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ÎN VIAȚA SATULUI SOCIALIST DE AZI
• in Berceni Prahova, comuna fruntașa

condițiilor generole create mișcării sportive de către partidulIn cadrul <
și Statul nostru, sportul sătesc a cunoscut, in cei 25 de ani de la proclama
rea Republicii, un avint cu totul deosebit, in satele și comunele patriei, unde 
inainte vreme sportul era aproape necunoscut, au fost organizate aproape 
3 C00 de asociații sportive, s-au amenajat numeroase baze simple, se orga
nizează întreceri, concursuri și competiții la marea majoritate a sporturilor, 
__ I. _? /. _ ___ " i sportive cunoscind frumoase și dura-unele dintre aceste ample manifestări 
bile tradiții.

Berceni — o comună din apropie
rea Ploieștiului. I-am trecut -hotarul 
cu dorința de a-i cunoaște oamenii, 
faptele mai de seamă. împlinirile 
acestor ani în care Republica își săr
bătorește un sfert de veac de exis
tență. Pentru că acestea sînt 
fapt, oglinda tuturor prefacerilor 
înnoirilor de astăzi.

Am fost, așadar, în aceste zile 
Berceni, comună mare, frumoasă, 
cinci sate și aproape 5 000 de locui
tori. .

de 
și
la 
cu

CONSEMNIND, MAI ÎNTll, ACEL 
RECORD DE 9 000 KG LA HECTAR...

Primele impresii le-am cules, cu 
multă emoție, departe de „centrul" 
comunei, pe ogoarele din Berceni. 
Oamenii de azi ai Bercenilor conti
nuă ocupația strămoșilor lor, culti
varea porumbului, pe care o practică 
acum cu armele cărții și ale mașinii, 
cîștigînd, astfel mai mult din priete
nia pămîntului care, anul acesta, 
le-a dăruit recolte ajunse pe unele 
hectare la cifre record — pînă la 
9 000 de kilograme. De aceea, pri
marul comunei. Ion Bucur, e mîndru 
de oamenii care l-au ales ca să-i 
conducă. „E cea mai mare producție 
obținută în întreaga istorie a comu
nei și asta pentru că s-a muncit cu 
multă hărnicie. Ce cooperatori 
dau de exemplu ? Pe Constantin 
nait, pe Ioana Voicu, pe Elena 
ducea, pe Eremia Niculina ? 
mulți... Cind a fost mai greu, Ia 
le« — ne năpădise și pe noi 
ploilor — au muncit și copiii săteni
lor. Au muncit cu toții, împreună 
cu întreaga țară ."

de probleme politice in cadrul unui 
cabinet de științe: sociale, amenajat 
într-o clasă a școlii Să mai adău
găm și formația de dansuri naționa
le care, în cinstea celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii, va susține 
primul său examen cu public

N-am întreprins în rîndurile de 
față decît o enumerare care, deși 
elocventă, nu poate totuși realiza o 
imagine fidelă a tot ceea ce se poa
te petrece pe plan spiritual (cuvîntul 
nu este deloc pretențios) in comuna 
Berceni. „Dacă ați dori cu tot di
nadinsul să fiți spectatori sau să 
participați la toate activitățile noas
tre culturale, v-ar trebui o săptămi- 
nă întreagă..." Cu greu puteam găsi 
o încheie-e mai bună acestui capitol.

A ÎNFLORIT VIATA CULTURALĂ

Cine știe cînd și, mai ales, cum 
să muncească, știe să-și aranjeze și 
timpul liber cît se poate de bine, 
de plăcut si folositor. Că în toate 
cele cinci sate ale comunei Berceni 
există cite un cămin cultural cu o 
sală de festivități n-ar fi lucru de 
excepție. Dar, să faci din aceste 
locuri, puncte cu adevărat centrale 
ale timpului liber al sătenilor, să le 
pui la dispoziție posibilități multiple 
de a se recrea, de a învăța cite ceva 
din domenii pină mai ieri necunos
cute în mediul rural, .toate acestea 
rămîn fapte pe deplin notabile. Iată 
cîteva dintre noile pasiuni artistice 

din 
de 
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de

f;
și in sport
construită această bază 

a muncă patriotică.
-1, de activitatea 

Berceni, nu-1 poți uita 
fizică, 

acestui

pentru a 
sportivă pri ___  ,

Cind vorbești, însă, 
sportivă dî 
pe profesorul de educație 
Octavian Bălteanu. Datorită 
om inimos, in comună se practica 
vreo zece discipline sportive : hand
bal, volei, fotbal, baschet, oină, 
nis de masă, ciclism, șah. 
Multe dintre reprezentativele 
nei ocupă. în permanență, 
fruntașe i- între-er’lo județene*. 
Printre acestea, echipele de handba 
(băieți și feie) rămiu cele mai redu
tabile. Acesta este și motivul pentru 
care, în momentul de față, în maga
zia asociației sportive AVÎNTUL 
BERCENI. se află 14 seturi de
tricouri, o mulțime de mingi, opt 
saltele pentru trintă: toate sînt pre
mii cfștigate în diferite întreceri !

Dar, ceea ce ni se pare foarte im
portant este faptul că toți cei angre
nați în practicarea sportului la nivel 
județean sînt săteni, membri ai 
C.A.P. Dintre aceștia, cei mai buni, 
atît pe terenul de sport cit și in 
sectoarele unde lucrează ne-au fost

te- 
trintă. 
comu- 
locuri

Componenfii lotului

învingătoare și in partidele de ieri
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I* MIINE, ORA 10, LA CIRCUL DE STAT

O GALA A MARILOR AMBIȚII
• Pometcu:

și nici Amă-
zaroaie..." • Gruiescu
nici Nedelcea

cu Cerchia • Simion Cuțov

Foto :
Dragoș NEAGU

în luptă pentru 
afirmare, doi tineri 
pregătesc un mare 
meci : antrenorul
Ion Dumitru (stin
gă) și Simion Cu
țov. In planul doi. 
veghează experien
ța — antrenorul e- 
merit Ion Popa.

așteaptă optimist revanșa

10, iubi-

(le handbal din comuna Berceni — o reprezentativă 
redutabilă in aproape toate competițiile județene la 

ultimii ani.
care a participai in

decît cuvintele spuse de secretarul 
comitetului comunal de partid.

fi, printre alții, învă-
Mușcalu, Alexandru

si intelectuale ale locuitorilor 
Berceni i frecventarea cursurilor 
istorie ale Universității populare 
cale., de către aproximativ 60 de 
meni | participarea. în calitate _
actori sau spectatori, la o formație 
sătească de teatru: alcătuirea unui 
program adecvat pentru o brigadă 
artistică de agitație : lecturarea (pes
te 4 000 de cititori) și discutarea 
unor cărți politice. beletristice șl 
tehnice.. în grupuri organizate, a u- 
nora dintre cele aproximativ 10 000 
de volume ale bibliotecii ; dezbaterea

SPORTUL — ÎMBRĂȚIȘAT CU 
PASIUNE

Și despre sportul din comună se 
pot spune multe lucruri bune. Tutu
ror le place să se miște în aer liber. 
Primarul Bucur a „simțit** pasiunea 
consătenilor săi și s-a făcut,, deseori, 
ecoul solicitărilor lor. 
vechiul teren de sport s-a construit 
o grădiniță, 
făcut totul 
comunal, să 
pe care au ... . ____
de fotbal, handbal, volei șl un 
tiar. Tot el a mobilizat și oamenii

Cînd pe
el a fost acela care a 
pentru ca, din islazul ' 
fie alocată o suprafață 
apărut, f.poi, terenuri 

î ves-

IN INTinPINAREA
MĂREȚULUI JUBILEU

recomandați a 
țătorul 
Bucur, 
Barbu, Tamara Popescu. 
Drăghici. Cineva 
du-se la pasiunea 
practica sportul că _______ ____
(ploieștean) este doar ...profesorul de 
sport. Dar ne-am convins că acest 
lucru nu impietează cu nimic asupra 
pasiunii și dragostei de a munci a 
dascălului Octavian Bucuroiu. La in. 
sistența și eforturile sale, în momen
tul de față, elevii școlii au la dis
poziție o sală de gimnastică amena
jată într-o fostă sală de curs, dotată 
cu toate cele necesare pentru . susți
nerea în bune condiții a orelor de 
educație fizică. Tot pentru elevi a 
fost organizată șl a devenit tradițio
nală „Cupa Unirii", la gimnastică, 
mini-baschet și tenis de masă.

Nimic mai normal, așadar, ca și 
pe plan sportiv, cooperatorii din 
Berceni să se afle în primele rîn- 
dtiri. Este încă o expresie, normală, 
a dezvoltării multilaterale a locali
tăților rurale, posibilă la cote plena
re, doar în contextul realităților pe 
care le trăim, pe care le-am făurit 
in anii Republicii.

Radu TIMOFTE

Aurel .. _______
Gheorghița Gheorghe, Petre 

Constantin 
spunea, referin- 

sătenilor de a 
„singurul străin

Miine dimineață, la ora 
torii boxului din Capitală se vor 
intîlni în jurul ringului din arena 
Circului de Stat, pentru a asista 
la o gală deosebit de interesantă. 
Am putea spune că va fi o gală 
a marilor ambiții. E greu să des
prindem din program „capul de 
afiș", meciul cel mai tare, deoare
ce la acest. . . titlu candidează mai 
multe perechi : Gabriel Pometcu — 
Philippe Mongo (Congo), Sintion 
Cuțov — Gheorghe Ciochină, Con
stantin Gruiescu — Traian Cer
chia, Mircea Toni — Dinu Condu- 
rat și Alexandru Turei — Petre 
Ganea.

Cînd am afirmat că va fi gala 
marilor ambiții, ne-am gîndit la 
declarațiile cîtorva dintre cei care 
vor urca în ring duminică dimi
neață. După cum se știe, adversa
rul lui Gabriel Pometcu are în 
palmaresul său două victorii deo
sebit de prețioase. El i-a învins pe 
Pavel Nedelcea și Octavian Amă- 
zăroaie, cei mai puternici rivali ai 
Iui Pometcu. Va pierde oare și Po
metcu în fața pugilistului congo- 
lez, despre care mulți spun că e 
un al doilea Al Brown — Panama? 
Campionul nostru la ,,pană“ ne ga
rantează că nu : 
Nedelcea și nici 
acest lucru se va 
Mongo duminică

Gruiescu așteaptă de cîteva luni 
să-l reîntîlnească pe Traian Cer
chia, pentru a rezolva conturi des
chise la campionatul național, 
cînd, ne amintim, Cerchia a cîști- 
gat titlul după ce l-a eliminat pe 
Gruiescu încă din sferturile de fi
nală. „Ii voi demonstra constăn- 
țeanului Cerchia că ceea ce s-a 
petrecut Ia campionate nu a fost 
decît o eroare de arbitraj. Eu sînt 
adevăratul campion al categoriei" 
— a declarat Gruiescu. Să vedem 
ce replică îi va da deținătorul ofi
cial al centurii.

In lupta pentru supremație la 
categoria semiușoară a mai apărut 
un nume: Simion Cuțov, fratele 
fostului campion european. Pentru 
a-și afirma valoarea, el va încerca

să-l învingă pe Gheorghe Ciochină, 
care pîndește 
cîțiva ani.

Campionul 
cea Toni, un 
puterea 
tempereze veleitățile de 
ale Iui Dinu Condurat, 
european de tineret la 
muscă.

V-am prezentat doar cîteva 
cele 10 meciuri ale galei cu 
boxerii români își vot delecta, 
rărri, admiratorii. Cei care nu 
să scape această gală a 
bițiilor, își pot procura bilete chiar 
de azi, de la casele stadionului Di
namo și din str. Vasile Conta nr. 
16.

titlul de campion de

categoriei cocoș. Mir- 
„batailleur" 

cuvîntului, va
r*“ în toată 

căuta să 
ascensiune 
campionul 

categoria

din 
care 
spe-
vor 

am-

Petre HENȚ

,.Eu nu sînt nici 
Amăzăroaie. . De 
convinge Philippe 
dimineață..

Astăzi de la ora 16 și miine dimi
neață începînd de la ora 9 se va 
desfășura in sala
Capitală etapa a doua a concursului 
dotat cu cupa „A XXV-a aniversare 
a Republicii”. Competiția este orga
nizată de Comisia municipală de at
letism și se adresează tuturor junio
rilor din București. In cadru! etapei 
a doua sc vor disputa întreceri pen
tru juniorii de categoriile a Il-așia 
IlI-a. Reamintim ca in cadrul primei 
etape, disputată la sfîrșitul săptâmî- 
nii trecute (cu participarea juniori
lor de categoria I și copiilor) au 
fost înregistrate primele recorduri 
republicane de juniori pe teren aco
perit ale sezonului.

„23 August" din

UN FRUMOS SUCCES AL METALURGIȘTILOR 
Șl CHIMIȘTILOR BĂIMĂRENI

Cele două colective ale Uzine- 
lor metalurgice de metale nefe
roase din Baia Mare, antrenate 
în marea întrecere desfășurată in 
cinstea aniversării Republicii, ra
portează îndeplinirea cu o lună 
înainte de termen a angajamentu
lui anual majorat. Bilanțul în
cheiat la 1 decembrie confirmă 
un excedent la producția marfă 
de 91 milioane lei, ceea ce de
monstrează că angajamentul (90 
milioane lei) a fost nu numai rea
lizat, dar și depășit. Acest deose
bit succes al metalurgiștilor și chi- 
miștilor băimăreni înseamnă mai 
multe metale neferoase (cupru, 
plumb, zinc), săruri chimice si 
alte produse date peste plan eco
nomiei naționale. Cele 91 milioa
ne producție marfă peste plan 
s-au obținut, printre altele, pe 
seama creșterii productivității 
muncii (indice depășit cu 3 la 
sută), gospodăririi raționale a

materialelor și 
de utilizare a

O mențiune : 
întrecerii de la 
și fotbaliștii de 
vizia C), care lucrează” la atelie
rul de întreținere.

Teodor TOHATAN — coresp.
județean

creșterii gradului 
agregatelor.
printre fruntașii 

Baia Mare se află 
la Topitorul (di-

CUPA 30 DECEMBRIE" 
LA HALTERE

Azi după-amiază, de la ora 17.30, 
va avea loc, în sala de sub tribuna 
stadionului Giulești, tradiționala com
petiție de haltere „Cupa' 30 Decem
brie". La întrecerile organizate de 
comisia municipală, în colaborare cu 
clubul Rapid, participă numeroși 
concurenți ele valoare, printre care si 
campionii c. Dumitru (Steaua), Ă. 
Miuț (Rapid). T. Petrișor (Dinamo) 
și I. Nicu (Rapid).

