare A 
< 3 în vederea unui curs de 5 
zile, programat inițial pentru luni 
15 decembrie și amînat din motive 

-le Cu acest prilej, se va
face și analiza turului campionate
lor respective și se vor da indica- 

i- . perioadele următoare;
C .rsul rezervat medicilor de pe 

lirgâ echipele de Divizia A și
unele formații divizionare B va
_ ei l:t ir.'.re 18 și 30 decembrie. 
Scow 1 acestui „colocviu" (la care 

20 de medici), organizat 
de Cer.trzd de medicină sportivă în 
' -libivire cu F. R. Fotbal, este 
acela de a reîmprospăta și com- 
z : z ultimele noutăți în materie 
cunoștințele profesionale, de a uni
fica unele metode de explorări, de 
■.rî-tr.atolog e și recuperare spor
tivă specifică.

• NICI DIVIZIA C NU ESTE 
NEGLIJATA

Conștientă de importanța Diviziei 
C, verigă intermediară între fot

DOBRIN PE „CHAMARTIN"

balul de masă și cel de perfor
manță, F.R.F. va organiza în cursul 
lunii februarie o consfătuire la care 
vor lua parte președinții și antre
norii secțiilor divizionare C șj care 
vor fi reuniți în patru centre ale 
țării : la București, Cluj. Timișoara 
și Bacău. Vor fi analizate, cu a- 
ceastă ocazie, aspectele majore pro
venind din desfășurarea întrecerii 
respective.

• Șl ARBITRII AU PROBLEME
LE LOR

Tot în cursul lunii februarie, Bi
roul F. R. Fotbal va efectua, prin 
colegiul lui de specialitate, o ana
liză a arbitrajelor. Vor fi dezbătute, 
cu acest prilej, problemele cele mat 
spinoase ale acestei activități, așa 
cum au fost consemnate atît în co
loanele presei de specialitate cît și 
în rapoartele observatorilor fede
rali.

• PREOCUPĂRI DEOSEBITE IN 
DOMENIUL CENTRELOR DE 
COPII Șl JUNIORI

La recenta analiză, în cadrul bi
roului federal, a activității centre
lor de copii și juniori, a reieșit 
faptul că — în pofida unor re
zultate satisfăcătoare (așa de pildă, 
în actuala echipă reprezentativă de 
tineret, cu excepția lui Troi, toți 
ceilalți jucători provin de la cen
trele de copii Și juniori), randamen
tul acestor unități nu este încă cel 
dorit.

Astfel stînd lucrurile, ca primă 
măsură, F. R. Fotbal a inițiat o 
acțiune de control pentru cunoaș
terea activității din toate centrele. 
Spre sfîrșitul lunii ianuarie va fi 
organizată o largă dezbatere, la 
București, la care vor participa res
ponsabilii din cadrul consiliilor ju
dețene de educație fizică șî sport.

Aceste centre au fost împărțite în 
două categorii, avîndu-se drept cri
terii l baza materială, calitatea an
trenorilor, eficiența muncii lor. Cen
trele republicane din prima cate
gorie vor primi în anul viitor un 
sprijin financiar mai substanțial și 
vor avea dreptul să legitimeze pe 
cei mai buni juniori care activează

Astă seară, la Madrid, pe sta
dionul Chamartin, în cadrul 
„Festivalului Gento“, evoluează 
și internaționalul nostru DO
BRIN. Prezența lui Dobrin la 
sărbătorirea jucătorului pe care 
mulți comentatori îl consideră 
„cel mai bun extrem al tuturor 
timpurilor" onorează fotbalul 
nostru. Popularul înaintaș piteș- 
tean, remarcat în mod special de 
însuși Santiago Bernabeu și de 
antrenorul Munoz, în cursul jo
cului F. C. Argeș — Real Madrid 
disputat la Pitești, are datoria 
de onoare de a confirma pro
gresul înregistrat de fotbalul 
nostru în arena fotbalului euro
pean și în coloanele presei de 
specialitate. 

în raza județului respectiv. Să va 
încorpora, astfel, în aceste unități 
productive tot ceea ce este mai va
loros în perimetrul teritoriului res
pectiv, din punct de vedere al ele
mentului tînăr. Ținînd cont de struc
tura și exigențele activității școlare, 
F. R. Fotbal intenționează să folo
sească mai bine vacanțele de iarnă 
și de primăvară prin organizarea 
pe timpul acestor perioade, a unor 
tabere, care să reunească un nu
măr mult mai mare de tinere ele
mente.

F. R. Fotbal va depune eforturi 
în direcția iluminării unor terenuri 
(luînd ca model sistemul actual de 
la Complexul Dinamo) pentru a 
oferi, astfel, posibilitatea copiilor 
să participe la antrenamente și în 
orele de seară.

In același timp, pentru ridicarea 
calității muncii de instruire s-a ela
borat o programă pentru secțiile de 
copii și juniori, care are în vedere 
particularitățile de vîrstă. înainte 
de a intra în uz, această programă 
va fi analizată în luna ianuarie la 
consfătuirea cu antrenorii centre
lor de copii și juniori.

• PRODUCȚIA „ALEASA" VA
FI STIMULATĂ

In vederea stimulării acelor sec
ții de fotbal care depistează și 
cresc, sistematic, jucători valoroși, 
promovați, apoi, în primul eșalon 
fotbalistic al țării, F.R.F. a hotă- 
rît să le ajute mult mai substan
țial, din punct de vedere material.

In acest sens, F.R.F. a efectuat 
unele modificări în structura buge
tului său, creînd un fond special 
destinat sprijinirii secțiilor produc
tive.

Acestea sînt preocupările princi
pale, aflate, în momentul de față, 
pe agenda de lucru a biroului fe
deral.

LOTO - PRONOSPORT
CONTINUA SERIA MARILOR ClȘTIGURI LA LOTO

EXTRAGEREA a II-a : 27 25 20 
17 13.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 DECEMBRIE 1972

EXTRAGEREA I: Categ 1 : 2.45

Omologarea tragerii Loto din 24 
noiembrie a.c. s-a soldat cu. două 
cîștiguri de ridicată valoare ambele 
obținute pe variante de 10°/t. Astfel, 
participantul Chirtaș Nicolaie din 
Ploiești a obținut la categoria 1 
100.000 lei iar participantul Fekete 
Istvan din Arad a realizat, la cate
goria A un cîștig maxim de 
100.000 lei.

Iată, așadar, că și sistemul Loto 
este prezent în bătălia marilor pre
mii înregistrînd mereu alte și alte 
noi performanțe realizate de parti
cipant din toate colțurile țării.

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 50

DIN 13 DECEMBRIE 1972

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI : 2.221.170 lei din care 
1.076.241 lei report.

EXTRAGEREA I: 3 37 39 34 9 41.

ȘEDINȚA DE ASEARĂ 
A COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Comisia centrală de competiții și 
disciplină a F.R.F. întrunită aseară, 
a luat în discuție abaterea săvîr- 
șită de jucătorul Hritcu (Sport Club 
Bacău), în meciul cu Dinamo.

