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AZI, LA CIRCUL DE STAT, ÎNTR-UM MECI DE BOX AȘTEPTAT CU MULT INTERES

G. POMETCU IL iNTILNEȘTE PE PH. MCNGO (Congo)
Dintre cele 10 meciuri care fi

gurează în programul galei ce va 
avea loc în această dimineață, de 
la ora 10, în eleganta arenă a Cir
cului de stat din București, unul 
este așteptat, parcă, cu mai mult 
interes. Este vorba de întîlnirea 
dintre campionul „penelor" noas
tre, Gabriel Pometcu, și boxerul 
congolez Philippe Mongo, învingă
tor, așa cum am mai anunțat, în 
fața lui Pavel Nedelcea și Octa
vian Amăzăroaie.

Mongo a sosit vineri după-amia- 
ză în Capitală șl a făcut ieri di
mineață un ușor antrenament. Vi
neri seara l-am întîlnit printre 
spectatorii galei de box ce a avut 
loc la Dinamo, prilej cu care i-am 
solicitat un scurt interviu.

— Cum vă simțiți in țara noas
tră ?

— Sînt de două luni în România 
și mă simt foarte bine. Am venit 
ca student la Institutul de științe

economice din Craiova. Colegii mă 
simpatizează și mă ajută să învăț 
limba română. Sînt foarte fericit 
că pot face sport și pentru asta 
mulțumesc antrenorului George Du- 
duleanu și federației române de

IN PROGRAMUL GALEI

Gabriel Pometcu •— Philippe Mongo (Congo), Slmlon Cuțov — Gh. Clocb'nă, 
Constantin Grulescu — Traian Cerchla, Mircea Toni — Dinu Condurat, Alexandru Turei — Petre Ganea.

box. Totul ar fi minunat dacă nu 
ar fi atît de frig...

— Cind ați început să practicați 
boxul ?

— In 1968. cînd aveam 18 ani. 
Dar, pînă aici. în România, nu am 
beneficiat de îndrumarea unui an
trenor adevărat Mă pregăteam cu

un fost boxer, care m-a ajutat 
mult, dar... Am reușit, totuși, să 
cîștig titlul de campion al Repu
blicii Populare Congo la categoria 
cocoș în anii 1970 și 1971.

— Cîte meciuri ați susținut pină 
acum ?

— 70. Dintre acestea, șase au fost 
întllniri Internaționale cu diverși 
boxeri africani și trei cu pugiliști 
români. Le-am cîștlgat pe toate, 
mă refer la cele internaționale.

— Ne puteți da un pronostic pen
tru meciul cu Gabriel Pometcu ?

— Tot ce vă pot spune că e că 
sînt onorat de invitația pe care am 
primit-o de a boxa la București 
cu unul dintre cei mai valoroși 
campioni români. Sper să fiu la 
înălțimea adversarului meu, pentru 
a putea oferi spectatorilor o parti
dă frumoasă.

MARIA PREDA
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 

LA GIMNASTICĂ MODERNĂ
BRAILA, 16 (prin telefon). — In 

sala de sport din orașul nostru s-a 
desfășurat timp de două zile finala 
campionatului național de gimnastică 
modernă, care a reunit — într-o în
trecere de bun nivel tehnic — pe 
cele mai bune sportive din întreaga 
țară, la categoriile 
clasificare.

Primele au intrat 
cerii gimnastele de 
S-au detașat, printr-o bună compor
tare, deseori aplaudată de cei pre- 
zenți, Cristina Sima (27,65) — care 
și-a confirmat recentul succes obți
nut la „Cupa Interviziunii" —, Ml- 
haela Târnoveanu (27,30) și Marilena 
Topliceanu (26,00), clasate în această 
ordine pe primele trei locuri ale cla
samentului. Pe echipe, un așteptat 
si meritat succes a repurtat formați* 
Școlii sportive nr. 2 din 
(80,80), urmată de Clubul 
școlar București (75,85), 
București (74,90), și Șc. sp.
(74,75). Șc. sp. Ploiești (71,90) și Li
ceul 35 București (71,40). Antrenoarea 
Ileana Iosif merită toate laudele 
pentru modul în care a pregătit e- 
chipa Scolii sportive nr. 2. din 
fac parte si fruntașele acestei 
gorii, Cristina Sima și Mihaela 
noveanu.

La categoria maestre, titlul 
campioană a revenit nentru. a 
oară consecutiv, 
t°ne MARIA PREDA (I.E.F.S.) 
37,45. urmată. în ordine, de Sabina 
Șerbănescu (I.F.S.) cu 37.15 și Rodi- 
ca Pintea (Șc. sp. 2) cu 37,05. La 
tegoria I. primele locuri au fost 
CUpate de Mioara Cozia (Șc.
— 43,05, Elena State (Șc. sp. 
43,05 si Mariana Frumosu (Șc
— 42,50.

La ansamblu : 1. Politehnica 
resti — 18.40 : 2. Șc. sp. 2 — 
3. Universitatea Iași — 14.05.

Finala s-& bucurat de o bună or
ganizare, asigurată de forurile locale 
competente, și a fost urmărită cu 
mult interes de iubitorii de sport 
brăileni.

Traian ENACHE

proletari toate târile. VHIȚI-Vi ?
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superioare de

în focul între- 
categ. a doua.

Petre WENT

Liniștea dinaintea furtunii.. Zimbete fotoreporterului
Gabriel Pometcu și Philippe Monjo, adversei i—. gala d

Foto: Dragoț N
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DE EA AGREMENT IE

PENICILINA SUSJINE RETURUL

EA MEDALII OLIMPICE
A CANOEI

din cronica sportivădestul de anevoie
-.ccne a Bucureștiului, Aradului și Timișoarei, păstrează, de 

:-e\ patru decenii, mărturia modestelor înfiripări ale actl- 
:s de caiac-canoe din țara noastră. Doar citeva centre de 

nautice, doar citeva cluburi cu foarte puțini practicanți, 
-..a competiții adesea nedepășind nivelul regional, nici o 

de valoare internațională...
2 -unirilor aștepta — și în acest domeniu — înnoirile lui 

IMt n soarele Republicii. S-a pornit, apoi, entuziast, cu marea încre- 
■ .--,z dc -ea’iga’e ji afirmare deplină a talentului și hărniciei.

în 25 de ani. sportul caiacului și 
cancel a cucerit, incontestabil, po
ze;.: de prestigiu în ierarhia euro
peană ș: mondială. Tineri și tinere 

București. Galați, Arad, Timi- 
din satele de campioni ale 
descoperiți și pregătiți exem- 

acel valoros corp de spe
li, au triumfat pe lacu- 
in competiție cu așii 
canoei din numeroase 

nxerind titluri și medalii, res-

DALIE — de bronz — DIN ISTO
RIA CAIACULUI ROMÂNESC.

Succesul încălzește inimile și ma
jorează ambițiile.

MELBOURNE, 1956. Un adevărat 
triumf al canoiștilor români pe 
apele lacului Wendoure. O pagină 
de aur în istoria mișcării noastre 
sportive. PENTRU PRIMA OARA, 
ECHIPAJELE DE CANOE ALE RO
MÂNIEI sInt Încununate cu 
LAURII OLIMPICI. Cronicile aces
tei ediții a J.O. consemnau cu ma
juscule eventul de aur al lui Leon 
Rotman și strălucita victorie a du
blului Simion Ismailciuc—Alexe 
Dumitru. Trei titluri olimpice, trei 
medalii de aur...

GÂND, 1957. PRIMUL TITLU DE 
CAMPION AL EUROPEI. Strălu
cita performanță este realizată de 
echipajul de dublu (Ismailciuc—A- 
lexe), campion olimpic la Melbour
ne, dar de 
de fond-10

PRAGA, 
alt vis de
Snagov. Pe apele Vltavei, 
cursă memorabilă, aceiași doi 
lentați canoiști, care se dovediseră 
imbatabili la jocurile Olimpice de 
la Melbourne și la „europenele” de 
Ia Gând, cîștigâ detașat proba de 
viteză, CUCERIND PENTRU PRI
MA OARA TITLUL DE CAMPIONI 
MONDIALI.

Toate pînzele, sus ! Drumul

Pen ic
OâCâ

— la consacrare

• *

-Bine ai

mâți cititori, re- 
etape de sem- 

istorie a acestui 
i pagini au fost scri- 
t, in anii Republicii. 
4. Era la puțin timp 

in regatele 
examene — 

și mondi- 
ă. insă, nici 
: pe tabelul 
•ăiuceau încă 
nă .intr-o zi, 
:ind una din 
• de pe pis-

MIRCEA ANAS- 
rASBSCI CUCEREA PRIMA ME-

CU HAPOEL EIN HAM1FRATZ
Suporterii echipei Penicilina Iași 

au posibilitatea să urmare 
azi. prima evoluție pe teren 
priu în Cupa cupelor a vo 
listelor ieșene, avînd ca pari 

Ein Harrufratz.formația Hapoel 
din Israel

Firește misiunea 
este prea dificilă, 
vedere scorul cont 
a învins în partid 
rată, cu puțin tiu 
deplasare Antrenor 
dispune de un Joc 
cătoare experimentate (Florentina 
Itu. Aurelia Ic him. Am CkirQesca. 
Lucia bibrrscu ete', cărora le 
poate alătura citeva sportive ti
nere, cu frumoase perspective (A-

ILIE NĂSTASE
S-A ÎNAPOIAT AGASA, 

CD SOȚIA, CU TROFEE ȘI
PROIECTE PENTRU 1973
București — Barcelona — Paris 

— Stockholm — Londra — Barce
lona — Bruxelles — Paris — Bel
grad — București. Periplul victo
rios al marelui nostru sportiv Ilie 
Năstase s-a încheiat ieri diminea
ță în Gara de Nord. După ce l-am 
așteptat zadarnic vineri pe aero
portul Otopeni — ceața densă a 
stopat cursa de avion Paris — 
București la Belgrad — deținătorul 
„Marelui Premiu F.I.L.T. și al titlu
lui de campion al campionilor, a 
descins, surprinzător, din expre
sul de Belgrad, împreună cu soția 
sa. Grazia. Cînd la fereastra vago
nului de dormit au apărut Grazia 
și Ilie Năstase, totuși, neașteptat 
pentru el, sute de suporteri l-au 
primit cu aplauze. Lui Năstase i se 
umpluseră ochii de lacrimi. Mult: 
sportivi de la clubul Steaua, l-au 
asaltat la coborîre. Ei purtau o

Grazia și 
Năstase, la 
în Gara de 
surprinși 
de primire 
cută in ciuda pe 
npețiilor < 
riei BruxeV.

Bucure f
Foto :
Paul ROMO

pancardă pe care 
venit racheta de aur a țării f*.

Buchete de flori pentru Grazia 
Năstase. strângeri de mină pentru 
Ilie, din nou aplauze. încurajați de 
rude și prieteni, cei doi nu pri
didesc să răspundă avalanșei de fe
licitări. Este și greu. Fiecare are 
ceva de spus, fiecare vrea să ureze 
proaspeților căsătoriți ceva deose
bit. Grazia și Ilie răspund, răspund

mereu, cu zîmbetul pe buze, tutu
ror. Ne strecurăm cu greu și-i șop
tim lui Ilie :

..Unde putem discuta mai în li
niște 7“

„Vă aștept acasă. Veniți acum, 
vă stau la dispoziție..."

Ilie, chiar și atunci cînd este un 
rriare campion, râmîne același, plin 
de solicitudine, prietenos, îndatori-

INTRECIND CATEGORIC (6-2) PE DINAMO MOSCOVA

POLOIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI 
AU REALIZAT UN FRUMOS SUCCES

tor. Poate de aceea este atît 
iubit

La scurt timp ne aflăm 
de revelația anului 1972 în 
mondial

— Ne-a venit, în sfîrșit 
să te felicităm personal 
toate performanțele din răstimpul 
cit ai lipsit de-acasă. O fac din 
toată inima. Colegii mei la fel

— Mulțumesc. Mulțumesc tutu
ror. A fost nespus de frumos...

— Și-acum ?
— Pină la 10 ianuarie acasă.
— Și după
— După 10 

merica pentru
— O clipă, 

pede în 1973... Să ne 
SDre ceea ce a fost. Deci, ce spui 
desjțre meciul cu Smith, despre 
povestea cu Gorman ?

— La 2—2 cu Smith n-am crezut 
că voi mai ciștiga. Abia cind am

vizavi 
tenisul

rîndul 
pentru

aceea ?
ianuarie plec în A- 
obișnuitul circuit.
Am ajuns prea re

întoarcem

data aceasta în proba 
km.
1958. Se împlinește un 
aur al „flotilei" de la 

într-o 
ta-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
Ivan Patzaichin — dublu campion olimpic, in 1968 (împreună cu Serghei 

Covaliov) și 1972

ÎN INTÎMPINAREA
MĂREȚULUI JUBILEU

In județul Timiș : NUMEROASE COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA 30 DECEMBRIE"
concursurile ta cinstea 

Republicii, CJEFS Timiș 
ceri la mai multe

a sportivă .Viitorul” a 
■o întrecere de lupte 

peste SS de sportivi. 
Pe primele locuri. In ordinea catego
riilor. s-au clasat: Mie Olani. loan 
Milos. Gheorghe Brădăfean. Gheor-

ghe Cazac, Vasile Filip, Ionel Brăd&- 
țean și Iacob Cîrciu.

O competiție de judo a fost rezer
vată elevilor din școlile generale ti
mișorene. întrecerea, disputată în 
sala Casei Pionierilor din Timișoara, 
a scos în evidență citeva reale 
talente în acest sport, dintre care 
amintim pe: Irinel Roșu, Dieter Sto
ker, Roland Hirsch, Sandu Pop, Fran-

INTERESANTE ÎNTRECERI DE POPICE
tr.ceptnd de 

ale arene-, c- 
Cocstructorul

O

Ccr.«

sebit de interesantă, tntrucît vor e- 
volua In această grupă de concu
rent și o parte dintre membrii lo
turilor naționale, care se pregătesc 
pentru campionatele europene juniori din primăvară.

else Totb. Sorin Popescu, Elemer 
Gurmay, Gheorghe Nedelcu, Adrian 
Surghe, Francisc Engelman.