NOI MĂRTURII ALE VREDNICIEI METĂLURGISTILOR5

DE LA I.M.U. MEDGIDIA
Pe harta industrială < 

I.M.U. Medgidia ocupă un Toc 
fruntaș în producția de mașini a- 
gricole și rutiere.

In aceste zile, oțelarii și meta- 
lurgiștii de la I.M.U. Medgidia în- 
tîmpină cea de-a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii, cu noi 
fapte care fac cinste harnicului 
colectiv.

Pe primul plan se situează efor
tul pasionant, înclîrjit, pentru eco
nomisirea fiecărui gram de metal. 
In cele 11 luni ale anului s-a eco
nomisit peste 700 tone de metal. 
Angajamentele luate de acest co
lectiv în cinstea aniversării Repu
blicii au fost astfel cu mult de
pășite. Din metalul economisit s-au 
produs 270 de remorci auto de 5 
tone, zece combine de recoltat fu
raje și piese de schimb. Produc
ția suplimentară realizată în 11 
luni se ridică la o valoare de 
16.000.000 lei.

Remorca auto de 5 tone a deve
nit datorită economiei metalului 
mai suplă cu 110 kg. Tot datorită 
inovațiilor aplicate în domeniul 

Economisirii metalului, combina de

a Dobrogei, 
î un recoltat furaje este mai ușoară cu 

278 kg. Toată priceperea și ener
gia acestor vrednici făuritori de 
bunuri materiale s-au concentrat 
spre același obiectiv: economii în 
toate direcțiile.

Chiar la cilindrul de frînă al 
remorcii auto obținut altădată prin 
așchiere s-a constatat că se poate 
economisi 150 grame de metal. O 
cifră, infimă, în aparență. Dar, 
confruntată cu cele 30.000 de bu
căți necesare într-un an, ea re
prezintă 6 economie de 4.500 kg.

Printre cei ce se află în frun
tea acestor lăudabile initiative în 
rele mai variate operațiuni de pre
lucrare a metalului se numără in
ginerii Ștefan Alexandru și Aure! 
Ciobanu. Printre muncitorii
dau viață acestor inițiative întîl- 
nim, de asemenea, numele 
handbaliști și fotbaliști de la echi
pa I.M.U. Medgidia, care activea
ză în campionatul Diviziei C: Toa- 
der Vasile, Ionescu Ștefan și Gri- 
gore Anton. '

care
unor

G. MIHALACHf

Manifested o superioritate netă, 
poloiștii de la Dinamo București 
au înregistrat aseară, la bazinul 
Floreasca, o victorie mult mai netă 
asupra echipei Dynamo Magdeburg 
decît o arată scorul final de 9—6 
(3—1, 2—1. 3—1, 1—3), consfințit 
la ultimul fluier al arbitrului inter
national N. Nicolaescu.

Partida vedetă a cuplajului, pro
gramat în cea de a doua etapă a 
turneului internațional din Capi
tală ne-a arătat o echipă cu mare 
poftă de joc — Dinamo Bucu
rești — ai cărei componenți au 
zburat pur și simplu timp de trei 
reprize in fața formației din Mag
deburg, ce se confundă în linii 
mari cu naționala R. D._ Germane. 
Oaspeții au reușit să țină pasul, șt 
să reziste onorabil, doar în prima 
repriză, cînd scorul de 2—0 în fa
voarea gazdelor, sportivii germani 
au ratat un penalty (intervenție 
excelentă a lui Frățilă) și apoi au 
redus din handicap (1—2).

începînd din repriza secundă, di- 
namoviștii bucureșteni au atacat 
continuu, șarjele lor rapide șur- 
prinzînd deseori descoperită apăra
rea adversă. Și pentru a rezista, 
poloiștii din Magdeburg au fost ne- 
voiți să comită faulturi dese, sanc
ționate cu promptitudine de condu
cătorul întilnirii. La un' moment
dat, scorul ajunsese la 9—3 (în ul
tima repriză) în favoarea bucurește
nilor. Aceștia au tratat insă cu 
mai puțină seriozitate finalul par
tidei, au comis greșeli evidente, 
prilejuind în mod neașteptat oas
peților să înscrie trei_ puncte con
secutive și să reducă substanțial 
din handicap.

Cele 15 soluri ale meciului au 
fost realizate de : D. Popescu 2, 
Lazăr 2, Zamfirescu 2, Novac 2, 
Kroner (Dinamo București) și Her- 
wegen 3, Lange. Zein, Hermans 
(Dvnamo Magdeburg).

în deschidere : Dinamo Moscova 
— Dinamo București II 8—2 (1—1, 
3__0,= 1—1, 3—0). în urma acestor 
rezultate, prima echipă a clubului 
Dinamo București și Dinamo Mos
cova au acumulat cite 4 puncte, 
ele urmînd să susțină astăzi (de la 
ora 19) partida decisivă pentru lo
cul I în clasament.

Adrian VASILIU

LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

DIN NOU PE TEMA RESURSELOR NEEXPLOATATE
• DUPĂ 10 8G0 DE MINUTE DE JOC MAI ERA LOC PENTRU 720 SAU CHIAR 1 440. . . • ROLUL 
ECHIPELOR BUCUREȘTENE IN RELANSAREA CAMPIONATULUI • SELECTIONABILII, ÎN ULTIMA 
ETAPA A TURULUI • RĂSTURNĂRI SPECTACULOASE DE POZIȚII ÎNTR-O IERARHIE OBIȘNUITA

Marin Stelian ti servește, scurt, pe Emil Dumitriu și mingea expe
diată dt acesta, fără preluare, va ponosi'în plasa porții lui Ghiță. 

Fază din meciul Rapid — S C Bacău
Foto : Theo MACARSCHI

ASTĂZI, ÎN SALA PROGRESUL

AL DIVIZIEI A DE LUPTE GRECO-ROMANE
• Capul de afiș este deținut de partida DINAMO — STEAUA
• Campionii olimpici NICOLAE MARTINESCU ți GHEORGHE BERCEANU— prezenti in formatiiU Inr
• Noua promovatâ, ALUMINIU SLATINA, hotărită să asalteze primele locuri ’

Turneul final al diviziei A de 
lupte greco-romane va fi inaugurat 
astăzi. Ia ora 16, în sala Progresul 
din Capitală. Așadar, astăzi încep 
meciurile pentru desemnarea echipei 
campioane și a celorlalte două for
mații ce vor urca, miine după-amia
ză, treptele podiumului de onoare.

Dintre cele 6 finaliste șansele de a 
cuceri tricourile de campioane le au, 
îndeosebi, Dinamo București și 
Steaua. Meciul dintre aceste două 
formații derbyul turneului, va fi de
cisiv pentru victoria finală. De alt-

fel, atît in tabăra dinamoviștilor cît 
și în cea a luptătorilor clubului din 
calea Plevnei au fost efectuate, în 
ultimele zile, intense pregătiri. După 
cum ne-a declarat, ieri, antrenorul 
Ion Cernea, din formația dinamovis- 
tă nu vor lipsi campionul olimpic 
Nicolae Martinescu, medaliatul cu 
bronz Victor Dolipschi și cunoscuții 
luptători Ion Păun, V'asile Fodorpa- 
taki. Ion Enache si Ion Gibu. La 
Steaua, antrenorii Vascul Popovici și 
Gheorghe Șuteu întîmpină dificultăți 
în alcătuirea formației. Gabor,

clasat, pe locul 5 la Jocurile Olimpi
ce. deci titular la categoria sa. a 
avut un accident la sfîrșitul săptă- 
mimi trecute și se află cu mina'
stingă în ghips. In locul lui va fi fo-

Cele 10.800 de minute de joc di
vizionar A s-au scurs , și joi, 
la lăsarea cortinei peste prima parte 
a campionatului, 198 de fotbaliști și 
71.500 de spectatori (ciți le-au ur
mărit ultima evoluție oficială din a- 
cest an) și-au spus la revedere, la 
primăvară I

Conturile toamnei au fost Înche
iate, luînd forma 
ment care — după opinia noas
tră — oglindește 

și comportarea generală 
în fruntea ierarhiei ■

unui clasa-
străduințele 
a echipelor. 
- o echipă 

Steaua, de la care s-a pretins mult, 
care timp de șapte etape a oscilat 
întf.e locurile 1 și 8, dar în final s-a 

‘ valorice

o constatare poate mai îmbucurătoa
re decît orice : majoritatea echipelor 
au încheiat sezonul in forță, dovedind 
disponibilități de joc cu care ar fi 
putut continua campionatul sau cupa, 
dacă federația — sub rezerva 
stării timpului — ar fi programat 
din vreme două etape divizionare 
sau una de campionat și alta de cupă, 
împărtășind opinia cu privire la re
zervele neexploatate, o completăm cu 
ideea necesității, deloc dăunătoare, a 
unei continuități și intensități în 
pregătire, mult favorizată mai ales 
de un număr sporit de jocuri.

La antrenamentul de ieri al dinamoviștilor bucuresteni Nicolae Marti
nescu își contrează „adversarul' și forțează tușul

foto : Ion MIHAlCA
I

PROGRAMUL
DE LA ORA 16

Turul I : Dinamo București — Vul
turii Textila Lugoj, Progresul Bucu
rești — Steaua și Metalul București 
_ Aluminiu Slatina : turul II : Di
namo — Steaua, Vulturii Textila — 
Aluminiu și Progresul — Metalul ; 
turul III : Dinamo — Aluminiu,
Steaua — Metalul și Vulturii Textila 

Progresul.

DE ASTĂZI*

losit tînărul Gheorghe Petre. In 
schimb vor concura campionul olim
pic Gheorghe Berceanu și toți cei
lalți „olimpici" : Ion Baciu, Gheor
ghe Stoiciu, Simion Popescu și Nico- 
lae Neguț.

în încheiere o declarație a tînă- 
rului antrenor al echipei
Slatina, Gheorghe Bărbulescu : „For
mația pe care o 
promovat anul acesta în divizia na
țională, este hotărită să asalteze unul 
dintre primele locuri".

apropiat de resursele sale
reale, a revenit în frunte (locul 2 
după etapa a IX-a) și din etapa a 
X-a s-a bătut cu șanse pentru locul 
I, -pe care i l-a asigurat victoria de 
duminică de la Brașov. E drept, că 
zestrea sa are doar un punct avans 
față de Dinamo, dar el constituie 
totuși o bază bună de plecare în re
tur și... un motiv de interes în plus 
pentru acest campionat.

Revenirea bucureștenilor in pluto
nul fruntașelor provinciale a animat 
bătălia, confirmînd încă o dată că 
prezența lor (Rapid promite și el 
de pe acum să fie prezent) și. in 
particular, rivalitatea sportivă care 
le animă, dau un plus de culoare și 
atractivitate întrecerii divizionare.

i pentru că ne aflăm în fața 
O* ultimei partide internaționale 
C) din acest an a lotului A, cea 

J* de la Tel Aviv dintre selecțio
natele cluburilor divizionare din Is
rael și România, să notăm și amă
nuntul formei celor 17 jucători care 
vor face duminică deplasarea. Toți 
au obținut joi note între 6 și 8. iar 
Dobrin, la Madrid, a lăsat o excelen-

Petre GAȚU

(Continuare in pag. a 3-a)

Aluminiu
pregătesc, deși a

ecisivă pentru configurația cla-
l a tu- 

, ___ consemnarea
— conform așteptărilor — a 

dispute destul de agitate (do
si rezultatele în genera! strînse),

samentului, ultima etapă 
rului a prilejuit consen

unor
iadă .... ... a, owinse,,
de un nivel tehnic remarcabil (5 me
ciuri bune și 3 acceptabile), dar și

NICOLAE MUSTAȚĂ INVITAT 
LA CROSUL ,-------------------

Aseară, Federația Română de 
tipare la tradiționalul cros „San Silvestro*'. organizat pe străzile orașului 
brazilian Sao Paulo in noaptea Anului Nou, adresată recordmanului nos
tru in proba de 10 000 m NICOLAE MUSTAȚA. Este pentru prima dată 
cind un alergător de fond din România este invitat să ia parte la această 
prestigioasă manifestare atletici.

JAN SILVESTRO“ 
:/Atletism a primit invitația ăe parti- 
Silvestro*', organizat pe străzile orasi ’ '

k ANTRENORII OR Df HANDBAL
Astăzi, începînd de la ora 9, la 

sediul C.N.E.F.S., se va desfășura o 
consfătuire a antrenorilor, care 
funcționează la diferitele loturi de 
handbal și care sînt solicitați de 
federație la taberele anuale de ju
niori și junioare. Cu acest prilej vor 
fi puse în discuție o serie de pro
bleme legate de orientarea pregă
tirilor la formațiile de juniori sau 
tineret în funcție de tendințele 
manifestate. în această direcție, la 
J.O. de la Miinchen. Această acțiu
ne. la care iau parte 25 de antrenori, 
cei mai buni din țară, se înscrie pe 
linia măsurilor de pregătire în ve
derea marilor întreceri internațio
nale care se apropie fi a viitoarei e- 
ditij sj.g,
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DEZBATEREA PRIVIND AMPLITUDINEA Șl EFICIENȚA REZERVORULUI DE PERFORMERI Al ATLETISMULUI ROMÂNESC
BASCHET

Înainte de toate, profesorii de specialitate trebuie 
să dovedească pasiune, pricepere, conștiinciozitate

...este de părere prof. NICOLAE MĂRĂȘESCU, antrenor federal

întrebările anchetei sînt:
• Producția din acest an a 

Școlii Sportive de Atletism — 
26 de atleți solicitați la ma
rile cluburi — este suficientă ?

• Care trebuie să fie aria 
de selecție î
• Reprezintă actualul sistem 

de normare a activității profe
sorilor in domeniul performan
ței un etalon real al muncii 
lor ?

încercînd să răspund Ia cele trei 
întrebări ale dezbaterii inițiate de 
ziarul SPORTUL, m-am aflat In 
fața unui vast material. Am încercat 
să-1 sintetizez și, pentru a nu mă 
repeta, l-am organizat pe puncte, 
răspunzînd Insă global chestionaru
lui. Sper că și în această formă răs
punsul va fi util dezbaterii.

e Numărul celor ce sînt angre
nați în atletismul de performanță 
școlar este redus (circa 10 000). A- 
ceasta este prima pîrghie asupra că
reia trebuie acționat.

• Selecția viitorilor performeri 
trebuie să se ridice la noi cote de 
exigență. Mentalitatea trebuie schim
bată, în sensul că este necesar ca 
profesorii să meargă în întîmpinarea 
talentelor și nu să aștepte eventua
lele talente.

