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ÎMPLINIRI 
ÎN ANII 

REPUBLICII
CLASAMENTELE 
FEDERAȚIILOR 

PE ANUL 1972
Ca în 

derate, 
cerc de . 
în funcție de rezultatele obți
nute în principalele competiții 
interne și internaționale 
șurate în 1972, listele 
mai buni performeri pe 
de sport. Vă prezentăm, 
laureații federațiilor de 
tism, handbal și lupte.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE TURNEULUI FINAL DE LUPTE LIBERE

A

STEAUA ȘI-A ÎNSCRIS ÎN PALMARES
AL 12-lea TITLU DE CAMPIOANA!

Ieri la prinz a luat sfinșit, d.oă 
două zile de întreceri, turneul final 
al diviziei A de lupte libere. Echioa 
clubului bucureștean Steaua Și-a în
scris in palmares un nou succes, 
cucerind pentru a 12-a oară, titlul 
de campioană a țării. AsifeL forma
ția militară a urcat pe prima treaptă 
a podiumului de onoare 1a toate edi
țiile ce au avut loc pînă acum. O 
performanță de prestigiu, să recu
noaștem, pentru care se cunrtn feli
citări atît luptătorilor săi cit si celor 
doi antrenori — Vascul Popovici si 
Gheorghe Șuteu.

Deosebit de disputat a fost locul 
II, țintit cu foarte apropiate șanse 
de succes de cele două formații bra
șovene, Dinamo si Steagul roșu. Dar 
iată cîteva amănunte asupra cărora 
credem că trebuie să ne oprim.

desfă- 
celor 

ramuri 
astăzi, 

atle-

fiecare an, birourile fe- 
consultînd un larg 
specialiști, au alcătuit,

uscare, 
r-elisrii 
except:

ATLETISM

ISEZONUL DE SCHI

ÎN PLINĂ

ACTUALITATE

LA SFlRȘITUL SĂPTĂMlNII, CONCURSUL DE DESCHIDERE A SEZONULUI, LA PREDEAL
enii federației de specialitate 
și de instructori calificați și 
periențâ !n acest domeniu.

precum 
cu ex-

Lotul echipei de lupte libere a clubului Steaua: tn picioare, de la stingă: Gheorghe Șuteu (antrenor), Pe
tre Coman, Gelal Feuzi, Ștefan Stîr.gu, Gheorghe Ureanu, Ion Dumitru. Marin Pîrcălab ; rindul de jos: Nico- 
lae Cristea, Ștefan Ștefan, Gheorghe Gheorghe, Ion Arapu și Esan Săli. Foto: Paul ROMOȘAN

Cestin CHIRIAC de sportivi legitimați

(Continuare tn pag. a 2-a)

JUCĂTORII

1. ARGENTINA MENIS (Dl- 
NAMO BUCUREȘTI), 2. Valeria 
Bufanu (Rapid București), 3. 
Carol Corbu (Steaua), 4. Ileana 
Silai (C.S.M. Cluj), 5. Lia Ma- 
noliu (Metalul București), 6. Vio
rica Viscopoleanu (Steaua), 7. 
Gheorghe Ghipu (Metalul Bucu
rești), 8. Valentina Cioltan 
(C.S.O. Cîmpulung Muscel). 9. 
Vasile Bogdan (Universitatea 
Cluj), 10. Șerban loan (Dinamo 
București).

HANDBAL

N

1. GHEORGHE GRUIA (STEA
UA), 2. Roland Gunesch (Po
litehnica Timișoara), 3. Simona 
Arghir (Universitatea București), 
4. Cornel Penu (Dinamo Bucu
rești), 5. Radu Voina (Uni
versitatea București), 6. Cristian 
Gațu (Steaua), 7. Doina Furcoi 
(Universitatea București), 8. Si- 
mion Schobel (Universitatea 
Cluj), 9. Nadire Ibadula (Uni
versitatea Timișoara), 10. Irene 
Oancea (Rulmentul Brașov).

Sezonul .de schi își intră în drep
turi, deși stratul de zăpadă 
mai permite doar pe ici-colo 
antrenamente șl concursuri. Dar, schi
orii nu disperă și se refugiază pe 
petecele de zăpadă rămase, iar acolo 
unde acestea au dispărut cu desăvâr
șire, se pregătesc pe uscat, astfel ca 
la prima ninsoare să revină pe schi
uri. în plus, repararea materialului 
și echipamentului, amenajarea pîrti- 
ilor, punerea la punct a mijloacelor 
mecanice de urcat stau permanent in 
atenția antrenorilor, schiorilor și teh
nicienilor, dornici să ia un start fur
tunos In sezonul anului 1973. în acest 
sens, cîteva vești primite din țară 
sint edificatoare.

★LUPTE

1. GHEORGHE BERCEANU 
(STEAUA), 2. Nicolae Marti- 
nescu (Dinamo București), 3. 
Victor Dolipschi (Dinamo Bucu
rești), 4. Vasile iorga (Progre
sul Brăila), 5. Gheorghe Gabor 
(Steaua), 6. Ion Baciu (Steaua), 
7. Petre Coman (Steaua), 8. 
Petre Poalelungi (Dunărea Ga
lați), 9. Emil Butu (Nicolina 
lași), 10. Ștefan Stingu 
(Steaua).

„Criteriul primei zăpezi", concurs 
organizat duminică pe Valea Pelișo- 
rului din Bucegi, de CJ.E.F.S. Praho
va, a întrunit Ia startul probei de 
slalom special 83 de concurenți de la 
Dinamo, Steagul roșu, C.S.U., A.S-A., 
Școala sportivă Brasov ia din Brașov, 
Școala sportivă Predeal, S.B.C., Școa
la sportivă și Voința Sinaia. Pe pri
mele locuri ale cursei de slalom spe
cial s-au clasat: seniori : 1. N. Bar
bu (Dinamo) 50,2 ; 2—3. M. Burchi 
(S.B.C.) și M. Focșeneanu (S.B.C.) 
50,5 ; senioare : 1. Daniela Munteanu 
(A.S.A.) 58,9 ; juniori I : C. Neguțescu 
(Șc. sp. Sinaia) 55,1; juniori II: 1—2 
I>. Stroe (Șc. sp. Predeal) și D. Frâ- 
țilă (Brașovia) 45,0 ; junioare II: Onea 
Leonida (Șc. sp. Sinaia) 56.2 ; junioare 
I : Cristina Ene (Șc. sp. Predeal) 50,4 
(GH. 1RIMINOIU).

★
Ea Poiana Brașov s-a desfășurat 

al doilea curs organizat de Ministe
rul Turismului și F.R.S.B. pentru îm
prospătarea cunoștințelor instructo
rilor de schi și pentru formarea noi
lor instructori. După cum se știe, în- 
cepînd din acest sezon în principalele 
stațiuni de iarnă (Predeal, Poiana 
Brașov, Sinaia), pe lingă școlile de 
schi care funcționează pentru turiștii 
străini, vor fi înființate și grupe de 
învățare pentru turiștii români. In
struirea teoretică și practică a corpu
lui de instructori ai Ministerului Tu
rismului a fost asigurată de tehnici-

în C.C.E. la baschet,

DINAMO BUCUREȘTI IN GRUPA
CU J.S.K.A. MOSCOVA,

IGNIS VARESE Șl
18 (prin telefon). Buni 
avut loc, la sediul 

F.I.Ă.B.,' tragerea la sorți a grupelbr 
pentru sferturile de finală ale C.C.E. 
la baschet masculin și feminin. Echi
pa română Dinamo București va juca 
în grupa B, alături de Ignis Varese, 
actuala deținătoare a trofeului, 
T.S.K.A. Moscova și Slavia Praga. 
Din grupa A fac parte Real Madrid. 
Steaua roșie Belgrad, Maccabi Tel A- 
viv și Simmenthal Milano,

Jocurile formației Dinamo vor avea 
loc la următoarele date : cu Ț.SiK.A. 
Moscova : la 11 ianuarie la București 
și la 18 ianuarie la Moscova ; cu Ig-

MUNCHEN, 
dimineață a

vis Varese : la 24 ianuarie la Varese 
și la 31 ianuarie la București ; cu Sla
via Fraga : la 8 februarie la Praga 
și la 15 februarie la București.

Finala C.C.E. se va desfășura la 
22 martie, la Liege.

In C.C.E. Ia fete, alcătuirea grupe
lor este următoarea : grupa A : S. K. 
Lodz, Geas Milano, M.T.K. Budapesta, 
Daugava Riga ; grupa H : Vozdovac 
Belgrad, Spartak C.K.D. Praga, Minier 
Pernik, U.S.C. Clermont Ferrand.

Tragerea la sorți pentru partici
pantele la sferturile de finală ale Cu
pei cupelor va avea loc marți.

ți numeroși medaliați

tri ți maeștri eme-

rrți ai sportului •

loc de frunte in forul

internațional de spe

cialitate • Aproape

100 000 de practi-

canți ți peste 30 000

• 10 titluri mon

România ocupă un

cu argint ți bronz

• 62 de maeț-

diale, două europene

moment de neuitat: președintele F.I.P., Adolf Oesch inmînind cupa șl medaliaUn
de aur echipei masculine a României (încadrată de formațiile R..D. Germane și

Iugoslaviei pe podiumul prerniaților), ciștigătoarea C.M., ediția 1966.

u se poate preciza data e- 
xactă a apariției jocului de 
popice în țara noastră. După 
documentele existente reiese 
că jocul era cunoscut la în
ceputul secolului al XIV-lea

în Transilvania, Banat, Oltenia, 
Muntenia și o regiune din nordul 
Moldovei.

Cu toate că au trecut secole de 
la începuturile sale în țara noastră, 
jocul de popice se află abia acum 
pe un drum solid. Afirmăm, fără 
teama de a exagera, că anii Repu
blicii au pus în lumină tinerețea 
mereu reînnoită a acestui sport, 
considerat — timp îndelungat pe 
nedrept — un joc bătrînesc. Dar, 
în pofida previziunilor pesimiști
lor, cifrele pe care le vom reda 
în rîndurile următoare vorbesc, în

graiul lor concis, despre marea 
amploare pe care au luat-o popicele 
în zilele noastre.

Acest sport se practica, înainte 
de Eliberare, doar în 10—12 județe, 
fiind considerat mai mult un pri
lej de petrecere, a

Sportivi legitimați 
Săli omologate 
Maeștri și maeștri 
emeriti ai sportului 

Antrenori calificați 
Titluri mondiale

t»

timpului, decît

1947 1952
2 500

151
9 100

185

CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI" A ÎNTRUNIT
I 83 DE CONCURENȚI LA SLALOM SPECIAL

★
în vederea aniversării a 80 

de schi în România, C.J.E.F.S. 
intenționează să organizeze la Pre
deal, cu prilejul Concursului de des
chidere a sezonului (23—24 decembrie), 
„Zilele schiului". Acțiunea complexă, 
va cuprinde o consfătuire metodică 
a antrenorilor și profesorilor de schi, 
expoziția de fotografii pe teme de tu
rism de iarnă șl schi, un spectacol 
intitulat „Seară de cabană", in plus, 
după desfășurarea tradiționalului Con
curs de deschidere (cu participarea 
schiorilor fruntași), va avea loc o 
competiție a „veteranilor" la care vor 
participa cei ce practicau schiul la 
Predeal, Poiana Brașov și Sinaia în 
urmă cu 50—60 de ani. Și, bineînțeles, 
nu va lipsi concursul rezervat celor 
mai mici schiori, elevii claselor I și 
II și chiar preșcolari (MIHAI BlBA).

de ani 
Brașov

Daniela Munteanu, ciștigătoarea cursei senioarelor disputată duminică, 
în Bucegi,

DUPĂ REUNIUNEA PUGILISTICĂ DE LA CIRCUL DE STAT
■ '

AVEM TINERI BOXERI BUNI,
DAR PUBLICUL CERE GALE MAI MULTE!