Asociația sportivă Tebnolemn a 
inițiat un concurs de tenis de masă, 
care a fost ciștigat de sportivul Ștefan Muca fTehnolemn) urmat de La- dislau Iran și Francisc Hannig (am
bii de la Electroban at).Competiții dotate cu „Cupa 30 De
cembrie" au fost organizate șl în nu
meroase școli din județ. Astfel, la 
Ianova, Bazoșu Vechi. Hecaș, Giar- 
mata. Banloc. Deta, Cărpiniș ș.a., 
sute de elevi s-au întrecut la atle
tism, baschet, volei, tenis de masă, 
șah. handbal etc.

de Petre ARCAN-coresp. județean

SPARTAC BUCUREȘTI DIN NOU 
PRINTRE ASOCIAȚIILE FRUNTAȘE

Cunoscuta asociație sportivă Spar
tac București, care înglobează în rin- 
durile ei pe iubitorii șl practicanții sportului din unitățile comerciale, se 
află și anul acesta printre asociațiile fruntașe In organizarea de com
petiții de masă dedicate marii sărbă
tori de la 38 Decembrie. Membrii a- sociației Spartac au participat numai 
ta primele două săptămtai

EXPOZIȚIE DE TROFEE SPORTIVE
ale aces-

Atac al dinamoviștilor bucureșteni (caschete albe) în meciul 
cu Dinamo Moscova

Victorie CU 6—2 (0—1, 2—;0, 1—0,
«vn 3—1) în fața dinamoviștilor din Mos-- • - - - • ■ ’ tur-

Ca- 
rea- 
Di- 
vic-

cpva și locul I în clasamentul 
neulul internațional de polo din 
pitală — iată frumosul succes 
Uzat aseară de poloiștii clubului 
namo București, care își dedică 
torta celei de-a 25-a aniversări a Re
publicii.

Deși au avut în față o echipă ro-

bustă, cu numeroși internaționali, 
clasată pe locul secund în campio
natul unional, poloiștil clubului din 
șoseaua Ștefan cel Mare au jucat 
excelent trei din cele patru reprize, 
obținînd în final o diferență cate
gorică, la care nici cei mai optimiști 
suporteri nu sperau.

Oaspeții au deschis' scorul (1—0) 
prin Rodionov și au păstrat acest

minim avantaj pînă la prima pauză. 
După reluare, Viorel Rus și Radu 
Lazăr l-au surprins pe Bovin cu 
două șuturi de la distanță, aducînd 
pentru prima oară conducerea echi
pei lor. La acest scor, moscoviții au 
beneficiat de o mare șansă pentru 
a egala ; Baranov a executat un pe
nalty, dar Frățilă a avut o interven
ție salutară și a blocat balonul. Din 
acest moment, buoureștenii au domi
nat insistent. Ei au interceptat nu
meroase mingi în apărare și au con
traatacat cu promptitudine, iar di
namoviștii din Moscova nu au mai 
gășit nici un mijloc de a replica ho
tărî". Și astfel scorul a început să 
ia proporții. Mai întîi a înscris Dinu 
Popescu la o situație de „om în plus", 
iar în ultima repriză V. Rus (aseară 
în deosebită vervă) de două ori șl 
Zamfirescu au făcut inutile interven
țiile portarului advers, concretizînd 
acțiuni rapide de toată frumusețea. 
In tot acest timp, oaspeții nu au mai 
realizat decît un singur punct (ace
lași Rodionov), fiind nevoiți să recu
noască evidenta superioritate a bucu- 
reștenilor. A condus dr. Ion Drăgan 
(Buc.).

In deschidere, Dynamo Magdeburg 
— Dinamo București II 8—3 (1—1, 
2—0, 2—1, 3—1).

Cîștigînd toate ceie trei partide, 
prima formație a gazdelor s-a cla
sat pe primul loc, totalizînd 6 p, 
înaintea echipelor Dinamo Moscova 
4 p, Dynamo Magdeburg 2 p și Di
namo București II 0 p. O frumoasă 
reușită în acest final de sezon oentru 
Ștefan Kroner și coechipierii săi, 
care demonstrează o dată în plus 
evidentele resurse ale polo-ului ro
mânesc.

Hristache NAUM

al pentru educa
te Rz-.cS și sport București, ta cola
borare cu cluburile 

a XXV-a aniversări 
exporite ca trofee, 
fanioane S-a.

și școlile spor- 
ctastea cele: de 
a Repubiicîi o 
cupe. Insigne,

cucerî-.e de sportivii 
Capitalei In marile întreceri sportive.

Expoziția ▼« fi deschiaâ 
decembrie 1Î72 pini la 4 
157X

de la n 
ianuarie

tei luni la numeroase concursuri de 
popice, tir. șah, tenis de masă și o- rientare turistică. Duminica trecută, 
de pildă, la o întrecere de orientare 
turistică ce a avut loc în pădurea Pustnicul au fost prezenți aproape 
100 de fete și băieți. Pină acum s-au 
distins, prin participare numeroasă Si rezultate bune la întrecerile „Cu
pei 30 Decembrie", sportivii de la 
Școala de alimentație publică. I.C.S. Victoria, O.C.L. Alimentara sectorul 
6, Grupul școlar „Nicolae Kretu- lescu”, I.H.R. Lado ș.a.

întrecerile „Cupei 30 Decembrie" 
organizate de A.S. Spartac vor con

tinua pînă la finele lunii.
CONCURS ATLETIC DE SELECȚIE PENTRU ELEVI

C.M.E.F.S. București organizează 
luni 18 decembrie de la ora 8.30, in 
sala „23 August". un concurs de se-

lecție pentru elevii claselor V—VII 
(fete 4- băieți). Și-au anunțat participarea 24 de școli.

(Continuare in pag. a i-a)

Ion Gibu (Dinamo) contrează un tur de cap al stelistului Constantin Ic- 
nescu și va finaliza un spectaculos supleu ' Foto: Ș. BAK.CSY

ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI FINAL DE LUPTE GRECO ROMANE

DINAMO A CIȘTIGAT 
DERBYUL CU STEAUA
In acordurile unui marș sportiv, au intrat ieri după-amiază în sala Progresul 

din Capitală cele șase echipe din campionatul diviziei A de lupte greco-romane cla
sate pe primele locuri în serii, pentru a participa la întrecerile turneului Anal ■ Aluminiu Slatina, Vulturii Textila Lugoj, Dinamo, Steaua, Metalul și Progresul Bucu
rești. Sorții au decis ca in gala inaugurală să fie opuse principalele pretendente la 
titlul de campioană, formațiile cluburilor bucureștene Dinamo și steaua Cu amă
nunte de la acest tradițional derby — deosebit de important pentru desemnarea e- chtpet ce va îmbrăca astăzi tricourile de------‘----* ----  "
trecerilor primei zile.

DINAMO — STEAUA: 24,5—16,5. 
Campionul olimpic Gh. Berceanu, 
avînd un plus de greutate de aproa
pe 7 kg pentru a se putea încadra 
în limitele c&tegoriei sale, semimus- 
că (48 kg), nu a mai fost „slăbit", 
antrenorii de la Steaua înlocuindu-1 
cu tînărul C. Ionescu. în fața aces
tuia, dinamovistul I. Gibu s-a im
pus categoric, obținînd victoria la 
diferență de puncte: 16—2. La cat. 
muscă, V. Radulescu (Dinamo) n-a 
putut să treacă de Gh. Stojciu, în 
fața căruia a pierdut la puncte.

campioană — vom începe și noi cronica în-

Kici C. Ionescu (cat. cocoș) nu s-a 
„descurcat" în partida cu apreciatul 
luptător I. Baciu (Steaua), primind 
aT treilea avertisment. Așadar, după 
meciurile de la primele trei catego
rii, Steaua conducea cu 7--6. în con
tinuare, însă, dinamoviștii au luat 
conducerea și n-au mai cedat-o pînă

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag< a ia)
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RECORDURI CIUDATE
Kenn 

englez 
de 42

dc-borît recent un 
record uitat. El a 
parcurs pe bici-

Webb un 
în vîrstă 
de ani. a

In așteptarea bienaleiA /

PROFESORNEUITATUL RAȚUȘCA

PE SCHIURI

RESPECT PENTRU CEL CĂZUI!

Hustrea:
vulpe — flacără

® Bobby Fischer campion
panaza

mon-
llie CĂRCIU

ocazie 
lecție

a priee- 
de etică

scris 
pa- 

evo-
acum trei săp- 
in basme, am

pe ale
De cu-

„Mai degrabă ajung eu
mondial de box...

Gheorghe Moceanu. 
de educație 

sens al cuvîn-

ei puțin 
Vom care.

z' O Profesorul Michie

Deși autorul i 
nierilor ți țcd| 
man, jude; ti C 
și activitate* . 
înaintaș să Wă

Constantin SavOpol — Gh. Mo
ceanu, Editura ,’Stadion, 1972, 95 pag., 
4,50 lei. '

/ > A 'A

„Ant iubit această branșă, această 
meserie, încă din fragedă copilărie— 
M-am ocupat viața ntea întreagă, ani 
studiat și m-am interesat de tot ce 
mi-a fost mai dra«, iubit și sfint. ca 
să pot da țării mele un studiu asu
pra gimnasticii din Romania" — măr
turisea în 1863 în „Memoriile mele 

‘asupra istoriei gimnasticii în Româ
nia și asupra călătoriilor mele în în- 

i treaga lume",
primul profesor român 

i fizică, în adevăratul 
tului, frUîiul nostru 
dascăl care a dat 
școlii românești 
programe, studii 
și manuale de e- 
ducație fizică, pri
mul care a format 
cadre de specia
liști.

Om cu preocu
pări din cele mai. . 

{diverse — actor»! 
'coregraf, profesor 
'de educație fizică, 
[dansator, acrobat, 
l-gimnast și publi
cist — Gheorghe 
•Moceanu — con- 
■stituie „un exem- 
.piu de abnegație, 
■ perseverență și dă
ruire de sine, des- 
Ipre care au 
emoționante 
gini 
cat
Gala 

,<

și biblibgrâfia ^lucrărilor destinate 
toriei înișcățiii de educație fizică 
sport cAe la Avind la bază
serioasă și riguroasă documentare 
autorul ta reuț it să condenseze în 
mai puțin de li 0 de pagini multiolele 
fațete ale personalității lui Gheorghe

nnrenti • eonii L 
Poa-e ar fi bine

U SCO—
B din

a- 
și-a 
mai

românească“),
Vulcan, Nicolae

ce i-au 
personalitatea

Galaction,
(... A auzit despre

’el toată suflarea
'Macedonski, Iosif
(orga (... El s-a așezat printre noi
pentru a împlini o operă pe care, 
după ideile și puterile lui, a săvîr-
'șit-o“.„).

Iată, însă, că prin strădaniile lui 
Constantin Savopol. editura Stadion 
a scos de sub tipar, o monografie în-, 
chinată acestui ilustru deschizător 
de drumuri, realizînd prin aceasta un 
act de cultură, îmbogățind totodată

i poa-te 
r.umeie. La o-Jțină 
vreme după trece
rea tn eternitate a 
lui Gh. Mocea-.v a 
fost realizat la 
București un bust 
care cu scurgerea 

timpului s-a dis
trus. Să sperăm 
că se va găsi un

ipentru a reimortaliza 
bronz chipul acestui

nou dăKuitor 
in piatră sau 
mare înairrtaș, al mișcării noastre 
sportive. De asemenea ne exprimăm 
speranța că Editura va mai scoate 
de sub tiper înonografii dedicate u- 
nor figuri proeminente ale sportului 
românesc.

Emanuel FÂNTANEANU

In aprilie 1973 se va deschide la Madrid a IV-a Bienală 
internațională a sportului în arta plastică, organizată de Co
mitetul olimpic spaniol și de Delegația națională de educație 
fizică și sport din Spania. Bienala va avea secții de pictură, 
sculptură, desen, gravură, medalii și trofee sportive.

Țara noastră va fi prezentă la această importantă manifes
tare artistică, închinată fenomenului sportiv, cu ecouri deo
sebit de puternice in toată lumea.

Cunoscutul sculptor Maximilian Schullman, un mare iubi
tor al sportului, se va număra printre artiștii plastici din țara 
noastră, care vor prezenta lucrări la Bienala internațională de 
la Madrid, ei avind de pe acum, turnată in bronz, sculptura 
pe care o reproducem aici ; „TENIS".

Eroii povestirilor lui Walt 
Disney poartă nume diferite 
în numeroasele țări 
căror ecrane apar, 
rînd, ei au pornit la asaltul 
sportului pe care l-au cuce
rit extrem de repede. Avem 
astfel Clipa „Topolino". (nu
mele italienesc al lui Mickey 
Mause), cursă alpină rezerva
tă schiorilor pînă la 14 ani., 
Trofeul „Donald" pentru îno
tători între 8—12 ani (Sue
dia! și. mai recent Cupa „Kaî- 
le'_ după numele unei rățuște 
populare printre copiii nor
vegieni. răsplătind pe micii 
schiori și atleți.

ninica aceea ce 
cîr.d a nins ca
’.-Ir.ă*.oare. Vînam într-o pădure *.a iepuri, fazani și mistreți. Era 
xre colectiv*, cu gor.așL A fost 
xrr.oasĂ. dar :a:â cîteva aspecte.
întunecat puțin ziua (d 

ictul nostru de vedere), 
tmai dialogurile auzite și, 
.A ceea ce nu se poate numi

rul, ultimul zbor de altfel, fiindcă vînă- 
torul l-a coborît din înalturi, cu un 
singur foc de pușcă, sportiv.— Uite, ce-i : trebuie să-i lași și vîna- 
tului o șansă de scăpare, că el n-a:e 
pușcă ! Pricepi ?!Respectivul vînător de 
put pe dată elementara 
vînătorească...