• Prin natura vîrstei, tinerii sînt 
grăbiți. In toată lumea se duce o 
luptă aprigă pentru performanțe tot 
mai bune. Cine urmărește an de an 
rezultatele concursului „Prietenia" 
este poate surprins de nivelul deose
bit al participanților. Aceștia nu lu
crează cu metode „ușoare". „Plapu
ma" pe care și-o trag pe cap mulți 
profesori („Să nu forțăm tinerii în 
pregătire"), este fără discuție, un 
mijloc de a se detașa de realitate 
sau, poate, de a o ignara, pentru că 
este mai comod așa. Oare marile 
performanțe obținute la Miinchen de 
tineri din diferite țări ale lumii sînt

pregătindu-se pentru 1 ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI VA SUSȚINE 
campionatul mondial , fa 1973 flPR0APE 30 DE MECIURI INTERNAȚIONALE!

federal G. ZUGRÂVESCU 

— în totalitate — rezultatele forță
rii ? Ghipu, Tudor, Gavrilaș, Ior
dan, Anton sau, cu cîțiva ani în 
urmă, Lupan, Sărucan, Dosa, Rafira, 
Bufanu, Menis, Peneș și mulți alții 
sînt — sau au fost — același rod 
al muncii forțate ? Firește că nu. 
Dar, cînd nu vrei să muncești, gă
sești tot felul de scuze și dacă ești 
„deștept" Ie îmbraci in forme 
(pseudo) științifice.

Trebuie să devenim adversarii ju
mătăților de măsură. Acestea ne-au 
făcut să muncim mai puțin ca alții 
la antrenamente, iar în final — fi
resc — progresul nostru să fie mai 
lent ca al majorității celor cu care 
ne întrecem.

• Cred că în școală interesul pen
tru sport este mult mai mare decît 
în facultate. Aceasta se datorează, 
după, opinia mea, faptului că sportul 
școlar are un sistem mai bine con
solidat, mai aproape de cerințe. De 
aici apare decalajul. Pe de altă 
parte, ideea formării unor echipe de 
tineret nu a găsit încă o largă au
diență și astfel juniori foarte ta- 
lentați, care au depășit însă vîrsta 
categoriei lor, nefiind selecționați în 
echipa de seniori sau în competițiile 
acestora, nu mai au activitate com- 
petițională ; de aici la mediocritate 
și regres este, de fapt, un drum fi
resc. 26 de juniori au fost promovați 
de la S.S.A. la cluburi, dar ciți au 
rămas în afara lor, nesolicitați ?

• Trebuie înrădăcinată ideea că 
performanța unităților școlare este 
direct proporțională cu munca depu
să. Cu două-trei antrenamente săp- 
tămînal, cît programează foarte mulți 
profesori, nu pot fi obținute perfor
manțe de înaltă valoare. Este un lu
cru indubitabil.

Și apoi, trebuie spus că i
— cantitatea de lucru nu mai re

zolvă (ea singură) performanța. Se 
cere cu tot mal multă insistență ca
litate. Unii profesori din școlile spor
tive lucrează mult, dar nu dau re
zultatele așteptate fiindcă activitatea 
lor nu înregistrează la capitolul ca-

Echipa feminină de handbal a Ro
mâniei a încheiat sezonul competi- 
țlonal 1972 cu performanțe remarca
bile. în numai 20 de zile (21 noiem
brie — 10 decembrie), team-ul repre
zentativ a susținut 10 partide — cu 
cele mai puternice formații din lume 
— reușind să cîștige 8. Ea a învins 
echipele R.D. Germane — campioană 
a lumii, Iugoslaviei, Ungariei, R.F. 
a Germaniei și Poloniei, a ciștigat 
locul I în „Trofeul Carpați" și — 
lucrul cel mai important — a ma
nifestat de-a lungul acestei perioade 
dificile o comportare constant bună, 
care atestă saltul valoric efectuat, la 
capătul unei perioade de muncă de 
doi ani, sub conducerea „tandemu
lui" antrenorilor Gabriel Zugrăvescu 
și Pompiliu Simion.

Pentru a afla amănunte de la ul
timul turneu la care a participat e- 
chipa României (8—10 decembrie, 
„Trofeul Slask", Katowice) și în do
rința de a prospecta intențiile pe 
care Ie are cu privire la pregătirea 
pentru cea de a V-a ediție a campio
natului mondial (Iugoslavia, decem
brie 1973) am avut o discuție cu an
trenorul federal GABRIEL ZUGRA- 
VESCU.

— Cu ce Impresii v-ațl Înapoiat de 
la Katowice ?

— Am abordat această competiție 
pe un fond de oboseală generală. A 
fost, mai întîi, suita de meciuri care 
a precedat turneul din Polonia (ade
vărul este că noi am dorit asta, ca 
o repetiție a... dificultăților cu care 
ne vom intîlni la „mondiale"), apoi 
oboseala unui drum de 24 de ore cu 
trenul (pe care n-am prevăzut-o și 
n-am... dorit-o!). Cu toate acestea, 
handbalistele noastre s-au comportat 

litate o curbă ascendentă. Tot aici, 
este de precizat că normarea activi
tății trebuie să primească alte cote 
valorice, după necesitățile actuale;

— înțelegerea dificultății efortului 
atletic de către direcțiunile școlilor 
poate duce la crearea unor condi
ții de lucru mal bune pentru elevi 
și profesorii de educație fizică. Ta
lentul sportiv trebuie sprijinit de toți 
factorii responsabili.

• Este real rolul determinant al 
muncii profesorilor din școlile spor
tive și liceele cu program special 
în obținerea succeselor. Cînd trebu
rile nu merg bine (și se întîmplă 
adeseori...), majoritatea dau însă 
vina pe seama lipsurilor materiale. 
Se uită că, în aceleași condiții, Menis 
și Bufanu au reușit performanțe de 
valoare mondială. Mulți profesori din 
București invocă insuficiența sălilor 
de atletism, dar omit să spună că 
atît colegii lor din Cîmpulung Mus
cel, cît și cei din Iași, Roman îi în
trec în rezultate, deși nu au nici o 
sală. Este adevărat, trebuie să lup
tăm pentru îmbunătățirea condițiilor 
materiale, dar, în primul rînd, să 
dovedim pasiune pentru meseria a- 
leasă, conștiinciozitate, abnegație, să 
folosim la maximum ce avem. Efi
ciența orelor de antrenament se do
vedește a fi însă sub nivelul exigen
țelor. Nu puține sînt exemplele cînd 
profesorii stau pe margine, de vorbă, 
sau fumează, iar copiii, elevii, lucrea
ză după un fel de program dat, fără 
sfaturi, atit de necesare, fără corec
tarea mișcărilor greșite, fără...

• Școlile și liceele de specialitate 
sînt unități cu scopuri precise. Ini
țierea se face la vîrstă mică — 8-11 
ani. Cine nu ține seama de aceasta, 
înseamnă că este depășit de evolu
ția atletismului.

• în sfîrșit, dezvoltarea în conti
nuare a unităților școlare de profil 
trebuie să țină seama de forma or
ganizatorică a liceului de atletism 
din Cîmpulung Muscel) care este sin
gura formă realmente productivă, e- 
ficientă.

la fel de bine ca și în precedentele 
examene competiționale. Atacul a 
acționat în permanență în viteză, cu 
pătrunderi surprinzătoare, pase înșe
lătoare și angajări oportune — re- 
mareîndu-se în mod deosebit Doina 
Furcoi, Terezia Popa și Simona Ar- 
ghir. N-ar trebui uitat că din cele 4 
jucătoare de semicerc, noi n-am pu
tut folosi Ia Katowice decît două, 
Ibadula și Munteanu fiind indisponi
bile. Am completat „tandemul" Popa- 
Furcoi cu junioara Boși și, aș spune, 
experiența ne-a folosit. Apărarea — 
punct nevralgic — a fost mai puțin 
perseverentă în oprirea încercărilor 
adversarelor. Au avut mobilitate in 
defensivă jucătoarele noastre, dar 
n-au mers „pistoanele" ca în alte 
partide. Turneul a folosit mult pen
tru omogenizarea echipSi.

— Ce s-a intîmplat în meciul cu 
R.D. Germană ?

— Paradoxal, dar în această par
tidă — pe care am pierdut-o la două 
goluri — am făcut cel mai bun joc, 
aplaudat de public și elogiat de pre
ședintele federației poloneze de 
handbal. Ștefan Monikowski. Acesta 
mi-a spus Ia încheierea partidei : 
„Felicit echipa României pentru jo
cul spectaculos prestat și regret că 
n-a ciștigat acest meci în care s-a 
dovedit superioară adversarei. A fost 
cel mai frumos meci de handbal fe
minin pe care l-am văzut vreodată !“ 
Am pierdut meciul exclusiv din cau
za apărării care n-a știut să anihi- 
lieze două dintre atacantele adverse, 
pe Hochmuth și Gehlhoff. Prima a 
marcat 5 goluri, cea de a doua 6... 
Altfel, echipa a acționat splendid...

— Acum jucătoarele au plecat, fi
rește, la echipele lor pentru a pre

Acțiune de pătrunzător a., pivotu
lui Dan Georgescu, jucător de bază 

al echipei Dinamo 

găti primul turneu de sală al cam
pionatului (25—27 decembrie, Cluj). 
Cînd vor fi reunite, din nou, la lot 
și pentru ce obiective ?

— Ne vom revedea în luna februa
rie pentru un scurt stagiu de pregă
tire Ia munte, de la care vor lipsi 
însă studentele, aflate în sesiune de 
examene. Apoi, cu lotul complet, 
vom evolua în Cehoslovacia (dublă 
partidă cu selecționata gazdă, la 1 și 
3 martie) și în R.D. Germană (6—11 
martie, participare la „Trofeul 
R.D. Germane", Ia Neubrandenburg). 
Sper să nu pot folosi în unele parti
de jucătoarele de la Universitatea 
Timișoara, întrucît văd formația 
campioană avansînd spre finala 
C.C.E. O nouă întîlnire va avea Ioc 
în luna iunie pentru participarea la 
„Trofeul Iugoslavia" (19—24.VI). Ac
tivitatea de verificare în condiții de 
competiție a echipei naționale va 
continua in luna august („Cupa Ba
laton", 1—5. VIII). în octombrie se 
va desfășura, la Pitești, cea de a 
XlV-a ediție a „Trofeului Carpați" 
(2—7.X), după care — tot în luna oc
tombrie (20—30) echipa va efectua un 
turneu în R.F. a Germaniei și Da
nemarca. Pentru noiembrie este pre
văzută participarea unei selecționate 
la prima ediție a „Trofeului U.R.S.S.", 
programat între 18 și 23 XI. în de
cembrie, după cum se știe, campio
natul mondial.

Așadar, în principiu, echipa Ro
mâniei —. scăpată de grija calificării 
la cea de a V-a ediție a „mondiale
lor", grație performanței sale — lo
cul IV — la ultimul C.M. — are per
fectate pentru anul , 1973 aproape 30 
de meciuri internaționale.

Hristache NAUM

DERBYUL DINAMO - STEAUA, ÎN CONDIȚII SPECIALE RUGBY
LA FETE, RAPID - I.E.F.S:

Așadar, după Dinamo — Akadc- 
mik și Steaua — Racing Ford, ma
rele derby Dinamo — Steaua vine 
să încheie seria pasionantelor dis
pute baschetbalistice din acest se
zon. Desigur, meciul Steaua — Di
namo a meritat întotdeauna o a- 
tenție deosebită, dar acum, în con
dițiile create de calificarea celor 
două team-uri în sferturile de fi

FESTIVALUL MINIBASCHETULUI ÎN PREAJMA FAZEI FINALE
Tradiționalul Festival al mini- 

baschetbaliștilor va prilejui și de 
astă dată pasionante întreceri între 
cei mai buni dintre practicanții aces
tui frumos joc sportiv. Și. tot ca de 
obicei, pe lîngă disputele sportive 
propriu-zise vor avea loc con
cursuri pentru cele mal bune poezii, 
desene și cîntece, toate avînd drept 
subiect minibaschetul. Singura deo
sebire față de anul trecut o consti
tuie, pentru apropiatul Festival 
(26—28 decembrie), regulamentul de 
joc, dar acesta nu va fi o problemă, 
deoarece noile reguli sînt publicate 
în lucrarea „Minibaschet", apărută 
zilele trecute.

Să vedem, însă, alcătuirea zonelor 
finale ale Festivalului de minibas
chet : BĂIEȚI CAT. I: Suceava (Șc. 
sp. Suceava, Șc. sp. Botoșani, Șc. sp. 
Vatra Dornei, Șc. sp. Bacău). Me
diaș (Șc. sp. Mediaș, Șc. sp. Brașov, 
Șc. sp. Oradea, Șc. sp. Arad, Șc. sp. 
Tg. Mureș, Șc. sp. Timișoara). Brăi
la : Șc. sp. Brăila, Șc. sp. 1 Galați, 
Șc sp. Constanța, Lie. „Splru Haret" 
Tulcea, Șc. generală nr. 8 Călărași, 
Casa pionierilor Constanța; Tîrgo- 
viște : Lie. nr. 1 Tîrgoviște, Șc. ge
nerală nr. 2 Roșiorii de Vede, Șc. sp. 
Pitești 1 CAT. A II-A : Tîrgoviște 
(Șc. generală nr. 6 Găești, Șc. Gene
rală nr. 2 Alexandria, o echipă din 
Tîrgoviște) ; FETE CAT. I : Bacău 
(Șc. sp. Bacău, Șc. sp. Brașov, Lie. 
„Dragos Vodă" Cîmpulung Moldove

jTVOLEI IE.... .... ................ 

DINAMO - Ț S K.A. MOSCOVA ÎN C.C.E.

nale ale cupelor europene, partida 
devine cu atît mai atractivă. Așa 
că, sîntem convinși, miine diminea
ță amatorii de baschet vor lua 
din nou drumul sălii Dinamo pen
tru a urmări o întrecere de mare 
ambiție, în care Novac, Dîacones- 
cu, Popa, Georgescu, Niculescu, 
Chivulescu și ceilalți dinamoviști 
vor încerca să demonstreze ste- 
liștilor Savu, Tarău. Dimancea, 
Dumitru, V. Gheorghe, Oczelak 
ș.a. că și anul acesta sînt mai 
buni. Rămîne de văzut replica for
mației Steaua care, desigur, nu va 
rămîne datoare. Deci, miine la ora 
10.15, în sala Dinamo, derby-ul Di
namo — Steaua, o promisiune de 
spectacol frumos, așa cum au fă
cut de cele mai multe ori jucătorii 
acestor echipe.

Celelalte meciuri ale etapei a 
X-a a diviziei A: I.E.F.S. — Poli
tehnica București. Academia Mili
tară — Voința București, Farul — 
Universitatea Cluj, Politehnica 
Cluj — I.C.H.F.. Universitatea Ti
mișoara — Rapid.

★
în etapa a Vl-a a fetelor, un alt 

derby, al echipelor eliminate din 
cupele europene, Rapid și I.E.F.S., 
ambele, însă, din nou candidate la 
primele două locuri ale campiona
tului național.