Apetitul publicului bucureștean 
pentru reuniunile de box care ofe
ră meciuri interesante s-a verificat 
din nou duminică dimineața, cu 
prilejul excelentei gale de la Cir
cul de Stat, devenit în lipsa altei 
săli mai adecvate o gazdă foarte po
trivită și ospitalieră (de la garde
robă pînă la expoziția de trofee spor
tive din holul circular) pentru nu
meroșii amatori de pugilism din 
Capitală.

S-a dovedit iarăși că numai cu un 
sumar efort organizatoric, suporterii 
boxului pot fi mulțumiți, iar ca o

consecință și problemele financiare 
pot. fi satisfăcute. Această constatare 
aduce după 
următoare, 
programării 
iarnă — a 
de calitate, 
blicului să 
metodologice sau de calendar com- 
petițional (nici el prea încărcat) ale 
lotului restrîns de boxeri vizați pen
tru echipa națională nu trebuie să 
împiedice activitatea asiduă a marii 
mase de boxeri buni pe cara-i avem. 
Aceasta este singura cale pentru a

sine, ca o idee imediat 
imperioasa necesitate a 
în suită — în sezonul de 
mai multor gale de box 
pentru ca interesul pu- 

nu se atrofieze. Cerințele

întreține nestinsă flacăra pugllismu- 
lui, iar pe de altă parte singura 
modalitate de a crea acea ambian
ță stimulatoare de concurență și po
zitivă adversitate sportivă care con
cură la progresul boxului în între
gime.

Că avem boxeri buni ne-a demon
strat-o chiar gala de duminică di
mineața, ocazie cu care ne-arn con
vins că avem și o garnitură tînără 
de nădejde, capabilă să ia locul ori- 
cînd „vechii gărzi", oarecum îmbă
trânită _ sau si mai adesea blazată, 
rutinată, lipsită de chef în ring. A 
fost o mare plăcere să-i vedem la

Victor BÂNCIULESCU

SLAVIA PRAGA

IDinu Condurat (dreapta) înfruntă curajos pe campionul țării Mircea Toni

(Continuare tn pag. a 2-a)

tul siderurgic Reșița și Industria 
sîrmii Cîmpia Turzii — ca să a- 
mintim numai cîteva din marile 
unități industriale unde jocul de po
pice este un bun prieten al saiaria- 
ților respectivi. ,,Cupa petrolistu
lui", „Cupa minerului", „Cupa rne-

1957 1962 1967 1972
16 000

252
21 000

380
28 100

430
30 250

507

8
9
i

27
1«

43
28

4

62
56
10

o disciplină sportivă și desfășurat 
adeseori, în locuri care n-aveau 
nimic comun cu sportul. Acum se 
joacă popice în toate cele 39 de 
județe. Fiind recreativ și — tot
odată — accesibil maselor largi de 
amatori ai exercițiului fizic, spor
tul popicelor are o mare priză atît 
în rînduri le tinerilor cit și ale 
vîrstnicilor, indiferent de profesiu
nea lor. Pentru aceștia s-au orga
nizat numeroase concursuri popu
lare. Cine a urmărit cu atenție 
succesiunea competițiilor de popice 
își amintește, desigur, de întrece
rile, devenite astăzi tradiționale, 
inițiate de animatorii acestui sport 
de la Uzinele Republica, Combina-

talurgistului", 
tineretului
U.G.S.R.", sînt competiții care au 
atras din ce în ce mai mulți con
curenți, numărul acestora ridicîn- 
du-se în prezent la aproape 100 000 
de practicanți.

De la 2 500 de sportivi legitimați, 
cîți existau în 
peste 30 000 în 
ori mal mulți 
două decenii și
de toate categoriile sint încadrați

Traian lOANiJESCU

,,Voințiadele“, 
de la sate",

1947, s-a ajuns la
1972, adică de 11 

decît în urmă cu
jumătate. Sportivi

(Continuare tn pag. a 2-a)

A

ÎN ÎNTIMPINAREA
MĂREȚULUI JUBILEU

CUPA „30 DECEMBRIE" LA JUDO
Sîmbătă și duminică, s-au desfă

șurat în Capitală întrecerile de judo 
dotate cu „CUPA 30 DECEMBRIE4, 
competiție organizată de clubul spor- 

’ ’ București. La aceste
participat 50 de eon- 
centrele 
Galați,

tiv Politehnica 
confruntări au 
curenți din 
Cluj, Craiova,

universitare
Iași, Oradea,

CONCURS DE
amiază

HALTERE
au avut loc,Sîmbătă după . . .... ___

în sala de haltere a clubului l-tapid, 
întrecerile dotate cu „Cupa 30 Decem
brie". Organizate de C.M.E.F.S. în co
laborare cu C.S. Rapid București, 
disputele s-au bucurat de participa
rea unor sportivi de Ia Energia, Di
namo, Olimpia, Steaua, Rapid. La 
încheierea concursului, câștigătorilor 
le-au fost oferite diferite diplome și 
premii.

Rezultate tehnice. Cat. 52 kg. 1. M. 
Chelcea (Rapid) — 175 kg; cat. 56 kg 
1. M. Costea (R) — 180 kg; cat. 60 kg 
1. N. Ilie (R) — 195 kg; cat. 67,5 kg 
1. N. Alecu (R) _ 127,5 kg; cat. 75 kg 
I. Gh. Gîrdea (Olimpia) — 235 kg; cat.
82.5 kg 1. P. Tudor (Dinamo) 267,5 kg; 
cat. 90 kg 1. V. Dinu (O) — 245 kg; 
cat. HO kg 1. Gh. Teleman (O) 285 kg; 
cat. 4-110 kg 1. I. Vlădăreanu (O) —
252.5 kg.

Tg. Mureș, Petroșani, Timișoara și 
București (cu două echipe).

în reuniunea din prima zi s-au 
detașat formațiile din Oradea și Ti
mișoara. Studenții orădeni, deși’ n-au 
avut concurenți la categoria semigrea, 
au reușit să iasă învingători în tata 
celor din Craiova, favoriți la primele 
locuri, ajungînd pînă în semifinală.

Duminică s-au disputat semifinalele 
și finalele, încheiate cu succesul Se
lecționatei i a centrului universitar 
București, care a cucerit „CUPA 30 
DECEMBRIE”. Locul secund a reve
nit celei de a doua echipe bucu- 
reștene. urmată de selecționatele Ti
mișoarei și Oradei.

S-au remarcat, în cele două zile de 
întreceri, Șt. Mureșan și C. Sîrbu 
(București I),

P. POPA — coresp.

George ROSNER

CROSUL FETELOR
Organizat în cinstea celei de-a 

XXV-a aniversări a Republicii, cro
sul fetelor covăsnene a întrunit la 
start aproape 300 de tinere de toate 
vîrstele și din toate colțurile județu
lui Covasna. Concursul care s-a bucu
rat de o bună organizare a fost ur
mărit cu interes de un numeros pu
blic.

Iată rezultatele pe categorii obți
nute de concurente. Copii categoria 
a H-a: 1. Szabo Zszana, copii catego
ria I: 1. Konrad Ildiko. junioare ca
tegoria a in-a: 1. Ambrus Erzsebet, 
junioare categoria a Il-a: 1. Sovan- 
ka Maria, junioare categoria I: 1. 
Maksai Ilona, senioare: i. Koloza 
Erzsebet.

Concurentelor li s-au înmînat cupe, 
plachete și diplome.

CROSUL ELEVILOR
In cadrul amplelor manifestări 

sportive organizate cu prilejul săr
bătoririi a 25 de ani de la proclama
rea Republicii, recent s-a desfășurat 
la Satu Mare competiția „Crosul ele
vilor".

pe mult, întrecerile atletice de 
aici nu s-au mai bucurat de o 
asemenea atenție, de o atît de 
bună organizare, ca această pasio
nantă dispută. Spre edificare este 
suficient să amintim că la startul în
trecerilor s-au aliniat peste 600 de 
elevi, din școlile sătmărene, mulți 
dintre ei, elevi care nu au practicat 
vreodată o disciplină sportivă. I,a 
reușita concursului a contribuit, de 
altfel, și temperatura propice desfă
șurării unor astfel de manifestări.

Pe primul loc în limitele fiecărei 
categorii s-au situat :

Fete : Clasele V-VI : Iolanda Biro 
(Șc. gen. nr. 1); clasele VII—VIII: 
Rodica Pop (Șc. gen. nr. 1); cat. 
15—16 ani : Lucia Rogna (Școala pro
fesională) ; cat. 17—19 ani : Rodica 
Mureșan (Liceul nr. 2).

Băieți : Clasele V—VI : Olimpiu 
Necșe (Șc. gen. nr. 8). clasele VII— 
Vin : loan Pichis (Liceul nr. 3); cat. 
15—16 ani : Gheorghe Varga (Liceul 
nr. 2); cat. 17—19 ani : Mihai Văleanu 
(Gr. șc. Unio).

Ștefan VIDA

ACASĂ, LA ȘCOALA POLO-uIui
De cinci ori campioni olimpici, de patru ori cîștigători ai campionatului 

continental, învingători de mai multe ori în „Trofeo d’Italia", „Cupa Hungaria" 
și „Trofeul Jadran", poloiștii maghiari sint din această lună și posesori ai Cupei 
campionilor europeni, care vine să completeze impresionanta lor panoplie cu 
trofee și medalii.

Despre valoarea și tradiția de 
care se bucură acest sport în țara 
vecină am amintit în numeroase 
rînduri. Exista realmente o școală 
a polo-ului în Ungaria, din rîndu- 
rile căreia au ieșit jucători celebri 
ca Gyarmaty, Lemheny, Markovics, 
Dbmotor, Karpaty, Konrad III sau 
Szivos, care au dat strălucire de-a 
lungul ultimelor patru decenii team- 
ului maghiar. Și cu riscul de a ne

repeta, vom sublinia că 
lo-ului din această țară 
puternica bază de mase — actual
mente există peste 5000 de jucă
tori legitimați — și că numai în 
Budapesta sînt angrenate într-un 
sistem competițional bine organizat 
78 de echipe de seniori, juniori și 
copii; De altfel, campionatul Unga
riei (prima ligă), cu cele 10 echi
pe ale sale, este cel mai puternic •

forța po- 
rezidă în

de pe întregul continent. Cel mai 
elocvent exemplu ni-1 oferă faptul 
că noua campioană europeană, 
O.Ș.C. Budapesta, întîlnind cu o 
săptămînă înaintea turneului final 
al C.C.E. pe Ferencvâros și Ujpesti 
Dozsa în ultimele sale meciuri de

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)
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ÎMPLINIRI ÎN ANII REPUBLICII LA

„CUPA PETROLUL" A

tn 1 353 de secții,afiliate la fede- 
! rația de resort, ei fiind angrenați 
în diverse concursuri, care pornesc 
de la dispute locale și se termină 
la cele de nivel republican. în ul
tima vreme sistemul competițional 
s-a cristalizat, cei mai merituoși 
sportivi calificîndu-se în competi
ții organizate anume pentru nive
lul lor de pregătire. Astfel, întrece
rile de talie republicană pe echipe 
se desfășoară sub două forme : 1. 
campionatul divizionar, cu 40 de 
formații feminine și masculine ; 2. 
campionatul de calificare, deschis 
tuturor echipelor.