„AMENINȚAREA" ORDINATOARELOR 
A FOST UN SIMPLU FOC DE PAIE ?

pe 1000 de lire că mașinile sale vor face minuni 
pină in 1978 @ Marele maestru David Levy ridică

mănușă.
In urmă cu vreo 20 de ant, numeroase 

glasuri se făceau auzite în lumea de gesturi măsurate a șahului vorbind des
pre iminenta transferare a încleștării de 
deasupra tablei cu pătrate în labora
toare, acolo unde ordinatoarele aveau 
să judece — se anticipa — mai profund 
și mai divers decît „bieții" oameni...In intervalul de timp consumat de la 
acele prognoze, ordinatoarele au făcut, 
firește, progrese substanțiale, dar re
centul lor campionat mondial (de șah

INSTANTANEU
BRAȘOVEAN

„artificial", cum l-a numit un confrate...) 
a demonstrat că deopotrivă INTERESUL 
slîrnit, cîndva, a scăzut vertiginos — 
sala hotelului ..Sheraton" din Boston, 
unde se afișau mișcările celor două fi-' 
naliste, ordinatoarele «400 CDC al Uni
versității Northwestern și R.N.G. 10 al 
lui Carnegie Mellon University a fost 
aproape pustie — iar NIVELUL DE JOC 
al șahului mecanic se află cu mult în 
urma supozițiilor lansate, cu patimă, prin anii 1950—1955...

E drept, atunci cînd ordinatoarele au 
început să joace șah. s-a bănuit — prin 
comparație cu vulnerabilitatea memoriei 
și raționamentului uman — că ele. cre
iere metalice, logice pină la capăt și 
supunîndu-se legilor unei matematici 
riguroase, vor depăși cu repeziciune 
rezistența omului, capacitatea acestuia 
de a se concentra sau de a face cone
xiuni. Profesorul Michle. șeful cate
drei de ..Inteligență a mașinilor de la 
Universitatea din Edimburg susținea 
public — în urmă cu vreo 15 ani — 
că pină în 1961 ordinatoarele sale vor 
juca mai bine decît campionul mondial !

Practica însă, aspra realitate a ci
frelor ți combinațiilor lor — numai 
primele 1* mișcări a’.e unei partide oferă 
1T0 ooo de miliarde de variante, care ar 
necesita unei mașini o explorare exha
ustivă a posibilităților în mai multe 
sute de milioane de ani — au probat 
că ordinatoarele sînt. de regulă, silite 
să se limiteze la anticiparea a douâ-

trei mișcări, alese după criterii d:n cele 
mai simple. Tn consecință. disnute> se află —
la nivelul șanului de amatori, studierea 
unei partide între două calculatoare 
prilej uindu-i lui Bobby Fischer o re
marcă concludentă : „mai de grabă
ajung eu primul boxer al lumii decît 
o asemenea mașinărie campion i dial de șah“ !

Simțind cît de firavi sînt ..elevii- săi la capitolul stategie a jocurilor. în pli
nă desfășurare a întrecerii de la ..She
raton", profesorul Michie a ținut sâ se 
disculpe. în ,,New Scientist- : ..trebuie 
înregistrate în mașini surse importante 
de cunoștințe, în forme apte de raționa
mente prin analogie ; mașinile trebuie 
să aibă posibilitatea de a face noi generalizări".

Transpus în practică. un asemenea 
plan ar preconiza înlocuirea actualilor 
programatori cu... Fischer sau Spassk.. 
cu mari maeștri capabili ca. din imensa 
lor masă de cunoștiințe șahiste. să pro
grameze acțiuni și contraacțiuni origi
nale, complicate și eficiente ! !

Cum o asemenea 
domeniul fanteziei, 
lumii vor continua 
între ei, imperturbabili la amenințările 
venite de dincolo de pereții de sticlă 
ai laboratoarelor. în care mașinile nu 
contenesc să acumuleze, amfnînd deocamdată — se vorbește doar de un ar
mistițiu — marea lovitură șahului uman.

Pină una alta, fanatic în 
său. pe care unii îl numesc 
Donald Michie nu s-a sfiit să facă prin
soare cu marele maestru englez David 
I^vy — pe rotunda sumi de o mie 
de lire — susținînd că acesta din umnâ 
se va recunoaște învins de un compu
ter pin* in 1973.

Scepticii afirmă. însă, că va trebui st 
așteptăm o Bobby Fischer <1 încruci
șeze mănusiie eu Joe Frariee—

rezolvare pare de marii jucători ai 
si se intUneatcl

la adresa
optimism 
.științific'

Deny ARDELEANU

COSTICÂ TOMA

Soare din belșug, joi, dar. cum 
se spune, „soare cu... dinți". La 
Brașov, unde s-a jucat meciul Stea
gul roșu — Steaua, frigul, se pare, 
a fost mai pătrunzător decît ori
unde. Fotografia de față, care-t 
prezintă „la datorie" pe Cristian 
Țopescu, crainicul televiziunii, pe 
Mircea M. Ionescu, cronicarul nos
tru. și pe Niculae Soare, comenta
torul pe care l-ați auzit la radio, 
este sugestivă în această privință 

Poate că, iubitorii 
invidiat de multe 
vrut să fie in locul 
cu siguranță, nu !

Foto I

CU...

sportului i-au 
ori și ar fi 
lor. Joi. însă,

S. BAKCSY

ȘUTURI, NU GLUMA!
Prin măsurători 

Marea Britanic au 
riți“ fotbaliștii cu cel mai puternic 
șut, care propulsează astfel min
gea cu cea mai mare

Se pare că locul I 
de Ferguson, portarul 
ham. care degajează 
viteză de 116,652 km

ti “

electronice, în 
fost „descope-

viteză.
va fi ocupat 
echipei West- 
mingea cu O 
pe oră '

★Din hățișuri tîșnfcște oroșie, repezită către hățișurile care st 
închid în urma liniei de vînători. Vină- 
torul către care venea vulpea trage, 
vulpea face o tumbă, cade, se ridică 
dar cade iar. între momentul căderii 
vulpii și repetarea căderii, vecinul din dreapta celui care trăsese primul trage 
grăbit două focuri în aceeași vulpe, vul
pea rămîne nemișcată... /— De ce ai mai tras omule ?!

— Păi. n-ai văzut că se ducea ?!
— Unde să se ducă ? Cum să se ducă, 

dacă era moartă ?! Moartă ca toti mor- 
ții !!Și, în timp ce vînătorii se tot ciorovâ- 
:au. vulpea în cauză a sărit, deodată, 
și s-a făcut nevăzută, printre tufișuri...

★La o 'goană, a căzut, în foc, un mis
treț mare. Cum la vînătoâre există și 
cîte un 
a ținut 
trofeul, victimă, 
potrivit 
maximă 
mișcare...

aparat de fotografiat, Nimrodul 
să fie fotografiat împreună cu 
Atunci, a pus el un picior pe și-a săltat pe ceafă pălăria, si-a 
pușca în stare de amenințare 
și a rămas într-o. cruntă n*»-

— Nu, nene ! Jos piciorul I îmi strici 
clișeul !... a protestat — cu mult bun 
simț — reporterul, care era și vînător. 
Adversarul căzut are dreptul la aceeași 
c- r.sr.re ca și învingătorul !... a mai spus 
fotograful de ocazie.

La asemenea replică, mi-am scos pâiă-
- slutind gestul de etică vînătorească.

J.O. CU GARANȚIE
Ca urmare a dispensării orașului 

Denver de sarcina pe care și-o asu
mase, de a organiza Jocurile Olim
pice de iarnă din 1976, Comitetul 
Internațional Olimpic a hotărît să 
ia în discuție și să adopte propu
nerea făcută cu doi ani in urmă 
de vicepreședintele său, contele 
Jean de Beaumont, în sensul de a 
se pretinde orașelor, care au soli
citat și au fost desemnate să orga
nizeze Jocurile Olimpice, să depună 
o garanție de un milion de dolari, 
în caz de forfait banii vor in
tra în visteria C.I O-

Dacă propunerea lui Jean de 
Beaumont ar fi fost adoptată, acum 
doi ani, C.I.O. ar fi avut astăzi de 
rezolvat o problemă mai puțin : 
cea financiară.

cletă 100 mii de 
mile (160.930 km.) 
îr. 448 de zile.

Deși asemenea 
teeorduri nu pot 
fi controlate sau 
omologate, totuși 
palmaresul lui 
Webb este impre
sionant : Singapo
re—Londra, Ca- 
sabianca — Cairo, 
Turui Canadei, 
San-Francisco — 
New York. Ulti
mii kilometri i-a 
parcurs pe terito
riul britanic. Re
cordurile prece
dente aparțineau 
lui Rod Good- 
wynn — 532 zile 
(1936) și Bernard 
Bennett — 499 zi
le (1956)

MTHAI SIRETEANU, PLOIEȘTI. Cău- 
tîndu-1 mai bine pe Mărculeseu, fostul 
portar al ceferiștilor clujeni și, pentru scurt timp, al Petrolului, l-am... desco
perit la Metalul Plopeni, în divizia B. 
Dar, cum de la Plopeni la Ploiești nu 
este o distanță prea mare, nu ne-ar 
mira să-l vedem pe Mărculeseu. din 
nou. la Petrolul. Deocamdată, cei din Plopeni au în el un excelent portar. 
Pot da referințe în această privință. în
aintașii celorlalte echipe din seria I.

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. Un 
catren pentru baschetbaliștii de, la Di
namo, care s-au calificat în sferturile

de finală ale C.C.E.. eliminînd valoroa
sa formație Akademik Sofia :
După primul joc, din tur. 
Foarte slab, foarte anemic, 
Cine mai credea-ii retur, 
In acest meci.... „akademik" ?

COSTEL IONESCU, BRÂILA. De acord 
cu cele scrise de dv., în cele șase pa
gini ale scrisorii pe care ne-ați trimis-o 
și. în special, cu paragraful privitor lâ 
fair-play. îmi permit. însă, să vă spun 
că memoria v-a trădat în cazul meciu
lui dintre Jack Dempsey și Georges 
Carpentier. Dv. descrieți faze din re
priza a 8-a. în timp ce lupta din ring 
a luat sfîrșit — cu victoria prin K. O. 
a lui Jack Dempsey — în renriza a... IV-a. Evident, faceți o confuzie cu alt 
meci...I. ANTONY. TG. MUREȘ. „Dlimitrac’ie și Pantea, care și-au lovit adversarii, 
âu fost suspendați pe o etapă, iar Fo- 
loni, pentru tragere de timp, a fost sus
pendat pe patru (n.n. trei. întrucît i 
s-a redus sancțiunea) etape. De ce 
jucătorii dîn București sînt favorizați 
de către Comisia de disciplină ? „îmi 
îngădui să vă răspund printr-o... în
trebare : nu știți sau vă faceți că nu

TEAMA PORTARULUI LA
Suhrkamp din Frankfurt 
a publicat romanul în 

curind, în toamna aceas- 
vest-germană 

scenariu

devenit 
cu ro-

Din moment ce cartea a 
un .,best-seller", contactul 
mânui provoacă, din punctul nostru 

Eroul Prin

PENALTY
Editura 

am Main 
1970. De 
tu, radiodifuziunea
l-a transformat intr-un 
radiofonic.

Ceea ce ne-a atras însă mai vîr- 
tc< a:era (și probabil că nu nu
mai nouă' a fust titlul povestirii : 
„Teama portarului la penalty". Să 
fit vorba de un roman sportiv * 
Nici gir.d !

Autorul, 
al manieri 
scriiturilor 
succese ra; 
de factură 
ut. titlu ci
L-. prima vedere, 
parcurge romane 
autorul a ales ui 
futbah.r ci în genul ilustrat 
gistra', de englezul Brian Glanville.
cere încearcă să loent.fce fotbalul 
cu un jezutnat de v-.atâ".

Peter Handke. partizan 
existențialiste și al 

sofisticate, ahtiat de 
ide. a compus un roman 
paUțistâ. căruia i-a dat 
iz sportiv. în ce scop* 

înainte chiar de a 
L ai impresia că 

simbol din viața 
■na-

de vedere, o deziluzity 
cipal, montorul Joseph Bloch este 
concediat de la serviciu 
șantierul unde lucra, 
calea unei lungi hoinar 
formează de fapt conținutul poves
tirii. La începutul acestei rătăciri 
fată sens, el sugrumă o casieră de 
cinematograf și-și continuă pere
grinările. obsedat și urmărit de o 
frică justificată. Pentru că eroul a 
fn<.t cindva portar într-o echipă de 
fotbal, autorul numește angoasa de 
acum ..teama portarului Ia penal
ty . Ș. romanul se încheie cu acest 
pasaj : ..Brusc. atacantul se în
dreaptă spre minge. Portarul, echi
pat ir.tr-un pulover galben, rămîne 
rcmișcat. iar executantul penaltyu- 
lui ii trimite balonul în brațe",

și, părăsind 
pornește pe 
reli — care

Simbolul ales de Peter Handke 
nu e corect. Nu numai pentru că 
ceea ce simte portarul la executa
rea unui penalty nu este frică, tea
mă (care trece în subconștient), ci 
concentrarea nervoasă, agitație, în
cordare. Mai mult, goana perma
nentă a eroului nu poate fi identi
ficată cu situația portarului în mo
mentul evocat, aceasta fiind, potri
vit regulamentului (!), o poziție de 
imobilitate. Dar nu-i vom «reproșa 
autorului chestiuni de ordin for
mal. Ne permitem, însă, a-1 sus
pecta de a fi ales titlul din motive 
strict comerciale. întrucît cartea a 
apărut în 
mondiale 
zat astfel 
celor care 
gătură cu

Nu, prin intermediul acestei 
cărți, sportul nu are nici o șansă 
de a intra în cîmpul „marii lite
raturi". ,

preajma campionatelor 
de fotbal și a abu- 
de credulitatea tuturor 
au bănuit o posibilă le- 
domeniul jocului în 11. 

intermediul

Victor BANCiULESCU

„MECIUL VIEȚII MELE"
A FOST CEL CLI. ION VOINESCU!
• Un ..duel-1 de pe urma căruia am cistigat... ammdoi
• „Pină la joc eram un om impulsiv si plin de nervi
în poartă insă...“ * Ghiceam direcția loviturilor
de la 11 metri,

lului.
toat

mai totdeauna..." • De dragul fotba
am răbdat de foame !

„meciul vieții— Care 
mele" ?

Costică Toma, fastul portar al echi
pei „de aur* a C.C.A. stă o clipă pe 
gînduri, «pol turlde unei amintiri 
depărtate.