Celelalte partide ale etapei : Po
litehnica București — Universita
tea Cluj, Sănătatea Satu Mare — 
Voința Tg. Mureș, Universitatea 
Timișoara — Voința București, Cri- 
șul Oradea — Constructorul Bucu
rești.

După cele nouă etape desfășura
te pînă acum, primele 10 locuri în 
clasamentul. coșgeterilor diviziei A 
sînt ocupate de următorii jucători :
1. CERN AT (Politehnica Buc.) 178 p,
2. Demian („U“ Cluj) 174 p (două 
jocuri mai puțin), 3. Cr. Popescu 
(Rapid) 169 p, 4. Czmor (Univ. 
Timișoara) 154 p, 5. Spînu (Farul) 
151 p, 6. Cîmpeanu (Univ. Timișoa
ra) 150 p, 7. Roman (Polit. Cluj) 
145 p, 8, Tarău (Steaua) 142 p. 9. 
Barna (Polit. Cluj) 140 p, 10. Savu 
(Steaua) 139 p.

nesc), Mediaș (Șc. sp. Oradea, Șc. sp. 
Deva, Metalul Salonta), Timișoara: 
Șc. generală nr. 1 Arad, Lie. nr. 2 
Caransebeș, Șc. sp. Satu Mare, Șc. 
sp. Timișoara ; Constanța (Șc. sp. 
Constanța, Șc. generală nr. 8 Călă
rași, Șc sp. 1 Galați), Ploiești : Șc. 
sp. Ploiești, Șc. generală Roșiorii de 
Vede, Știința Ti tu, Șc. sp. Pitești! 
CAT, A II-A : Constanța (Șc. sp. 
Constanța, Șc. generală nr. 8 Călă
rași, Lie. nr, 4 Galați), Gheorghieni 
(Șc. sp. Mediaș, Lie. „Dragos Vodă" 
Cîmpulung Moldovenesc, Șc. sp. 
Oradea, Șc. sp Brașov, Șc. sp. 
Gheorghieni), Ploiești (Șc. sp. Plo
iești, Casa pionierilor Alexandria, 
Lie. nr. 2 Caransebeș, Știința Titu).

BOX
Timp de două zile, sîmbătă și 

duminică, s-au desfășurat la Mo- 
reni, în sala clubului „Flacăra", 
plină pînă la refuz de fiecare 
dată, întrecerile de box pentru ju
niori mici și mari dotate cu „Cen
tura Chindia".

Șase dintre finale s-au încheiat 
înainte de limită, dintre care trei 
chiar în prima repriză, cîștigătorii 
lor fiind mult superiori adversari
lor cu care s-au urcat în ring.

MIINE, RETURUL

/

MIINE SE ÎNCHEIE
PRIMA PARTE

A CAMPIONATULUI
In Capitală, meciul etapei: SPORTUL 

STUDENȚESC - UNIV. TIMIȘOARA
După fotbal, iată, i-a venit și rug- 

byului rîndul să-și încheie socote
lile... de toamnă. Mîine se va dis
puta ultima etapă a turului acestui 
campionat cu o desfășurare neregu
lată, într-adevăr el a fost prea ade
sea întrerupt de lungi pauze pentru 
a face loc unor partide internaționale 
și lucrul acesta a influențat nega- 
iiv nregătirea formațiilor noastre 
fruntașe, mai ales a celor din pro
vincie, care în mod practic stopează 
orice activitate organizată în aceste 
momente. Faptul s-a putut constata 
la reluarea întrecerii, echipele, în 
majoritatea lor, jucînd mai slab de
cît într-o. perioadă de întreceri con
tinue. Noi rămînem în continuare 
Partizanii desfășurării neîntrerupte 

a celei mai importante competiții 
interne, singura în măsură să ridice 
standardul rugbyului nostru, socotind 
că orice abatere în această direcție 
are mai degrabă rezultate negative, 
așa cum de altfel au șl stat lucru
rile în acest ultim sezon.

Dar, să revenim la jocurile ulti
mei etape a turului. STEAUA, care 
a luat un start lansat, spre a fi fe
rită de surprizele neplăcute al» anu
lui trecut (cînd practic nu a mai 
contat în lupta pentru titlu), se va 
deplasa la_ Brașov, unde va întîlni 
Precizia Săcele în fața căreia nu 
poate, în mod normal, pierde. Și 
astfel, XV-le militar va fi consacrat 
merituos campion de toamnă (situa-"*' 
ția va fi identică chiar în caz de în- 
fringere), deoarece steliștii au domi
nat întrecerea de la un cap la altul, 
manifested o superioritate de an
samblu certă. Prin prisma implica
țiilor pe care le-ar putea avea asu
pra clasamentului, se desprind însă 
alte trei întîlniri. Este vorba, în pri
mul rînd, de meciul pe care-1 va 
susține în Capitală cea de a doua 
clasată. Universitatea din Timișoara 
(campioana anului trecut) în fața 
Sportului studențesc (teren Olimpia, 
ora 10) Timișorenii, după un start 
extrem de anemic, au intrat în ritm 
și nu au mai pierdut în ultimul timp. 
Vor rezista ei și mîine în fața aces
tui ambițios XV al studenților bucu- 
reșteni, atit de talentat, dar încă in
suficient omogenizat ? Dorind, desi
gur, a-și menține locul, Universita
tea păstrează prima șansă. Partida 
va fi arbitrată de P. Declezis. Cele
lalte două jocuri mai importante au 
loc la Sibiu, unde localnicii, îr> 
mare progres, vor primi replica di
namoviști lor bucureșteni. în ansam
blu mai buni (va arbitra FI. Tudo- 
rache), și la Constanța, Farului 
fiindu-i. opus XV-le studenților din 
Valea Jiului Se așteaptă un joc dis
putat și o victorie a culorilor locale 
(arbitru S. Dragomirescu). în rest, 
partide „neutre" i Grivița roșie 
C.S.M. Suceava și Politehnica Iași 
— Vulcan (Tntîlnirea Gloria — Rul
mentul Bîrlad s-a disputat anticipat 
la 25 noiembrie și a dat cîștig de 
cauză bucureștenilor (10—0).

Așadar, o etapă interesantă me
nită a liniști spiritele, cel puțin 
pînă la primăvară...

O. CALLIMACH1

„CENTURA CHINDIA44
Dintre aceștia, lui Petre Stelian de 
la „Rulmentul" Brașov î s-a acor
dat diploma de cel mai tehnic bo
xer al turneului.

Pe echipe victoria a revenit e- 
chipei C.S.O Pitești, antrenată de 
Victor Alexandru, ai cărei compo- 
nenți au obținut 6 centuri, urmată 
de Rulmentul Brașov și Metalul 
Tîrgoviște cu cite cinci centuri și 
de Viitorul Moreni și Voința Tîr
goviște cu cite 3 centuri.

ÎNTILNIRII

-'I HOCHEI § SPARTA PRAGA,

UNA DIN FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI 

CEHOSLOVAC, EVOLUEAZĂ IN CAPITALĂ

După suita de partide susținute 
pe teren propriu în compania re
prezentativelor R. P. Chineze și 
R.P.D. Coreene, după turneul de 
trei jocuri întreprinse în Norvegia 
și după cele două verificări ce le 
va disputa sîmbătă și duminică, în... 
familie, reprezentativa țării va 
avea în față un test ceva mai 
dificil reprezentat de dubla întîi- 
nire. (miercuri și joi pe patinoarul 
„23 August) cu redutabila formație 
divizionară din Cehoslovacia, Spar
ta Praga.

Oaspeții hocheiștilor români al- 
cătuieso una dintre cele mai puter
nice și mai vechi formații din pri
ma ligă a campionatului cehoslovac, 
în clasamentul căruia s-a situat de 
mai multe ori pe primul loc (ultima 
oară în 1954). De atunci, jucătorii 
de la Sparta Praga s-au numărat 
printre animatorii acestei întreceri 
extrem de echilibrate, ocupînd cu 
regularitate locurile II, III sau IV. 
în momentul de fată, echipa pra- 
gheză ocupă locul V cu 18 puncte,

Azi și miine pe patinoarul „23 August44

DOUĂ MECIURI DE VERIFICARE

ALE LOTULUI

în continuarea pregătirilor pe 
care le întreprinde în această pe
rioadă cu scopul omogenizării și 
verificării unei formule de echipă, 
Iotul reprezentativ va disputa, 
astăzi de la ora 18 și mîine. de la 
ora 9, două jocuri în care se vor 
înfrunta două formații alcătuite 
din membrii lotului. Desigur, este 
o acțiune utilă, care va da posibi
litatea antrenorilor să aprecieze 
ceva mai corect valoarea și forma 
actuală a hocheiștilor fruntași. 
Ceea ce pare curios este, însă, 
făptui că după partidele din cadrul 
celui de al IlI-lea tur al campio
natului, consumate nu de mult la 
Galați și care au arătat că o parte 
din jucătorii tineri se află într-un 
accentuat progres, alcătuirea lotu

lată-i pe jucătorii de 
la SPARTA PRAGA 
fotografiați înainte de 
începerea actualei edi

ții a campionatului

111

ri upă Tesla Pardubice (28), Dukla 
Jihlava (25), Skoda Plzen (21) și 
SONP Kladno (21). Din cele 19 
partide jucate pînă în această săp- 
tămînă în campionat hocheiștii de 
Ia Sparta Praga au ciștigat 7, au 
terminat 4 la egalitate și au pier
dut 8, înscriind 64 de goluri și pri
mind . 68. Printre ultimele lor re
zultate din campionat vom nota vic
toria asupra Iui Motor Budejovice 
cu 6—2 (4—0, 0—0, 2—2) și tnfrîn- 
gerea suferită pe teren propriu în

REPREZENTATIV

lui reprezentativ s-a făcut tot după 
tipare vechi. Nu există, după cum 
se vede din lista comunicată de 
antrenori, intenția de a promova, 
de a încerca elemente mai tinere, 
care — fie și în mod stimulativ — 
ar fi meritat să se numere printre 
cel... aleși.

De pildă, nu poate fi negat fap
tul că Justinian (Steaua), Mikloș și 
Ballo (S.C. Miercurea Ciuc) sau 
Curelaru (Dunărea Galați) n-ar 
merita și ei să se numere printre 
participanțiî la aceste jocuri de 
verificare, înaintea altora a căror 
prezență în lot este, cel puțin în 
această perioadă, nițel forțată. în 
sfîrșit, partidele de azi și ’ de mii
ne ne vor putea edifica mai bine,,,

meciul cu campioana Cehoslevaciei, 
aflată acum pe locul secund, Dukla 
Jihlavai 4—6 (2—3, 1—2, 1—1). în 
aceste partide, antrenorul echipei, 
fostul internațional Karel Gut, a 
folosit următoarea formație! Wohl 
— Eysselt, Horesovsky, Beranek, Ru
nes, Sima — Havel, Kochta, Vorli- 
cek, Cerny, Hone, Nik], Voîek, Brdi- 
cka, Dohnal. Dintre aceștia, cei mai 
cunoscuți sînt Jan Havel, căpitanul 
echipei, de nenumărate ori inter
național și component de bază al 
reprezentativei cehoslovace, Josef 
Horesovsky (25 de ani), un fundaș 
tehnic, cu o mare viteză, component 
al echipei cehoslovace și Jiri 
Kochta, pînă nu de mult compo
nent al echipei Dukla Jihlava, un 
atacant subtil, cu dribling derutant 
și el selecționat în ultimii ani 
de foarte multe ori în formația 
Cehoslovaciei.

Oaspeții sînt așteptați să sosească 
marți, urmînd ca miercuri și joi, 
în ambele zile de la ora 18,30, să 
evolueze pe patinoarul „23 August", 
în compania selecționatei noastre.

Luni, 18 decembrie 1972, orele 12,30 in sala Dalles

EXPUNEREA „ELEMENTE NOI ÎN
METODICA DEZVOLTĂRII REZISTENȚEI''

Centrul de cercetări științifice și documentare tehnică al CNEFS, 
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, In colaborare cu 
Universitatea populară București, anunță lecția din cursul de reciclare, 
cu titlul „ELEMENTE NOI ÎN METODICA DEZVOLTĂRII REZISTENȚEI".

Expunerea va fi făcută de prof. Nicolae Navasart, antrenor emerit, 
în sala Dalles (B-dul N. Bălcescu nr. 18), luni 18 decembrie 1972, 
orele 12,30.

Va urma un film artistic.

tpatitW; ' '
ABSENȚE REGRETABILE

în dorința de a ajuta secțiile de 
patinaj viteză din București în 
procesul de creștere a viitorilor 
performeri, federația de resort a 
repartizat alergătorilor, aproape 
zilnic, o zonă de gheață pe pati
noarul Floreasca. Vizitînd în cî- 
teva rîndurj baza sportivă de iar
nă menționată, în timpul orelor 
destinate, în exclusivitate, vite- 
ziștilor, am constatat, cu regret, că 
unii antrenori nu folosesc din plin 
condițiile create. Am numărat pe 
degete sportivii aflați pe ghea
ță... Și cînd te gîndești că, în ur
mă cu cîtva timp, cadrele tehnice 
își manifestau zgomotos nemulțu
mirea pentru faptul că patinoarul 
Floreasca a întîrziat, din motive 
mai mult sau mai puțin obiective, 
să-și deschidă porțile, nu poți în-

Pe voleibaliștii dinamoviști îi 
așteaptă mîine cel mai greu exa
men de la cucerirea titlului națio
nal încoace : acela de a anula sco
rul sever la care au fost învinși 
de Ț.S.K.A. Moscova în prima par
tidă din turul II al „Cupei cam
pionilor europeni". Misiunea „alb- 
roșilor" este cu atît mai dificilă, 
cu cît pentru a realiza calificarea 
în etapa următoare, ei trebuie să nu 
îngăduie puternicilor lor adversari 
să realizeze, pe parcursul întregu
lui joc, mai mult de 21 de puncte. 
Și, de asemenea, să nu cedeze 
vreun set. Handicapul cu care Di
namo s-a întors de la Moscova 
este, deci, extrem de greu de refă
cut și aceasta ar cere, după păre
rea noastră, o concentrare deplină, 
o voință de fier, luciditate și — 
ceea ce le-a lipsit la Moscova — o 
mobilitate superioară în acțiunile 
la fileu (combinații în atac, 
promptitudine la blocaj). O condi-

CULESE PE GHEAȚA
DE LA „FLOREASCA44

țelege diversele „explicații", prin 
care se caută acum să se justifi
ce absențele respective. Și, încă 
un detaliu care arată insuficienta 
folosire a terenului de gheață, lip
sa concursurilor săptămînale pe 
pistă redusă (125 m), in care se pot 
stabili chiar recorduri republicane.