Deși se joacă pe echipe, sportul 
popicelor rămîne prin excelență in
dividual și, în consecință, au loc 
anual campionatele republicane in
dividuale și pe perechi, rezervate 
seniorilor și juniorilor.

Angajați cu întreaga lor capaci
tate, viitorii performeri, alături de 
seniorii consacrați, obțin rezultate 
valoroase. 62 dintre popicarii frun
tași au fost răsplătiți cu înaltul 
titlu de maestru Și maestru emerit 
al sportului. îndrumați de cadre 
tehnice temeinic pregătite, jucă
toarele și jucătorii de performan
ță au reușit să-și cucerească un 
binemeritat prestigiu în arena mon
dială. Pentru a înțelege mai bine 
ce important salt a realizat acest 
sport în anii Republicii, vom face 
o referire la trecut.

Visul popicarilor din generația 
bunicilor noștri de a-și măsura 
forțelor cu adversarii de peste ho-

tare, a rămas multe decenii un 
simplu vis. El a devenit realitate 
de-abia în anul 1953. cînd a avut 
loc la București prima întîlnire in
ternațională, în compania echipei 
Ungariei. Contactele cu selecționate 
redutabile din străinătate s-au în
mulțit de la an la an, echipele 
noastre devenind din ce în ce mai 
de temut în arena internațională. 
Vă amintiți de bucuria și mîndria 
firească pe care le-am încercat în 
1957, atunci cînd Ion Micoroiu cîș- 
tiga la Viena primul titlu de cam
pion al lumii 7 Dar sentimentul 
tonic pe care l-am avut în 1966, 
cînd echipele noastre de băieți și 
fete, precum și dublul Petre Purje
— Constantin Rădulescu, au cuce
rit, la București, medaliile de aur ? 
De atunci seniorii noștri s-au nu
mărat în permanență printre lau- 
reații marilor competiții interna
ționale, reușind în 1970, la campio
natele mondiale găzduite în orașul 
italian Bolzano, să se situeze pe 
primul loc în clasamentul general 
pe națiuni.

Pentru a descrie traiectoria as
cendentă a comportării popicarilor 
români în cele mai prestigioase 
competiții, este de ajuns să redăm 
tabloul de onoare al medaliaților 
cu aur în campionatele lumii și 
ale Europei : Viena, 1957, C.M, — 
ION MICOROIU LA INDIVI
DUAL ; București, 1966, C.M. — 
ECHIPELE FEMININE ȘI MAS
CULINE ALE ROMÂNIEI ȘI PE
RECHEA PETRE PURJE - CON
STANTIN RADULESCU ; Linz, 
1968, C.M. — ECHIPA FEMININA 
A ROMÂNIEI ; Bolzano, 1970, C.M.
— ECHIPA FEMININA A ROMÂ
NIEI, CORNELIA PETRUȘCA LA 
INDIVIDUAL ȘI TANDEMUL 
CORNELIA PETRUȘCA - ELENA 
TRANDAFIR ; Galați, 1971, C.E. 
de junioare — ECHIPA FEMINI
NA A ROMÂNIEI ȘI ILDICO GRO- 
ZAVESCU LA INDIVIDUAL ; Split, 
1972, C M. ECHIPA FEMINțA A 
ROMÂNIEI ȘI ELENA TRANDA
FIR LA INDIVIDUAL.

Se cuvine să amintim, măcar în 
treacăt, și numele sportivilor Flo- 
rica Neguțoiu, Ana Petrescu, Cristu 
Vînătoru, Ilie Băiaș, Iosif Tismă- 
naru, Erica Arion, Tinea Balaban,

Elena Trandafir a ineîntat privirile spectatorilor precenți In sala din 
orașul iugoslav Split, unde a devenit anul acesta dublă campioană 

mondială. Iat-o in plin efort.
Vasile Măntoiu, Elena Predescu, 
Margareta Szemany, Gheorghe Si- 
livescu, Florica Lăpușan și Ioana 
Gotardh care au urcat pe podiu
mul premiaților, fiind — alături 
de colegii lor menționați — deți
nătorii celor șase medalii de ar
gint și tot atîtea de bronz cucerite 
în probele pe echipe, perechi și in
dividual la campionatele mondiale. 
Este, într-adevăr o demonstrație 
de consecvență în menținerea unui 
înalt nivel această repetată prezen
ță printre animatorii confruntări
lor supreme.

Federația română de popice o- 
cupă o poziție demnă de mențio
nat în organismul internațional. 
Astfel, secretarul general al F R.P.. 
Ladislau Szocs. face parte din pre
zidiul secției asfalt a F.I.P, iar 
Dumitru Stoica este membru în 
comisia de arbitri a forului inter
național. De asemenea, alți patru

„cavaleri ai fluierului" au primit 
ecusonul internațional. Recent Ero- 
nim Moldoveana a fost desemnat 
ca arbitru principal al C.E. de ju
niori. programat anul viitor în Ce
hoslovacia.

Se știe că țara noastră a găzduit 
în 1966 campionatele mondiale. Lu
crările congresului federației inter
naționale din anul 1969, cu partici
parea a 34 de țări, s-au ținut pe 
litoral, la Mamaia, iar ediția 1971 
a C.E. de juniori s-a desfășurat la 
Galați, România intrind astfel în 
circuitul statelor cărora li se în
credințează onoarea de a organiza 
ample manifestări internaționale.

Avem convingerea că succesele 
amintite mai sus vor fi urmate 
și de altele pentru că ele sînt le
gate. în ultimă instanță, de sub
stanța fenomenelor care determină 
evoluția atît de dinamică a socie
tății noastre socialiste.

A A
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la

DIN
Numeroase 
pistol, Dan

ARME CU AER COMPRIM AT-
O COMPETIȚIE REUȘITĂ

TOATE PUNCTELE DE VEDERE
recorduri noi la întrecerile de la Ploiești • Campionul european 
Iuga, s-a clasat pe locul VII • Tinerii țintași din Ploiești au 

cucerit trofeul

Cea de a doua întrecere de amploa
re a sezonului de iarnă la arme cu 
aer comprimat s-a disputat Ia Plo
iești, fiind dotată cu „Cupa Petrolul". 
Competiția, organizată în condiții 
foarte bune de către clubul ploieștean 
(antrenor Laiirian Cristescu), în sala 
de scrimă, cu 10 linii de tragere și 
cu o instalație simplă, dar ingenioa
să, pentru manevrarea țintelor, a fost 
onorată de prezența a peste 140 de 
sportivi din București, Focșani, Arad, 
Brașov, Bacău, Iași, Alexandria, Cluj, 
și Ploiești, întrucît „Cupa Petrolul" 
a constituit și o primă selecție pen
tru alcătuirea echipelor care vor 
concura la campionatele europene de 
sală de la începutul anului viitor, au 
concurat la Ploiești toți fruntașii a- 
cestui sport, inclusiv Dan Iuga, de
ținătorul titlului continental la pistol 
cu aer comprimat și vicecampion o- 
limpic la pistol liber. în aceste con
diții, confruntarea s-a situat la cele 
mai înalte cote. Din punct de vedere 
tehnic, concursul merită, de asemenea, 
toate laudele deoarece s-a soldat cu 
rezultate excelente, printre care și 
numeroase noi recorduri ale țării. 
Desigur, n-au lipsit surprizele, în 
fruntea lor situîndu-se poziția modes
tă ocupată la pistol de Dan Iuga, u- 
nul dintre marii favoriți. Dan Iuga 
a obținut un punctaj slab — 372 p, 
avînd înaintea lui nu mai puțin de 
trei outsideri. Explicația înfrîngerii 
lui D. Iuga ar fi aceea că el nu a 
început încă antrenamentul sistematic 
pentru sezonul de

Foarte bine s-au 
te întreceri tinerii 
Petrolul, care au

iarnă.
comportat în aces- 
țintași ai clubului 
cucerit trofeul (în 

clasamentul general au intrat numai 
formațiile de juniori și junioare de

VOLEI

Azi, la lași, PENICILINA — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
Azi, în Sala sporturilor din Iași, 

se va disputa partida restantă din 
campionatul feminin de volei, între 
echipele Penicilina și Constructo
rul București. Meciul contează 
pentru etapa a X-a a turului. în 
deschidere Universitatea Iași — 
Hapoel Ein Hamifratz.

„CUPA A 25-a ANIVERSARE A REPUBLICII" A REVENIT
Sala de atletism de la Comple

xul sportiv „23 August* a găz
duit la sfîrșitul săptămînii tre
cute, un concurs rezervat atleți.or 
juniori II și III, dotat cu trofeul 
„A 25-a aniversare a Republicii*. 
Organizat de_ comisia de speciail- 

con-
con-

tate a C.M.E.F.S. Bucureț:;, 
cursul a reunit la start 31C 
eurenți, fete șl băieți.

Urmărind întrecerile am 
semnat cîteva rezultate valoroase, 
cum ar fi de pildă noul record re
publican stabilit de Bedros Beăro- 
sian (Viitorul) la triplusalt juniori 
II cu 14,62 m. Același sportiv a 
obținut o

eon-

Același sportiv a 
bună performanță si la

CONCURS DE

săritura în lungime reușind 6,97 
m. Se impune a fi menționată și 
performanța realizată de juniorul 
II Cristian Ene de 
a obținut 1,98 m 
înălțime, ratînd de

Iată rezultatele : 
băieți 50 m plat — 
(S.S-A.) șl Aurel Lapoviță (Lie. 35) 
5,1 î 50 m garduri — Ionel Pre
descu (S.S-A.) T,3; lungime — B. 
Bedroeian (Viitorul) 6.97 | înălțime 
— Cr. Ena (S5A.) IJ»: prăjină 
— L Mtneean «LS.SJ LM : tri
plusalt — B Bec ros J.-. (Viitor—) 
14.62; grewtate — N Stoica (S.S..A ) 
14,41 ; fete — Mm plat — Vâsl

it nis In salâ

la S.S.A. care 
la săritura în 
puțin la 2,01 m. 
JUNIORI II — 
Ionel Predescu

ATLETILOR DE LA S.SJL
lica Cotorobaie (S.S A.) 6,9; înăl
țime — Cristisa Gozier .Progre
sul), IpO; lungime — Vasîhca Co 
to roba ie (S.S.A J 5^4 ; greutate — 
Domnita Nistor (C.JLS.)
JUNIORI III. băieți — 5«
— D. Ionescu (Lie. 35) 6,2; 
me — A. Oșlobeanu (Lie. Șl 
greutate — W. Vogel 
15,42 ; fete. înălțime -

m plat 
iaălți- 
IA: L:< 35) 

Mthae'.a

0 REUȘITĂ ÎNTRECERE

o săpt&mtna, sala clubu- 
din Capitală, va fi gazda

Tlmp de 
lui Steaua 
primului turneu de tenis al sezonu
lui : .Cupa a 25-a Aniversare*. Or
ganizată de federația de specialitate, 
întrecerea reunește la start 34 de ju
cători și 16 jucătoare. Dintre parv- 
clpanți menționăm numele ter.isme- 
nilor Viorel Marcu, Ovid. Sa:..?:. 
Hărădău, Popovici. Boaghe. Mureșan. 
Sotiriu. La feminin sînt favorite. O 
ordine, Manana NunweiUer, Virginia

Iz srgamatre* C-=as—s rto:- 
hjdețean C2oj n z asoezapei 

Kxrz f (Sjaaa. a f.l ioc ce* 
ce ■ V-a e— ;:e a 
eonpctitii de hritere, .Cupa 3« 
Decfbrie*. rezervată juniorilor. 
Ab participa*, atleți ăe la C.S.U. 
lăți. Steaua. C-S^M. Sibiu, AJ&A. 
Tg. Mureș, Vîitaml Cluj ți Clu- 
jana (ca 6 echipe). Iată eiștigăto- 
riî, tn ordinea categoriilor de 
grwtat» : V. Loc aci (VHL Cluj) 
125 kg (Ia juniori mic) ; M. Veres 
(Cluiana) 160 kg (j- mic) — Gh. 
Crudulici (C^XL Sibiu) 145 kg 
(j. mari); M. Stan (Steaua) 162 j 
kg — G. Pop (AS.A. Tg. Mureș)

I

S-A.) 1,45 ; greutate — 
Opescu (Metalul) 10,53. 
tul pe echipe: juniori 

II — L S^_A. 180 p, 2. C-S.S. 68 p, 
3 Lie. 35 603 P: juniori III: 1. 
S S.A. ua p, 2. Lie. 35 67,5 p, 3. 
C-S.S. 3$ p.