Prezent la ședință, Hrițcu a sus
ținut că nu a lovit, ci că a schițat 
doar gestul, ca răspuns la provocă
rile lui Radu Nunweiller. In același 
spirit a vorbit și antrenorul băcă
uanilor. Petrică Rădulescu, care n-a 
găsit cuvintele necesare pentru a 
dezoproba cu tărie abaterea iucă- 
torului său. mărginindu^se, în fapt, 
la o dezavuare formală.

Față de informarea clară a obser
vatorului federal. Ion Siclovan — 
si ar fi de dorit ca Federația să in
tervină în cazul altor observatori 
care nu... observă sau se fac că nu 
observă — Hrițcu a fost suspendat 
pe două etape.

Tot aseară, analizîndu-se faptul 
că echipa Petrolul nu s-a prezentat 
la salut, după terminarea meciului 
cu Steaua a sancționat secția de 
fotbal a clubului ploieștean, cu 
„mustrare".

SĂRBĂTORIRE LA A.S.A. Tg. MUREȘ
în dimineața zilei meciului din

tre A.S.A. și Jiul, la Tg. Mureș, sala 
de festivități a echipei mureșene 
a găzduit un eveniment însemnat 
în viața acestei asociații sportive : 
analiza activității centrului de co
pii și juniori. Ședința, prezidată de 
col. Al. Florescu, președintele 
A.S.A., a fost un bun prilej de tre
cere în revistă a realizărilor și lip
surilor activității centrului, reflec
tate într-un amplu și documentat 
referat prezentat de unul din an
trenori, prof. Ordog (ceilalți antre
nori ai centrului : A. Chiș, Fr. Csiki 
și St. Brasai). Discuțiile care au 
urmat, ca și cuvîntul reprezentan
tului F.R.F., antrenorul emerit C. 
Braun-Bogdan și al președintelui a- 
sociației, Al. Florescu, au completat 
în mod sugestiv tabloul general al 
muncii desfășurate în cadrul cen
trului, din care o serie de tineri 
fotbaliști au fost promovați în for
mația de tineret. în final, conduce
rea asociației sportive a premiat în 
aplauzele asistenței 25 de tineri 
pentru buna lor comportare spor
tivă și disciplinară.

variante a 43.880 lei; a 2-a: 11,60 
a 5.561 lei ; a 3-a : 19,55 a 3.299 
Iei ; a 4-a : 28,85 a 2.236 lei ; a 5-a: 
120,95 a 533 lei ; a 6-a : 178,05 a 
362 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A: 
1 variantă lO’/o a 99.012 âei ; B : 
2,85 a 20.845 lei ; C : 9,80 a 6.062 
lei ; D : 13,65 a 4.352 lei ; E : 17.95 
a 3.310 lei ; F : 41,10 a 1.445 lei ; 
Z : 1041,55 a 100 lei.

Cîștigul de categoria A i-a reve
nit lui COCIUBEI VIRGILIU din 
Oradea care cîștigă un autoturism 
DACIA 1300 plus diferența în nu
merar.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Asociațiile vinătorilor și pescari
lor sportivi de sector, din Capitală, 
organizează duminică, vînători co
lective la iepuri și fazani, astfel :

Asociația din sectorul I : pe te
renurile Tunari, Jilava, Grădiștea, 
Nuci, Vadu-Lat, Roata, Cocora, Fru- 
mușani, Bolintinul, Cartojanu, Dră- 
gănești-Olt și Bucu.

Asociația din sectorul III : pe te
renurile Cervenia, Pielea, Indepen
dența, Plevna și Intre-Olturi.

ȘCOALA SPORTIVĂ fOTIMtMUĂ „IIIIORUI -o

(Urmare din pag I)

sportive. La modernă, rezultatele 
sînt deocamdată, mai convingătoare, 
prof. Ana Cătineanu-Moțet (care lu
crează singură din 1967), reușind să 
dea la iveală nu mai puțin de PA
TRU echipe, toate cu poziții frun
tașe în activitatea competiționalâ. 
Adriana Hoppe și Mariana Rusu 
sînt exponentele secției de „mo
dernă", dar, cine știe, poate că la 
Brăila, la actuala ediție a campio
natelor naționale, ar putea să mai 
apară și altele. N;ar fi o surpriză.

In ceea ce privește gimnastica 
sportivă, „Viitorul" are meritul de 
a fi creat un vad foarte bun. In 
perioada în care a activat prof. 
Mircea Bădulescu, Green, Bălan, 
frații Oprescu și regretatul Achim. 
toți au fost elevii acestui antrenor 
zelos, model de muncă asiduă și 
exigentă. în replică, prof. Geta Du
mitrescu caută și ea să aducă șco
lii laurii mult așteptați. Și nu în
cape nici o îndoială că va reuși : 
din cele 40 de fetițe pe care Ie in
struiește este imposibil, ca în viito
rii ani, să nu ridice, pe treptele 
performanței, cîteva elemente.

în sportul voinicilor, legat la 
„Viitorul" de numele antrenorului 
emerit Francisc Cocoș (aflat în 
școală încă de la înființarea ei) 
există, de asemenea, cîteva ele
mente talentate, Fiscuteanu și Lu- 
pașcu, sportivi de lot, precum și 
I. Dumitru, o mare nădejde la „li
bere".

Cît privește voleiul, prof. Rodiea 
șiclovan găsește timp pentru a lu
cra în performanță cu o grupă de 
fete pe care le-a adus printre frun

Asoc.au* wrlm.nilri V : pe tere
nurile FtcrtKEți. VodX CriC-
nița. Câpă. Caic! se r> rtsa șt 1* 
mistreți). Videle k. 3t“_sa-

Asoc-ația sect arului vm : pe te
renurile Sălcioara. Doe-MXrasri. 
Râzvani. Pîtaru. Tirtâsest— Ciocă
nești. Fetești, PLatoae^ti. Săv—ri s 
Sărulești.

înscrieri pe listele de par* < pare 
ți alte amănunte — ia -V aso
ciațiilor.

tașe Gocul 3) in divizia B. Me-5_a 
de vîrstă de 17 am f un aans-: 
de l.*o tn. iată atu-m-..e cu ea—w 
voleibalistele de la Viitorul năcaț- 
duiesc să ciștige camptocarul. Bă
ieți:. deocamdată ta «Erizia școlară 
$i de juniori Gocul 2) caută ți ei să 
ridice eontiauu ștacheta perf?r3an- 
ței, sub îndrumarea prof. M. $er- 
ban.

♦
Firește n-am scris tot ceea re 

se cuvenea. în final, ne propunem 
să nu omitem alte cîteva lucrur. 
esențiale : de la înființarea țeuliL 
prin secțiile ei au trecut peste 5 M9 
de elevi ți eleve din Capitală. Deci, 
o riguroasă munci de selecție. Pa
ralel eu instruirea spartivX la .Vi
itorul" există • foarte atentă preo
cupare pentru activitatea de cerce
tare. dar lecati strict de manca 
practică. Poate că succesele de pici 
acum se datoresc ți acestei acti
vități.