Amintind că astfel de reuniuni, 
precum și alte întreceri rezervate 
școlarilor posesori de patine obiș
nuite, pot fi inițiate și de comisia 
de specialitate a municipiului 
București, așteptăm ca măcar de 
acum înainte gheața artificială de 
la Floreasca să fie utilizată cu ma
ximum de randament,

NECAZURILE UNEI ANTRENOARE 
VOLUNTARE

O tînără absolventă a cursurilor 
de antrenori de anul trecut a pus 
bazele secției de patinaj viteză la 
Clubul sportiv școlar din Capitală. 
Primele rezultate ale muncii de
puse în mod voluntar de antrenoa- 
rea Ana Rață, căci despre ea este 
vorba, au apărut în campionatele 
republicane, unde Stelian Delta, E- 
lena Moisa și Răzvan Dimitriu s-au 
dovedit a fi tineri dotați pentru 
performantă. Efectivul secției a 
crescut de la 10 alergători, ciți e- 
rau la înființare, la 25 de fete și 
băieți. Intîlnind-o zilele trecute la 
patinoarul Floreasca, antrenoarea 
Ana Rață ne-a spus, dezamăgită, 
că secția ei e pe cale de destră
mare : „Exigențelor actuale nu le 
mai putem face față cu posibilită
țile de care dispunem".

Tr. IOANIȚESCU

ție de bază a îndeplinirii acestui 
obiectiv, pe cît de important pe 
atît de dificil, este aceea ca Dina
mo să poată prezenta cel puțin 8 
din cei 10 jucători ai săi în pleni
tudinea forțelor și în formă. După 
cum ne-a declarat însă, ieri, an
trenorul George Eremia, doi dintre 
componenții sextetului de bază, 
Oros și Schreiber, nu au putut fi 
recuperați. în legătură cu primul, 
nu există nici o speranță de a-1 
utiliza, în schimb Schreiber va fi 
probabil folosit ca schimb, pe post 
de ridicător, într-o formulă tranzi
torie de 5 -f- 1. Neclară rămîne si

tuația lui Dumănoiu, care acuză 
aceleași dureri la cotul mîinii 
drepte. Udișteanu însă și-a amelio
rat starea sănătății și va evolua, 
probabil, cu un randament mai 
bun. în orice caz, antrenorul dina- 
movist ne-a spus că echipa e hotă- 
rîtă să obțină victoria și — în mă
sura posibilului — și calificarea.

Partida, care va fi găzduită du
minică dimineață la ora 11.30 de 
sala Dinamo, va fi condusă de ar
bitrii David Goldstein și Kamel 
Haron (Israel). Va asista la meci, 
în calitate de delegat al Comisiei 
C.C.E.. Olivier Bruyr (Belgia).



SECVENȚE DIN ULTIMA ETAPĂ
FLASH-uri BRAȘOVENE

STEAUA A FOST, LA BRAȘOV, 
un lider cu prestanță. Un lider care, 
conștient de posibilitățile sale și de 
slăbiciunile de toamnă ale Steagului 
roșu, nu s-a mulțumit cu cea mai 
facilă șansă a menținerii sale în 
frunte, remiza. Steaua n-a vrut să 
fie La mina riscului, forțind cu ma
turitate victoria de la bun început, 
deși brașovenii — conștaenți și ei de 
raportul de forțe — dădeau de în
țeles că s-ar mulțumi și cu o re
miză. In spiritul acesta ofensiv con
stă poate diferența dintre liderul de 
duminică din derby-nl de la Bacău, 
Dinamo, și liderul de joi, din der- 
by-ul de sub Tîmpa. Duminică, di- 
namoviștii au atacat tot mai 
apărîndu-se (fără a-1 marca, 
pe Dembrovschi): joi. Steaua 
apărat condiția superioară, atacînd 
mai tot timpul, și reușind prin blo
cul său funcțional de vigoare să in- 
hibe intențiile gazdelor. Iar rezulta- 
tul celor două maniere a dat un 
spectaculos și firesc cîștig de cauză 
spiritului pur ofensiv.

STEAGUL ROȘU A FOST și nu a 
fost o surpriză. Pentru că, să 
uităm, de la accidentarea lui Oitea- 
nu, la 8 octombrie, echipa și-a pier
dut echilibrul maturității sale pier- 
zind totodată și destule puncte. Si. 
totuși, primele „15 minute de foc' 
de la începutul reprizei secunde au 
trădat resurse categoric superioare 
primei reprize, ratată, probabil, și 
din considerente de ordin psihic. 
Dar în acele 15 minute...

HAIDU A FOST un portar. . im
posibil! Curajul său și inspirația sa 
parcă diabolică, chiar Ia penaitv-ui 
executat de Pescaru, in dreapta, sus, 
au obligat ofensiva brașovenilor să 
se retragă treptat Haidu a făcut o 
partidă mare poete și pentru faptul 
că a apărat cîndva buturile echipei 
brașovene. Poate și pentru

rar, 
însă, 
și-a

nu

Foto :

buci

S. BAKCSY

FINALUL
LHLOBGHE CONSTANTIN

A, 
an- 
cuDUPĂ TERMINAREA DERBY-t

LUI de la Brașov, o pers 
huilă de la tribuna I a 
sticlă pe pistă, 
lui brașovear 
pistat repede, 
lung ți l-au I

ca duel 
devină 
esență, vreaem 
Carol H
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LA ORA STINGERII
Rămăsesem cu poveștile noastre mirobolante 

ciul cadeților cu incontestabilii, pe Republicii, 
tea, dacă mai țineți minte, — după aceea s-au in
terpus fel de fel de chestii cu tenis, cu rugby, ba chiar 
cu baschet, poveste uimitoare, că n-o să-mi spuneți 
că nu v-ați frecat de 10 ori la ochi, de plăcere, vă- 
zind ce nu s-a mai văzut de nu știu cită vreme, o 
echipă românească invingind și calificindu-se pe te
renul adversarei și încă ce adversară ! — ca deodată, 
reluind ideea să ne trezim la inch'derea localului și 
Țopescu să ne anunțe stingerea pină la primăvară.

la me- 
noap-

Țopescu să ne anunțe stingerea pină 
Două imagini tr,-au topit in aceas
tă săptămină a sfirșitului de sezon : 
duminică, Rămureanu primind 
gol atit de nemernic, după fantas
ticele sale parade cu care vroia să 
răscumpere, deodată, intr-un singur 
meci, o mi lungi de tușă și de um
bră.. Și vine un șut prăpădit care 
otrăvește toluL O, intr-odevăr, fot bo
lul-o socurtie nu cunoaște mila. Ce 

pe omul ăst o ! Și, joi, Hăl- 
ingenunebiat de două 

piin, răminind chircit pe 
de corner, stringind din dinr 

un bătrin

ocel

destj"» 
măgeanu, 
miogi in 
lir.io 
ca un bătrin toreador din Heming 
way. căutind puterea să invincâ du
rerea care încerca să-l aducă in patru 
leased și să-l silească să se roage de ea. Și învin 
gind-o. O.ti tare, acest Holmogeanu. om de fotbal- 
csociație cum rar mai găsești, peste care au trecut 
mult prea multe ghinioane la care prea puțini ne 
aindim, ca și cum jocul ăsta n-ar fi decit o lungă 
sărbătoare o unor prea fericiți : azi in avion, miine 
ia antrenoment, ura, ura, ura. Nu e. domnilor, nu e 
— și cui nu-l place asta să nu mai meargă cu tram
vaiul și să-și ia mașină mică — voroa fără moarte 
a celor care circulă cu popularul mijloc de transport. 
Și in plus să nu discute cu vatmanul în timpul mer
sului — de unde și neputința mea ae a explica de co 
mă copleșesc aceste imagini aeloc' festive la închi
derea mustăriei in care am ascultat și văzut mai mult 
de o mie și una de povești.

„Iertarea" solicitată de Cristian Țopescu in finalul 
de la Brașov și in numele regizorilor, operatorilor și 
telecomentatorilor mi s-a părut atît de omenească și

C.S.M.-ului

de politicoasă, incit aproape că-mi vine să spun : 
„n-aveți pentru ce".., M-ovețl de ce să cereți iertare, 
eu unul v-am înțeles și cu rare excepții — cele care 
au întrecut mult prea mult măsura tolerabilului — 
m-am ferit să ridic piatra, riscînd a fi luat drept un 
om moale și detașat de probleme. Dar fiecare cu 
riscul lui — și asta trebuie înțeles. Cine intră în 
arenă — fie el jucător sau comentator — n-are 
să nu știe că el riscă mult mai mbit decît cel 
fotoliul de spectator. Fără această conștiință a 
cului nu se poate face sport, 

serie. Trebuie 
menilor noștri 
fără această

cului nu se

voie 
din 
ris- 

me- 
se-

w

L«Sis

telesport și nici o 
să cerem iertare 
numai cind lucrăm 

conștiință profesională 
a riscurilor. In această lumină, mă 
număr printre acei mulți — puțini 
care-i acordă lui Țopescu, regizori
lor și operatorilor din jurul său din 

foarte 
urări 

e ne
ed e

labe, să-l umi-

cînd în cind „I 
multe ori felicitări 
de bine, căci mai 
voie, fiți naivi și 
nevoie.

Mai grav e însă , . ____ _
ii iartă sau nu? Dacă, dacă... Ajaxul 
a pierdut un meci in campionat și 
a fost eliminat din „Cupa Olandei" I 

Anul Nou ar fi să pot ajunge în bi-

.iertare' și de 
dublate cu 

cles de ele 
recunoașteți

cu Ștefan Covaci :

Visul meu de i
roul acela din Amsterdam unde conducerea clubu
lui discută intre patru ochi, 
trofa— Vis de copil mic pe 
decît supunindu-mâ tradiției 
noastră de specialitate. E 16 
încheierea scrutinului, nu mai 
meni. Deci : i. Dinu, 2. Adamache, 3. Boc, 4. Do
brin, 5. Dumitru. Și pentru mine, mai departe, fără 
numărătoare : Lucescu, Răducanu, Beldeanu, Năstase, 
Troi.

...Și acum, ce facem ? Chiar așa — nimic, pînă 
Ia primăvară ? Doar italienii Ic pronosport ? Bonin- 
segna, Corso, Frustaluppi în locul lui Dobrău, Kafka 
și Anghelini ? întrebări crude, fără răspuns, ca în- 
tr-un tangou nemuritor la închiderea localului.

cu antrenorul, catas- 
care nu-l pot alunga 
instaurată de revista 
decembrie, o zi după 
pot influența pe ni-

BELPHEGOR

1972/73

făcut o adevărată risi
pă de energie, încunu
nată în final de aceas
tă victorie prețioasă, 
care-i dă mari speran
țe pentru retur. _ 
plicația acestui 
țial fizic ne-a 
chiar antrenorul 
hardt : „Da, la 
tul campionatului, 
chipa a terminat 
trecerea cu suficient»» 
rezerve fizice. Nu e 
întâmplător acest lu
cru. Am toată stima 
față de acești jucători 
care s-au pregătit cu 
o ambiție demnă de 
toată lauda. Am făcut 
antrenamente foarte 
tari, dar nimeni n- 
scos o vorbă".

Constantin ALEXE

de altfel, ul- 
sale rezultate :

rea. Iată, 
timele 
0—0 cu Rapid (acasă), 
0—0 cu „U“ ’ "
deplasare), 
Universitatea
(A), 1—1 cu Farul (D), 
1—0 cu F.C. Argeș (A).

Joi
luția echipei din Reși
ța în compania campi
oanei 
mul și pînă 
mul minut, formația de 
pe malurile Bîrzavei a 
avut inițiativa în joc. 
Ne-a impresionat rit
mul alert în care a 
susținut partida, capa
citatea de efort a ju
cătorilor săi (mai pu
țin Neagu și Beldeanu, 
care n-au fost în for
mă). C.S.M. Reșița a

nouă pro-
Divizia 

de a se 
întrecere 
bune echipe 

e desigur, 
ificilă. Orice

Orice par- 
problemele

misiunea 
gaja în 

mai 
țară, 

ui de d;
e greu.

are
sale. Și C.S.M. Reșița 
a simțit acest lucru. A 
avut, la un moment 
dat, chiar, un... punct 
mort. Și foarte mulți îi 
și vedeau retrogradați 
pe reșițeni. Dar încre
derea în forțele pro
prii, și, mai ales, sîrgu- 
ința în pregătiri au tn- 
r-eput să-și arate roa
dele. CSJd. a terminat 
acest tur de campio
nat, deci acest final de 
sezon, destul de bine. 
Din 29 octombrie, de 
la meciul cu Dinamo 
(0—2 la București), n-a 
mai cunoscut înfrînge-

Cluj (în
2—2 cu

Craiova

am urmărit evo-

SLABICIU NILOR
M »teo M. lONESOJ

(Urmare din pag. I)

... Iată, în fotografia notată cu 
nr. 1, prima verigă : expeditiv, Du
mitrache a trimis, de la circa 7—8 
metri, balonul în plasă, dar, șu
tind din poziție de dezechilibru, a 
căzut la pămint. In jur. „actorii" 
scenei abia consumate sint încercați 
de sentimente diferite : Doru Po
pescu se apleacă spre autorul go
lului pentru a-I îmbrățișa (chiar 
Ia sol), în timp ce Stoica și Turcu, 
stane de piatră, privesc neputin
cioși, cu mîinile în șold, spre Plică, 
plonjat în zadar. Numai pe Ghirca 
(tricoul cu nr.2) trista soartă a for
mației sale nu pare să-1 afecteze. 
Aflat jos, pe gazon, el se sprijină 
în brațul sting parcă pentru a-1 
putea lovi și mai bine, pe Dumi
trache ; gheata lui a fost aplicată 
exact pe genunchiul înaintașului di- 
namovist, deoarece acolo, știe el, 
cu precizie, articulația este mai u- 
șor supusă accidentării...

... Situat în imediata apropiere a 
fazei (fotografia cu nr. 2), arbitrul 
Mircea Rotaru validează golul, ară
tând, cu brațul drept, spre centrul 
terenului. Bine plasat deci, el a pu
tut observa infracțiunea comisă de 
Ghirca, cu intenție, intr-un moment 
în care jocul era oprit. Totuși, ciu
dat, el va vedea numai „acțiunea 
ripostă" a lui Dumitrache (care, a- 
jutat de Doru Popescu să se ridice 
de la pămint, îi va răspunde cu a-

noastre. Din pri- 
la ulti-

Ex- 
poten- 
dat-o 
Rein- 
sfîrșî- 

e- 
în-

încă un atac la poarta lui Stan. Unul din multele 
atacuri care s-au succedat in careul argeșean. Și dc data 
aceasta pericolul va ti îndepărtat, Pină In min. 86...

Foto : loan CARDOS — Reșița

CLASAMENTUL TURULUI 1971/72 CLASAMENTUL TURULUI

ceeași monedă fundașului constăn- 
țean) și îl va elimina de pe teren...