Tn uzma acestor rezultate, tro
feul a reventt — la ambele cate- 
gorii — juniorilor d« la Școala 
aporfivg de atlerism.

Dumitm NEGREA

DE HALTERE LA CLUJ
21S kg ; Fr. Biro (dujana) 215 kg 
— AL Popovici (Steaua) 235 kg | 
Cs. Matbe (C’jjiai) 215 kg — V. 
Floriaa (ChijartaJ 215 kg ; D. Naghi

= L: kg — V. Juhas -Clu- 
;a-a) 225 kg ; E. Goldhager
(C.S.U. Iași) 220 kg — P. Finata 
(Clujana) 180 kg ; Gh. Constantin 
(Steaua) 225 kg — M. Szabo (Clu- 
jana) 220 kg.

In afară de concurs, campionul 
țări: la categoria 110 kg., S. Her
ghelegiu a corectat recordul țării 
la stilul smuls — 137,5 kg, iar la 
totalul celor două stiluri a ridicat 
317,5 kg.

I. POCOL-coresp.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
în divizia B s-a disputat o nouă etapă 

a turului *1 n-lea. Iată rezultatele înre
gistrate :

MASCULIN : Alumina Oradea — Ex
plorări Baia Mare 3—1. Derbyui seriei a 
n-a a revenit, pe merit, gazdelor, care 
s-au dovedit mal sigure la blocaj șl tn 
linia a doua. Din păcate, trebuie să sub
liniem atitudinea nesportiva a Jucătoru
lui băimărean Enescu. (I. Ghlș* — eo- 
resp.), Silvanla Șlmleul Sllvaniel — 
C.S.U. Brașov 3—1, Ind. strmei C. Turzll
— Pedagogic Tg. Mureș 3—2, A.S.A. Si
biu — Constructorul Caransebeș 1—3, 
Politehnica Timișoara — Corvlnul Hune
doara 3—0, Petrolul Ploiești — Politehni
ca lași 3—3, Petrolistul Ctmplna — Beto
nul Săvlneștl 0—3, Electroputere Craiova
— Voința Alba lulla 3—1, C.S.U. Pitești
— C.S.M. Suceava 3—3;

FEMININ : Voința Oradea — Medicina 
Tg. Mureș 1—3, C.S. Tirgovlște — Corvl
nul Deva 2—3, C.P. București — Viitorul 
București 3—0, A.S.E. București — Dacia 
Pitești 1—3, Spartan București — Voința 
Constanța 3—0, Flacăra roșie București
— Voința Buzău 3—0, Progresul Bucu
rești — I.T. București 3—3, Voința Zalău
— voința Reghin 3—1, Politehnica Ga
lați — Universitatea Iași 2—3, Voința 
Brașov — Medicina Timișoara 3—0, Vo
ința Miercurea Cluc — Constructorul 
Arad 3—0, Drapelul roșu Sibiu — Univer
sitatea Craiova 1—3.

CORESPONDENȚI : Șt. Giurgiu, I. lo- 
nescu, P. Arcan, V. Albu, V. Popovici, 
Al. Momete, M. Avanu, M. Bonțoiu, Gh. 
Arsenie, C. Gruia, Z. Morvai.

DEZBATEREA PRI\IXD AMPLITLDIXEA SI EFICIEXȚA REZERVORLLLI DE PERFORMERI AL ATLETISMULUI ROMÂNESC

SA ACORDAM ȘCOLII UN SPRIJIN PE MĂSURĂ ROLULUI El DE IZVOR AL PERFORMANȚEI
...este de părere prof. VLADIMIR SIMIONESCU, inspector generol m direcția «Juntei fizice și sportului din M.E.I.

întrebările anchetei sint : t
î. Producția din acest an a Scolii sportive de atletism— 26 de atleți sclicitați la marile cluburi — este suficientă ?
2. Care trebuie să fie aria de selecție ?
3. Reprezintă actualul sistem de

muncii lor I
normare a activității profesorilor in domeniul perfonranței un etalon real al

o mai 
școlile

trofeul
la cele două probe, pușcă și pistol). 
Merită să mai fie remarcați concu- 
renții de la Steaua, Dinamo, U. T. 
Arad, Metalul București, realizatori 
ai unor noi și valoroase recorduri.

IATĂ REZULTATELE — pistol cu 
aer comprimat 40 focuri : seniori 1. 
G. Maghiar (Dinamo) 381 p, 2. I. 
Pieptea (Dinamo) 381 p, 3. T. Mihai 
(Steaua) 378 p, 4. M. Roșea (Dinamo) 
378 p, 5. Al. Gered (Steaua) 376 p, 
6. L. Giușcă (I.E.F.S.) 374 p, 7. D. 
Iuga (Dinamo) 372 p. Pe echipe : 1. 
Dinamo 1512 p — nou record național 
(v. r. 1509), 2. Steaua 1476 p, 3.
I.E.F.S. 1464 p. Senioare : 1. Amșoara 
Matei (Dinamo) 379 p, 2. Ana Buțu 
(Olimpia Buc.) 366 p, 3. Liliana Io- 
nescu (Olimpia) 352 p. Pe echipe : 1. 
U. T. Arad 1045 p, 2. Dinamo 1041 p. 
Juniori :
- P - -377 p), 2. I. Andrei (Metrom Brașov) 

p, 3.

arna este, de fapt, 
imperiul schiului, al 
bobului și patinaju
lui. al bucuriei să- 
niușului. Este sezo
nul pregătirilor in

tense. Se clădeso bazele 
performanțelor în „baloa
nele" de oxigen de la Pia
tra Arsă Șl de pe alte creste 
de munte, se cară... hal
tere, se fac antrenamente 
de gimnastică, se aleargă 
mult, foarte mult. Totul 
pentru ca la vară mușchii 
să fie sprinteni, să nu o- 
bosească. Așa este iarna. 

Dar nu întotdeauna. 
Uneori, iarna, reflectorul 
atenției opiniei publice _se 
mută spre un sport fără 
„pașaport alb". Au L~-— . ----fOSt
iernj ale tenisului de ma-

............. au
„tre

378

365
Pe 
P-

1. L. Stan (Metalul Buc.) 
nou record național (v. r.

A. Cristea (Dinamo) 364 p. 
echipe : 1. Metalul București 1094 

r. — nou record național (v. r. 1087), 
2. Dinamo 1070, p, 3. Brașov 1061 p. 
Junioare : 1. Silvia Bujdei (U.T.A.)
366 p — nou record național (v. r. 
356), 2. Silvia Raț (Metalul Buc.)
351 p„ 3. Maria Haba (Metrom Bra
șov) 349 p. Pe echipe : 1. U. T. Arad 
1045 p. J » r><—•---
1041 p. 
focuri
1. P.
Stoian 
dă 96 
(u. d. 
380 p,

(record stabilit), 2. Dinamo 
Pușcă cu aer comprimat 40 

poziția în picioare : seniori ; 
Sandor (Steaua) 382 p„ 2. L. 
(Dinamo) 381 p. (ultima deca- 

p), 3. M. Marin (Metalul) 381 p 
94 p), 4. I. Codreanu (Steaua) 
5. Gh. Vasilescu (Olimpia) 379 

p, fi'. Șt. Caban (Dinamo) 378 p. Pe 
echipe : 1. Steaua 1502 p — nou
record național (v. r. 1490), 2. Dinamo 
1491 p, 3. Metalul 1119 p. Senioare :
1. Veronica Stroe (Dinamo) 379 p,
2. Mariana Feojlot (Dinamo) 372 p,
3. Edda Baia (I.E.F.S.) 367 p, 4. Ma
rina Vasiliu-Tomescu (Dinamo) 366 p,
5. Ioana Șerbânescu (Dinamo) 363 p,
6. Ana Goreti (Olimpia) 360 p.

Juniori : 1. V. Stancu (Petrolul
Ploiești) 372 p, (u. d. 92), 2. Gh. Bar
bu (I.E.F.S.) 372 p (u. d. 90), 3. S. 
Cucu (Dinamo) 368 p. Pe echipe : 1. 
Petrolul Ploiești 1092 p, 2. Dinamo 
1072 p, 3. Medicina Iași II 1057 p. Ju
nioare : 1. Vasilica Manea (Unirea
Focșani) 372 p, 2. Dumitra Matei (Di
namo) 365 p, 3. Angela Tudorică (Di
namo) 364 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
1092 p — nou record național (v. r. 
1091), 2. Unirea Focșani 1086 p, 3. 
Letea Bacău 952 p.

Clasament general (alcătuit pe baza 
rezultatelor obținute de către juniori, 
la ambele probe, 
Petrolul Ploiești 
București 1072 p, 
1057 p, 4. Brașov 
Iași I 1034 p.

Despre întrecerile „Cupei Petrolul" 
prof. Gavrilă Barani, secretarul gene
ral al F.R.T. a avut cuvinte de lau
dă : „Clubul ploieștean a reușit să 
organizeze un concurs de amploare 
in condiții excelente, dînd din nou 
dovadă că se ocupă îndeaproape de 
secția sa de tir. Avem în proiect or
ganizarea mai multor competiții mari 
la Ploiești, Ia sfîrșitul acestei săptă- 
mini, de pildă o întrecere de selecție, 
iar Ia începutul anului 1973 „Cupa 
Primăverii". Viitoarele întreceri de 
tir vor fi organizate în sala mare de 
jocuri a clubului, la 25 de linii de 
tragere".

să, ale handbalului, 
fost ierni cînd am 
murat" pentru polo. Acum, 
iama va fi a baschetba
liștilor...

Au suportat, de-a lun
gul anilor, multe ironii 
băieții aceștia. Chiar atunci 
cînd reușeau vreun re
zultat, specialiștii dădeau 
din cap a neîncredere. Se 
amintea mereu, 
refren, strălucirea 
rației lui Folbert, Fodor, 
Răducanu. Nedef. 
nu mai era ca pe 
lor... Nici fenta, nici dri
blingul. nici eleganța arun
cării la coș. Nimic. ț 
Băieții suportau totul cu 
stoicism. își pregăteau în 
taină „răzbunarea". Noua 
generație — cea a lui No
vac, Tarău, Diaconescu,

ca un 
gene-

Nimic 
vremea

■

băieți și fete) : 1. 
1092 p, 2. Dinamo 
3. Medicina Iași II 
1052 p, 5. Medicina

Toma RABȘAN

B.ASCHE.Ț '
In divizia b

IARNA
BASCHET

BALIȘTILOR

Ultimul Invitat la dezbaterea Ini
țiată de ziarul nostru pe tema efici
enței și amplitudinii rezervorului de 
performeri ai atletismului românea: 
este tov. VLADIMIR SIMIONESCU, 
inspector general în cadrul direcției 
educației fizice și sportului din Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
președintele comisiei de juniori din 
cadrul F.R.A., membru In biroul fe
deral.