Este de subliniat totodată ceia to 
rarea școlii cu unul din marile 
noastre cluburi de performantă. 
Steaua, pe toate planurile (o pane 
dintre elevii .Viitorului* activează 
în aceasiă unitate de performanță), 
sprijinul ce îl acordă LE.FX. (ma. 
ales prin catedra de anatomie și 
fiziologie), Centrul de cercetări 
științifice „23 August" și, evident. 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. Nu există nici un 
dubiu că această colaborare rod
nică. sprijinul amintit se vor face 
simțite și în continuare pentru a 
asigura Școlii sportive experimen
tale „Viitorul" noi și noi împliniri, 
în cel de-al doilea deceniu de viață 
în care pășește. 

anul 1972 un premiu ce urma să 
fie ueerdat celui mai bun junior. 
Intere n it de arătat este fapul că 
pentru âmgarea acestui titlu, circa 
138 de sportivi s-au întrecut în nu 
aai puțin de 12 concursuri locale,

• ■ ' ■ . . a?e întreceri.
|n final pe primele trei locuri s-au 
clasa: 1 — Horea Crișan cu 225 
pjnrie. 2 — Valentin Lisnic, 155 
p ; 3 — Virgil Piriea 58 p. — toți 
oe la V: r.ța Beghin. Tuturor aces- 
: ca asocia'.a le-a acordat fru- 
Eteese pcemă tn obiecte.

Lisia MAIOR, coresp.

CEL MAJ BUN JUMOR LA
TENIS D€ MASĂ

/‘□C33OTT OB WELS Of SJtSS

AfOCiaET.!

Vafcarii Muscelului este 
ecr-.pa de fotbal care s-a situat 
re frensea clasamentului turului 
: i_ t t a -. — A r -

ps»- Esae de rrenționat că aceas
tă ferma.- e. din Cîmpulung 
M-aerr. a proasovat în cam-

laa FAUB. cc^esp.

NOUA JkizKĂ DE FO^CE DîN SA TU MARE...

Kstmute acasă de fir mat ia Spar- Zakaa KOVACS, eocesp

LA TULCEA, DEPISTARE DE 
LUPTĂTORI

De curînd, Iâ Tulcea s-a dat star
tul într-un interesant concurs de 
trîntă — ce se desfășoară sistem 
divizie — în care sînt angrenate 
toate școlile generale și liceele 
din municipiu. Scopul acestui con
curs: selecționarea de elemente ta
lentate pentru echipa de lupte Du
nărea Tulcea. Pină în prezent în 
această întrecere conduc detașat 
elevii Liceului agricol.

Pavel PEANA, coresp. județean
IN AJUTORUL MICILOR 

SCHIORI DIN JINA
Pentru a da posibilitate elevilor 

de la Școala generală din comu
na Jma (județul Sibiu) de a se 
iniția in tainele schiului sau de 
a se perfecționa (avîndu-se în ve
dere condițiile prielnice de relief 
și climă din preajma acestei loca
lități». Conducerea Școlii sportive 
.Șoimii* Sibiu (director Dumitru 
Dobretcu) a botărit ca incepind 
din luna decembrie *-C. profesorul 
Miliai Uncureanu să pregătească 
I* Jin* • grupă de schiori (fond) 
ton riadul elevilor. Școala din Si- 
o.u va asigura tinerilor schiori 
«empamentul și materialul sportiv 
necesar.

O inițiativă bună, care ar putea 
fi extinsă și in alte județe ale țării.

Iile IO.NESCV. coresp. județean

In eomun* Vatra Moldo vi
lei primai radia-riab in mediul 
«jUesc — din județul Suceava. 
Pentru început 12 membri ai 1 
acesteia — tineri sau maturi I 
dia sa: — participă la un curs 
de inițiere condus de lectorii 
B-eban Candiano și Males Ga- | 
vrii. Sediul: la căminul cultural. I

C AI.FXA. coresp. județean

SECȚIE DE AEROMODELISM 
„HENRI COANDA-

în cadrul ..Tehnic-club“-ului Pi
tești. pe lingă alte secții tehnice și 
sportive (radio, șah, tenis de ma
să) a luat fiind o secție de aero- 
navomotlelism care, la cererea ti
neretului, a primit numele de Henri

COPII ÎNVAȚĂ scrima
După cum cred că știți, la 

I.M.F. din Tg. Mureș se acordă 
o mare atenție scrimei. Conf. An
drei Kakucs, pregătește aici cîteva 
grupe de studenți scrimeri în rîn- 
dul cărora se află și cunoscutul 
Anton Pongratz. Interesant de a- 
rătat este că pe lingă aceștia,

Coandă. In noua secție dotată cu 
spațiu corespunzător, zeci de tineri,» 
sub supravegherea antrenorului 
Cristian Botescu. învață tainele 
construcției, ale pilotării aeromo- 
delelor și navomodelelor.

Die FEȚEANU, coresp. județean

SE SUSPENDA
ANTRENAMENTUL CA-l... BAL 1

Avem în Galați cunoscuta sală' 
de sport ICOR. Aici fac antrena
mente elevi recrutați din toate 
școlile elementare ale municipiului, 
dornici să se împrietenească cît 
mai mult cu sportul. O activitate 
sportivă bună... dar nu permanentă. 
Din lipsă de solicitanți, credeți ? Nu, 
este vorba despre cu totul altceva. 
De multe ori această sală este ,,do
nată" festivalurilor artistice. Aceas
ta fiindcă aici au început să ședea 
spectacole. Și cînd vin formațiile 
artistice,_ orchestrele și spectato
rii, bineînțeles activitatea sportivă 

există și grupe de copii în vîrstă 
de 15—16 ani și chiar de 8—9 ani. 
în fotografia alăturată am sur
prins un antrenament al grupei 
de copii, cu siguranță viitori per
formeri din Tg. Mureș.

Erlich ELIACU, student I.M.F.
Tg. Mureș

se suspendă. Uneori — ca de pil
dă între 28 noiembrie și 1 decem
brie — cite două zile. Credeți că 
este bine așa? Dacă nu, publicați 
această informație.

Miron MUNTEANU. coresp.
LA TITU, GIMNASTICĂ IN 

PRODUCȚIE
Vă transmit o veste de la Fa

brica de aparataj electric indus
trial din orașul Titu, nou obiectiv 
industrial pe harta economică 
a județului Dîmbovița. Activi
tatea profesională a majorității ti
neretului de aici este îmbinată ar
monios cu cea sportivă. Recent, 
în atelierul de montaj se aplică 
cu succes gimnastica în producție. 
Noua Asociație sportivă Viitorul- 
Titu angrenează majoritatea sala- 
riaților la gimnastică în producție 
dar și la practicarea unor disci
pline sportive cum sînt voleiul, 
handbalul și fotbalul.

Mișu AVANU, coresp.