...Mele-ul (fotografia nr. 3) se în
groașe, avîndu-1 în mijlocul Iui pe 
arbitru, care depune — tardiv! — 
eforturi vizibile de a liniști spiri
tele. Putea să o facă mult mai de
vreme, apelînd la litera

tului, care nu încurajează, nicide
cum, jocul dur, așa cum l-au practi
cat, în repetate situații, apărătorii 
formației oaspete, în frunte cu 
Ghirca.

Iată cum. din verigă în verigă, se 
înnădește, în chip nedorit, un ade
vărat lanț al slăbiciunilor!

1. U.T. A. 15 9 4 2 33—14 22
2. SPORT CLUB BACAU 15 8 3 4 29—18 19
3. „U“ CLUJ 15 8 2 5 24—15 18
4. F. C. ARGEȘ 15 9 0 6 26—22 18
5. STEAGUL ROȘU 15 6 5 4 19—11 17
6. STEAUA 15 5 6 4 18—13 16
7. DINAMO 15 6 4 5 23—19 16
8. RAPID 15 7 2 6 20—20 16
9. A. S. ARMATA 15 5 6 4 15—15 16

10. JIUL 15 5 5 5 14—16 15
11. UNIV. CRAIOVA 15 5 4 6 18—20 14
12. POLITEHNICA 15 4 5 6 17—22 13
13. FARUL 15 5 3 7 14—20 13
14. PETROLUL 15 5 2 8 8—22 12
15. CRTȘUL 15 2 4 9 5—22 8
16. C.F.R. CLUJ 15 1 5 9 11—25 7

1. STEAUA
2. DINAMO
3. JIUL
4. PETROLUL
5. UNIV. CRAIOVA
6. C.F.R. CLUJ
7. S.C. BACAU
8. RAPID
9. U.T.A.

10. STEAGUL ROȘU
ARGEȘ

A.S. ARMATA
FARUL
„U" CLUJ 
C.S.M. REȘIȚA

16. SPORTUL STUDENȚESC

11. F.C.
12.
13.
14.
15.

15 8 4 3 27—12 20
15 8 3 4 23—15 19
15 S 2 5 22—19 18
15 7 4 1 14—11 18
15 5 7 3 23—19 17
15 6 5 4 16—14 17
15 7 3 5 19—19 17
15 5 5 5 15—11 15
15 4 6 5 17—17 14
15 5 3 7 16—11 13
15 5 3 7 21—17 13
15 6 1 8 21—26 13
15 5 3 7 9—16 13
15 5 3 7 15—27 13
15 3 6 6 13—20 12
15 2 4 9 14—31 8

SIMBATA

IN VEDEREA JOCULUI DE MIERCURI DE LA TEL AVIV

ÎNTlLNIRE LA SEDIUL F.R.F
Boc retitularizat pe postul de fundaș central

Azi, meci de pregătire cu echipa Dinamo (tineret-rezerve)

Ieri la prînz, la sediul F.R.F. în 
Biroul antrenorilor federali, profe
sorul Angelo Niculescu îi aștepta pe 
componenții selecționatei divizio
nare convocați în vederea pregă
tirii jocului de miercuri, de la Tel 
Aviv cu selecționata divizionară a 
Israelului. Sosesc componenții se
lecționatei divizionare : Adamache, 
Stan, Sătmăreanu. Boc, Antonescu, 
Dobrău, Vigu, Velea, Dinu, Dumitru, 
Nunweiller, Hajnal. Lucescu, Du
mitrache, Sandu Mircea și Dem-

Lipsește Dobrin, dar a-brovschi. 
cesta se va adăuga celorlalți sosind 
la Tel Aviv direct de la Madrid.

Profesorul Angelo Niculescu ne 
pune în temă cu intențiile sale cu 
ocazia ultimei acțiuni a lotului din 
acest an. „Obiectivul principal se 
referă la valorificarea experienței 
acumulate, prin prestarea unui joc 
calitativ superior, in cadrul așezării 
1—4—3—3, cu participarea simulta
nă a jucătorilor in fazele de atac și 
apărare, aplicarea pressingului, a

DIN NOU PE TEMA RESURSELOR NEEXPLOATATE

un-doi-urilor, prepararea jocului la 
mijlocul terenului intr-un spirit mai 
operativ, in așa fel incit să aibă un 
pronunțat spirit ofensiv și o eficien
ță maximă. De asemenea, mai ur
mărim verificarea unor jucători ca 
Velea și Sandu Mircea, ca și reîn
cadrarea lui Boc in jocul colectiv, 
sudarea cuplului de fundași centrali 
Boc — Antonescu".

Astăzi, selecționata divizionară 
susține un joc de pregătire cu echipa 
de tineret-rezerve Dinamo. întîlni- 
rea este programată pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 14. 
Duminică dimineață după ședința 
tehnică, selecționata divizionară A, 
va pleca cu avionul spre Tel Aviv.

BASCHET î Sala Dinamo, de la ora 
: I.E.F.S. — Politehnica București 

(m. A). Academia Militară — Voința 
(m. A): sala Arhitectura, de la ora 
17: I.E.F.S. II — P.T.T. (f. B), Arhi
tectura — Progresul (f. B), Univer
sitatea — Olimpia (f. B).

HALTERE : Sala Giulești, ora 17. <0: 
„Cupa 30 Decembrie", concurs cu 
participarea unor halterofili fruntași

LUPTE : Sala Progresul, de la ora 
16: Turneul final al Diviziei A (gre- 
co-romane).

POPICE : Arena Voința : Voința 
București _ Laromet București; are
na Giulești: Rapid București — Insta
latorul București, arena de la clubul 
Uzinelor Republica : Gloria București 
— Cetatea Giurgiu. (Meciuri feminine 
din ultima etapă a turului campiofia- 
tulul Diviziei A). Reuniunile sînt 
programate de la ora 16.

DUMINICA
BASCHET • Sala Dinamo, de la 

ora 9: Universitatea — Știința Ploiești 
(m. B), Steaua — Dinamo (m. A); 
sala Constructorul, de la ora 9.30: 
P.T.T. — C.S.U. Pitești (m. B), Poli
tehnica — Universitatea Cluj (1. A) 
I.E.F.S. — Rapid (f. A).

LUPTE : Sala Progresul, de ia ora 
9.30: Turneul final al Diviziei A (gre- 
co-romane) și, de la ora 15: Turneul 
final al Diviziei A (libere).

POPICE : Arena Laromet : Laro
met București — Victoria Bod ; are
na Voința: Voința București — flo
ria București. Partide din cadrul ul
timei etape a turului campionatului 
Diviziei A. Reuniunile încep la ora 8.

RUGBY : Teren Olimpia, ora 10 : 
Sportul Studențesc — Universitatea 
Timișoara (Divizia A); teren Parcul 
Copilului, ora 10 : Grivița Roșie — 
C.S.M. Suceava (Divizia A).

VOLEI î Sala Dinamo, ora 11.30 c 
Dinamo _ Ț.S.K.A. Moscova (C.C.E-).

tă impresie. Aceasta înseamnă o com
portare generală satisfăcătoare și 
promisiuni pentru o evoluție bună la 
Tel Aviv. Aici, după cum ne spunea 
antrenorul federal A. Niculescu, jo
cul urmează să fie început de forma
ția ! Adamache (7) — Sătmăreanu
(7), Boc (8), Antonescu (7), Velea (6) 
— Dumitru (8), Dinu (8), Nunweil- 
ler VI (8) — Lucescu (6), Dobrin 
Dumitrache (7). (9),

ul-
se

evenind la campionat și la 
tlma sa etapă din toamnă, 
cuvine să semnalăm o anumi
tă răsturnare produsă într-o 

ierarhie obișnuită. Dacă prezența 
Stelei și a lui Dinamo pe primele 
două locuri nu poate surprinde, în 
schimb pozițiile altor cîtorva echipe 
surprind. In această situație se află 
Jiul. Petrolul, Universitatea Craiova 
si C.F.R. care Ia încheierea turului 
1971/72 se aflau pe locurile 10, 14, 11 
și respectiv 16, iar acum s-au insta
lat în ordinea în care le-am citat, pe

locurile 3—6 ! In schimb, U.T.A. (lo
cul 1 în toamna 1971), „U" Cluj (3), 
F.C. Argeș (4) și St. roșu (5) se mul
țumesc în prezent cu poziții nu toc
mai onorabile : 9, 14, 11 si respec
tiv 10 !

Răsturnare de valori? S-au ridicat 
atît de mult primele citate, iar a- 
cestea din urmă au regresat în ace
eași măsură ? Adevărul este undeva 
la mijloc. Există un progres la echipe 
pină nu de mult considerate drept 
formații de mijloc, fără prea mari 
veleități, dar și un anumit regres la 
teamuri cu un prestigiu cîștigat prin 
comportări și rezultate. în orice caz, 
este vorba de o echilibrare, și aceas
ta nu poate decît să folosească in
teresului pentru campionat, pentru 
returul care urmează și care pro
mite alte surprize.

LOTO - PRONOSPORT
ÎN CURÎND LOTERIA 

ÎN OBIECTE

COMISIA CUPEI BALCANICE SE ÎNTRUNEȘTE AZI LA ISTANBUL
Astăzi și mîine are loc la Istanbul 

ședința secretariatului permanent al 
comitetului Cupei Balcanice. Pe or
dinea de zi figurează mai multe pro
bleme. printre care rediscutarea pro- 
W.wi reluării Pâlț.ailiadei pentru

reprezentativele A, organizarea Cupei 
Balcanice pentru selecționatele de ti
neret și Inter-cluburi. Din partea 
F.R.F. iau parte I. Alexandrescu și 
M. Săipăreasu,

AL. CONSTANTINESCU, 
NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
Fostul jucător al echipelor Steaua 

și Progresul București, 
Constantinescu, pînă de 
trenor al divizionarei 
a preluat zilele trecute 
tehnică a formației de 
Ceahlăi gialra Neamț,

Alexandru 
curînd an- 
C, T.M.B., 
conducerea
Divizia B

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează în curînd LO
TERIA ÎN OBIECTE care oferă 
participanților posibilitatea de a 
obține. — în număr NELIMITAT 
— cîștiguri a căror valoare va fi 
între 100 lei și 70.000 lei.

La această tragere, participanții 
care ies cîștigători, vor putea să-și 
aleagă singuri obiectele în limita 
sumei cîștigate, conform listelor re 
se vor găsi afișate în toate unită
țile de vînzare ale comerțului de 
stat, ale cooperației de consum, 
precum și în unitățile proprii Loto- 
Pronosport.

• Cîștigătorii autoturismelor de 
la tragerea excepțională LOTO din 
5 decembrie 1972, sînt următorii : 
categoria 1 (4 autoturisme DACIA 
1300) : 1. Lazăr Dumitru — Bra
șov ; 2. Irinescu Lucian — Con
stanța ; 3. Gârbea Grigore — Iași ; 
4. Pantelimon Nicolaie — com. Gir-' 
Ja Mare Jud. Mehedinți. Categoria

2 (1 autoturism DACIA 1100) : 1.
Malaxa Neculai — Galați.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți depune buleti
nele pentru concursul Pronosport 
de duminică 17 decembrie 1972, 
concurs ai cărui program cuprinde 
13 întâlniri echilibrate din camDÎo- 
natul italian.

NUMERELE 
GEREA DIN

LOTO

EXTRASE LA TRA-
15 DECEMBRIE 1972

FOND
1051.665

EXTRAGEREA 
51. 59, 40, 12, 28.

EXTRAGEREA 
70. 38, 88, 68.

Plata premiilor 
pitală de la 23

GENERAL DE PREMII 
lei.

I : 27, 75, 64, 31.

a Il-a: 86, 7, 8.

va începe în Ca- 
decembrie 1972 

pînă Ia 28 ianuarie 1973 ; în țară 
de Ia 27 decembrie 1972 pînă la 28 
ianuarie 1973, inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PKOxNOSPORT?



O AFIRMARE AȘTEPTATĂ DE MULTĂ VREME:

PROMOVAREA ECHIPELOR DINAMO Șl STEAUA 
ÎN ELITA BASCHETULUI EUROPEAN

Două echipe. Dinamo și Steaua, 
au izbutit să se califice in sferturile 
de finală ale C.C.E. și, respectiv, ale 
Cupei cupelor, rezultate care sint 
cu totul remarcabile și se înca
drează în linia ascendentă consem
nară în acest an în baschetul de 
performanță din țara noastră. Pro
movarea celor două formații în eli
ta baschetului european .reprezintă 
un real succes, ce se cuvine subli
niat ca atare, mai cu seamă dacă 
ținem seama de anumite caracteris
tici, pe plan internațional, ale jocu
lui cu mingea la coș.

Ne referim de pildă, la faptul că 
baschetul este practicat în propor
ție de masă pe toate continentele 
lumii, că F.I.B.A. are afiliate nu 
mai puțin de 132 de federații inter
naționale, că, în afara, fotbalului, 
baschetul este , singurul sport cu o 
competiție mondială rezervată e 
chipelor de club (Cupa interconti
nentală, avînd etape intermediare 
C.C.E., Cupa Africii, Cupa Americii 
de Sud. Cupa Asiei), căreia i se a- 
daugă Cupa cupelor și Cupa „Radi- 
voj Koraci“. în plus, nu trebuie ui
tat. câ baschetul este uri sport în 
continuă dezvoltare, foarte iubit și 
cu rezultate din cele mai bune și în 
țările din vecinătatea noastră, exem” 
piele U.R.S.S. (campioană olimpică) 
și Iugoslaviei (campioană mondială) 
fiind cele mai concludente, iar Ce
hoslovacia. Bulgaria și Polonia 
avînd un nivel valoric remarcabil.

Cunoseînd acestea, putem aprecia 
ți mai bine meritul echipelor Dina
mo și Steaua de a se fi calificat 
în rfndul celor maî bune formații 
ale Europei și. ca atare, sîntem con
vinși că felicitările pe care le adre
săm jucătorilor ce ne-au reprezen
tat în C.C.E. și Cupa cupelor, pre
cum și antrenorilor lor (Dan Nicu- 
lescu și Vasile Popescu) sînt pe de
plin meritate.

în același timp, însă, sîntem da
tori să amintim că viitoarele între
ceri vor fi și mai dificile decît cele 
de pînă acum. Ignis Varese, Sim- 
menthal Milano, Ț.S.K.A, Moscova. 
Slavia Fraga, Real Madrid, Macca- 
bi Tel Aviv, Steaua Roșie Belgrad 
pentru Dinamo, Spartak Leningrad, 
Jugoplastica Split, Juventud Bada- 
lona, Spartak Brno și Mobilquatro 
Milano pentru Steaua, vor fi adver
sare mult mai redutabile decît cele 
din primele două tururi ale competi
țiilor europene și, în mod firesc so
licitările fizice, tehnice și nervoase 
vor fi mai intense. Noi sîntem con
vinși, însă, că și la Dinamo și la 
Steaua bucuria calificării va genera 
la jucători ambiția de a munci cu 
și mai multă sîrguință și seriozitate, 
atît pentru îmbogățirea palmares j- 
lui sportiv, cit și pentru satisfacerea

publicului care, fără îndoială, va 
face arhipline tribunele sălii gazdă, 
în acest sens, ne exprimăm speran
ța că lucrările de reparare a sălii 
Floreasca vor fi terminate în timp 
util, dar nu excludem nici posibili
tatea desfășurării unor meciuri în 
provincie (la Iași, Ploiești, Cluj 
sau Timișoara), unde sălile- moder
ne și spectatorii mai entuziaști pot 
crea un cadru corespunzător unor 
întreceri de asemenea amploare.