1. Fără îndoială, producția din a- 
cest an a Școlii sportive de atletism, 
ca de altfel a întregii rețele de uni
tăți școlare cu profil, — aproximativ 
150 de tineri sportivi transferați la 
cluburi —, nu satisface decît In par
te cerințele dezvoltării atletismului 
de performanță. Este, pe de-o par
te, o vină a profesorilor-specialiști 
care activează în acest sector. Dar, 
In același timp, trebuie neapărat să 
subliniem și un alt aspect, care a 
constituit o frînă serioasă în sporirea 
randamentului unităților școlare. Toa
tă lumea recunoaște că școala este, 
de fapt, singurul izvor al atletismului 
de performanță, deoarece toți spor
tivii au trecut prin școală, făcînd aici 
primii pași în sport. Dar, daca acest 
lucru este unanim recunoscut, nu se 
poate afirma totodată că există și o 
preocupare corespunzătoare față de 
școală a tuturor factorilor interesați. 
S-a făcut prea puțin de către toți a- 
cești factori care recunosc rolul școlii 
Și ar putea-o ajuta în mărirea ran-

"or

atletismului

damentulul. In valorificarea mal efi
cientă a acestui nesecat izvor. Pentru 
ca unitățile școlare să uoa:ă face față 
cerințelor dezvoltării aUetismuIui 
nostru la un nivel internațional, ele 
trebuie ajutate. Ș: nu neapărat cu 
bani. Nu este nevoie de o sporire a 
investițiilor ci de găsirea
forme de dirijare a acestor bani ii 
sectorul școlii.

Rețeaua unităților atletismului șcc 
Iar cuprinde cam 10 000 de sportiv 
Acest număr, mic Intr-adevăr, repre 
zintă, totuși, 80 la sută din număra 
total de atleți din scriptele federa 
ției. Este firesc, deci, să pretinder 
profesorilor de specialitate aii 
țile școlare de profil rezultate 
bur.e. Pe linia Ministeru 
și învățămîntului vom fi 
cu cei care 
trebuie. Este 
să oferim — 
tâm rezultate 
de lucru. Nu 
primul rind, deși sint necesare si 
nici de echipament prea grozav sau 
de sume mari de bani 'Ste vorba. 
Ce rezultate să cerem însă unui pro
fesor care nu are — în multe părți... 
— acces pe stadion sau este prog-a- 
mat de către cei ce administrează 
respectiva bază sportivă la ore cînd 
poate veni doar el singur ? Nu tn 
puține locuri, atleții și profesorii lor 
nu au acces la instalațiile sanitare a- 
nexe (vestiare, dușuri etc.). Cum a-

mai
Educației 

iai drastici 
nu-și fac datoria cum 
Insă la fel de normal 
celor de Ia care aștep- 
— condiții cît mai bur.e 
de săli avem nevoie in 

e'.e.

tragem, atunci, copii la atletism ? Cum 
asigurăm o pregătire științifică, cu 
recuperare după efort etc. ? Aceste 
probleme pot părea mărunte dar nu 
este așa. Repet, sprijinul acordat șco
lii. unltățhor sportive școlare de pro
fil, trebuie să fie la nivelul recu
noașterii rolului acestora în propă
șirea atletismului nostru.

2. Aria de selecție este, teoretic, 
nelimitată. Nici o școală generală, 
nici un liceu nu sînt închise selec
ției. Trebuie să remarcăm însă că 
posibilitățile de selecție sint mai res- 
trir.se decît în alte ramuri sportive. 
Audiența atletismului in rîndul ele
vilor și chiar a profesorilor de edu
cație fizică este mai redusă decît a 
jocurilor sportive, de exemplu. Toc
mai din cauza acestei greutăți pro
blema selecției, problemă cheie a ac
tivității lor, ar trebui privită și tra
tată cu mai multă atenție de cei care 
activează in școlile cu profil. Meto- 
doiogia procesului de selecție este 
îr.că rudimentară, din această cauză 
se înregistrează pierderi de virtuali 
atleți chiar la selecție. Procesul se
lecției nu poate fi eficient decît dacă 
este făcut continuu și organizat.

Cred că școlile sportive nu s-au 
făcut îndeajuns cunoscute în școlile 
de bază. Este necesară o mai bună 
popularizare a unităților școlare atle
tice de performanță și acest lucru îl 
pot face cel mai bine chiar specialiș
tii acestor unități. Dar, pentru aceas-

ta, ei trebuie să cheltuiască 
mare parte din timpul lor în 
de bază.

Dacă vom reuși să eliminăm 
ficialitatea multora din acțiunile de 
selecție, întreg procesul de pregătire 
care urmează va porni de pe baze 
mai solide, avînd, desigur, și alte 
orizonturi.

3. La începutul activității în șco
lile sportive un profesor lucrează cu 
trei grupe a cîte 20 de elevi. Cred că 
acest număr este suficient. Pe măsu
ra creșterii valorii elevilor-atleți, pro
fesorul este obligat să aibă numai 
două grupe : una de performanță, cu- 
prihzînd 5—8 
avansați (sau 
fectiv normal

Consider eă 
mare este principalul vinovat în creș-

super-

sportivi și o aita de 
de începători) cu un e- 
de 20 de atleți.
nu acest sistem de nor-

terea lentă a performanțelor în șco
lile sportive, ci balastul prea mare 
de elevi fără aptitudini deosebite, e- 
vidente, menținuți pentru a întregi 
efectivul grupei. Acest balast limi
tează, implicit, activitatea care tre
buie depusă cu cel capabili de per
formanță. Or, atenția principală tre
buie acordată tocmai acestora. Ei vor 
fi solicitați la încheierea școlii de 
cluburile de performanță, ei pot asi
gura ridicarea atletismului nostru la 
nivelul actualelor cerințe. Comodita
tea, lipsa de curaj în sporirea volu
mului șl a Intensității antrenamente
lor sînt alte cauze ale progresului lent 
la acest nivel. înainte de a revizui 
sistemul de normare a activității pro
fesorilor din școlile sportive este ne
cesar, cred, să schimbăm mentalita
tea multora dintre eL

In etapa a IV-a, penultima, a turului 
secund al diviziei B, au tost înregistrate 
următoarele rezultate :

MASCULIN : Constructorul Arad — 
Olimpia Sibiu 74—66 (45—38), Voința Za
lău — Medicina Tg. Mureș 70—62 (36—42), 
Mureșul Tg. Mureș — Crișul Oradea 
84—68 (34—25), Voința Timișoara — Ști
ința Mediaș 100—45 (49—28), Universitatea 
Craiova — C.S.M. Reșița 82—44 (36—23), 
Universitatea București — Știința Ploiești 
65—56 (32—21), PTT — CSU Pitești 62—49 
(24—30); FEMININ : Olimpia București 
— Universitatea București 59—41 (30—15). 
Tinerele Jucătoare de la Olimpia s-au 
distanțat din primele minute, datorită 
acțiunilor rapide și precise. Principalele 
realizatoare : Tomescu 21, Bîră 15 pen
tru Olimpia, respectiv Bălan 12, Dumi- 
tran 10. Aceasta a fost a nouă victorie 
consecutivă a formației pregătită de 
prof. Gh. Lăzărescu, Arhitectura _  Pro
gresul București 67—46 (36—27). supe
rioritatea sub panouri și contraatacurile 
au decis victoria studentelor. Cele mai 
multe puncte : Costăchescu 28, Vasilescu 
11 pentru învingătoare, respectiv Mihăl- 
lescu 10, Anmacof 9. (C. HAREA — co- 
resp.), IEFS II — PTT 56—41 (32—17),
Confecția Dorohoi — Sănătatea Ploiești 
48—43 (21—27), Voința Oradea — Univer
sitatea n Cluj 51—50 (18—26), I.P. Tg. 
Mureș — Știința Si. Gheorghe 73—49 
(31—23), Metalul Salonta ~ '
rul Arad 111—21 (41—7), 
Craiova — Rapid 
Universitatea lași 
(30—11), Tomistex 
ția Focșani 75—28

■ Constructo- 
Universitatea 

Deva 76—62 (29—26),
— I.P. Galați 62—27 
Constanța — coniee- 
(54—19).

Popa — deși se înclină cu 
respect în fața înaintași
lor. nu se împacă cu a- 
oeastă postură de oameni 
aflati dincolo de conul de 
lumină al admirației, de 
generație lipsită de pers- 
pectivă. împreună cu plu
tonul numeros al tehni
cienilor de elită (poate că 
numai handbalul se mai 
bucură de atîția veritabili 
specialiști), băieții s-au 
pregătit minuțios. au ur
cat încet dar sigur — 
treptele ierarhiei valorice 
ți au ajung să
deaacă acea valoare ce 
poate fi exprimată în re
zultate competitive pe plan 
european. Mai întll, ju
niorii au cîțtigat campio
natul balcanic, apoi, te
tele «-au relansat în cursa 
spre fruntea clasamentu
lui european (locul V la 
C.E.), pentru ca în ultime
le zile să asistăm la o du
blă reușită — de mare ți
nută — a echipelor de 
club Dinamo și Steaua. An
gajate în Cupa campioni
lor europeni și, respectiv. 
Cupa cupelor, cele două 
reprezentante al basche
tului 
truns 
acolo 
Ignis 
drid,
Simmenthal...

Vom avea 
baschetbaliștilor. Vom ve
dea între 8 ianuarie și 15 
februarie toată elita bas
chetului european. Vom 
asista la o luptă titanică 
pentru străpungerea aces
tei redute a aristocrației 
baschetului și, pentru tot 
ce vom vedea, trebuie să 
le mulțumim încă de pe 
acum lui Dan Niculescu 
și Vasile Popescu, lui No
vac și 
lor ce 
lor și 
ea să 
mamentul 
care orice pas se face cu 
prețul efortului unui dece
niu.

Să ne scoatem, așadar, 
șubele șj să ne 
pentru această 
baschetbaliștilor !

dobîn-

românesc au nă- 
în zona 

unde au
Varese,

T.S.K.A.

giganților, 
acces doar 
Real Ma- 

Moscova,

o iarnă a

Tarău. tuturor ce- 
au crezut în steaua 
au luptat pentru ca 
strălucească pe fir- 

unui sport în

pregătim 
iarnă

s au Încheiat

ÎNTRECERILE TURNEULUI FINAL
(Vrmare din pag. I) DINAMO BRASOV — SURPRIZA TUR

NEULUI

(Urmare din pag. 1)

PUBLICUL CERE GALE MAI

lucru pe junii Alexandru Turei, Dinu 
Condurat sau Simion Cuțov, lauteați 
ai ultimului campionat european de 
tineret, iar acum candidați la gloria 
națională In rîndurile 
Prestațiile lor ne-au adus 
adesea de predecesori celebri 

poate decît 
că România 
excelenți.
în prima i 
a pornit i

seniorilor, 
vmlnte 
de ai 
să le 

a avut
lor, eeea ce nu 
față cinste, știind 
pleiade de boxeri

C'înd. mai ales 
Alexandru Turei _ .
sale de lovituri la corp șl 
mintea multora s-a născut 
Mircea Dobrescu, ca un prototip pe 
care de multă vreme boxerii rimâni 
de categorie mică au uitat — spre 
dezavantajul lor — să-l mai imite. 
Ceea ce nu înseamnă însă că tinărul 
clujean nu mai are nimic de învă
țat. Arbitrul în ring Constantin Chi- 
riae l-a avertizat de cîteva ori și 
pînă la urmă a șl dictat un avertis
ment (cu scădere de punct) pentru 
eă Turei s-a obișnuit să lovească

repriză, 
rafalele 
cap. In 
numele

ținîrd mănușa deschisă (ceea ce re
gulamentul interzice), crezînd instinc
tiv că palma întinsă îi aduce un 
spor de alonjă în lovituri, dar uitînd 
(în afara neregularității loviturii) că 
astfel scade mult eficacitatea lovitu
rii 1 Pe moment, pe Turei l-a necă
jit tare intervenția arbitrului, dar 
— meditînd ulterior — el va ajunge 
la concluzia că este mai bine să fie 
dăscălit cu asemenea prilejuri decît 
în vreun meci internațional.