FLORIN GHEORGHIU PE LOCUL 3
PE LOCUL I LA PALMA DE MALLORCA
TURNEUL DE JUDO

a

13 (Agerpres) — Cu 
înaintea încheierii tur-

GHEORGHE BOȘCU

ta ultimul Congres al U. I.P. M.B

Îmbunătățiri aduse regulamentului
de pentatlon modern

• Preocupări pentru lărgirea ariei de practicare a acestei discipline • La a
treia derobare, concurentul nu este eliminat din concurs • Număr mai mic de cai
pentru organizarea unei întreceri • Și femeile se avlntă In dificultățile

Pîrșu profită de blocajul efectuat de Tarău j; pătrunde spre coșul advers 
O fază frumoasă surprinsă in meciul de la Anvers de către .. Mihai Di- 
mancea, un pasionat și, după cum se vede, un talentat fotoreporter 

sportiv (amator, bineînțeles).
Foto : Mihai DIMANCEA

ASTĂ SEARĂ, ÎN SALA DINAMO,

STEAUA RACING FORD ANVERS J

EXAMEN DE PROMOVARE
ÎN ELITA BASCHETULUI EUROPEAN
Echipa masculină Steaua susține 

astă-seară examenul de promovare 
în. elita baschetului european. în
tâlnind, în meci retur, pe Racing 
Ford Anvers, în cadrul turului se
cund al Cupei cupelor. Cedînd par
tida de la Anvers la numai patru 
puncte diferență (76—80), sportivii 
de la Steaua au șanse mari de a 
se califica în fața unui adversar 
redutabil, dar nu imbatabil. în ve
derea acestei întreceri, bucureștenii 
s-au pregătit cu asiduitate, neîngă- 
duindu-și o clipă de răgaz. Ei s-au 
antrenat zilnic în sala proprie, iar 
ieri au susținut cele 90 de minute 
de pregătire în sala Dinamo, așa 
cum au făcut de' altfel și baschet- 
baliștii belgieni. După cum ne-a 
declarat prof. Vasile Popescu, ju
cătorii sînt hotărîți să facă tot po
sibilul pentru a se califica, 
stimulați în dorința lor și de per
formanța echipei Dinamo.

Așadar, astă-seară un nou 
men, al baschetului românesc, 
re, în ipoteza unui succes, ar pri
lejui calificarea steliștilor în sfer
turile de finală ale Cupei cupelor, 
alături de Spartak Leningrad, Jugo-

plastika Split, Juventud Badalona, 
Spartak Brno și Mobilquatro Mi
lano sau Slask Wroclaw.

CUM S-AU CALIFICAT

Steaua : 153—150 (72—83 și 81
—67) cu Maccabi Ramat Gan.

Racing Ford : 203—166 (83—86
și 120—80) cu Sporting Lisabona.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI

fiind

exa- 
ca-

Sala Dinamo, ora 19,30 
chidere, la ora 18, meciul 
zia A I.C.H.F.—I.E.F.S.). 
(intre paranteze, numerele de pe 
tricou): Tarău (4). Grădișteanu (5), 
Baciu (6), Savu (7). Pîrșu (8), V. 
Gheorghe (9). Poleanu (10). Diman- 
cea (11), Dumitru (12), Oczelak (13), 
Ronay (14), Ioneci (15); RACING 
FORD: Hoeyweghen (4), Hillen (5). 
Van Gorp (6), Van Damme (7), Bell 
(8), Geerts (9), D’Hondt (10), De 
Koster (11), Van Sweeveldt (12), 
Marcus 
lespie 
(Grecia) 
cia); 
novici (Iugoslavia).

(în des- 
de divi- 

STEAUA

(13), Van Gestel (14), Gil- 
(15). Arbitri : D. Kalitsis 
și M. Jahoda (Cehoslova- 

comisar F.I.B.A. : M. Ștefa-

PERFORMANȚA ECHIPEI DINAMO
(Urmare din pag l) mînd ca învingătoarele să susțină 

finala C.C.E.

DIN POLONIA 
localitatea poloneză 
loc, zilele trecute, 

internațional de judo la
Bytom a 
un turneu 

. . . care au
participat echipa campioană a țării 
noastre. Rapid București, si alte for
mații din Cehoslovacia și Polonia : 
N.H.K.G. Osirava, Visla Cracovia. 
A.Z.T. Varșovia și Czarni Bytom. 
înainte de a consemna rezultatele 
formației noastre, .subliniem frumo
sul succes obținut de senrgr 
GHEORGHE BOȘCU care a cuc 
cele mai multe victorii atribț 
du-i-se locul I Astfel. Gheor 
Boșcu este primul judoka din ț 
noastră clasat oe locul I 
petiție internațională pes 
Merituos este ți locul sec 
7o kg pe care s-a clasat 
C’oman.

In meciurile pe echipe 
Rapid a înregistrat patru 
tot atitea înfringeri : 5—0 
N.H K G. Ostrava. 3—0 și 1—2 
A.Z.T. Varșovia. 3—2 si 0—5 
Czarni Bytom, 2—3 (de două ori) 
Visla Cracovia. In urma acestor 
zultate formația bucureșteană 
clasat pe locul III.

MADRID, 
trei runde 
neului international de șah de la 
Palma de Mallorca, marele maes
tru român Florin Gheorghiu conti
nuă să se numere 
clasamentului. El 
prezent TA puncte 
trei, după marele 
Vtktor Korcinoi — 
partidă întreruptă — și 
Ulf 
tnează în clasament

printre fruntașii 
totalizează în 

și ocupă locul 
maestru sovietic 

• 8 puncte și o 
suedezul 

Andersson — 8 puncte. Ur- 
un grup de

patru jucători : Smejkal (Ceho
slovacia), Averbach (U.R.S.S.), 
Panno (Argentina) și Polugaevski 
(U.R.S.S.), toți cu cîte 7 puncte și 
cite o partidă întreruptă.

în runda a 12-a, Andersson
cîștigat la Smejkal, iar Korcinoi a 
întrerupt partida cu Bellon. Florin 
Gheorghiu a remizat, in 21 de mu
tări. cu spaniolul Arturo Pomar, 
rezultat consemnat și in partidele 
Liubojevici — Ivkov și Robatsch 
— Bilek.

Constantin

(tu r-retur) 
victorii 
și 4—1

și 
cu 
cu 
cu 
cu 
re- 
s-a

BELGRAD. 13 (Agerpres) — în 
cadrul „Trofeului campioanelor'4, 
comoetiție sahistâ feminină care se 
desfășoară în localitatea iugoslavă 
Vrnjacka Banja, s-au disputat 
tideie 
oare.

Iată 
trate : 
kolov

par-
întrerupte in rundele anteri-
principalele rezultate înregis- 
Bretova — Konarkowska So- 

1—0 ; Merlini — Veroczi 0—1;

Turneul internațional de tenis de la Sofia

SOFIA, 13 (prin telefon). în ca
pitala Bulgariei a început un mare 
turneu masculin de tenis în sală. 
Participă jucători din opt 
gia. Danemarca, Franța, 
România R.D. Germană Bulgaria.

în primele meciuri ale 
simplu bărbați cei patru 
români, Ion Sântei, Tonta 
ver Mureșan și Viorel 
repurtat victorii facile în partidele 
susținute împotriva unor tenismeni 
din țara gazdă. Astfel, Sântei l-a în
tîlnit pe Raskov. un tînăr jucător, 
de care a dispus în numai 35 de mi
nute cu scorul de 6—1. 6—1.