— —Meciul vieții mele l-am susți
nut cu— „Top" Voinescu. Și. din a- 
ceastă partidă cu— prelungiri (a du
rat șase ani), am ieșit amindoi în
vingători.

...Stăm de vorbă In tribuna sta
dionului constănțean, Ir.tr-o splendidă 
dimineață cu soare și cer limpede, 
care ține să contrazică opinia calen
darului din care au zburat multe file 
ale lunii decembrie. Și Toma con
tinuă i

— Eu am venit la C.C.A. în 1951. 
Aci l-am găsit pe Voinescu. titular, 
și, o vreme, a trebuit să mă mulțu
mesc cu postul de rezervă. Abia prin 
1952, într-un meci cu Steagul roșu, 
cînd 
introdus eu. Iar de atunci a început 
„meciul" Toma—Voinescu, o întrecere 
a pasiunii și a ambiției sportive. 
Ficare din noi căutam să ne pregătim 
cit mai temeinic. De pildă, dacă an
trenamentul era programat la zece, 
eu veneam la nouă, dar Voinescu 
sosise deja de Ia... opt! A doua zi. ve
neam eu la opt... iar a treia zi, Voi-

nescu sosea I* șapte ! Exista o per
manentă „cursă de urmărire" intre 
noi. obiectivul țiutit fiind aceia»! : 
titularizarea. Ia plm. eu trebuia să 
duc o luptă indirjrtă cu greutatea. 
Voinescu era mai slăbuț. ■ tea o mai 
mare agilitate și detentă- Eu eram 
mai robust. Și eiteta U’«grame in 
p!u< la un portar echivalent* cu o— 
tonă la un vapor. Antrenorul nostru 
de atunci. Cică Popescu, mi-a sptn 
limpede : „Dacă vre! să fii portar 
ia CCA- trebuie să renunți Ia mîn- 
care*L Și am trecut la un regim 
auster. Beam apă cald* și singura 
mea mincare pe zi o constituiau o 
friptură de vacă și o feliuț* de pâine. 
Porția mea de la masă era rezervată 
întotdeauna lui— Staicu.

— Al fost considerat un 
bru, cu nervi de oțel—

— Era ceva aparent. Fu 
impulsiv și emotiv— Dar
meci, imi impuneam o disciplină 
veră. îmi spuneam „Tomiță. Iasă ner
vii la vestiar*. Și reușeam întotdeau
na să-mi păstrez calmul, (aș acest 
calm, cred, am dezarmat minți ata
canți periculoși—

— Acum, cind toate peripețiile 
tinereții au trecut, spune-mi părerea 
despre Voinescu—

— A fost cel mai bun portar al

portar

siat un 
inainte

50-

„Țop“ s-a accidentat, am fost

om 
de 
se-

— El îsi permitea și aaeîe „flori
cele*. Ea mi mulțumeam ca rezolvări 
mai simple ; mai puțin spectaculoase, 
dar sicore !

— Din dte îmi amintesc, te bucu
rai de o faimt incontestabili : erai 
gre’i de bătut, chiar ți din lovituri 
ce „11 metri".

— E adevirat. Am apărat penal- 
tyarî trase de Metin. Vogel. Vukas și 
molți alții. Dar să știi, aici nu e 
rprba de talent sau de inspirație. 
Tptal se datorește pregătirii de la an
trenamente. tn fiecare zi aproape, eu 
si „Top" ne trăgeam cite 200 de lo
vituri de la 11 metri, in colțul sting 
si drept. Ajunsesem la un fel de auto
matism. Ghiceam după privirea jucă
torului colțul In care va trage. Am 
atins foarte multe baloane, trimise 
din punctul de 11 metri ; bineințeles. 
nu le puteam reține pe toate, dar mă 
duceam pe direcția șutului. Un singur 
jucător m-a păcălit : Crăiniceanu. 
M-a trimis cu o fentă spre dreapta 
și a tras in stingă.

— Ai apărat de multe ori și poar
ta naționalei !

— Dc 21 de ori. Am fost de 
ori căpitanul echipei naționale.

— Care crezi c-a fost cel mai 
joc al dumitale ?

— Cel de Ia Belgrad, cînd am
și penaltyul 
în turneul 

de frumoa- 
ziariștilor 

de obicei cam rezervați cu

opt

bun
în-

vins cu 1—0 și am apărat 
lui Vukas. De asemenea, 
din Anglia m-am bucurat 
se aprecieri din partea 
britanici, 
laudele.

— Cir.e erau Inaintas'i de care te 
temeai mai mult ?

- M

L

■
_ Alături de JTctof' Onisie, 

pitanul echipei militare, după 
cemarea Cupei în 1955.

că- 
de-

ghi-— In primul rind. Ozon. Nu-i 
ceai niciodată iuteuțiile. Apoi, știam 
că mă așteaptă o viață grea și cind 
jucam împotriva impetuosilor Vaczi 
și Ene I. atacanți redutabili, cu ga
barit. care șutau cu aete cind nu te 
așteptai—

— Ce crezi despre portarii actuali ?
— Rădncanu e înzestrat cu multe 

calități. Ti lipsește însă — mai e ne
voie să spun ce ? lordache, de la 
Steaua, va fi un portar complet, pes
te un an De la Farul îmi place 
foarte mult Popa. Este curajos și ta
lentat. Dar mai are și el de muncit, 
încă...

— Ce-ți dorești acum, clr.d lucrezi 
cu băieții de la centrul de fotbal a'. 
Farului ?

— A’reau să clădesc o echipă tinără. 
așa cum o visez eu.

Și caut să formez un portar rare 
să aibă cîte ceva din marile calități 
ale lui Rădncanu. Mircea David. Voi
nescu. plus calmul și sobrietatea lui— 
Costică Toma. fostul portar al echipei 
C.C-A. cu ani în urmă !

George MIHALACHE
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știți ? Boloni n-a fost suspendat pentru 
tragere de timp (pentru această aba
tere n-ar fi primit nici o sancțiune din 
partea Comisiei de disciplină), ci pen
tru abaterile pe care le-a comis după aceea. Cît privește pe Pantea și chiar 
pe Dumitrache. s-a explicat, la timpul 
potrivit, care au fost considerentele în 
baza cărora Comisia i-a suspendat numai pe o etapă.

GH. SOFRONTE. ORȘOVA. Dv. spu
neți : „TREI DOAMNE ȘI TOȚI TREI". 
Va înșelați amarnic ; NICI UNUL.

gh. ciornei. Dumbrăveni. Dinamo 
a câștigat de șase ori campionatul țării, 
la fotbal, realizînd și performanța de a fi cucerit patru ani la rînd titlul de 
campioană (între anii 1961—1965). Parcă 
vă văd alergînd cu ziarul, la prietenii 
dv. care v-au contrazis !

ALEXANDRU FODOR, CRAIOVA. 
Poate că i s-ar cuveni Craiovei un trofeu 
special, dat fiind faptul că. proporțional 
cu numărul locuitorilor, este orașul în 
care se mănîncă cel mai mult fotbal cu pîine.

COMAN NASTANILA, TG. MUREȘ. 
Este permisă schimbarea a doi jucători 
dintr-o echipă, în orice moment al jo
cului. Deci, la executarea unei lovituri 
de la 11 metri, portarul care a apărat 
pînă în acel moment, poate fi înlocuit 
cu portarul de rezervă.

ALEXANDRU NEJI.OVEANU. BUCUREȘTI. „Vreau să știți că iubesc foarte 
mult poezia". Presupun că cea scrisă 
de alții !

NICULAE DINCÂ. COMUNA DRA- 
GALINA. De ce abonațil din comuna dv. nu primesc la timp „Sportul" ? Dacă și 
la această întrebare vă răspund tot eu, 
ce fac atunci cei de la P.T.T.R. ?

ILIE BERAR,’ BACĂU. „Tn meciul cu Grecia, pentru calificarea în turneul fi
nal al campionatului mondial de fotbal, cum a fost realizat golul lui Domazos ? 
în cd parte a lui Răducanu și cam Ia

ce înălțime ? Mă contrazic cu un coleg, 
in legătură cu aceasta". vă urez, în 
continuare, contrazicere plăcută. Eu, 
unul. îmi declin competența, întrucît nu 
m-am gîndit niciodată să țin evidența 
și a unor asemenea detalii.

Ilustrații : N, CLAUDIU

BUNICII „ROLLS - ROYCE" - ULUI...
în California există un club — 

cu circa 100 de membri — care 
poartă un nume sugestiv : „Un 
Rolls-Royce nu moare niciodată". 
Baza acestui club o formează... bu
nicii cunoscutei mașini de astăzi. 
Mai precis, pentru a deveni mem
bru al clubului este nevoie să fii 
proprietarul unei mașini — foarte 
vechi — de această marcă. Majori
tatea autoturismelor amintite au 
40—60 ani. Cu cit automobilul este 
mai vechi, cu atit mîndria proprie
tarului este mai mare. Dar nu nu
mai atit. Prețul unei astfel de ma
șini depășește toate așteptările. 
Cîteva declarații sînt edificatoare 
In acest sens. Dr. Maurice Lazarus: 
„N-aș renunța la această mașină 
nici dacă mi s-ar da în loc alte 10 
noi, de ultimul tip. Indiferent de 
marcă". Thomas Ellsworth, preșe
dintele clubului californian spunea 
de curind ; „Este inutil să întrebați 
cit costă aceste mașini Sînt inesti
mabile. Un proprietar al unui ast
fel de RoHs-Rnyce nu ra vorbi 
niciodată de bani in legătură cu 
mașina sa*. Un bogat fermier. 
Willy Soprans declara că : .Deși
mașina mea este de prin 1910, eu 
o folosesc silnic in drumurile mele 
pentru că este singura care îmi dă

siguranță. Nu am s-o vînd nicio
dată".

Interesante sînt numele automo
bilelor : „Regina Hollywood ului", 

„Visul unei nopți fericite", „Săgeata 
albă", ș.a.m.d. șș

Cum arată aceste automobile? 
Au faruri mari, exterioare, neîn
gropate în caroserie ; roți cu spițe; 
cauciucurile de rezervă sînt — în- 
tr-un lăcaș special — pe aripa din 
față, în dreapta și stînga motoru
lui ; cele „combi" ay, parcă. în 
spate, o cușcă din stinghii de lemn; 
arcurile roților din față — cu foi 
— ies mult în afara caroseriei ; 
geamurile farurilor sînt acoperite 
cu plase de sîrmă; uneori claxonul, 
o sferă din cauciuc, este în exte
riorul caroseriei.

Cîteva amănunte privind clubul 
californian : „Un Rolss-Royee nu 
moare niciodată*. Anual membrii 
clubului se întîlnesc în cîte un o- 
raș. Cu acest prilej se discută a- 
prins despre automobilele respec- ’ 
tive. se organizează un banchet • 
unde se bea în sănătatea „bunici-« 
lor" și de obicei are loc o de
filare a acestor automobile rare și 
atit de valoroase.

Modesto FERRARIN1
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spre țărmurile de aur ale consa
crării internaționale continuă.

POZNAN. 1961. Pe lacul Malta 
încep campionatele europene la care 
echipajele de canoe ale țării noas
tre se anunță favorite. Dar, de cîțiva 
ani începuse splendida „cursă de 
urmărire" declanșată de caiaciștii 
români în vitrina cărora medalia 
lui Mircea Anastasescu strălucea 
singulară.

Sosise ora unor alte împliniri, 
pregătite de îndelungi căutări și 
eforturi deosebite. Iată — CAIA
CUL ROMÂNESC ÎȘI SCRIE PA
GINA CONSACRĂRII. Aurel Ver- 
nescu cucerește titlul și medalia de 
aur în proba de 500 m, instalîn- 
du-se pentru aproape 10 ani (!) 
în fruntea sprinterilor europeni, iar 
Nicolae Artimov și Andrei Conțo- 
lenco încheie victorioși cursa de 
dublu.

JAJCE, 1963. Momentul „recor
dului" a cărui valoare nu mai tre
buie, desigur, comentată. ECHIPA 
ROMÂNIEI DOMINA AUTORITAR 
CAMPIONATELE MONDIALE SI 
EUROPENE DE LA JAJCE, CUCE

Un „dublu" care deține mai multe recorduri de... aur: caiaciștii Hara
lamb Ivanov și Vasile Nicoară. in palmaresul cărora figurează, printre 

altele, tripla victorie la campionatele mondiale și europene de la 
Jojce. 1963.

ÎMPLINIRI ÎN ANII REPUBLICII
DE LA AGREMENT - LA PERFORMANȚE MONDIALE, 

LA TITLURI ȘI MEDALII DE AUR...
RIND 6 LOCURI I. 4 MEDALII DE 
ARGINT ȘI UNA DE BRONZ. Este, 
printre altele, competiția care a e- 
vidențiat valoarea cu totul deose
bită a caiaciștilor Vasile Nicoară și 
Haralamb Ivauov, tripli campioni ai 
lumii și ai continentului. Un alt 
record care, desigur, onorează is
toria caiacului românesc.

TOKIO, 1964. Primele medalii — 
argint și bronz în probele feminine 
de caiac. Primele medalii (două 
de bronz) olimpice la caiac-băieți.

SNAGOV, 1965. EGALAREA 
STRĂLUCITULUI RECORD DE LA 
JAJCE. Protagoniști — Aurel Ver- 
nescu, Vasile Nicoară. Haralamb I- 
vanov. Andrei Conțolenco, Nicolae 
Terente, Afanasie Sciotnic, Andrei 
Igorov. Deci, din nou : 6 AUR,
4 ARGINT, UN BRONZ. Este mo
mentul deplinei confirmări valorice 
pe care puține, foarte puține echi
pe din lume a cunoscut-o la ase
menea dimensiuni.

GRUNAU, 1965. Nu vom repeta 
cifrele excelentului bilanț realizat 
și la această ediție a campionatului 
mondial. Am ales acest moment 
pentru a aminti faptul că debutan- 
ții Petre Maxim și Aurel Simienov 
i-aU întrecut cu un „bulevard" pe 
marii favoriți — ai probei de ca-

Aproape două decenii de activitate 
Vernescu o splendidă colecție de tit 

diate și 
noe fond. Afirmarea talentului pri
mea astfel noi valențe de tradiție 
și valoare.