Ea Simion Cuțov ne-a plăcut ma
niera sa de a boxa In forță, eu o 
inepuizabilă vitalitate, măcinlndu-și 
adversarul. Dar pe prlslea familiei 
pugilistice Cuțov îl pîndesc cîteva 
primejdii ce nu trebuie Ignorate în 
tendința de a-și valorifica vigoarea 
și tăria pumnilor, Simion — ehtar 
in această perioadă în care (să nu 
uităm!) este încă un începător în 
atena marilor meciuri — neglijează 
mijloacele de apărare, bazîndu-se 
dear pe superioritatea spiritului său 
permanent ofensiv. De aici și oare
care dezordine în acți’Jni Ar fi pă
cat ca lecția aceasta s-o învețe abia

dintre cunoscutul luptător Petre Co- 
man și Emilian Cristian La capă
tul acestuia, Coman — clasat pe lo
cul 6 la Olimpiadă — a lost nevoit 
să se mulțumească cu un draw. Tot 
cu un rezultat de egalitate a luat 
sfîrșit și meciul de la cat. pană, Ni- 
colae Cristea — Gheorghe Dobrânel.

în reuniunea de ieri dimineață. 
Steaua a dispus la scor a'.ît de Du
nărea Galați (21—7) cît și de Pro
gresul.

MULTE I
la ziua în care va da peste un ad
versar tehnicește bine pregătit, pen
tru că atunci căința va li și amară 
și prea tîrzie. Msi ales că. de pe 
acum, Simion Cuțov manifestă oare- 
cari semne de îngîmfare pe care nu 
le justifică palmaresul său abia in
cipient.

Concomitent cu ceilalți doi, Dinu 
Condurat șl-a vădit calitățile Invln- 
gind pe campionul țârii la categoria 
cocoș. A face față temperamentului 
vulcanic al lui Mircea Toni este în 
sine o performanță. Dar mi-te să fii 
numărat și să relei lupta cu și mai 
mult curaj — iată ce-i onorează pe 
băcăuan. Exploatîndu-șl foarte bine 
alonja, dar mai ales fiind foarte re
ceptiv la recomandările tactice, Con- 
durat a îneîntat publicul și a bine
meritat ovațiile.

Asemenea considerații — și încă 
nu am spus nimic despre ceilalți 
protagoniști ai galei i Constantin Gru- 
iescu, Gabriel Pomctcu, Petre Ganca, 
Alexandru Popa, Gheorghe Ciochină, 
Sandu Tirilă, care au ridicat valoric 
nivelul general al reuniunii — ne

îndreptățesc să credem că în dubla 
partidă cu Polonia (din nefericire 
amînată) boxul românesc s-ar fi pu
tut prezenta foarte bine. Am nădăj
duit 
neze 
mul 
din

cu echipele polo, 
reprograma în 
anului 1973. 
de presă cje ieri 

reiese că federația poloneză a 
glijat să prevadă această eventuali
tate, preferind întîlniri în R.F.G., 
Olanda și Turcia.

că meciurile 
s-ar fi putut 
trimestru al 
comunicatul

pri- 
dar
ne-

Printre echipele care au promo
vai anul acesta în divizie. A s-a nu
mărat și formația clubului brașovean. 
Dinamo. Concurtnd cu detseoiiă te. 
nacitate în turul si In returul cam
pionatului. această echipă (pregăti
tă de antrenorul Ion Bâtrinu) a reu
șit să obțină participarea la turneul 
final al celor mai valoroase forma
ții din țară. Depășind viate așteptă
rile. echipa brașoveană a cucerit, la 
acest turneu final, mult rîvnitul loc 
II. deținut mulți ani de cealaltă for
mație brașoveană. După medul eu 
Steaua, tot în prima z', a obținut 
victorii clare în partidele eu C.S. 
Satu Mare și Progresul în reuniunea 
de ieri dimineață Dinamo $i-a con
firmat succesele din alun, întrecînd 
în meciul derby pe Steagul roșu 
(22—20) și anoi pe Dunărea <24 5—7,5). 
Meciul cu Steagul cosu a fost, într- 
adevăr. pe măsura unul derby Re
zultatul final a stat sub semnul în
trebării pînâ la ultimul sunet de 
gong și dacă „greul* Titus Don de 
la Steagul roșu nu s-ar fi accidentat 
în meciul cu Ion Marton, asistam la 
un alt rezultat.

STEAGUL ROȘU A PIERDUT LOCUL II
IN MECIUL CU DINAMO... BRAȘOV l

AZI, REUNIUNE

LA PROGRESUL
Astăzi după-amiază, în sala Pro

gresul din Capitală, se va desfă- 
șuia meciul internațional de box 
dmtre echipele cluburilor Progre
sul și Csepel Budapesta. Gal’ va 
începe la ora 18-

Cunoscuta echipă brașoveană Stea
gul roșu, cu vechi state de activitate 
în divizia A, fruntașă In clasamentele 
campionatelor, și-a apărut șansele cu 
succes pînă la meciul de feri, penul
timul, cu noua promovată Dinamo, 
tot din Brașov, în fața căreia a cedat 
la o diferență de numai două puncte, 
dar suficient pentru a pierde locul 
secund. Partida următoare, cu for
mația din Satu Mare, deși a cîști- 
gat-o cu un scor sever (24,5—7,5) nu

Hristache

Rezultatele au fost transmise de co
respondenții G. Tamaș, D. Dlaconescu, 
N. Drăgănoiu, Gh. Cotrău, S. Albu, Em. 
Suranyi, S. Lamfit, C. Crețu, V. Popo- 
vlcl, F. Simion, N. Bonțoiu. NAUM

Un atac specific de lupte libere declanșat 
in meciul cu Teodor Balaș (Steagul 

revenit lui Balaș (dreapta)
i-a mai putut permite decît 
mențină al treilea loc.

să-ș!

roșu).
de Ion Lup (Dinamo Brașov) 
tn final victoria la puncte a 

Fotoi Vasile BAGEAC
Mare au pierdut detașat.

DUNAREA, 
TU MARE

PROGRESUL SI C.
— ÎN EVIDENTA 

RIORITATE

S. SA- 
INFE-

Ne așteptam, după cele două fru
moase victorii pe care le-a obținut 
in prima zi, ca formația de pe malul 
Dunării, să fie greu de depășit și în 
partidele de ieri. Dar cînd s-au în- 
tîlnit cu Dinamo și cu Steaua, gălă- 
țenii au fost în evidentă inferiorita
te. Totuși, locul 4 ocupat de echipa 
Dunărea este meritoriu.

Alte rezultate se așteptau și de la 
Progresul, care evolua în propria-i 
sală, și de la C.S. Satu Mare, for
mație din care fac parte cîțiva lup
tători cunoscuți, ca Atila Balogh și 
Gheorghe Stan. în meciurile de ieri, 
însă, atît formația clubului Progre
sul cît și cea a Clubului sportiv din

Satu . _ __ .
După cum ne arată și clasamen

tul final, Progresul a obținut o sin
gură victorie — si aceea în fața e- 
chipei din Satu Mare (18,5—13,5) — 
iar sătmărenii n-au realizat nici mă
car un rezultat de egalitate.

_în încheiere, trebuie să mențio
năm că s-a asigurat o bună organi
zare și _ competiției de lupte libere 

1 conduse corectiar partidele au fost ______ _____
de arbitrii Valentin Bați (Timișoa
ra), Gheorghe Conciu ’ 
ghe Marton (Cluj), 
Alexandru Ruszi, 1 
(București) și alții.

i (Galați), 
Marin 

Valentin
Gheor- 
Cristea,

Perju

CLASAMENT FINAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steaua
Dinamo Brașov 
Steagul roșu Bv. 
Dunărea Galați 
Progresul Buc. 
C.S. Satu Mare

5
5
5
.5
5
a

3
4
3
2
1
0

0 
o 
o 
o 
o 
o

o
1
2
3
4
5

/

trir.se
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RETROSPECTIVĂ DIVIZIONARĂ A

REFLECTOR PE CLASAMENTUL TURULUI
Orice clasament indică, firește, 

întotdeauna o anumită ierarhie în 
raport cu evoluția echipelor la un 
moment dat. Dar, un clasament la 
sfîrșit de sezon fotbalistic, la capă
tul a XV etape (sau, dacă vreți, 
după aproape 11 000 de minute de 
joc), spune oricum ceva mai mult 
decît ne-ar îndemna poate aparen
tele la simpla lectură a unei înși
ruiri de echipe, eșalonate de la 
prima pînă la ultima treaptă de... 
încadrare.

De aici și intenția noastră de a 
pătrunde puțin în intimitatea unei 
astfel de eșalonări, încercînd a 
prinde în raza reflectorului de ana
liză Și a enunța succint, în cinci 
puncte, aspectele cele mai caracte
ristice ale întrecerii primelor 16 
formații ale țării, acum, la jumăta
tea drumului lor competițional.

1. Nota de echilibru, în ansamblu, 
apare ca dominantă. Afirmația se 
bazează, mai întîi, pe concentrarea, 
în limitele unei diferențe de numai 
tny puncte, a unui grup masiv de 
nu mai puțin șapte echipe, avînd 
drept „cap de coloană" pe Steaua 
și, la „flancul stîng", pe Sport club 
Bacău. Urmează, în continuare, o 
a doua mare grupare de forțe, cu- 
prinzînd alte opt formații, înșirate 
de la locul VIII (Rapid) la locul 
XV (C.S.M. Reșița), pe aceeași dis
tanță, ușor recuperabilă, de trei 
puncte. La nivelul inferior al cla
samentului, o singură prezență, a- 
ceea a Sportului studențesc, izolată 
pentru moment de restul plutonu
lui divizionar, nu însă lipsită de 
șansa, teoretic cel puțin, de a re
face terenul pierdut și de a supra
viețui, totuși, în „înalta societate" 
a fotbalului nostru. Performanța 
reușită de C.F.R. Cluj, 
cu un punct mai puțin 
cît au acum studenții 
nu ni se pare greu de imitat și im
posibil de reeditat.

2. Duelul Steaua — Dinamo, din 
nou în prim-planul luptei pentru 
titlul de campioană! Revenite, după 
o absență puțin 
precedentul campionat, în primele 
rînduri ale disputei competiționale, 
cele două puternice cluburi bucu-

PE CARE
Însuti i“

„VACANTA? UN MECI 
ÎL SUSȚII CU TINE

ne spune antrenorul ILIE OANĂ

A t

are

.5

ță

tă la maximum. îmi pare foarte rău 
că la noi, la club, nu există o masă 
de biliard sau două. Am văzut în stră
inătate cit de mult se practică acest 
sport (de ce n-ar fi sport ?) și cite 
probleme de tehnică și de tactică ri
dică. Biliardul ar fi și un excelent 
mijloc de atragere a fotbaliștilor, 
pentru că, orice am spune, spiritul 
de echipă depinde și de timpul pe 
care îl petreci împreună.