NEȘANSA FETELOR DE LA RAPID

De fapt, formația Rapidului a 
pierdut multe din posibilitățile de 
a se califica în sferturile de finală 
ale C.C.E. în ultimele două minute 
ale meciului cu Vozdovac, disputat 
la București, cînd a cedat 10 din 
cele 20 de puncte ce Ie avea avans.. 
Dar, chiar și cu -un avantaj de nu
mai 10 puncte (și fără Gabriela Ni
cola, accidentată), feroviarele pu
teau să se califice. După cum ne-a 
transmis telefonic conducătorul lo
tului giuleștean, Gheorghe Buicliu, 
la Belgrad echipa Rapid a făcut 
față adversarelor, deși în rfndul a- 
cestora au evoluat Kalenici și 
Trajkovska (absente la București). 
Dar, eliminarea Ancăi Racoviță 
(min. 25) pentru 5 greșeli personale 
și neprezentarea Doinei Prăzaru 
pentru deplasare au stopat drumul 
Rapidului spre calificare. în legă
tură cu atitudinea tinerei jucătoare 
Doina Prăzaru. lansată pînă la nivel 
de reprezentativă a țării de clubul 
Rapid, considerăm că sancționarea 
ei cu o suspendare de lungă durată 
ar fi o măsură educativă utilă. Nu 
este permis ca de bunul plac al 
unei singure jucătoare să depindă 
performanța campioanei țării, parti
cipantă la C.C.E., o competiție care 
impune apărarea prestigiului Ia cel 
mai înalt nivel.

Referitor Ia I.E.F.S., eliminată din 
Cupa cupelor de către baschetbalis
tele de la Slavia Praga, nu îi putem 
reproșa că a părăsit competiția după 
al doilea 
presupus 
depăși o 
cum este
le imputăm studentelor, maniera în

Contraatac și... coș. Autor, Dorin 
Dumitru, cel mai bun jucător al 
echipei Steaua în meciul cu Racing 

Ford Anvers
Foto : T. MACARSCH1

tur, deoarece era greu de 
că tinerele jucătoare vor 
formație experimentată 
cea pragheză. In schimb,

care s-au comportat în întîlnirea de 
la București, pierdută la o diferență 
de 19 puncte, după o evoluție care 
nu le-a făcut cinste.

TRAGEREA LA SORTI PENTRU
Luni (pentru C.C.E.) și marți 

(pentru Cupa cupelor) vor fi alcă
tuite. la Miinchen, grupele sferturi
lor de finală ale competițiilor eu
ropene de baschet. După cum se 
știe, țara noastră este reprezentată

D. STANCULESCU

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
de formațiile Dinamo (C.C.E.) și 
Steaua (Cupa cupelor). La tragerea 
la sorți va participa și prof. Aurel 
Predescu, membru în Comisia teh
nică de organizare a cupelor euro
pene.

• Un atac internațional in formația madrilena: Bene Eusebio Dobrin-Geaici

Turneul de tenis de la Sofia

MUREȘAN Șl SOTIRIU N AU PUTUT DEPĂȘI
SFERTURILE DE FINALA

RAPID BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE POLO

SOFIA, 15 (prin telefon). — în 
sala Akademik au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis, prin disputarea sferturilor de 
finală la individual și la dublu. 
Cei doi tenismeni români rămași în 
concurs, Mureșan și Sotiriu. i-au 
avut ca adversari pe Emrich (R.D.G.) 
și T. Kristiansen (Danemarca).

în partida sa cu Emrich (cîștigă- 
torul de anul trecut al turneului de 
la Sofia), Mureșan a fost între
cut cu 7—6. 3—6. 4—6. Concurentul 
român a avut un început promiță
tor. dar în continuare nu s-a con
centrat suficient în momentele de
cisive ale partidei. în primul set, 
fiecare dintre cei doi jucători a 
cîștigat pe serviciul său pînă Ia 6—6. 
La „tie-break" s-a impus Mureșan 
cu 7—3. în setul secund, la scorul 
de 2—1 pentru Emrich, acesta a 
reușit un break, după care ambii 
concurenți și-au fructificat în două 
rinduri serviciile. Tenismanul ger
man mai reușește un break la 5—3, 
cîștigînd și setul cu 6—3. în setul al 
treilea, jucătorul român continuă 
să fie nesigur și pierde ușor cu 
4—6.

în al doilea meci, Sotiriu — T.

Kristiansen, jucâiorul danez a de
monstrat din nou lovituri precise 
și variate, servicii puternice, cîști
gînd fără dificultate cu 6—2, 6—3. 
în această partidă Sotiriu a evoluat 
sub nivelul zilelor precedente. în 
celelalte sferturi de finală s-au ob
ținut următoarele rezultate ; M. 
Pampulov — Ghenov (Bulgaria) 
3—6. 6—2. 9—7, Nilsen (Danemar
ca) — lliev (Bulgaria) 6—2, 6—3. La 
ora cînd transmitem, cuplul român 
Sântei — Mureșan joacă cu Meyer 
— Deblicker (Franța), iar Ovici — 
Sotiriu au ca adversari 
fraților Matei și Bojidar

TOMA

perechca 
Pampulov.
HRISTOV

DIN BERLINUL OCCIDENTAL
la Rapid București, 
parte la un turneu

Poloiștii de 
care au luat 
internațional desfășurat în Berlinul 
occidental, s-au întors în Capitală. 
Campioana tării noastre a avut o 
frumoasă comportare. întrecînd 
două din semifinalistele recentei 
ediții a C.C.E., N.C. Barcelona și 
S.K.K. Stockholm, formația iugo
slavă Kotor (din prima divizie) și 
selecționata orașului Duisburg. Ea 
s-a clasat pe locul I în clasament, 
datorită excelentei comportări a 
jucătorilor Cornel Rusu, Petre Che- 
țan, Bodea Băjenaru și Ilie Slavei. 
Rezultatele tehnice : RAPID BUCU
REȘTI cu Sel. Duisburg 8—2, Kotor

8—5. Sel. Berlinului occidental 3—4, 
S.K.K. Stockholm 6—2 și N.C. Bar
celona 6—4: N.C. BARCELONA cu 
S.KJC. Stockholm 8—5, Sel Duis
burg 12—3, Kotor 6—6, Sel. Berli
nului occidental 5—4; KOTOR cu 
Sel. Berlinului occidental 4—3, Sel. 
Duisburg 3—3, S.K.K. Stockholm 
4—1: S.K.K. STOCKHOLM cu Sel. 
Berl’nului occidental 7—5. Sel Duis
burg 4—1 ; SEL. BERLINULUI OC
CIDENTAL — Sel. Duisburg 5—4.

Clasament final : 1. RAPID
BUCUREȘTI 8 p. 2. N.C. Barcelona 
7 p, 3. Kotor 5 p, 4. S.K.K. Stock
holm 4 p. 5. Sel. Berlinului occiden
tal 3 p. 6. Sel. Duisburg 1 p.

• a

Concursul de patinaj de la Zagreb

GYORGY FAZEKAȘ
A OCUPAT LOCUL 3 

LA IMPUSE
Proba de figuri obligatorii a con

cursului internațional de patinaj ar- 
tistic-seniorj de la Zagreb s-a în
cheiat cu victoria lui Laszlo Vajda 
(R.P.U.). După această primă parte 
a concursului, reprezentantul țării 
noastre, Gyorgy Fazekaș ocupă lo
cul 3. La programul scurt de fi
guri libere, Gyorgy Fazekaș s-a cla
sat pe locul 4.

MIHAIL TAI CONDUCE

Al U.R.S.S
In cadrul 

masculin de . 
la Baku, s-au disputat partidele în
trerupte în rundele anterioare. Tal 
a cîștîgat la Furman, Tokmakov la 
Grigorian. Balașov la Diindjihașvili, 
iar Lein l-a învins pe Vasiukov. A 
fost consemnată remiza In partidele 
Lein—Kapengut. Furman—Zilberstein. 
Muhin—Savon. Șamkovici—Gufeld și 
Holmov—Kuzmin. în clasament, după 
17 runde, continuă să conducă fostul 
campion mondial Mihail Tal, cu 
urmat de Tukmakov IOV., Vasiukov 
și Lein 10 p. etc.

campionatului unional 
șah. care se desfășoară

• Dinamo și Steaua au ramas in cursa • Scor record in C.C.E, (f) • In tu 

in întrecere și formațiile româneștirul II al C.C.E. la handbal intra

HAPOEL RAMAT GAN 15—10 și 
18—16 cu H.B. Dudelingen, LOKO
MOTIV SOFIA 12—13 și 28—16 cu 
Elektromos Budapesta și H.I.F.K. 
HELSINKI 25—14 și 22—14 cu Kyn- 
dil Torshavn (Insulele Feroc).

Au început și meciurile din opti
mile de finală: Frischauf Goppingen 
a întrecut pe ATV Basel cu 22—10 
și are mari șanse de a ajunge în 
„sferturi", alături de Lokomotiv So
fia (joacă cu H.I.F.K. Helsinki), 
Hellas Stockholm (cu Hapoel Ra
mat Gan), M.A.I. Moscova (cu A- 
vanti Lcbbeck — Belgia) și Steaua 
(cu Oppsala Oslo). Singurele pnrtide

trecut) și(ciștigătoarea de anul 
Vozdovac Belgrad care a eliminat 
pe Rapid București 
83—66).

In întrecerea masculină din acest 
an s-au prezentat la start 25 de 
formații. Dintre acestea, 18 au e- 
voluat în primul tur iar celelalte 7 
(printre care și Steaua au fost pro
gramate direct runda a doua.

Pentru prima oară în istoria com
petițiilor europene, baschetul româ
nesc este prezent cu două echipe 
în sferturi de finală. Calificarea 
dinamoviștilor bucureșteni (care au 
susținut în deplasare partidele de
cisive din ambele tururi) în C.C.E. 
și a jucătorilor de la Steaua în 
Cupa cupelor este cu atît mai meri
torie, cu cît în cel de al doilea tur 
ele au eliminat adversare de bună 
valoare în baschetul continental.

Dintr-un scurt tur de orizont al 
rezultatelor turului II al C.C.E. vom 
observa că Dinamo a avut cea mai 
dificilă misiune, celelalte calificate 
întîlnind adversari inferiori team- 
ului studenților din Sofia : Ț.S.K.A. 
MOSCOVA — Stade Franțais Ge
neva 121—92 și 121—80, SIMMEN- 
THAL MILANO — Radio Koch 
Viena 93—76 și 82—80, REAL MA
DRID — RBC Avenue Epping Lon
dra 119—62 și 124—57. MACCABI 
TEI, AVIV — BUS Lierre (Belgia) 
92—74 și 65—72, SLAVIA PRAGA— 
Villeurbanne Lyon 63—66 și 90—82, 
STEAUA ROȘIE BELGRAD — Par
tizan Tirana 94—83 și 99—74 și DI
NAMO BUCUREȘTI - 
Sofia 72—75 și 69—58. 
prezentă în grupele 
căror tragere la sorți 
tă luni după-amiază) 
deținătoarea Cupei.

In Cupa cupelor au 
cursă doar 6 formații, ce vor fi 
reoartizate în două grupe de cîte 
trei i SPARTAK LENINGRAD — 
I.F. Solna 104—64 și 99—71. IUGO- 
PLASTIKA SPLIT — MTV Giessen 
99—84 și 92—82, STEAUA — Ra
cing Ford Anvers 76—80 și 76—70. 
JUVENTUD BADALONA — Olym
pique Antibes 71—67 și 78—72, SPAR
TAK ZBROJOVKA BRNO-OIympia- 
kos Pireu 94—87 și 76—72, și MOBIL
QUATRO MILANO — Slask Wro
claw 60—69 și 85—70. Așadar, în 
total : trei echipe din Italia, cîte 
două din U.R.S.S., România. Iugo
slavia. Cehoslovacia, Spania și una 
din Israel.

Cu prilejul partidei U.C. Cler
mont Ferrand — Turnford Tigers 
Londra (170—56) s-a înregistrat sco- 
rul-record al C.C.E. — feminin. A- 
lături de campioanele Franței s-au 
mai calificat pentru sferturi de 
finală S.C. Pernik, S.K. Lodz, GEAS 
Sesto San Giovanni, Daugava Riga

Akademik
Va mai fi 

semifinale (a 
va fi efectua- 
Ignis Varese,

mai rămas în

(58—68 și

Stockholm desfășurată in sala Flo-Imagine clin partida Steaua — Hellas
reasca din Capitală in ediția 1970'1971 a Cupei campionilor europeni 

la handbal ’la hotelul .Mindanao”, un 
luat împreună masa. La atee 
la restaurantul „Jocheu” c 
clubului madrilen a ofer: 
ție în cinstea oaspeții: 
printre care și vicepreșed 
bului F.C. Argeș Pitești, P. Rapa 
port.

înaintea jocului, Gento și-a lua 
rămas bun de la conducerea clu 
bului său și de la spectatorii ma
drileni. Santiago Bernabeu i-a ofe
rit o cupă și o plachetă, iar secre
tarul general U.E.F.A., H. Bangerter. 
o gheată de fotbal aurită.

Real Madrid a aliniat o 
ție cu un 
— Jose 
dugo — 
Eusebio, 
spaniolul

for

Dobrin a

diplomat in

spectator; lor, 
lice de mare 
-uri extrem 
parte a jo- 

conducerea cu 
realizate de 

11 m.) și Pirri 
9ă oauză, timp 

inițiativa o are 
luce din handi- 

Quarrsnia. Finalul aparti- 
ii. care reeditează 
ima repriză, spre 
lui, care a reț;- 
aliștii invitați — 
Dobrin. De altfel, 
meri dimineață 
I cronica : „Do- 

șeful de orchestră din prima

MADRID 15, (prin telefon). Timp 
neobișnuit de rece pentru această 
perioadă, joi seară în capitala spa
niolă. Totuși, peste 70.000 de spec
tatori au luat loc în tribunele sta
dionului „Santiago Bernabeu", iar în 
lojile oficiale nenumărate persona
lități — conducători de cluburi 
străine și reprezentanți ai forurilor 
internaționale de fotbal, invitați la 
dubla sărbătoare a Realului: 25 de 
ani de la inaugurarea stadionului 
și retragerea lui Gento din activi
tate, după 18 ani de prezență neîn
treruptă in echipa madrilenă.