DUISBURG. 1967. CEA MAI BO
GATA COLECȚIE DE TITLURI ȘI 
MEDALII la campionatele europe
ne : 6 locuri I, 4 locuri II și două 
locuri III. Alte nume, în afara per
formerilor consacrați. pe lista câș
tigătorilor : Mihai Turcaș. Chindin 
Covaliov, Dimitrie Ivanov, Coste! 
Coșniță, Anton Caienic.

In satele din Delta Dunării veș
tile despre izbînzile tinerilor pescari 
încălzesc inimile...

CIUDAD DE MEXICO, 1968. Pe 
apele lacului Xochimilco. un foar
te tînăr canoist român, împrietenit 
cu sportul abia cu un an în urmă, 
încă... junior, ciștigă — împreună 
cu Serghei Cotaliov — titlul olim
pic ! De-atunci în lumea caiacului 
și canoei, numele lui Ivan Patzai- 
chin este rostit cu prețuire și ad
mirație.

MUNCHEN, 1972. Pe prima treap
tă a podiumului din nou Ivan Pat- 
zaichin. In palmaresul său, ca și 
în cel al lui Leon Rotman. strălu
cesc două medalii olimpice de aur 
(nu le mai amintim pe cele cuce
rite la campionatele mondiale și e- 
uropene).

★
Am evocat, foarte sumar, doar cî- 

teva din momentele care marchează 

de performanță i-au adus Iui Aurei 
tun ș: medalii la campionatele mon- 
europene.
numeroasele reușite și împliniri ale 
performerilor și cadrelor de speci
aliști din sportul caiacului și ca
noei. Ne face nespusă plăcere și 
reamintirea bilanțului general ai a- 
cestor ani de afirmare și consa
crare internațională. In sfertul de 
veac pe care ne pregătim să-l săr
bătorim. echipa de caiac-canoe a 
României și-a făurit un strălucit 
palmares :

• JOCURI OLIMPICE — 5 ti
tluri, 5 medalii de argint, 6 meda
lii de bronz.

• CAMPIONATE MONDIALE — 
16 titluri. 11 medalii de argint, 10 
medalii de bronz.

• CAMPIONATE EUROPENE — 
27 de titluri. 21 medalii de argint, 
16 medalii de bronz...

...la care s-ar cuveni să adăugăm 
cele cîteva sute de victorii la prin
cipalele regate internaționale !

Talent, pregătire, pasiune, dăruire, 
răspundere. Dar, fără îndoială, tot
odată sau în primul rînd — crea
rea acelor complexe condiții în ca
drul cărora a fost posibilă culti
varea talentelor, valorificarea apti
tudinilor, afirmarea și consacrarea 
internațională.

Bilanțul de astăzi exprimă întrea
ga recunoștință pentru toate aces
tea.

Pentru bilanțul de mîine, cu cer
titudinea unor noi împliniri — 
TOATE P1NZELE, SUS !

SPORTIVII DE LA „GRAFICA NOUĂ"
Printre tinerii remarcați cu pri

lejul finalei pe țară a Crosului ti
pografilor a fost și mașinistul ti- 
păritor Cristian Stan, de la „Gra
fica Nouă" — București. Cristian 
a încheiat întrecerea pe locul 6. 
Rezultat bun. De altfel, la sfîrși- 
tul cursei. II ie Lăcătușu, preșe
dintele asociației sportive ..Grafica 
Nouă" l-a îmbrățișat și l-a felici
tat pe tînărul mașinist, cu toată 
căldura. Și totuși, Cristian era vă
dit nemulțumit. „Puteam să mă 
clasez mai bine, dar am greșit
— spunea el. Am atacat prea tîr- 
ziu. Atunci cînd în mod practic 
n-am mai putut prinde din urmă 
decît 4—5 alergători. Da. am gre
șit. I.a anul îmi voi lua însă re
vanșa".

Cristian Stan este i>n ambițios, 
iar ambiția este nota caracteristică 
a tuturor sportivilor de la ,.dra- 
fica Nouă". Ne aducem aminte de 
un fapt petrecut anul trecut. în 
București luaseră ființă primele e- 
chipe feminine de fotbal. Alexan
drina Mușat. zețar, căpitana repre
zentativei de volei a asociației, a 
fost interpelată de un coleg din 
secție: „Căpitan la volei, mare
lucru». La fotbal să vă văd. Dar 
voi, fetele, de aici, de la noi, n-o 
să apucați să puneți piciorul pe o 
minge". Atît i-a trebuit Alexandri
nei. In aceeași zi în pauza de 
masă, a prins să colinde secțiile 
întreprinderii. „Fetelor, care din 
voi ar vrea să joace fotbal?" A 
găsit destule amatoare, atîtea in
cit să alcătuiască nu una, ci două 
echipe. Atunci, le-a recrutat pen
tru fotbal pe Irina șj Maria Voicu
— legâtorese, Virginia Petricică 
muncitoare. Net; Dragomir — ze
țar. Gina Busuioc — legătoare, 
Aneta Bărbieru — linotipistă, Au
relia Mingît — linotipistă și al
tele. toate, fete tinere, ambițioase. G. ȘTEFĂNESCU

Festivitatea luminării trofeului „Cupa 30 Decembrie", reprezentativei de 
fotbal Grafica Nouă pentru victoriile sale asupra echipelor Bumbacul,
Spartac și Ecranul. Fcto ; P. ROMOȘAN

In aceeași săpJămînă, a constituirii 
echipei, au început și antrenamen
tele. Șj lucrurile mergeau strună.

Cînd Consiliul municipal E.F.S. 
a organizat „Cupa Diana", fetele 
de la „Grafica Nouă" s-au înscris 
în competiție fără să ezite iar în 
final, „Cupa Diana", la fotbal, a 
poposit în vitrina Asociației lor 
sportive.

Recent, s-a clasat pe primul 
Joc, intr-o competiție organizată la 
nivel de sector șj reprezentativa 
masculină de fotbal a asociației, 
în „Cupa 30 Decembrie", „Grafica 
Nouă" a întrecut formațiile de fot
bal ale asociațiilor sportive Bum
bacul, Spartac și Ecranul, cu un 
scor identic i 2—1. Și astfel, fru
mosul trofeu „Cupa 30 Decembrie" 
le-a fost înmînat într-un cadru 
sărbătoresc, cu prilejul meciului de 
fotbal susținut de „Grafica Nouă" 
în compania echipei Metalul Bucu
rești, una dintre fruntașele divi
ziei secunde.

Dacă la toate aceste succese 
vom adăuga și victoriile repurtate 
la șah, de către Valeriu Giurescu 
și Aurel Roban — zețari, în fața 
Elisabetei Pol ihron iade și respec
tiv al lui Edgar Nacht, în cadrul 
unor simultane date de acești 
marj maeștri ai jocului pe cele 
64 de pătrățele, ambițiile sportive 
ale tinerilor de la Grafica Nouă 
capătă noi contururi. Pentru suc
cesele de pînă acum ale tinerilor 
acestei întreprinderi felicităm cu 
căldură pe cei 1100 membri ai a- 
sociației sportive Grafica Nouă, u- 
rîndu-le pentru viitor satisfacții 
sportive din ce în ce mai mari, 
pe măsura ambiției de care dau 
dovadă.

O sărbătoare dragă, 
„Ziua tipografilor", ; în- 
timpinată cu aînduri de 
sinceră prețuire și stimă 
pentru toți acești meșteri 
ai cuvîntului tipărit, mun
citori de nădejde, prietenii 
de fiecare zi ai milioane
lor de oameni care-și a- 
pleacă privirile pe pagi
nile ziarelor, revistelor Și 
cărților. De ziua lor, le 
aducem prinosul nostru 
de recunoștință și ne re
amintim că. la 13 decem
brie 1918, arătind măsura 
eroică a conștiinței revo
luționare a. clasei munci
toare, lucrătorii tipografi 
au scris una din cele mai 

! dramatice pagini ale is
toriei luptelor muncitorești 
din România.
Idealurile lor și-au aflat, 

,însă. depline împliniri în- 
cepind din acel istoric an 
1944. cînd țara întreagă, 
condusă cu înțelepciune de 
partid, a pornit pe dru
mul profundelor transfor-

„Ziua 
Tipografilor"
mări socialiste. Viața mun
citorilor tipografi s-a 
schimbat, firesc, și astăzi 
munca lor harnică. încăr
cată de mare responsabi
litate este prețuită așa cum 
se cuvine.

Adevărați colaboratori ai 
lucrătorilor din presă și a- 
dituri, muncitorii tipografi 
din întreaga țară aduc, zi 
de zi, importante contri
buții la informarea largă 
a maselor de cititori de 
toate vîrstele și profesiile.

îi întilnim astăzi in bi
bliotecile tehnice, in săli 
de teatru și concerte, la 
munte ori pe litoral, în 
binemeritate concedii de 
odihnă.

îi întilnim — de aseme
nea, firesc — și pe sta
dioane, pe terenurile de 
sport. împrieteniți cu miș
carea in aer liber, cu e-- 
xercițiul fizic și nu ra
reori prezenți, cu justifi
cate ambiții. în activitatea 
de performanță.

încheind aceste rinduri 
omagiale, consemnăm cu 
majuscule că astăzi este 
„ZIUA TIPOGRAFILOR".

________________
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DUPA-AMIAZA, IN MECI DE VERIFICARE

DECEPȚII Șl SATISFACȚII
Odată cu campionatul de fotbal, 

rubrica noastră săptămînală 
Dintre sute de rapoarte" intră în 

vacanță. O vacanța... binemeritată, 
spunem noi, după o jumătate de 
campionat cu atîtea întîmplări bune 
și rele, cu atît de multe subiecte 
care au invitat la comentarii.

Ieri dimineață, am lecturat, în 
birourile Comisiei centrale de com
petiții 
poarte 
bitraj 
lungit 
brie...

Ne-au interesat, în primul rînd 
— probabil ca și pe dv ! — pro
blemele de arbitraj, precum și cele 
legate de disciplina jucătorilor. La 
ambele capitole, ultima etapă a di
viziei A a avut „cazurile" 
deși, în general, nu s-ar 
spune că arbitrii au avut

și disciplină, ultimele ra
de observatori și foi de ar- 
din acest sezon, și așa pre- 
pină la mijloc de decem-

Epilog fotbalistic de sezon, ieri, 
pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare. Selecționata divizionară, care 
se pregătește în vederea meciului 
de săptămînă viitoare de la Tel 
Aviv, a susținut un meci de verifi
care în compania echipei de tine
ret a clubului Dinamo. în rîndurile 
căreia au evoluat și cîțiva dintre 
componenții formației de seniori 
(Cavai. Sălceanu. S. Gabriel, FI. 
Dumitrescu. D. Popescu).

întîlnirea a oferit, în general, un 
spectacol agreabil, desfășurat în- 
tr-o notă de pronunțată relaxare, 
antrenorul A. Niculescu urmărind, 
în principal, realizarea unei omo
genități pe plan tactic Si psihic. în 
prima repriză, jocul a avut un 
ritm vioi șj replica partenerilor 
dinamoviști a fost destul de con
sistentă. Selecțtonabilii și-au creat 
numeroase faze de gol la poarta lui 
Cavai. au ratat (de multe ori și cu 
un iz de neseriozitate) din situații 
extrem de favorabile și au înscris 
numai de două orii în min. 34 prin 
Dumitrache și în min. 36 prin Lu- 
cescu.

în partea a doua a întîlnirii, re
zistența dinamoviștilor a scăzut sim
țitor. întrecerea a căpătat, treptat, 
aspectul unui antrenament banal, 
cu tot mai puțină culoare și conți
nut, jucătorii — unij dintre ei 
resimțind desigur Și efortul ii 
mei etape, de joi. conjugat cu efec
tele fizice și morale ale destinderii 
de după încheierea primei părți a 
campionatului. în această a doua 
parte a jocului, selecționata a mai 
înscris de trei ori prin Dumitrache 
(min. 53), Dumitru (min. 88) și Nun- 
weiller (min. 
scorul genera]

De-a lungul 
ale meciului, 
lescu a folosit următorii jucătorii 
Adamache (S(an) — Sătmăreanu 
(Dobrău), Boc, Antonescu, Velee — 
Dumitru. Vigu, Nunweiller — Lu- 
cescu. Dumitrache, S. Mircea (Haj-

90), care au fixat 
al partidei la 5—0. 
celor 90 de minute 
antrenorul A. Nicu-

3»»

Ae'.e-.e

Mihci 1ONESCU

-.ara C. Ț.atL-a :

ȘTIRI brie.

Dumitrache, lansat printre aparătorti aat 
din meciul Selecționata divizicncră

sale, 
putea 
o „zi 

proastă" sau că jucătorii le-au dat 
mult de lucru. Totuși, nu poate fi 
ignorat faptul că, în două meciuri, 
„cavalerii fluierului" au primit trei 
și. respectiv, două stele, arbitraje
le lor stîrnind multe discuții.

Unul dintre arbitrii care au fost 
notați astfel este Alexandru Pirvu. 
care a primit din partea cronica
rului no6tru doar trei stele, iar din 
partea observatorului federal nota 
7 pentru arbitrajul prestat în me
ciul C.F.R. Cluj — Universitatea 
Craiava. Trimisul federației. Mihai 
Cătânoiu. referă că arbitrul Al. 
Pirm „a condus bine, eu excepția 
fazei din min. 33. cind a validat 
gelul din poziție de ofsaid al gaz
delor". Din păcate, această „excep
ție "nu este deloc lipsită de impor
tanță. Dar, ceea ce n-am înțeles 
deloc, citind foaia de arbitraj, este 
aprecierea pe cșre o face arbitrul 
de centru asupra ajutoarelor sale 
ce la linie. C. Nicnlescu și V. Mur
gășan (acesta din urmă fiind cel 
care A SEMNALIZAT poziția de 
ofsaid la golul înscris de Țegean) : 
comportarea arbitrilor de linie : 
„FOARTE CORECȚI" (sublinierea 
noastră). De acord cu această a- 
preciere. Numai că, în felul acesta,

arbitrul AI. Pîrvu se ...acuză sin
gur : din moment ce arbitrii de 
linie au fost FOARTE CORECȚI, 
de ce nu a ținut seama de semna
lizarea lui V. Murgășan și a vali
dat golul înscris de C.F.R. Cluj ? 
Contrazicerea este evidentă...