Există păreri controversate în le
gătură cu rolul mini-fotbalului. Eu 
sînt net pentru mini-fotbal. Totul e 
să creem condițiile necesare. In fond, 
arsenalul tehnic nesfîrșit al fotbalu
lui are oricînd nevoie de un element 
în plus, învățat chiar și-ntr-un joc 
auxiliar.

Peste toate aceste considerente, mă 
gîndesc la faptul că vacanța trebuie 
să aducă la primul antrenament un 
fotbalist într-o stare psiho-fizică a- 
decvată declanșării unui efort ime
diat. Iată de ce, vacanța, care pre
supune, prin definiție, o renunțare la 
program, trebuie să se bucure de pro
gramul interior al jucătorului.

Cit privește noaptea de Revelion, 
cred că ea este singura noapte asupra 
căreia fotbalistul are drepturi depline”.

Petrolului,
Stat set împotriva părerilor că va- 
carrța trebuie să fie o odihnă totală. 
Cel care a spas că te odihnești mai 
biae dapă o muncă practicînd o alt
fel de muncă, a avut foarte multă 
dreptate. Bineînțeles că destinderea 
este a coadiție sine qua non. O scurtă 
excursie, la munte, cu familia, citeva 
raitoriri cu săniuța împreună cu co- 
? sint un adexărat balasm pentru 
oboseala cerebrală a jucătorului de 
fotbal.

La noi. Ia Petrolul, constat cu mul
tă plăcere că fotbaliștii vin in sala 
d* sport chiar in aceste zile de va
canță. Se organizează, pe nepusă 
masă. tot soiul de întreceri, care au 
la bază, tot balonul. La noi se des
fășoară adevărate campionate de te
nis cu piciorul. In ultimul timp, ju- 
cătorii sîr.t foarte atrași de tenisul 

. Năstase și Tiriac. Mie îmi place 
f arte mult treaba asta, pentru că 
ideile pe care le presupune tenisul 

mult și gîndirea fotbalistică. In 
fond, fenta și contre-pied-ul, sînt ar
mele tuturor sportivilor.

Această atracție a fotbaliștilor spre 
jocurile ajutătoare, trebuie valorifica-
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reștene anunță, încă de pe acum, 
un retur pasionant și o luptă strin- 
să în partea superioară a clasa
mentului. Deocamdată „tricoul gal
ben" îl deține Steaua, dar Dinamo 
— la un punct de lider — nu are 
mai puțin neșanse decît marea sa 
rivală de a încheia victorioasă în
trecerea. Un cuvînt greu de spus 
în bătălia pentru întîietate vor a- 
vea, probabil, și Universitatea Cra
iova, Petrolul și Rapid, echipe cu 
un număr mic de înfrîngeri și po- 
tențe colective remarcabile.

3. Absența din prima jumătate a 
clasamentului a formațiilor aflate 
pe podiumul laureaților Ia sfirșitul 
campionatului trecut. F. C. Argeș și 
U.T.A., Universitatea Cluj și A.S.A. 
sînt înșirate acum pe distanța unu: 
singur punct, de la locul IX (U.T.A.) 
la XIV (Universitatea Cluj). Ia:ă 
o situație care exprimă, desigur, 
capacitatea redusă a unora dintre 
echipele noastre de a face față. în 
același timp, obligațiilor competi- 
ționale interne și celor de repre
zentare a fotbalului nostru pe plan 
internațional. Poziția lor actuală în 
clasament — evident, sub nivelul 
posibilităților reale ale jucătorilor 
de care
aceea a 
care a 
nară în

4. Marile 
toamne se numesc : Jiul, 
și C.F.R. Cluj, toate trei scăpate, ca 
prin minune, de la retrogradare, la 
sfirșitul campionatului trecut Cla
sate acum pe locurile III, IV și res
pectiv VI, cu loturi de jucători fără 
nume, dar cu o mare regularitate 
în comportare, cele trei echipe — 
out-sider au păstrat, se pare, avir.- 
tul cu care au încheiat returul, în 
vara acestui an, menținîndu-se. rl 
cu concursul unor factori de con
junctură, pe o linie ascendentă, ce 
le-a adus în preajma zonei 
cizie a liderului.

5. Eficacitatea in ușor 
Semnalăm, numai, fără a 
cauzele, faptul că în prima jumă
tate a acestui campionat s-au în
scris 285 de goluri (în medie 2.4 de 
meci), față de cele 294 die perroa-
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se vor p jr-A de țj^a... ^e>
legătură ca „ce t1 5 i aoa
măs-jr.le v - oe

IONESCJ

clasamentul rjsuLW 177273

1. Steaua 15 1 4 3 27—13 2t
2. D -c—*e 75 4 3 4 23—15 77
L Ful 15 1 2 5 22—-» 1*
4. Petrs .X • S 7 4 4 T4—11 ia
s. Unri Cn»o»c 15 5 7 3 23—t» 17

CF.L Goi 15 4 5 4 14—14 «7
7. S. G &«•. 15 7 3 5 19—1* T7
t. Rap^s 15 5 5 « 15—11 15
9. U.TJL 15 4 4 5 17— T? 14

10. SteayJ 15 5 3 7 IA—11 u
11. F.C A-^4 15 5 3 7 21—17 f3
12. AS A-<r.c 15 4 1 s îi—a 13
11 FurW 15 5 3 7 ♦— U 13
14. .ir o 15 5 3 7 15—27 13
11 CS.M 15 3 4 4 •3—a U
14. 15 2 4 9 14—31 •
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re-
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MECI AMICAL UNIREA FOCȘANI — S. C. BACĂU 3-4 (2-2)
Divizionara A Sport Club Bacău 

a susținut duminică la Focșani un 
meci amical în compania formației 
locale Unirea, care activează în 
divizia C. La capătul unui joc fru
mos, desfășurat în prezența a 4000 
de spectatori, băcăuanii au cîștigat

regres, 
anal, za

motivată în

de de-

A_ ■ «flratnd

turae:

comenta-

EFICACITATEA ÎN SCĂDERE

st chiar de

ce
se

ORICARE AR FI REGULILE JOCULUI,
NORMELE ETICII TREBUIE SA PRIMEZE-

Interlocutor: Constantin TEAȘCĂ

anul trecut, 
la activ de- 
bucureșteni,

cu scorul de 4—3 (2—2). Golurile 
au fost realizate de Pană, Băluță 
(2), Rugiubei (din 11 m) pentru 
Sport Club, Dragu, Iuță și Oprea 
pentru Unirea.

V. MANOLIU, coresp.

dispun — este atenuată de 
notei generale de echilibru 

dominat întrecerea divizio- 
prima sa jumătate.

revelații ale acestei
Petrolul

LOTUL Df TBEtfT IN TOâJBUI D«

COKNEL DKĂGUȘM: „URMĂRIM

SA PROMOVEZE IN LOTUL A

MoKtuI cocvocârii 7 
de DregăUre pe care 
vor efectua In Grecia, 
de La 24 decembrie.

Dar să-: dăm cuvfntul antreno
rului principal C. Drăgusin : „Ulti
ma acțiune din acest an a lotului 
de tineret, esre bine venită, in
tru cit ea servește scopului pe 
care-1 urmărim, acela de a asigu
ra elemente bine pregătite, capa
bile si împrospăteze, cit de curind. 
prima reprezentativă a țării. Vom 
susține in Grecia trei jocuri : două, 
eu echipe care activează in pri
ma Divizie a campionatului elen, 
si un altuL cu selecționata simi
lara a Greciei. In aceste confrun
tări. urmărim pe de o parte, ve
rificarea. testarea aprofundată a 
acelor jucători apti să promoveze 
in lotul echipei naționale, elemen
te care, de altfel, au intrat de mai 
multă vreme in vizorul antrenoru
lui Angelo Niculescu. cum ar fi 
Iordache, Tănăsescu, Beldeanu,

3e î-ere: va 
-'□ele Trikala 
Se Ieritocata de 
s rrea loc în- 
■■ a fat Inel 
i fotbaliștilor 
-sâ de Florea 
ar general al

TURUL CAMPIONATULUI ÎN LUMINA CIFRELOR (i)

Prima paria a campionatului di
nte» A s-e încheiat. Și, totuși, în 
iacaea fotbalului nu se va așterne 
'imțtaa Vor începe analizele, dis
cut:.Le legate de ceea 
mai ales, de ceea ce 
va S Ia retur.

Ca un prim subiect 
riu, citeva cifre care 
Anț sintetic al celor 
chiri ale turului.

a fost și, 
speră că

de
oferă un bi-
120 de me-

în cele 120 de meciuri ale turu
lui s-au marcat 285 de goluri, ceea 
ce reprezintă o medie de 19 go
luri pe etapă și 2,37 pe partidă. în 
comparație cu campionatele trecu
te eficacitatea este în scădere : 291 
in ediția 1970-71 și 294 în ediția 
1971-72.

Un clasament al etapelor, pe baza 
numărului de goluri înscrise este 
următorul: 1. etapa a V-a (28), 2. 
II (26). 3—4. VI și VIII (25), 5. IV 
(23), 6. I (21), 7. VII (20), 8—9. 
XIV și XV (19), 10. XII (17), 11—12. 
IX și X (13), 13—15. III, XI și XII 
(12).

114 JUCĂTORI PE LISTA 
GOLGETERILOR

Pe lista golgeterilor figurează 114 
jucători : S. C. Bacău, cu 9, F. C. 
Argeș, U.T.A., Univ. Craiova, Spor
tul studențesc, cu 8, „U“ Cluj, A.S. 
Armata, Dinamo, Rapid, Jiul, Pe
trolul, C.F.R. Cluj și Steagul roșu, 
cu 7, Steaua și Farul, cu 6, C.S.M. 
Reșița, cu 5.

Situația golurilor pe comparti
mente este următoarea : 19 apără
tori au marcat 24 de goluri, 25 de 
mijlocași (50), 70 de atacanți (207).

DOAR PATRU AUTOGOLURI
Iată jucătorii care 

..performanța” de a înscrie în 
pria poartă : Ghirca (Farul) 
tru Steagul roșu, în etapa a 
Ciupitu (Petrolul) pentru „U“ 
în etapa a Xl-a, G. Sandu (Dina
mo) pentru S. C. Bacău, în etapa 
a XlV-a, Cojocaru (Sp. studențesc) 
pentru Jiul, în etapa a XV-a.

ECHIPA EFICACITĂȚII
O echipă a turului, alcătuită din 

jucătorii cei mai eficace, pe pos
turi, ar arăta astfel : N. IONESCU 
(CREȚU) — 2, BOC — 3, DINU — 
2, VELEA — 2, PESCARU — 7, 
DUMITRU — 6, TROI (LUCESCU) 
— 6, ROZNAI — 9, NĂSTASE — 8, 
MARCU — 6.
NĂSTASE — SINGURUL JUCĂTOR 

CARE A MARCAT 4 GOLURI 
ÎNTR-UN MECI

Iată și jucătorii care au reușit 
să înscrie mai mult de un gol în
tr-o partidă : NĂSTASE 4 (e-

au realizat 
pro- 
pen- 
Il-a, 
Cluj,

Cu toată opoziția adversarului său direct, reșițeanul Gașpar, dinamovistul 
Florian Dumitrescu a rămas în posesia mingii și se va îndrepta, decis, 

spre poarta lui Gornea.