Cu acest prilej a fost organizată 
o partidă amicală între Real Madrid 
și formația portugheză Belenense, 
echipa gazdă folosind patru fotba
liști străini, special invitați la a- 
ceastă sărbătoare : portughezul
EUSEBIO, iugoslavul GEAICI, ro
mânul DOBRIN și maghiarul BENE. 
Aceștia s-au întîlnit cu jucătorii 
Realului în ziua meciului, la prînz,

m.a- 
atac internațional: Ramon 
Luis, Benito, Zoco, Ver- 
Piri, Santillana — Bene 
Dobrin, Gento (m 
a

a fost luat
Jocul a

și dinamic, 
priză, cînd cuplul central Eusebio—

părăsit terenul ș 
de Geaici).
fost foarte spectaculos 
mai ales în prima re-

In Cupa U.E.F.A. s-au jucat miercuri meciurile retur din cadrul opti
milor de finală, in imagine, Lazarevici, înscrie, din pasa lut Geaici, w.i- 
cul gol al meciului Steaua roșie — Tottenham Hotspur, disputat la Be - 

arad, tn turul următor s-a calificat însă formația londoneză 
w Foto t A.P. — AGEKPRES

PE TERENURILE DE FOTBAL
IN MECI AMICAL

OLYMPIQUE MARSEILLE — 
BAYERN MtlNCHEN 0—1 (0—0)

BRAZILIA SE G1NDEȘTE
C.M. ’74

LA

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
LA VRNJACKA BANJA
In penultima runda a „Trofeului cam

pionilor", la șah, care se desfășoară la 
Vrnjacka Banja, Elisabeta Polihroniade 
(eu piesele albe) a înrins-o la 34 de 
mutări pe elvețianea Wetsteia. Ivanka a 
cîștigat la Erenska. Celelalte partide ale 
rundei, printre care și partida aerir.’ a 
turneului : Veroczi — Gaprindașvili, s-au 
întrerupt. înaintea ultimei runde. în cla
sament conduc Gaprindașvili șl veroczi 
cu cîte 7*1 p (1). urmate de Ivanka 7 p, 
Aleksandria Sți p, Polihroniade 5 d (1) 
etc.

Cele mai echilibrate dispute le-au 
furnizat întîlnirile dintre STADION 
COPENHAGA și Fram Reykjavik 
(15—15 si 16—13) și OPPSALA 
OSLO și Slask Wroclaw (16—11 și 
10—14). Celelalte 7 formații au ob
ținut calificarea destul de ușor i 
SITTARDIA SITARD (OLANDA) 
17—12 și 18—15 cu Balonmano Gra- 
nollers (Spania), S.C. LEIPZIG 
24—13 și 14—11 cu Stela Sport St. 
Maur (Franța), FRISCHAUF GOP- 
PINGEN 38—6 și 30—12 cu C.S.U. 
Verona, ’ BANIK KARVINA 24—11 
și 16—15 cu Sporting Lisabona,

"'cnnnnoDODnnnonnDononoonnnnoDnnoQO
CIT TIMP VOR EXISTA BARBAȚI, FURTUNOASA ADUNARE

VA EXISTA Șl BOXUL“

într-un meci internațional amical 
disputat pe stadionul Parc des Prin
ces din Paris, echipa Bayern Miin- 
chen, campioana R. F. a Germani
ei, a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) pe Olympique Marseille. Uni
cul punct a fost înscris de... fran
cezul Boedec, care a reluat balonul 
în proprie poartă.

Federația braziliană de fotbal a 
alcătuit programul de pregătire al 
echipei naționale, deținătoarea defi
nitivă a „Trofeului Jules Rimet11, în 
vederea participării lă noua ediție 
a campionatului mondial. Fotbaliș
tii brazilieni vor începe pregătirile 
în comun la 21 mai 1974, urmînd ca, 
după numai o săptămînă, să plece 
în R. F. a Germaniei. Pînă la 11 iu
nie, echipa Braziliei va susține mai 
multe jocuri de verificare în R. F. 
a Germaniei și Elveția.

X alert Popencenko 
știinte tehnice și conferențiar uni
versitar la Moscova, a fost unul 
dintre cei mai reputati pugiliști ai 
boxului amator. Se pot număra pc 
degete adversarii care au rezistat 
in picioare timp de trei runde in 
fața lui Popencenko.

Corespondentul revistei „TEMPO” 
— BEOGRAD i-a luat un interviu 
cunoscutul.: campion. Iată cîteva 
dintre răspunsurile sale.

— In multe țări, boxul pierde te
ren™ și public. Cum explicați fe
nomenul ?

— Primul motiv: astăzi există 
mult mai puțini boxeri de valoare. 
Este adevărat. nivelul boxului 
crește, lipsesc însă individualitățile 
proeminente. Motivul cred eu, tre
buie căutat în dorința antrenorilor 
de a-i pregăti cit mai repede pe 
pugiliști. Eu Si colegii de generație 
am intrat în lot după 6 ani de an
trenamente și pregătiri asidue. As
tăzi. în prima reprezentativă a U- 
niunii Sovietice găsești băieți care 
se ocupă de box doar de doi ani.

— Cum va evolua acest sport? 
ani. va mai exista

— Pe mine m-au ajutat enorm 
discul și sulița. . ~..........
probe atletice am 
loviturii.

— Se zice că ați 
sprinter.

— Puteam să alerg 100 m în 11.5. 
înaintea 
4—5 km, 
aceea. în 
prindeam 
me. Astăzi, pugiliștii aleargă foarte 
puțin.

— Pugiliștii sînt oameni curajoși? 
Ce părere aveți ?

— Omul care n-a gustat frica, e 
un caz patologic. Frica însă trebuie 
bine mascată. In ring, adversarul 
nu trebuie s-o simtă. Cînd pugilis- 
tul apare în ring cu gîndul să nu 
primească o lovitură puternică, el 
primește precis lovitura. Asta nu e 
superstiție, ci problemă de psiholo
gie...

Datorită acestor 
căpătat explozia

fost lin excelent

fiecărei partide alergam 
cîteodată și 10 km. De 
runda a treia îmi sur- 
adversarii prin prospeți-

Mulți sint înclinați a crede că 
viața fotbaliștilor profesioniști din 
Occident este de invidiat. Iată o 
mostră din cele ce se petrec în a- 
ceastă lume a umilinței, așa cunt 
este relatată de ziarul sportiv din 
R.F.G. „DER KICKER”.

„Jucătorii echipei Arminia din 
se îngrămădeau la intra- 
unde se ținea adunarea 
a clubului lor. adunare 
o dată pe an și care la

Bielefeld, 
rea sălii 
generală 
convocată 
actuala sa ediție a fost dintre cele 
mai furtunoase. Soarta acestei echipe 
este dintre cele mai triste. Implica
tă în afacerea de corupție care a 
zdruncinat fotbalul vest-german în 
cursul anului trecut, ea a Suferit 
numeroase înfrîngeri și nu a putut, 
datorită precarei situații financi
are, să-și echilibreze bugetul lip
sind cel mai adesea pe jucători de 
stipendiile lor lunare. Neplătiți de 
luni de zile, echipierii Arminiei au 
pătruns cu forța în sala de ședințe, 
cerînd ca noul consiliu ales să-și 
ia în serios sarcina de a plăti le
furile restante. Bineînțeles că nu

LPLSdgZĂX

kicker
primit nici un ban și nimeni 
și-a luat vreo obligație scrisă. 

Apărătorul drepturilor lezate ale e- 
chipei a fost portarul Gerhard 
Euse, care a pledat pentru reface
rea echipei și recăpătarea încrede
rii reciproce, dar nu a reușit să 
obțină nici măcar obișnuitele, în 
lumea afacerilor, promisiuni. Armi
nia a hotărît să-și plătească dato
riile într-un fel foarte original, dar 
în total dezacord • cu morala. Și a- 
nume, prin sumele rezultate din 
vînzarea a opt jucători titulari ai 
primei garnituri și înlocuirea lor 
cu elemente provenite din echipele 
secunde și de juniori. Propunerea 
a stîrnit o furtună de proteste, iar 
ședința s-a închis fără a se lua 
vreo hotărîre”.

au 
nu

D. A

Peste o sută de 
boxul ?

— Atîta timp 
bați, va exista 
nuși. In privința evoluției, totul 
depinde de tendințele de dezvoltare. 
Dacă din box se va elimina prin
cipalul, adică - lovitura puternică, 
boxul se va transforma în altceva. 
In alt sport...

— Care dintre boxerii pe care 
i-ati intilnit au avut cea mai pu
ternică lovitură ?

— Ghanezul Darkej, Lagutin. E- 
melianov. Foreman...

— Rocky Marciano își antrena 
lovitura în apă. Dv. cum procedați ?

NamiicAlen TOATĂ LUMEA ZÎMBEȘTE...

cit vor exista băr- 
și sportul cu mă-

In legătură cu pregătirile spor
tivilor austrieci pentru actualul se
zon al sporturilor de iarnă, ziarul 
„OSTERREICHISCHE NACHRICH- 
TEN11 scrie i

„Cînd renumitul schior alpin Ernst 
Hinterseer i s-a încredințat condu
cerea echipei de schiori a Austriei, 
toată lumea s-a simțit obligată să-I 
prevină de greutățile ce îl așteptau. 
«Nu am avut nici o clipă regrete, 
pentru sarcina ce mi-o asumasem 
— spunea Ernst. Desigur, nu e prea 
ușor să lucrezi cu „stelele", cu tot

felul de oficiali și administratori, 
să rezolvi tot soiul de nimicuri care 
te aglomerează zilnic. Acum, cea 
niai de seamă preocupare a mea 
este aceea de a stăvili elanul spre 
succes al elevilor mei. Puteți fi si
guri că dacă am fixat un antre
nament la ora 8 dimineața, majo
ritatea celor chemați vin încă de Ia 
ora 7. Elevii mei sînt dintre cei mai 
conștiincioși, aproape că nu tre
buie să mă preocup de regimul de 
viață și disciplina lor».

Optimismul este nota dominantă 
a lotului național. Șj aceasta în ciu
da unor deficiențe destul de serioase

la capitolul detalii tehnice: dotări, 
echipament, construcții. Dar antre
namentele' merg înainte cu mult 
sîrg si spor. La aceste antrenamente, 
rareori ai să întîlnești figuri con
centrate. serioase. Numai chipuri 
destinse, zîmbitoare. de oameni care 
acceptă cu convingere efortul, și 
acest spirit este unul din principa
lele elemente ale succesului. La ora 
actuală, sîntem absolut egali ca ni
vel de pregătire cu francezii, mai 
ales că în localitatea montană 
Kitzsteinhorn unde se face pregăti
rea există excelente condiții meteo
rologice și o zăpadă minunată11.

echilibrate: S.C. Leipzig — Stadion 
Copenhaga, Banik Karvina — Parti
zan Bjelovar (deținătoarea trofeu
lui) și Sittardia Sittard — UHC 
Salzburg.

Datorită faptului că la actuala 
ediție feminină a Cupei s-au înscris 
numai 13 echipe, s-a și ajuns în faza 
sferturilor de finală. în primul tur; 
RADNICKI BELGRAD — Union 
Hamburg 15—10 șj 22—8. F.I.F. 
COPENHAGA — Sosnica Gliwice 
21—13 și 13—10, PLASTIKA NI- 
TRA — Lokomotiv Plovdiv 8—10 și 
17—9, VESTER OSLO — Admira 
Viena 13—6 și 9—13, S.C. LEIPZIG 
— Ferencvăros Budapesta 11—7 și 
9—8.

Programul în continuare: Uni
versitatea Timișoara — F.I.P. Co
penhaga, Vesttr Oslo — S.C. Leip
zig, Radnicki Belgrad — Spartak 
Kiev (deținătoarea trofeului) si 
Plastika Nitra — Niloc Amsterdam.

A. V.

Intr-un meci contind pentru optimile 
de finală la handbal (m), echipa Hapoel 
Ramat Gan a întîlnit pe teren propriu 
formația suedeză Hellas. Handbaliștii 
suedezi au terminat învingători cu *corul 
de 18—8 (9—4).

In ziua a doua a turneului internațional 
masculin de handbal de la Schwerin, 
selecționata U.R.S.S. a întîlnit reprezen
tativa Bulgariei. Handbaliștii sovietici au 
cîștigat eu 26—13 (12—7).

Numeroși spectatori au urmărit la Tam
pere întîlnirea internațională amicală de 
hochei pe gheața dintre selecționatele 
Suediei și Finlandei. Victoria a revenit 
sportivilor suedezi cu scorul de 5—1 
(1—0, 3—0, 1—1).
•
Selecționata de hochei pe gheață a ora
șului Moscova a obținut o nouă victo
rie în cadrul turneului pe care-1 între
prinde în Canada. De data aceasta ho- 
cheiștii sovietici au jucat la ‘-----
(Ontario) cu formația locală 
pe care au învins-o cu scorul 
(4—1, 1—1, 3—0).

Kitchener 
Rangers. 

" de 8—2

Primul concurs contind pentru 
Braziliei" la automobilism s-a 
Ia Sao paulo și s-a încheiat cu 
sportivului vest-german Willy Kauhsen. 
Concurînd pe o mașină „Porsche 917", 
acesta a realizat o medie orară .de 
171,661 km. pe locul secund s-a clasat 
brazilianul Wilson Fittipaldi pe FPor- 
sche 917", urmat de Italianul Andrea de 
Adamicli pe ,-,Alfa Romeo".■
Localitatea vest-germană Rastatt » găz
duit întîlnirea dintre echipele R.F. a 
Germaniei și Franței, disputată In ca
drul „ligii europene" la tenis de masă. 
Gazdele au obținut o victorie la limită 
cu scorul de 4—3. în clasamentul com
petiției conduc neînvinse echipele 
gariei, R.F. a Germaniei și Suediei 
cite 6 puncte.

„Cupa 
disputat 
victoria

Un- 
cu

Ta
dis-

Turneul internațional de tenis de 
Adelaida (Australia) a continuat cu __
putarea partidelor din turul trei al pro
belor de simplu. Aleksandr Metreveli 
l-a învins eu 5—7, 7—5, 6—4 pe Sid Ball, 
iar Ony Parun a dispus cu 6—3, 6—4 d® 
Chris Letcher. în cea mai disputată 
partidă a zilei, Teimuraz Kakulia a ob
ținut o victorie de prestigiu cu 6—z.! 
6—7, 6—3 în fata lui Barry Fhillips- 
Moore. Alte rezultate: Doerner — Bar
tlett 6—7, 6—4, 6—1; Dibley — N’Godrella 
6—3, 6—4; James — Case 6—3, 6—3.
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