O sarcină mai dificilă a avut So- 
tiriu care a jucat cu Velev — al cin
cilea pe lista celor mai buni tenis
meni bulgari din 1971. în primul set 
Sotiriu a condus tot timpul și a în
vins cu 6—4. Setul secund a fost 
mai disputat a.jungîndu-se la egali
tate : 6—6. Conform regulamentului 
turneului s-a aplicat formula „Tie 
break" — set scurt. Victoria a re-

țări : Bel- 
Polonia, 

Turcia și
probei de 
concurenți 
Ovici, Se- 
Sotiriu au

venit cu 7—6 sportivului român.
In partida Mureșan — Jeliaskov, 

ultimul, deși a avut un serviciu ex
trem de puternic, a fost totuși în
trecut de Mureșan în două seturi > 
6—4. 6-4.

Aproape fără istoric s-a desfășu
rat partida Ovici — Mladenov. Doar 
la începutul setului întîi jocul a 
fost mai echilibrat, pînă la 3—3. 
După care Ovici a preluat inițiativa 
și a cîștigat. cu 6—3. Românul și-a 
impus superioritatea și în setul ur
mător pe care și l-a adjudecat tot 
cu 6—3.

Alte rezultate : Kristiansen (Dane
marca) - 
6—3, B.

Tvetkov (Bulgaria) 6—2, 
.. _. Pampulov (Bulgaria) —
Atjynkaia (Turcia) 7—6, 6—2. Ghe- 
nov (Bulgaria) — 
6—0, 6—1. Meyer 
derian (Bulgaria) 
Pampulov (Bulgaria)

(Polonia)
— Der.

6—2. E. 
___ ,___  ___„___ Deblicker 
(Franța) 7—6. 6—3, Emerich (R.D.G.) 
— Arabadgiev (Bulgaria) 6—1, 6—2.

Jocurile continuă.

Meres 
(Franța)

6-2,

TOMA HRISTOV

pentatlonului
Uniunii in- 
modern și 
fost 

importante 
pentatlonului

Gaprindașvili — Timmer 
sandria — Ivanka 1—0; 
Gaprindașvili 0—1 ;
Sokolov — Wetstein 
— Aleksandria remiză.

în clasament, după opt runde, 
conduc Gaprindașvili (U.R.S S.) și 
Veroczi (Ungaria) cu cite 6,5 puncte 
fiecare, urmate de Aleksandria 
(U.R.S.S.) — 5,5 puncte, Ivanka (Un
garia) — 5 puncte, PiliailiH — (Iugo
slavia) și Eretova (Cehoslovacia) — 
4.5 puncte, Elisabeta Polihroniade 
(România) și Konarkowska Sokolov 
(Iugoslavia) — 4 puncte, Timmer 
(Olanda) — 3 puncte etc.

1—0 ; Alek- 
Erenska — 

Konarkowska 
1—0 ; Timmer

La ultimul Congres al 
ternaționale de pentatlon 
biatlon (U.I.P.M.B.) au 
cîteva măsuri 
dezvoltarea 
Iată cîteva dintre acestea :

• Analizîndu-se situația pentatlo
nului modern pe plan mondial, s-a 
constatat că în 12 țări membre ale 
U.I.P.M.B. ‘ 
sporadică, 
absentînd 
Olimpiade 
diale : în 
este încă , 
rea federațiilor din statele respective 
și pentru introducerea acestui sport 
în alte țări. 
U.I.P.M.B. să facă 
venții oficiale la 
(comitete olimpice 
trimită specialiști 
să organizeze t„

luate 
privind 

modern.

se desfășoară o activitate 
reprezentanții acestora 

de la startul ultimelor 
și al campionatelor mon- 
alte țări acest sport _ nu 
practicat. Pentru activiza-

s-a hotărît ca 
de urgență inter- 
forurile în drept 
naționale etc.), să 

_____ _,____ ... în aceste țări și 
„ă____________ tabere internaționale
de inițiere și de pregătire. Prima 
tabără de acest gen își va începe 
cursurile, nu peste mult timp, pro
babil la Fontainebleau sau Passo 
Corese.

• Deoarece s-a apreciat că toate 
reținerile față de practicarea pe sca
ră mai largă a pentatlonului modern 
pcrnesc de lă proba de călărie, s-a 
aprobat propunerea de modificare a 
regulamentului de concurs făcută de 
Comitetul tehnic. S-a înlocuit „par-

toarele I Ignis Varese (deținătoarea 
trofeului, calificată direct în „sfer
turi"), Ț.S.K.A. Moscova, Simmen- 
ihal Milano, Real Madrid, Steaua 
Roșie Belgrad, Slavia Praga, Dina
mo București și învingătoarea din
tre Maccabi Tel Aviv, și BUS 
Lierre (calificate în urma meciuri
lor eliminatorii), vor fi împărțite 
în două grupe de cite patru (trage
rea la sorți va avea loc luni 18 de
cembrie, la Munchen). Apoi, for
mațiile din fiecare grupă vor juca 
între ele partide 
la sfîrșit vor 
te pe grupe.
disputa după 
cruciș" (locul 
cui 2 din grupa B, locul 1 din gru
pa B cu locul 2 din grupa A), ur-

AZI, RAPID—VOZDOVAC BELGRAD 
ÎN C.C.E. LA FETE TRADIȚIONALUL CONCURS „PATINELE MOSCOVEI

tur-retur, iar 
fi alcătuite clasamen- 
Semifinalele se vor 

sistemul denumit „în 
1 din grupa A cu lo-

Baschetbalistele de la Rapid Bucu
rești joacă, astă seară la Belgrad, 
partida retur cu Vozdovac Belgrad 
în cadrul C.C.E. învingătoare cu 
scorul de 68—58 în intiin:rea de Ia 
București, feroviarele au șanse teo
retice de calificare în sferturile de 
finală ale competiției. Din păcate, 
însă, lotul Rapidului este descom
pletat prin accidentarea Gabrielei 
Nicola și absența nemotivată a 
Doinei Prăzaru (în cazul acestei ju
cătoare se impun măsuri discipli
nare). în schimb. în team-ul belgră- 
dencelor va evolua cunoscuta in
ternațională Kalenici, care nu a 
putut face deplasarea la Bucu
rești.

.Patinele Moscovei", tradiționalul con
curs internațional de patinaj artistic, a 
reunit, in acest an. concurenți din Un
garia. Canada. Japonia. R-D. Germană. 
K.F. a Germaniei. România. Cehoslova
cia și U R-S-S. _

Proba de perech: a fost ciștiga’.â ce 
itanțu Ir na Vorobscva

și Aleksandr Vlasov, cu ZBi puncte. Pe 
locui doi s-a clasat celebrul cuplu Lud
mila Belousova — Oleg Protapop n. 
foști campion: mondial; șl olimpici, lo
cul trei a revenit tet unui cuplu sovie
tic : Marina Leonidova — Vladimir Bc- 
gobubov.