Dar. și mai comentate au fost 
greșelile de arbitraj și actele de 
indisciplină din teren și din afara 
lui comise cu prilejul meciului Di
namo—Farul. Lipsind raportul ob
servatorului federal, plecat pentru 
cîteva zile. în interes de serviciu, 
în străinătate, am avut la dispo
ziție numai foaia de arbitraj a lui 
Mircea Rotaru, care spune că l-a 
eliminat pe Dumitrache. fiindcă a- 
crșfa „|-a lovit cu pictorul — după 
ce a marcat golul — ne adversarul 
care ii pusese o „talpă". Arbitrul 
’rată. m~: departe, că ..Nunweiller. 
Dinu și Dorn Ponescu m-au implo
rat din suflet să nu-1 elimin
Dumitrache, că îl nenorocesc. Este 
adevărat, a greșit, dar să-i 
cartonașul galben, și nu cel roșu".

Dacă în descrierea fazei cu pri
cina, evident. Mircea Rotaru pre
zintă o versiune care să justifice 
numai eliminarea lui Dumitrache, 
și nu și a lui Ghirca (deși inci
dentele au avut ca punct de ple
care atitudinea acestui jucător dur, 
nesportiv), în schimb nu avem nici 
un motiv să punem la îndoială spu
sele arbitrului privitoare la lipsu
rile organizatorice ale clubului Di-

pe

arăt

namo, din moment ce s-a putut 
ajunge pînă acolo incit să se spar
gă geamul de la cabina arbitrilor, 
iar cioburile să-l taie la o mînă 
pe tușierul Th. Oniga. Arbitrul 
Mircea Rotaru se ocupă pe larg 
de aceste deficiențe organizatorice 
(surprinzătoare pe un stadion cen
tral din Capitală) 
„colegului N. 
ocupat de noi 
carea".

Dar, pentru 
un gust amar 
timplările lui, 
nări plăcute, privind pe alți arbi
tri care au condus în această etapă. 
Astfel, CoIoman Braun notează cu 
10 întreaga brigadă de arbitri care 
a condus meciul Jiul — Sportul 
studențesc (V. Tooan — I. Cîm- 
peanu și I. Țifrea). Un alt obser
vator, Al. Țenescu. are numai cu
vinte de laudă pentru arbitru! Ga
briel Blau și ajutoarele sale, Ște
fan Birăescu și Vasile Gligorescu, 
care au asigurat buna desfășurare 
a jocului Petrolul — A.S.A. Tîrgu 
Mureș. Și Ioan Rus, care a con
dus dificila partidă Steagul roșu — 
Sleaua, este evidențiat în raportul 
observatorului federal, Ion Votca.

Ce ne va aduce returul ? Să 
sperăm că aspectele pozitive vor 
avea o mare majoritate, deși lupta 
sportivă va deveni mai aspră. Dar, 
performanțele etice sînt cu atît 
mai meritorii, cu cit condițiile sînt 
mai grele...

și mulțumește 
Petriceanu, care s-a 
și ne-a asigurat ple-

a nu ne despărți cu 
de fotbal și de în- 

iată și citeva însem-

Jack BERARIU

NOTE • COMENTARII • NOTE • COMENTARII • NOTE
SUPORTERI

nal). De remarcat absența Iui Dmu 
și Dembrovschi — ambii acuzînd o 
accentuată stare de oboseală (!). — 
precum șî aceea a lui Dobnn. plecat 
direct de la Madrid spre Tel Aviv, 
destinație către cere urmează să »e 
îndrepte si lotul selecționate: noes- 
tre divizionare, astăzi. Cu plecarea 
de la orele 14. de pe aeroportul 
Otopeni.

KPREZEMTAnVA Lt

serj

i-rizfo-

BASCHET : Sala 
ora 9: Universitatea (m. B), Steaua — 
sala Constructorul, 
P.T.T. — C.S.U Pitești (m. B), Poli
tehnica — Universitatea Cluj (f. A), 
I.E F.S. — Rapid (f. A).

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

POPICE : Arena Laromet : Laro-

Dinamo, de
— Știința Ploiești Dinamo (m. A): 
de la ora 530:

met București — Victoria Bed ; are
na Voința: Voința București — Glo
ria București. Partide din cadrul ul
timei etape a turului campionatului 
Diviziei A. Reuniunile Încep la ora a.

Rt’GBV : Teren Olimpia, oca 10 : 
Sportul Studențesc — Universitatea Timișoara (Divizia A) ; teren Parcul 
Copilului, ora 19 : Grlvița Roșie — 
C.S.M. Suceava (Divizia A).VOLEI : Sala Dinamo, ora 1139: 
Dinamo „ȚSKA Moscova (C CE-l

SPJKT CLUB BAC.au EVOLUEA
ZĂ AZI L.A FOCȘANI

După meciul susținut joi la Bucu
rești, în compania Rapidului, Sport 
club Bacău nu a intrat în vacanță. 
Băcăuanii și-au continuat antrena
mentele, urmind ca azi să susțină 
o partidă amicală la Focșani, cu e- 
chipa locală Unirea, din campiona
tul diviziei C.
CONSFĂTUIRE CU S' PORTERII Șl 
SIMPATIZANT!! CLUBULUI RAPID

Clubul sportiv Rapid București or-

PORTARLL N1CULESCU LEGITI
MAT LA ECHIPA GIULEȘȚEAN.A 

în cnra perfectării traasferclui 
său, portarul Ncvlescu (fost ia Din-a- 
mo si F C. Argeș, a ftxt legitimat la 
Rapid, ca dreț-t de joc din primă vară 
MEDICII ECHIPELOR DIVIZIONARE 
SE REUNESC LUNI LA BUCUREȘTI 

Luni 18 decembrie, la Cer.
medicină sportivă de ia 
„23 Aug-rtt" din Capitală.
un cur*. 4- ne-ferțir»r <re 
echipelor divizionare de

de 
complexul 
va începe

La Petroșani s-a petrecut o 
schimbare. Pe băncile de lemn 
trosnind din incheieturi ale bă
trânului stadion „Jiul" a apărut, 
așa dintr-o dată (pină la meciul 
cu Sportul studențesc nu am 
constatat fenomenul, deși mer
gem de vreo cinci ani la me- 
durile Jiului), o galerie juvenilă 
ș; simpatică foc. Să fi fost vreo 
73- X> de studenți din localitate. 
Ei s-au grupat intr-un 
compact la tribuna intii, 
C-ir.le de sus. pentru că 
să stea ia pxîaare. Stau 
eroare dtn nevoia de a 
•_rtge din masa de oameni, sau 
pentre că preferă să aibă și le- 
jeritatea în mișcare pretinsă de 
:nde>tr.ic.rea lor de o oră și 
Ju—ătate : cânta tul! Pentru că a-

~ tiler.e i-
manență. pe metodb de șlagăre 
celebre n pe versuri improvi
zate eu spcc-.tar.e-.tatea șt umoru'. 
pe care ti le poate da un spirit 
elevat tn cântecul ei răzbate 
dracostee pentru echipa locală, 
sint preamărite virtuțile jucăto
rilor sau satirizate slăbiciunile 
lor. echipa vizitatoare este cotn- 
pLmentată cînd realizează ceva 
de marcă sau ironizată ușor cind 
șuturile gazdelor îi perforează 
poarta. Galeria aceasta are atita 
energie și atita tumult tn ta- 
sperație. tacit evenimente apa
rent desprinse de viața meciu
lui tint luate prompt în consi
derare : simpla apariție a rug- 
bvstului Dinu in incinta stadio-

nucleu 
pe rin- 
preferă 
în pi

se dis-

ADEVĂRAȚI I
nului a fost duminică onorată 
cum se cuvine, cu un „cîntecel" 
adecvat.

Și ceea 
„ceilalți", 
spectatori, 
reci și încruntați între care 
ascundeau și puținii care 
huiduit, cu diverse ocazii, echi
pele vizitatoare sau arbitrii, au 
adoptat cu o 
un sentiment

ce este mai important, 
ceilalți cîteva mii 
obișnui ții de ieri,

„U“

de 
cei 
se 
au

mare simpatie, cu 
de inferioritate re-

CLUJ ȘI-A

—---------——r------- --------
cunoscută și chiar cu recunoș
tință, această „suprapunere” de 
inteligență și decență. Iar trium
ful acesta al „suporțerismului" 
pozitiv ni se pare cu atît mai 
prețios cu cit este, deocamdată, 
singular. Centre universitare mai 
puternice, cum sînt Clujul, Craio
va, Iașii etc., 
exemplu de la 
șani. „Trofeul 
suferi mutații 
pretare și de

ar putea lua un 
colegii din Petro- 
Petschovschi” ar 

salutare de inter- 
notație.

Ion CUPEN

REGĂSIT FORMA
ABIA IN DECEMBRIE!

de Ia Arad, 
a axnjt o comportare 
Am mai «.sistat și la

în meciul 
sitatea Cluj 
foarte bună._ __________
a.te partide de campionat — chiar 
re teren prooriu — ale clujenilor 
ș f_: ne amintim ca, în sezonul 
recent Încheiat, să-i mai fi văzut 
evo.t-’în.d de o asemenea manieră. 
O primă constatare se referă la 
Gptti! că toți Jucătorii clujeni au 
manifestat o deosebită prospețime 
r z-că. condiție care le-a per- 
m.is să se deplaseze cu multă usu- 
- "ță De toată suprafața terenu
lui. făcfndu-si simțită prezența în 
ambele momente ale jocului, atît 
In atac ca si în apărare. Datorită 
potențialului fizic ridicat clujenii 
au reușit să impună un 
ritm susținut ne tot parcursul 
celor 90 de minute, detaslndu-se 
mai ales In repriza a doua, cînd 
și-au obligat adversarii să se re
tragă în defensivă.

Comportarea de 
are explicația și 
formulei de echipă 
trenorul Onisie, ca șl In adop-

Unlver-

la Arad îți 
în alcătuirea 

aleasă de an-

tarea unei tactici care s. dat roa
de ; cea cu trei mijlocași. Pentru 
a-i oferi posibilitatea lui Mun- 
teanu — jucător cu o remarcabi
lă forță de percuție — să-și creeze 
culoar de șut, acesta a fost re
tras în linia a Il-a unde, a intrat 
In combinații, iar la momentul 
oportun a pătruns !n forță, flna- 
lizlndu-și cu șuturi periculoase 
fiecare acțiune. Dublajul în apă
rare, sprijinul reciproc, Insisten
ța în recuperarea mingii, zonele 
largi de activitate, permanentele 
demarcări și știința lansării conț 
traatacurilor, iată atributele cu 
care studenții clujeni au fost su
periori partenerului de întrecere.

Și dacă meciul s-a încheiat cu 
un rezultat _ de egalitate, aceasta 
se datorează doar unei greșeli 
comise de portarul Ștefan Ia șu
tul Iul Broșovschi ca și a lipsei 
de concentrare a ataeanților 
Uifăleanu, Șoo sau Barbu, toți 
beneficiari ai unor bune ocazii 
de gol ratate cu... sehinătate.

Gheorghe NERTEA



TURNEUL INTERNATIONAL

PREGĂTITĂPOLIHRONIADE-ERETOVA 1-0 UNIVERSIADA

DE TENIS DE MASĂ DE LA SOFIA

SOFIA, 16 (prin telefon). In sala 
F,Slivița“ din capitala Bulgariei a 
început cea de a X-a ediție a tur
neului internațional de tenis de 
masă la care participă sportivi și 
sportive din Cehoslovacia, Iugosla
via, România, R.D. Germană, Un
garia și Bulgaria.

Competiția a debutat cu meciu
rile pe echipe, la băieți, România 
fiind întrecută de formația R.D. 
Germane cu 3—1 (Doboși—Drechel
2— 0, Ovanez—Raue 1—2, Doboși, 
Ovanez—Drechel, Raue 1—2, Do
boși—Raue 1—2). în finală s-au 
calificat cele două echipe ale țării 
gazdă, care s-au impus în semifi
nale : Bulgaria I —Cehoslovacia
3— 2, Bulgaria II—R.D. Germană 
3—2.

O evoluție bună a avut echipa 
feminină a României, care a de
pășit teamul secund al Bulgariei 
cu 3—2 (Lupu—Doicinova
Ilie—Vasilieva 0—2, Lupu, 
Doicinova, Vasilieva 2—1. 
Doicinova 2—0,

0-2,
Ilie— 
Ilie— 

Lupa—Vasilieva

2— 0). în cea de a doua întîlnire, 
România a întrecut Ungaria cu 3—0 
(Ilie—Benke 2—0, Lupu—Brila 2—0, 
Ilie, Lupu—Benke, Brila 2—1) ur- 
mînd să întîlnească în finală prima 
reprezentativă a Bulgariei.

în primele tururi la dublu-mixt, 
cuplurile românești au fost elimi
nate, în timp ce în turneele de 
simplu, care au debutat și ele, Li
dia Ilie a obținut pînă acum două 
victorii (3—1 cu Hristova și 3—0 
cu Bolașikova), iar Ligia Lupu a 
pierdut în primul tur cu 1—3 la 
cehoslovaca Dubinova. La băieți 
Teodor Gheorghe a fost eliminat în 
turul II, pierzînd în fața bulgarului 
Ghencev (1—3), în vreme ce Do
boși a realizat două victorii cu
3— 0 în fața bulgarilor Lijev și 
Kitov. Ovanez a ajuns și el în tu
rul doi, prin neprezentarea adver
sarului.

întrecerile continuă astăzi.