Par catoare a canadiană Kathy Lee. in 
vîrstă de 2» de ani. a terminat învingă
toare in proba feminină. :ar cunoscutul 
campion sovietic Serghei Cetveruhin s-a 
clasat pe pr-mul loc in întrecerea rsa1- 
cu'.mă. Coacarenții români Atanasie Ba 
lete și Mircea Ion s-au sriual pe locu 
rile 14 și respectiv 1L

Concursul s-a încheiat cu proba 
dansuri, în care victoria a revenit 
plului sovietic Ludmila Pahomova 
Aleksandr Gorșkov.

O fază din meciul mas
culin de volei Ujpesti 
Dozsa — Ț.S.K.A. So
fia, din cadrul turului 
doi al Cupei campioni
lor europeni. Jucătorii 
maghiari (in apărare la 
această fază), au cîști

gat cu 3—0.

Tekfotoi M.T.I.—
AGERPRES

irezer. In turul doi al probei de simplu bârbați 
din cadrul turneului internațional de 
tenis de ta Adelaida (Australia), cam
pionul sovietic Aleksandr Metreveli l-a 
învins cu 6—1. 6—2 pe australianul Geoff 
Calnin. Performerul zilei a fost tînărul 
jucător vest-german Frank Gebert, cate 
l-a eliminat in trei seturi, cu 2—6. 7—6. 
6—4. pe australianul Geoff Masters, unul 
dintre favoriții concursului. Alte rezul
tate : Doerner (Australia) — Goven 
(Franța) 6—1. 3—S. 6—3: Kars’ (Austria)

. Casey (Australia) 4—6. 6—1. 6—2: Do- 
inguez (Franța) ’

6—S: Proisy

(Australia) 6—1, 6—2: Ball (Australia) — 
Meer (Pakistan) 6—2, 6—1. In 
feminin, cunoscuta tenismană 
liană Evonne Goolagong a dispus 
6—0. 6—1 de compatrioata sa Patt 
binson.

turneul 
austra- 

cu 
RO-

rin-

Carey (Australia) 
(Franța) — Leach

șase locuri 
au avut o 
Jocurile Olim;

BRAVO, „FANFAN" !

SPORTUL CENTENARILOR

nt

KEINO S-A RAZG1NDIT...

Mi

ROMANUL CELOR 42
DE KILOMETRI

im- 
anului 

afri-

multe din 
acesta ar 
activității 
nu există 
dramatism

Deși nu s-a făcut nici o statistică 
în acest domeniu, se pare că tirul 
cu arcul, sport în care performan
ța se atinge destul de tîrziu, are 
avantajul de a poseda in rîndurile 
sale cel mai mare număr de prac- 
ticanți aflați la o vîrstă înaintată. 
Se află astfel că în Uniunea Sovie
tică, unde tirul cu arcul se răspîn- 
dește cu mare repeziciune, există 
cel puțin 100 de bărbați trecuți de 
90 de ani care practică acest sport, 
numărul octogenarilor și septuage
narilor cifrîndu-se la ordinul mii
lor.

Nici în alte părți lucrurile nu 
stau altfel. La Dixmude, în Belgia, 
a murit, aproape centenar, preșe
dintele federației locale de tir cu 
arcul, Erneste Derce. De asemenea 
Hubert Van Innis, campion olim
pic în epoca eroică, și-a trimis să
gețile în panou pînă la vîrsta de 
95 de ani și a murit cînd trecuse 
binișor pragul unui veac de exis
tență.

Renumitul scriitor și profesor 
american Erich Segal, autorul ro
manului „Love Story", a participat 
și anul acesta la tradiționalul ma
raton de la Boston. Sosit al 489-lea 
din 887 de concurenți, romancierul 
a declarat ziariștilor : 
cunoaște mai 
atletismului, 
permanentă a 
rare. Cred că 
mai bogat în 
ratonul. El reprezintă cu adevărat 
tot ce poate fi mai pur în materie 
de dragoste și jertfă pentru sport. 
Nici pînă azi nu s-au pierdut din 
această probă valențele sufletești 
si trupești, vigoarea și devotamen
tul care l-au însuflețit pe necunos
cutul vestitor atenian, de Ia înce
puturile acestei probe de milenară 
tradiție. Sportul — orice s-ar în- 
tsmpla cu el și. mai ales, în jurul 
său — rămine cea mai generoasă 
temă literară".

,Dacă aș 
i tainele 
fi tema 

mele lite- 
un subiect 
decît ma-

PARLOV, NR. 1 IN IUGOSLAVIA

Cititorii cotidianului iugoslav 
„Politika" au ales pe sportivii anu
lui, prin tradiționala anchetă a 
ziarului. Cu majoritate de voturi, 
în acest an, locul întîi a revenit 
pugilistului Mate. Parlov, campion 
olimpic la categoria semigrea. Pe lo
cul doi s-a clasat Milan Lazarevici, 
component al echipei iugoslave de

handbal, campioană olimpica, 
locul trei i-a revenit tot 
handbalist, Hrvoje Horvat. Pe ur 
mătoarele locuri : Ciorak Cuple). 
Vujin (box), Nenadici Qupte), Ița- 
gaș (popice), Geaici (fotbal», 
pancici (tenis de masă) 
Nikolici (atletism). După 
vede, primele 
sportivilor ce 
tare bună la 
la Munchen.

Sti 
și Vera 
cum 

apar; 
compc 

e ce

Recordul mondial de marș ne:.-- 
ti erupt a fost stabilit de curind de 
către sergentul major al arma’f 
canadiene Philippe La Toulipe. că
ruia toți prietenii ii spun ..Fanfan' 
El a acoperit distanța de 300 de 
mile, adică 482,700 km, mergi r.d 
fără încetare pe pista stadionului 
militar de la Petawawa, în apro
pierea orașului Ottawa, 
care transmite știrea nu 1 
o mențiune asupra timpul: 
sumat, dar în performar 
acest gen, acest element i 
tează. Pe parcursul enorrr 
tanțe, atletul s-a hrănit 
cu fiertură de porumb s 
îfușind a se menține in 
snortivă necesară și pierzi 
2 kg în greutate.

Se men după

Cu prilejul unei curse
Casaque și-a

Redacta $1 adtuinlslta Jla : București,

Tradiționala anchetă întreprinsă în 
dul ziariștilor de sport din Cehoslovacia 
l-a desemnat pe Ludwik Danek, campion 
olimpic Ia J.O. de la Munchen, în proba 
de aruncare a discului, drept cel mai 
bun sportiv cehoslovac al anului 1S72. 
în vîrstă de 35 de ani, „veteranul1' 
tismului cehoslovac a totalizat 
puncte. Pe locurile următoare 
clasați campionul mondial de 
artistic Ondrej Nepela — 1624 
campionul de lupte greco-romane (categ. 
74 kg) Viteslav Maha — 1 559 puncte și 
cunoscuta săritoare de la trambulină 
Milena Dușkova — 957 puncte.