MOSCOVA 
SĂ GĂZDUIASCĂ

TOMA HRISTOV

TELEX
stadionul „Twickenham" din Londra 
desfășurat tradiționala întîlnire a- 

nuală de rugby dintre echipele univer
sităților Cambridge și Oxford. Victoria 
a revenit cu scorul de 16—8 (16—6) stu
denților de Ia Cambridge
Fostul campion european 4. box la ca
tegoria „semlmijlocie", austriacul Rans 
Orsolics, și-a făcut o frumoasă reintrare. 
El l-a Învins, la Vlena. prin k.o.. țn re
priza a White,

6-a. pe americanul Johnny

anchetei posturilor britanice de televiziune, gimnasta sovietică

LA VRNJACKA BANJA
BELGRAD 16 (Agerpres). — în 

cadrul „Trofeului campioanelor", 
competiție feminină șahistă care 
se desfășoară în localitatea Vrnja- 
cka Banja, s-au disputat partidele 
întrerupte în rundele anterioare. 
Macstra româncă Elisabeta Poli
hroniade a cîștigat (fără .joc) par
tida întreruptă în runda a 9-a cu 
jucătoarea cehoslovacă Kveta Ere
tova. Campioana mondială, Nona 
Gaprindașvili, a învins-o pe Suzana 
Verocz:. rămînînd singură pe pri
mul loc al clasamentului. Alte re
zultate : Konarkowska Sokolov— 
Aleksandria 0—1 ; Merlini—Ereto
va remiză ; Pihailici—Timmer re
miză.

îr-alntea ultimei runde, clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Gaprin-

(U.R.S.S. 8‘/> p ; 2—3 Ve- 
(Ungaria) și Aleksandria 

(U.R.S.S.) 7'/» p ; 4. Ivanka (Unga
ria) 7 p ; 5. Polihroniade (România) 
6 p ; 6—7. Pihailici (Iugoslavia) și 
Eretova (Cehoslovacia) 5 p ; 8. Ko- 
narkowska-Sokolov (Iugoslavia) 4 
p ; 9. Timmer (Olanda) 3‘/« p ; 10. 
Merlini (Franța) 3 p ; 11. Erenska 
(Polonia) 2’A p ; 12. Wetstein (Elve
ția) 'fi p.

în ultima rundă, Elisabeta Poli
hroniade o întîlnește pe Gaprindaș- 
vili, iar Aleksandria joacă cu Ve- 
roezi.

dașvili 
roczi

Moscova, 16 (Agerpres). — Intr- 
un interviu acordat ziarului „So- 
viețski Sport", vicepreședintele Fe
derației Internaționale a Sportului 
Universitar (F.I.S.U.), Todor 
(Iugoslavia), a declarat că 
sportive din capitala U.R.S.S., 
care de altfel le cunoaște bine, 
excelente. Ele corespund întru 
tul cerințelor unor manifestări 
de grandioase cum sînt cele 
Universiadei.

în continuare, Todor Olici, a 
bliniat că nu are nici o îndoială în 
ceea ce privește posibilitățile ora
șului Moscova de a organiza și 
jocurile Olimpice. în același ziar, 
este publicat și interviul lui Keitesh 
(Suedia), membru al Comitetului 
executiv al F.I.S.U., în care se a- 
rată că făcînd cunoștință direct cu 
stadioanele și bazele sportive din

Olici 
bazele 

pe 
sînt 
to- 
atît 
ale

su-

ECHIPA DE HOCHEI A u.R.s.s. rm riRsov ?
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA SOFIA
SOFIA, 16 (prin telefon). In sala 

Akademik au continuat întrecerile 
din cadrul turneului internațional 
de tenis. în sferturile de finală, 
desfășurate vineri seara, la o oră 
tîrzie, dublul român Sântei — Mu- 
reșan a realizat o frumoasă vic
torie, depășind în două seturi (7—5. 
7—5) perechea franceză Mejer — 
Deblieker. In ambele setări, ter.'.s- 
menii români au practicat un Joc 
variat, eficient ți spectaculos, apla
udat de multe ori de public.

Cel de-al doilea cuplu al Ro
mâniei, Ovici — Sotiriu, a avut 
ca adversar dublul bulgar, ferma:

din frații Pampulov. In primul set 
tenismenii români au abordat jocul 
cu multă ușurință, eroluînd neins
pirat și. in plus, Ovici a manifes
tat o totală neseriozitate și indi
ferență, dezaprobată de spectatori, 
în aceste condiții, nic: nu a fost 
de mirare că setul s-a tncHeiat cu 
6—"! ta favoarea .‘-jcttortlrr bulgari. 
care au cucerit apei d setul al doi 
le*, ea 8—3. !a pc*da efortur.lcT 
eridente a> naspeultr de a echi
libra «riuațj

Ca? fieati îa Sântei ți

Mureșan au întilnit azi după-amia- 
zâ (n.r. ieri), perechea daneză Kris- 
tenssen — Nielssen, de care au fost 
întrecu;:, la capătul unei partide 
extrem de disputate, cu 3—0 (6—3, 
6—4, 7—6). în finala probei de du
blu vor evolua, deci, tenismenii 
danezi ți frații Pampulov.

în finala de simplu se vor întîlni 
Pampulov (Bulgaria) și Emerich 
R. D. Germană), acesta din urmă 

furr.izind o mare surpriză prin vic
toria asupra lui Nielssen.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — An
trenorul echipei de hochei pe ghea
tă a U.R.S.S., Vsevolod Bobrov, a 
declarat în cadrul unui interviu a- 
cordat ziarului „Pravda" că ho- 
cheiștii sovietici selecționați în 
prima reprezentativă pentru turneul 
dotat cu trofeul „Izvestia" au efec
tuat un control medical riguros, ur
mat de un repaus total. în conti
nuare, cunoscutul tehnician sovietic 
a spus că echipa va fi definitivată 
înaintea startului. Deocamdată, s-a 
hotărît ca în prima linie să joace 
Petrov, Harlamov și Mihailov. în 
cea de-a doua linie, alături de Mal- 
țev, vor juca Șadrin și Iakușev. La 
acest turneu va evolua și o linie 
de atac compusă din tinerii Ani-

sin—Bolunov—Lebedeev. La între
barea dacă Anatoli Firsov va mai 
juca în prima reprezentativă, Vse
volod Bobrov a declarat că este po
sibil ca acesta să-și reia locul său 
în prima echipă.

Moscova s-a convins 
versiada, nici Jocurile 
pot pune probleme i 
capitalei U.R.S.S.

că nici Uni- 
! Olimpice nu 
organizatorice

NOI CANDIDATURI
PENTRU J.O. DE IARNA

A-NEW YORK. 16 (Agerpres). 
proximativ 70 La sută din locuitorii 
stațiunii de sporturi de iarnă Lake 
Placid (statul New York) s-au de
clarat de acord ca orașul lor să-și 
depună candidatura pentru organi
zarea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1976, înlocuind astfel ora
șul american Denver, care a renun
țat la învestitura acordată de Co
mitetul internațional olimpic.

Municipalitatea stațiunii
Placid a hotărît, totodată, să aloce 
un buget de 10 000 de dolari, nece
sari susținerii candidaturii pe lin
gă Comitetul olimpic al S.U.A.

După cum se știe, în afară de 
Lake Placid, alte trei stațiuni a- 
mericane : Salt Lake City (Utah), 
South Lake Tahoe și Nord Lake 
Tahoe (ambele din California) s-au 
oferit, de asemenea, să înlocuiască 
Denverul la organizarea Olimpia
dei albe.

Lake

SFIRȘITUL RECORDURILOR
MONDIALE SPECTACULARE?

In urma radio șl ________  ______  ______
Olga Korbut a fost desemnată drept cea 
mal bună sportivă a anului 1973, Cu pri
lejul acestui referendum, a fost prezentată o emisiune televizată „Revista 
sporturilor pe 1972“. Titlul de cea maî bună sportivă engleză a fost atribuit 
atletei Mary Peters, medaliată cu aur 
Ia Jocurile Olimpice de la MUnchen in 
proba de pentatlon.
Campionatul unional masculin de șah a 
continuat, la Baku, cu disputarea parti
delor din runda a 18-a. Grigorian l-a în
vins pe Vasiukov. Tukmakov pe ZUbar- stein. iar Muhin a cîștigat la Hazuvaiev. 
Partidele Alburt — Șamkovici. Gufeld — 
Bronstein șl Rașkoviski — Kuzmin s-au 
încheiat remiză. jCelelalte patru partide 
s-au întrerupt, 
să conducă Tai 
treruptă. urmat 
Muhin lO’/z P-

în clasament continuă 
cu W. și o partidă în
de Tukmakov 111'2 p și

Tenîsmcnii sovietici Aleksandr Metre- 
veii șî Teimuraz Kakulia continuă să se 
afirme în cadrul turneului international 
de la Adelaida (Australia). în sferturile 
de finală ale probei de simplu bărbați. Metreveli l-a învins cu fi—3. 6—3, 6—4 ne 
vest-germanul Meiier, iar Kakulia a dis
pus cu 6—3. 4—6. 6—4, 2—6 6—3 de aus
tralianul .Tames. Ceilalți doi sem;fina- 
liștl stnt francezul Dominguez. învingă
tor CU 6—4. 2—6, 6—0. 4—6, 11—9 In fata australianului Doerner, și Dtbley (Aus
tralia). care l-a întrecut cu 7—6, 6—4,
8—4 pe Parun (Noua Zeelandă).
După trei zile de întreceri, în turneul 
internațional masculin <Je handbal de la 
Schwerin conduce neînvinsă reprezenta
tiva R. D. Germane, care totalizează 4 o 
din două partide disnutate. Tn ultimul 
ioc. handbalist» din R. D. Germană au 
întrecut cu scorul de 19—13 (0—7) selec
ționata Ungariei.
•Renrezentativa masculină de baschet a %'■ 
Australiei sl-a început turneul în StJA 
iucînd la Hammond (Indiana) cu o se
lecționată locală. Baschetbaliștil austra
lieni au cîștigat cu scorul de 73—69 
(36—28).
La Jihlava s.a disputat meciul dintre 
formația locală Dukla (clasată pe locul secund în campionatul oehoslovac) șl e- 
chipa Dynamo Welsswasser (B. D. Ger
mană), conttnd pentru turul trei ai Cu
pei campionilor europeni la hochei pe 
gheată. Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (0—0. 2—2. 3—0) prin golu
rile marcate de Slapke (2), Braun șl 
Bielas. Punctele gazdelor au fost rea
lizate de Novy șl Hrbaty.

într-un interviu publicat de 
revista „Deutsche Aerzteblatt", 
profesorul american Ernst Jockl, 
medic sportiv de reputație mon
dială și director al Institutului 
pentru educație fizică al Uni
versității din Kentucky, a de
clarat că epoca marilor recor
duri în atletism se apropie de 
sfîrșit. Savantul american a de
clarat că îmbunătățirea continuă 
a performanțelor în secunde și 
centimetri, care a caracterizat 
atletismul între 1950 și 1970, a- 
parține acum trecutului, cu ex
cepția cîtorva discipline foarte 
tehnice. Recordul mondial al a- 
mericanului Bob Beamon, la să
ritura în lungime (8,90 m) rea
lizat în anul 1968 la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexi
co nici nu va putea fi măcar 
egalat, afirmă Jockl.

Medicul american prevede în 
schimb o evoluție diferită în 
ceea ce privește natația, a cărei

dezvoltare, după părerea sa, are 
o întîrziere de 15—20 de ani fa
ță de atletism. O ameliorare a 
recordurilor de înot este perfect 
posibilă, după opinia profesoru
lui din S.U.A. Acesta a remar
cat că avalanșa recordurilor la 
natație se datorează atît perfec
ționării antrenamentului, cît si 
îmbunătățirii amenajărilor de 
noi piscine șî bazine acoperite.

La întrebarea : care sînt fac
torii ce au permis sportivilor 
să stabilească în ultimii aniper- 

aproape de necrezut, 
progresul 
dieteticii 

biologice.
maladiilor

Conttnutndu-șl sîrul victoriilor din acest 
an, reprezentativa feminină de fotbal 
a Italiei a învins cu scorul de S—1 <3—0) 
formația Spaniei. Golurile echipei italiene au fost marcate de Padovan, Fabbrî. 
GualdJ, Vignotto șl Schiavo. Punctul 
gazdelor a fost marcat de Conchi. Par
tida s-a disputat la Cordoba și a fOst urmărită de pesta 5 000 da spectatori.

present
ai Alba-

egalitate:

* >

formai

al lui Gen to !

Vec

pc® V

Surpriză in medul de verificare al

LOTUL B A ÎNVINS
PRIMA SELECȚIONATA!
Socotit ca un simplu joc 

mi lie, meciul de ieri seară 
cele două selecționai ale 
care și-au făcut apariția 
de jucători care na Intra 
ceput în vederile antrenorLcr, dar 
căror prezență a fost pecesart di 
cauza absenței onor HI ulii (fta*. 
Morar, Axinte), a furnizat o tot 
nire agreabilă, ca mofte aMaaeaae 
hochei plăcut, rapid, ta Mod ac 
prinzător, tonul to Bceas'ă Sar -’ă 
l-a dat selecționata seccodâ. car» M-b 
luat rolul tn serios si apărta* 
șansele cu foarte multă tE-ipe 
exemplu în acetti prtataf* 
constituit, de r11**. Calamar si B 
descu) s-a imous. dsnștod oar-âda ea 
scorul de 4—I (2—0. 1—•. 1—D.

Rezultatul In sir.e as este c 
așa de alarmant, ari ales dvi 
nem seama că ta cadr 
tei secunde au evc'oat 
hocheiștii care to mod 
parte din prima garni 
(Tureanu, Costea. metas-. 
excelent tn acest rne-rfv Ceea 
se pare Intr-adevăr taedjorfla 
placiditatea cu car» an cantata 
cătorii ce nu peste multă ■■'re 
vor reprezenta ta tfitarita dtat 
ternaționale. Sâ soerâm eă le 
vită ieri seară le va a; jta 
nenților formației i eureiătac 
în meciul de azi 
lua revanșa, nu 
rie, cît în soecis 
tare la nivelul așteptă:

Au înscris în ordi: 
(min. 2), Calamar fmii 
(min. 31). Gh. Hoțana m-a. 
descu (min. 59L

Arbitrii Gh. Mureșan si M. Fres- 
neanu au condus formațiile i

LOTUL A: Dumitra; .-eo. 1 U7-1 
Netedu) — Varga. Ioniță. Toae. Făeă- 
raș — Herghelegiu. Gh. Hwțaaa. Ba»- 
daș. Ștefanov, Basa. Gheorghiu. M*- 
hăilescu. Mois. Malihin.

LOTUL B : Netedu (lordanl — FL 
Sgîncă, Scheau, Florescu. Gh. Do
rian — Costea, Tureanu. Kemeasâ. 
Fodorea, Moroșanu. Vlad. Bucur 
(Popa), Boldescu. Calamar.

:e CCd> 
•errrtJ de

ILIE NASTASE S-A ÎNAPOIAT AGASA

Călin ANTONESCU

2. Nu vi se pare că in această si
tuație victoria devine și mai pre
țioasă ? Oricum, francezii se cam 
grăbesc. Eu cred in clasamentul 
englezului Lance Tingay de Ia 
Daily Telegraph.

— Și dacă și eL„
— Nu mă voi supăra. Important 

este că am urcat acolo, sus, unde 
n-am mai fost încă. Simt că abia 
acum pornesc 13 drum.

— în proiectele care însoțesc a- 
cest nou start se află și „Cupa 
Davis' ?

— Da. Doresc să dau piept din 
nou cu acest taur fioros. Sar putea 
să-l râpunem, deși in 1973 va fi 
mai vinjos ca orieînd. Meciul greu 
este — in prima parte — cu Iu
goslavia, in deplasare. De fapt 
toate meciurile acestei competiții 
au fost șî vor fi grele. Trebuie să

FOTBALUL 
PĂDURILOR VIRGINE

TURNEUL FINAL
(Urmare din pag. I)

la gongul finali I. Păun (cat rari 
b. dese. M. Ciutan, C Vîrtos-j (cat. 
semiușoară) p.p S. Popescu. L Ena- 
che (cat ușoară), b.p. (3^—0.5) t 
Fiscuteanu. M. Vlad (cat. sem mij
locie) b.p. C. Badea. V. Fodorpataki 
(cat. mijlocie), p. accidentare N Ne- 
gruț, M. Martinescu (cat. semigrea) 
b.t (min 6) Z Szilak și V Dolipschi 
(cat grea) b.p R. Codreanu.

DINAMO - VULTURII TEXTILA: 
36—4. După cum ne-o arată șl sco
rul cu care a luat sfîrsiț partida, 
formația bucuresteană s-a impus ca
tegoric. De altfel, la 7 din cele 10

PROGRAMUL DE ASTAZI
Turneul final de lupte greco- 

romane, de la ora 9.30 : 
IV : Dinamo — Metalul, niu — Progresul și Steaua — Vulturii Textila ; turul V : Dinamo 
_ Progresul. Metalul — Vulturii 
Textila si Aluminiu — Steaua.Turneul final de lupte libere, 
de la ora 15 : turul I : Dinamo 
Brașov — C.S. Satu Mare. Dunărea Galați — Progresul Bucu- 
-ești și Steagul roșu Brașov — 
steaua ; turul II : Dinamo — 
Progresul, C. S. Satu Mare — 
Steaua și Dunărea — Steagul 
roșu : turul III : Dinamo — Steaua, Progresul — steagul roșu 
sl C. S. Satu Mare — Dunărea.

turul
A1UO11-

categorii luptătorii _____
obținut punctajul maximi I.
V. Radulescu, C. lonescu, I,
V Fodorpataki,
Dolipschi.

STEAUA —
Deși, luptătorii
viei știau că. atît teoretic cît și prac
tic, nu aveau nici o șansă In fața 
foștilor campioni de la Steaua, el 
concurat cu mult curaj. Așa se

dlnamoviștl au 
Gibu, 
Păun, 
si V.

I.
N. Martinescu

30—8.PROGRESUL:
din str. Dr. Staîco-

Al CAMPIONATULUI Dl IUPTE

ghe Si

a.:eia_ w t

ad

in 1973 să reedi- 
1972. Și visez, ca 
tenis, să câștig 
sfîrșit, eu sini

au
ax.

Flick și te> S 
reușit să

\H~WC
LVL BUC

OASAMENTUL 
DUf A PWMA ZI

să-ți alegi un sport 
care ai ține pumnii 
care ar fi acela ?
Aș vrea tare mult 
tot. acolo unde per-

formanțe
E. Jockl anreciază că 
obținut în domeniul 
sportive, al pregătirii 
cît și lupta împotriva 
infecțioase au fost elemente ho- 
tărîtoare. Aceasta a permis să 
fie atrași un număr foarte ma
re de sportivi în competiții, iar 
cazurile de îmbolnăviri să fie 
mult mai rare.

Numeroși spectatori an urmărit, la 
Stockholm, meciul Internațional de ho
chei pe gheață dintre selecționata secundă a Suediei și combinata cluburilor 
sovietice Traktor Celiabinsk și Torpedo Gorki. La capătul unul joc spectaculos, 
hocheiștil sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 6—4 (2—3, 3—1, 1—0).
In localitatea albaneză Vlora s-a dispu
tat meciul International amical de fotbal dintre echipa locală Flamurtari și o 
selecționată a provinciei Kosovo (Iugo
slavia). Partida s-a încheiat la egalitate: 
1-1 (1—0).
■'
La Tirana se desfășoară tn 
campionatul masculin de șah 
niei, competiție la care participă 16 din. 
cei mal buni jucători ai țării. După consumarea a cinci runde, pe primul 
loc în clasament se află Floron Vila cu 
4 p și o partidă întreruptă, urmat de 
Vangjel Adhaml 4 p.

acest 
taț i 
echipei db 
așteptat, 
echilibrată 
Avantajul 
rea uneia 
put au cor.aus 
7—5, pînă Ia categoria 
ci-.d D. Constaatia (AlonânM a ds- 
tigat detașat la puncte (li 
cu I. Stamate $1 rezultatul 
favorabil echipei oaspe cu L5—Ij- Iz 
continuare, ușorul E. Hupcă adoee 
din nou formația boconijlranl ta •* 
vantaj (10,5—9,5), Intrezlndu-l ta
puncte pe P. Husaru. Un meci deci
siv a fost cel de la cat. mijlocie, din
tre M. Rada (Aluminiu) și C. Peeciul 
(Metalul). Cu toate că favorit era 
Penciu, la capătul celor trei reprize 
a cîștigat la puncte M. Rada. în sfir- 
șit, la grea, FI. Chițu (Aluminiu a 
pus capăt partidei sale cu I. Farcău 
prîntr-un tuș bine executat și astfel 
formația oaspete a terminat învmgă-

Secvență dintr-un duel aprig. 
Calotă (Aluminiu) — Șt. Badea 

(Metalul). încheiat la egalitate

ACADEMIA MILITARĂ

LA PRIMA VICTORIE

ÎN CAMPIONATUL

MASCULIN DE BASCHET
Ieri, în sala Dinamo din Capi

tală. s-au desfășurat două meciuri 
din cadrul campionatului 
masculin al diviziei A de 
Iată rezultatelet

ACADEMIA MILITARĂ
INȚA BUCUREȘTI 62—60

I.E.F.S. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 96—72 (54—32).

național 
baschet

- VO-
(29—36)

S-a mai scris în aceste coloane 
despre fotbalul din Matto Grosso, a- 
cea regiune braziliană situată foarte 
aproape de jungla Amazoanelor, pli
nă de zone neexplorate și populată 
~e triburi care fug din calea civiliza
ției Dacă binefacerile acesteia li se 
par foarte relative, în schimb fotba
lul a fost adoptat imediat cu entuzi
asm si. datorită lui, multe conflicte 
care înainte vreme se soluționau sîn- 
geros. acum sint rezolvate pe un te- 

defrisat și cu o minge de piele. 
Marile rivale, de care se interesează 
toii iubitorii fotbalului brazilian, sînt 
echipele triburilor Chavantes și Ca- 
răjas.

O provocare a Chavanților nu a 
fost primită decit după o lună, jucă
torii fiind la vinătoare. Elicoptere 
speciale au adus formațiile rivale pe 
stadionul din cel mai modern oraș al 
Americii de Sud — Brasilia. După un 
acord prealabil, cu privire la înlo
cuirea bocancilor cu pantofi de tenis, 
arbitrul a fluierat începerea partidei. 
Cei 50 000 de spectatori atrași de a- 
ceastă partidă ieșită din comun nu 
au avut ce regreta, deoarece meciul 
s-a desfășurat într-un tempo infer
nal, viteza și detenta indigenilor fi
ind de-a dreptul fascinante. Corec
titudinea a fost exemplară, în cele 90 
de minute ale partidei înregistrîr.- 
du-se doar șase faulturi. Rezultatul: 
1—0 pentru Chavantes. Antrenorul a- 
cestora, Cojas, originar de asemenea 
din Matto-Grosso, a prezentat cîteva 
din vedetele sale: Toresenaadi, Kudi- 
juena, Ibrodeda Antunara. Sistemul 
de joc: un 4—2—4 destul de „clasic"...

ULTIMUL BUCHET DE CIFRE

rer

Odată cu încheierea campionatului 
de fotbal al U.R.S.S., statisticienii au 
intrat în acțiune, relevînd unele ci
fre destul de contradictorii. Astfel, 
în cele 240 de meciuri ale campiona
tului s-au marcat 565 de goluri, pen
tru fiecare partidă revenind o medie 
de 2,35 goluri. Cea mai mare medie 
din ultimii zece ani !

Specialiștii remarcă însă faptul că 
numai cinci jucători au reușit să în
scrie cel puțin cîte zece goluri de-a 
lungul întregului campionat, iar cei 
mai renumiți „bombardieri" ai ciubu-

rilor Dinamo, Ț.S.K.A. sau Spartak 
din Moscova, au doar cîte 7 sau 6 
ba chiar și 4 goluri la activ. Golge- 
terul competiției, Oleg Blohin (de Ia 
Dinamo Kiev), cu cele 14 goluri ale 
sale, se află pe tabelul celor mai e- 
ficienți atacanți europeni de abia pe 
locul 65 ! De asemenea, revista „Fot
bal—Hochei", de unde transcriem a- 
ceste cifre, se plînge de faptul că tot 
mai rar se întîmplă ca un înaintaș 
să marcheze trei goluri într-un meci 
(„hat-trick"). Dacă în anul 1968, au 
fost 13 asemenea cazuri, numărul lor 
s-a diminuat treptat: 8 în 1969; cîte 
3 în 1970 și 1971, iar în sezonul re
cent închegat doar jucătorii Savko 
(Kairat Alma Ata) și Muntean (Di
namo Kiev) au mai reușit o aseme
nea ispravă.

S.U.A. — 10 ECHIPE 
DESFIINȚATE TN 5 ANI

După cinci ani de eforturi fotbalul 
nu reușește să se impună pe „piața" 
sportivă din S.U.A., iar viitorul său 
pare destul de nesigur, transmit co
mentatorii agențiilor de presă.

Din cele 17 cluburi, care alcătuiau 
liga profesionistă în anul 1967, cînd 
a început operațiunea de lansare a 
fotbalului profesionist în S.U.A., au 
mai rămas azi doar șapte.

Anul acesta a fost dizolvat clubul 
„Atlanta", campion național în 1968.

Situația aceasta nu este totuși dis
perată și pentru fostul internațional 
britanic Phil VVoosham, președintele 
ligii nord-americane. Acesta încearcă 
sâ reorganizeze echipele, să asigure 
desfășurarea unui campionat mai a- 
tractiv, cu ecou în rîndul publicului. 
Se preconizează alcătuirea unei echipe 
reprezentative profesioniste, care să 
întîlnească anul viitor, în diferite o- 
rase din S.U.A., selecționate străine, 
cum ar fi cele ale Portugaliei, Bel
giei, Franței, Irlandei, Australiei șî 
Japoniei. Totodată, echipa orașului 
New York, cîștigătoarea campionatu
lui în anul 1972, va participa la tur
neul anual al țărilor din America de 

- ■ ’ î dinNord, America Centrală și cele 
insulele din Marea Caraibilor.

AER CURAT 
PENTRU MAGNUSSON.

Încă undi din tristele episoade 
fotbalului profesionist este legat

ale 
de

Ultimul gol
Așa ar putea fi intitulată ima
ginea alăturată, in care Fran
cisco Gento — timp de 18 ani 
titularul postului de extremă 
stingă in echipa Real Madrid 
— înscrie din penalty in me- 
ciul-jubileu contra echipei 
portugheze Belenenses. Vineri 
15 decembrie t'a rămine o zi 
memorabilă pentru spectato
rii madrileni: despărțirea de 
Gento. în aceeași zi in care 
se sărbătoreau 25 de ani de 
la inaugurarea stadionului 
„Santiago Bernabeu" și un 
spectacol memorabil, la care 
o importantă contribuție și-au 
adus-o și cei patru jucători 
străini invitați special ■ Eu
sebio. Dobrin. Bene Și Gealei.
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cariera plină de ghinioane a suede
zului Roger Magnusson, jucător cu 
mari posibilități, un adevărat „erou" 
în țara sa de baștină. Magnusson a 
plecat în 1967 să-și caute norocul în 
Italia. Angajat de „uventus Torino 
el s-a trezit însă nu după multă, vre
me fără drept de joc, fiind în plus 
față de „cota“ de jucători străini ad
miși de federația italiană. Părăsind 
fotbalul peninsular, Magnusson a în
cercat să-și realizeze ambițiile în 
Franța, fiind achiziționat de Olympi- 
que Marseille. Dar și aici — de cîtva 
timp — a trebuit să treacă din nou 
pe banca rezervelor, deoarece apariția 
lui Keita și apoi a lui Tretor, 
lingă iugoslavul Skoblar, vedeta 
necontestat a echipei, 
nici o nădejde pentru 
Iar.

Cum însă contractul
premă pentru un profesionist, Olym- 
pique l-a obligat pe fotbalistul suedez 
să joace la unul din micile cluburi 
provinciale de sub oblăduirea sa — 
F. C, Beziers. Magnusson s-a confor
mat și joacă acum, pînă la expirarea 
contractului său (1974), la o echipă 
din a IlI-a divizie, printre amatori, 
întrebat cum se simte, el a declarat: 
„Sînt fericit să joc printre acești bă
ieți, care au cîte ceva de învățat de 
la mine. Respir în sfîrșit aer curat..."
 »
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