In cadrul concursului de biatlon desfă
șurat în orașul Ijevsk, la startul căruia 
s-au prezentat cei mai buni specialiști 
ai probei din U.R.S.S., pe primul loc 
s-a clasat Ghenadi Kovaliov, cz'a a rea
lizat, pe un traseu de 20 km. timpul de 
1 h 18:52. Pe locurile următoare s-au 
clasat. în ordine. Viktor Mamatov — 
I h 19:19 și Vladimir Melnikov — lb 
19:55. Campionul olimpic de la Sapporo, 
Aleksandr Tihonov, s-a clasat în final, 
datorită rezultatelor slabe obținute la 
tir. doar pe locul patru.

cursul de vînătoare“ cu un „concurs 
normal de sărituri peste obstacole", 
acceptîndu-se prevederile regulamen
tului F.E.I., cu deosebirea că la a 
treia nesupunere călărețul nu . este 
eliminat din probă. Greșelile comise 
pe parcurs se penalizează 
care se vor scădea din 
maxim (1 lOOp), după cum 
prima nesupunere 24 p, a 
a treia și următoarele — . . -
stacol doborît prin săritură — 32 p ; 
călcarea rivierei — 32 p ; căderea 
calului, a călărețului sau a ambilor 
— 64 p; derobare plus doborîrea 
obstacolului minimal —• 36 p, maxi
mal — 92 p; depășirea timpului a- 
cordat (2 minute) pentru fiecare se
cundă începută — 2 p. în caz de 
egalitate de puncte, timpul nu se ia 
în considerație și nu se face baraj. 
Concurenții se clasifică pe același 
Ioc.

Dacă organizatorii vor pune la 
dispoziție un cal pentru unul sau 2 
sportivi, proba se va desfășura în- 
tr-o zi. Dacă un cal va fi încălecat 
de 3 sau 4 sportivi (deci în 3 sau 4 
scrii), proba se va desfășura în două 
zile, urmînd ca tirul și înotul (îm
preună) să se țină în ziua a 
concurs.

Soluția aceasta p<wusă de 
susținută și de alte federații, 
considerabil numărul de cai 
sari pentru un 
piu, pentru 60 
necesari numai 
36.

Organizatorii __ ,______
diale și ai altor concursuri ... ... 
să anunțe în scris varianta care va 
fi utilizată, iar parcursul probei de 
călărie va fi văzut de membri ai Co
mitetului tehnic cu cel puțin o săp- 
tămînă înainte de începerea con
cursului.

• La proba de tir s-a stabilit ca
rămînerea mîinii sus. între două 
focuri, să fie penalizată cu scăderea 
a 10 '■

•
start 
zare 
puncte.

• Luîndu-se în considerare fap
tul că cele 5 probe ale pentatlonului 
modern sînt practicate de femei, că 
în mai multe țări femeile se antre
nează în acest sport, s-a aprobat 
instituirea pentatlonului modern 
pentru femei. Comitetul tehnic va 
elabora regulamentul de concurs, 
ținînd seama să fie cît mai asemă
nător cu cel pentru bărbați, spre a 
se ușura organizarea și chiar intro
ducerea probei în programul J.O.

• S-a aprobat instituirea Campio
natelor europene de pentatlon mo
dern. Comitetul tehnic va studia po
sibilitatea de a se organiza primul 
campionat cu începere din anul 1974.

• în anul 1973 campionatele mon
diale de seniori, se vor organiza, 
probabil, în Italia, iar pentru juniori 
în R.F. a Germaniei, la Handeiheim 
In septembrie; în 1974, 
pentru 
Mexic 
pentru 
pentru

în puncte, 
punctajul 
urmează : 
doua 48 p, 
72 p ; ob-

4-a de

noi și 
reduce 

nece- 
exem- 

concurenți sînt 
loc de

concurs. De 
de __
21 de cai în

campionatelor mon- 
trebuie

puncte din rezultat.
La proba de înot, la al treilea 
furat, se va aplica o penali- 
de 5 secunde, adică 40 de

ambele categorii; 
pentru seniori și 
juniori ț în 1976, 
juniori.

In 
în 
în
în

U.R.S.S . 
1975, în 
Canada 
Polonia

prof. IOAN MUREȘANU 
membru al Comitetului tehnic al 

U.I.P.M.B.

FESTIVITATE AM I NAT A
echipei

o-’-us multă i

■SSs

de galop, la hipodromul Vincennes din Paris, calul 
pierdut jocheul, sosind singur la polon...

Telcfoto: A P. - AGERPRES

atle-
1 873 de 
au fost 
patinaj 
puncte,

Partida centrală a rundei a 17-a a cam
pionatului unional masculin de șah, care 
se desfășoară la Baku, s-a disputat în
tre marii maeștri Mihail Tal și David 
Bronștein. Victoria a revenit fostului 
campion mondial. Vasiukov l-a învins 
pe Baghirov. Două partide: Razuvaev. 
— Rașkovski și Jidkov — Grigorian s-au 
încheiat remiză, iar celelalte șapte s-au 
întrerupt. în clasament continuă să 
conducă Tai, cu 11,5 puncte, urmat de 
Vasiukov — 10 puncte (ambii cu cite 
o partidă întreruptă).

Concursul internațional de sărituri cu 
schiurile, desfășurat la Ruhpolding (R.F. 
a Germaniei), a fost tjominat de spor
tivii elvețieni, clasați pe primele două 
locuri. A cîștigat Hans Schmid cu 123,5 
puncte (95 m și 93 m), urmat de Heini 
MUller — 209,7 puncte (90 m și 93,3 nt). 
Pe locul trei s-a situat austriacul Rudi 
Wanner — 209,4 puncte, iar locul patru 
a fost ocupat de vest-germanul Rudi 
Tusch — 206,7 puncte. Unul dintre fa- 
voriții competiției, campionul austriac 
Reinhold Bachler. s-a clasat pe locul 
cinci, cu 203,6 puncte.

GOIIMK K.S. IYCHY (Polonia)

RAPID BUCUREȘTI 15-7
LA BOX

Circa 1000 de spectatori au urmărit pe 
stadionul municipal din Amiens întilni- 
rea internațională amicala\de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Franței sl 
Poloniei. Partida s-a încheiat la egali
tate : 3—3 (I—1, 1—1, 1—1). Golurile 
gazdeior au fost marcate de Bibier (2) 
și Lang. Iar cele ale oaspeților au fost 
realizate de Malicki (2) și Wrobel.

Proba masculină de 500 m din cadrul 
concursului internațional de patinaj vi
teză de la Berlin a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Vladimir Komarov, 
cronometrat cu timpul de 40.3 sec. pe 
locul secund s-a clasat compatriotul său 
Valeri Muratov cu 40.6 sec. în nroba 
similară feminină, victoria a revenit pa
tinatoarei sovietice Liubov Sadcikova — 
44.8 sec., urmată de Alla Butova 
(U.R.S.S.) — 45,3 sec. Fosta campioană 
mondială. Nina Statkievici (U.R.S.S.), a 
ocupat locul trei în 46 sec. Cursa fe
minină de 1 500 m s-a încheiat cu vic
toria Verei Surovikina (U.R.S.S.), care 
a realizat timpul de 2:27,4.

peste Ocean. Dar. cud ninaei 
este — după zicală — p:of°t în 
tara sa. Shorter are mari neplăceri 

orășelul
Albu- 
Noîii 

cu de- 
cistigă-

i compatrioții săi cin 
ac. situat ’.a 160 km ce 
rerque. capitala statului 

Mexic, intr-o zonă vecină
Pe aid s-a antrenat 

laurilor olimpiei. în climatul 
jăter și pe șoselele desfun- 

e ale midi localități, de care.
La Sb-OfflCT.

Populația așezării este 
rtie de » la sută de ori- 

a fost totdeauna 
spionului, medicul 
Acesta a scris re- 
contra concetățe- 

njzindu-i de obscu- 
ei retrograde. Ei pre- 

rebuit să-și apere Cui 
antrenamentelor de 

și batjocura huliganilor 
încercarea primarului 

din Tao de a împăca lucrurile și a 
sărbători oficial pe învingător 
printr-un banchet, a dat greș, in
vitații declarind că nu vor veni la 
festivitate, dacă doctorul nu-și re
trage acuzațiile aduse orașului. 
Fiecare cu mîndria lui...

Cunoscutul atlet kenyan Kip- 
choge Keino a anunțat oficial că a 
îevenit asupra deciziei sale de a 
abandona activitatea competițională 
internațională. In cadrul unei con
ferințe de presă, Keino a declarat 
că va participa la cele mai 
portante concursuri ale 
sportiv 1973. După Jocurile 
cane, care vor avea loc la Lagos 
Keino va evolua la „Memorialul 
Martin Luther King" și va parti
cipa. la Helsinki, la meciul triun
ghiular dintre selecționatele Ke- 
nyei, Italiei- și Finlandei.

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE
• La Sofia s-a desfășurat un tur

neu internațional feminin, la care 
ao participat și două echipe româ- 
nești : I.E.F5. și Universitatea Iași 
Iată dișamentul final al competi
ției t 1. Ț3JC.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia; 2. I.E.FÂ București ; 3. 
Institutul Gheorghi Dimitrov Sofia; 
A Universitatea Iași : 5. A.S.Z. Var
șovia. Golgetera turneului a fost 
handbaiista Aureiia Costandache 
(LE.F.SJ cu 13 goluri marcate.

• Marți a plecat în R. D. Ger
mană, pentru un turneu de mai 
multe jocuri, divizionara feminină 
A. Rapid București.

• La tradiționalul turneu de anul 
nou de la Beriin va participa și o 
selecț tocată de tineret a ț; 
tre, antrenată de profeso 
Pin tea și Geo Băduiescu.

• Reprezentativa mascu
verși tară a României, care se pre
gătește pentru campionatul mondial 
studențesc, programat In orașul 
Lund din Sued:a, între 28 decem
brie și 6 ianuarie, va efectua un

Mihai
.5 la

START IN CONCURSUL
INTERNATIONAL 
DE MASĂ DE

DE
LA

Sofia

TENIS
SOFIA

un con-Vineri, începe Ia 
curs internațional de tenis de ma
să la care vor lua parte și cinci 
sportivi români : Lidia Ilie, Ligia 
Lupu, Șerban Doboși, Aurei Ova- 
nez și Teodor Gheorghe. Jucătorii 
noștri, însoțiți de antrenorul fede
ral Ella Constantin eseu, au plecat 
aseară din București, îndreptîn- 
du-se spre Sofia.

HANDBAL PESTE HOTARE
turneu de verificare în Franța, în- 
cepînd din 17 decembrie.

• Intre 15 și 19 decembrie, echi
pa I.E.F.S. București va participa 
la turneul internațional feminin de 
la Rostock (R. D. Germană).

în sala 
în fața a 
echipa de box a clubului Rapid 
București a întîlnit zilele trecute 
echipa locală Gornik. Formația an
trenată de fostul dublu campion 
european, Zenon Ștefaniuk, benefi
ciind de o pregătire fizică excelentă, 
i-a întrecut pe rapidiști (15—7), care 
s-au resimțit după lungul voiaj. Cel 
mai bun om al bucureștenilor a 
fost „ușorul" Ion Mageri care l-a 
întrecut prin k.o. în prima repriză 
pe Francisek Chowaic. CELELALTE 
REZULTATE : I. Chmiel (G) b.p. 
D. Diaconescu (R), E. Macsuga (G) 
b.p. M. Frumosu (R), B. Tasorek 
(G) ‘ -- --
J. 
J. 
J. 
J. 
R. 
A.
ceanu (R) și K. Grolik (G) p. ab. 2 
P. Cojocaru (R).

Lenin din orașul Tychy, 
peste 2 000 de spectatori,

b; ab. 2 Al. Morgovan
Vajda (G) b.p. I. Grigore 
Ryl (G) egal cu V. Stan 
Wadaș (G) b.p. P. Anton 
Granka (G) b.p. D. Filip 
Dzyopa (G) b.p. C. Nicolae
Jatowiski (G) b.p. V. Tecu-

(R),
(R), 
(R).
(R),
(R), 
(R),

D. DANIEL

Meci restanță in divizia A de volei feminin

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — PENICILINA IAȘI 2—3
TIMISOARA. 13 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean).
t. da restantă dintre 
nine Universitatea 
lina Iași a oferit 
bună calitate, cu
la fileu cit și in linia a doua, 
nări spectaculoase de scor, cu alte cu
vinte îndeplinind toate atributele unui

Par- 
feml-formațiile

Timișoara și Penici- 
o dispută dtrză, de 
acțiuni variate, atît 

răstur-

derby. Cu un plus de coeziune și ma
turitate, ieșencele au dominat psiho
logic momentele decisive, reușind prin 
Itu, Câunel și Chirițescu să se impună 
tocmai atunci cind a fost necesar, cîș- 
tigind in final cu 3—2 (8, —13, —13, 7, 
4). Au arbitrat bine E. Hududec (Galați) 
șl C. Ion (București).

P. ARCAN

„OPTIMILE" CUPEI U.E.F.A.

Ieri s-au desfășurat întilnlrile retur din cadrul optimilor de finală
U.E.F.A. lată rezultatele care ne-au parvenit pînă la închiderea ediției :

Borussia Mdnchengladbach 
Steaua roșie Belgrad 
Beroe Stara Zagora 
Dynamo Dresda
Internazionale 
Liverpool

— F. C. Koln
— Tottenham Hotspur
— O.F.K. Beograd
— F. C. Porto
— Vitoria Setubal
— Dynamo Berlin

5—0
i—o
1-3 

0~—0
L-O
3—1

ale Cupei

(0-0) 
<0—2) 
<0—0) 
(2—1) 
(0—2) 
(0-0)

în meciul F. C. Kaiserslautern — Ararat Erevan, după 90 de minute, scorul 
“s-a Intrat în prelungiri.

turul următor. (între paranteze, rezu’ta-
era de 2—0 pentru prima echipă, astfel că 

Echipele subliniate s-au calificat în 
tele din prima manșă).

Alte amănunte în ziarul nostru de mline.
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