întîlnire întâmplătoare cu Constantin 
Teașcă. Și, o inevitabilă, dar Interesantă 
discuție cu acest om de fotbal, pe care 
îl poți aproba sau contesta, dar căruia
— să recunoaștem '. — nu-i lipsesc nici
odată ideile. Și nici forța de argumen
tație. De data aceasta, insă, nu ne-am 
întîlnit cu Teașcă, contestatarul, ci cu 
un partener de convorbire sobru, preo
cupat de unele imagini neplăcute legate 
de ultimele meciuri de fotbal, mai clar
— despre unele abateri de la disciplină.

SELECȚIONATĂ DIVIZIONARA

TEL AVIV, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Lotul fotbaliștilor români, care al
cătuiește selecționata cluburilor divi
zionare A, a descins duminică seara 
pe frumosul aeroport internațional 
Lud, în vederea partidei amicale de 
miercuri 20 decembrie cu selecționata 
similară a țării gazdă. După obișnui
tele formalități vamale și după căldu
rosul bun venit adresat întregii de
legații de dl. Manahem Ariav, repre
zentantul federației israeliene de spe
cialitate, ne-am continuat drumul cu 
un autocar pînă la hotelul de reșe
dință Ramat Aviv, situat în partea 
de nord a orașului.

Partida aceasta, care, practic, pune 
punct în acest an activității interna
ționale a fotbaliștilor noștri, trezește 
aici un real interes. Ziariștii de la 
principalele publicații l-au reperat 
destul de repede pe antrenorul An
gelo Niculescu supunîndu-1 la cele mai 
diverse întrebări : care este 
nența lotului deplasat ; cine 
a jucat î-n turneul final al 
nitului Mondial din Mexic și 
pionatul european ț care sînt 
în formă jucători și de la ce cluburi 
provin ei i ce formație va fi aliniată 
miercuri ; cîiid și la ce oră va avea 
loc primul antrenament. A urmat i- 
dentificarea lui. Dinu, Dumitru, Du- 
mitrache și a celorlalți jucători ce 
se relaxau în acele minute în foaierul

compo- 
și cum 

Campio- 
în cam- 
cei mai

hotelului. De bună seamă, Dobrin nu 
putea să scape atenției generale, mai 
ales după recitalul de gală dat în 
cinstea lui Gento, la Madrid, săptă- 
mîna trecută, recital cu 
de aici era la curent.

Toate amănuntele aflate 
română sint publicate azi 
în ziarele locale. Comentatorii nu 
uită să sublinieze că selecționata di
vizionară a țării gazdă, mai precis 
antrenorul ei, Edmond Șmilovici, are 
posibilități să testeze în acest meci 
amical, la modul cel mai concludent 
posibil (se fac referiri la cartea de 
vizită a fotbaliștilor români, la expe
riența acestora) disponibilitățile actua
lului lot de selecționabili.

Lotul nostru a făcut luni, la ora 
11, un antrenament complex pe sta
dionul Bloomfield, arenă de 20 000 de 
locuri, unde miercuri seara, începînd 
de la ora 19, se va disputa meciul. 
Angelo Niculescu a lucrat destul de 
intens cu întregul efectiv de jucători 
și nimeni nu s-a menajat.

Lotul Israelului se află în cantona
ment în afara orașului, antrenorul 
Șmilovici fiind preocupat de fixarea 
echipei, de recuperarea jucătorilor, 
întrucit .aici campionatul e în plină 
desfășurare. Alte amănunte în cores
pondența de mîine.

care presa

din tabăra 
(n. r. ieri)

Stelian TRANDAFIRESCU

_ Din cite am înțeles, dorești să-mi 
spun părerea în această chestiune. Per
sonal — și sint cunoscut și recunoscut 
ca atare — sint un antrenor exigent, 
chiar dur dacă vrei, în privința discipli
nei. Șl am luptat, zic eu, cu bune re
zultate in această direcție. In cariera 
mea, am avut foarte puțini jucători eli
minați, deși am avut de-a face cu muiți 
fotbaliști recalcitranți. Anul trecut. Ia 
F. C. Galați, am avut Un singur jucător 
eliminat, pe care insă nu l-am sancțio
nat și eu a doua oară, întrucit, de fapt, 
fusese vorba de o fantezie a arbitrului. 
Anul acesta, n-am trăit astfel de mo
mente, deși n-aș fi vrut să fiu jucător 
la F.C. Galați, in meciurile cu Pașcanii 
sau cu Delta Tulcea. în aceste meciuri, 
noțiunea de întrecere sportivă a fost 
străină multora dintre jucătorii a d verși,

incitați de către spec 
persoane mai puțin

— îmi permit o întrebare, ad o cin du — 
aminte de o discuție pe care am avut-o 
cu prof. Ion Siclovan, care a fost obser
vator federal la meciul Sport Club Ba
cău — Dinamo. El spunea că an ** murii 
sînt principalii responsabifi pentru artele 
de indisciplină comise de citre jucătorii 
lor, acte pe care nu le reprobă cu tărie, 
ci chiar Ie justifică intr-un fel sau altul—

— Nici nu încerc să te contrarie. Mie 
la sută, este vinovat antrenorul. Eu. dacă 
am un jucător care vrea să-și ^lichideze' 
adversarul, îl iau de mină. 11 d-c a 
cabină și acolo îl ajut să se... calmeze.

— Probabil că ai ceva de spus din 
acest punct de vedere, și despre arbi
traje...

— îmi pare foarte rău. dar trebuie să 
afirm că, în general, noi n-avem încă 
arbitri care să ajute la dezvoltarea jo
cului, care să încurajeze spiritul creator 
al jucătorilor. Maniera lor de arbitraj 
vine în favoarea fotbalului destructiv. și 
nu a celui constructiv, dind posibilitate 
jucătorului nepregătit să-1 
cel ce s-a pregătit temeinic, 
intimidîndu-1, lovindu-1.

— Există, însă, cauze șl 
ale abaterilor de pe terenurile de fotbal...

TRAGEREA SPECIALĂ
La 1 ianuarie 1973, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport or
ganizează tradiționala tragere spe
cială Loto a Revelionului. Această 
tradițională tragere atribuie un 
număr NELIMITAT de premii în 
bani de valoare fixă și varia
bilă, autoturisme DACIA 1300 și 
MOSKVICI 408 cu caroserie 412 
precum și excursii în Republica 
Democrată Germană pe ruta i

infrinaâ pe 
brusc indu-1.

mai precise

LOTO A
BERLIN — DRESDA 

PARIS.
specială Loto a
1 ianuarie 1973, 
pe următoarele

i 2 lei, 5 lej și 15 lei 
mai poate participa 
combinate și combi-

LEIPZIG 
și excursii la 

La tragerea 
velionului din 
teți participa 
luri de bilete i 
varianta. Se 
Pe variante < 
nații „cap de pod".

Faceți cadouri celor dragi, 
la tragerea specială Loto a 
lionuiui din 1 ianuarie 1973.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 50 DIN 13 DECEMBRIE
EXTRAGEREA T : Categ. 2 : 2 variante 10% a 42 693 Iei ; Cat. 3 : 7.50 

lei ; Cat. 4 : 28,80 a 2 965 iei ; Cat. 5 : 114,20 a 748 lei ; Cat. 6 : 4 050.45 a 40 
REPORT CATEGORIA 1 : 1 035 422 Iei.
EXTRAGEREA A II-A : Categ. A : 1 variantă 10% a 100 tw ;e; ; Caî 

a 5 887 lei ; Cat. C : — ... . . - . -
Iei ; Cat. F : 3 628,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 83 602 lei.
Premiul de 100 000 lei de la categoria A jucat pe o variar.'.ă 10’: * revenit 

participantului STOIAN IOAN. din Vălenii de Munte.

Re-
pu- 
fe-

i

bilete 
Reve-

1ST»
a 11 385 
let

B : -9.73
82,55 a 695 lei ; Cat. D : 3 308,50 a 60 lei ; Cat. E : 200.90 a 200

— Sint mal multe. 1. Sistemele noastre 
de joc, care pun pe primul plan îm- 
piedScarea adversarului de a juca, și nu 
construcția proprie. 2. Dorința de ciștig 
cu orice preț, care-i angrenează, deo- 
7 pe calea lipsei de fair-play, pe
jucttori. antrenori și conducători de e- 
chipe. 3. Credința unor jucători cu o 
valoare mai ridicată că legile sportului 
r.u sint valabile și pentru ei. Intr-ade- 
văr. Dumitrache a fost lovit. Șl, nu 
odată. în acest meci și în altele. Și, 

' = *emuiui de joc — el actionînd 
ca -,-îrf izolat _  va mai fi lovit, din pâ
râte. Asta. însă — și i-o spun, cu toată 
prețuirea ce i-o port — nu-i dă dreptul 
la ripostă. Dar, ceea ce face un rău și 
mai mare fotbalului, spectacolului spor
tiv. este interpretarea deformată, nead
misibilă a spiritului de echipă, în sen
sul că alți jucători, coechipieri ai celor 
în cauză, iau parte la incidentul dintre 
doi jucători și astfel îl amplifică în ioc 
să contribuie la aplanarea unui conflict 
de joc.

Fotbalul face parte din viața noastră 
și. oricare i-ar fi regulile, el trebuie să 
respecte în primul rînd normele etice. 
La aceasta trebuie să se gîndească ju
cătorii (pu ajutorul antrenorilor) și să 
nu-șl permită pe terenul de sport tot 
ceea ce legea nu le-ar ierta dacă ar fi 
în haine de stradă...

Jack BERARIU

REVELIONULUI
• Tragerea Pronoexpres 

va fi televizată direct 
dioul de Televiziune cu 
de la ora 18,30. Celor care doresc 
să participe la această tragere le 
aducem la cunoștință că astăzi 
este ULTIMA ZI în care își mai 
pot procura biletele.

Instantaneul a 
fost luct în tim
pul meciului Stea
ua — „V“ Cluj, 
desfășurat la 
București, în pri
ma parte a actua
lului campionat și 
ne prezintă un 
duel la sol pur
tat de Mihăilă și 
Iordănescu.

Jucătorul 
jean, 
la balon, a 
șit să 
in 
aut.

Totuși, pentru 
orice eventualita
te, veteranul e- 
chipei studențești, 
fundașul Remus 
Cimpeanu, a ve
nit in sprijinul 
coechipierului său.

ciu
mat repede 

reu- 
respingă, 

extremis, in

Foto i
Paul ROMOȘAN

nu au reușit 
în acest tur 
cei care au

tapa a VI-a), Hajnal șl Iordănescu 
— 3, Oblemeneo (de două ori), Lu- 
cescu (2), Dumitru (2), Roznai (2), 
Axente, Kun, Mureșan, Varodi, N. 
Naghi (A.S.A.), Pescaru, Pană, Ța- 
rălungă, Marcu, Iordănescu, Năsta
se, Dumîtriu III, Mulțescu, M. San
du, Beldeanu și Nestorovici — 2.
„ATACANȚI” CU NICI UN GOL 

MARCAT
Sînt și atacanți care 

să înscrie nici un gol 
(i-am inclus doar pe
evoluat în cel puțin opt meciuri) : 
Florea (C.S.M. Reșița), Atodiresei, 
Fierea (S. C. Bacău), Sima, Jercan, 
Anghel și Niță.

24 DE PENALTY-URI
Arbitrii care 

dele turului au 
vituri de la 11 
de și 7 pentru 
fost transformate, iar 7 ratate (O- 
prea, Popovici, Lucescu, Broșovschi, 
Pescaru, N. Naghi și Boc sînt 
autorii acestei „performanțe").

Dintre cavalerii fluierului, N. 
Cursaru a dictat cele mai multe 
penalty-uri — 4 (3 pentru gazde și 
unul pentru oaspeți), îl urmează O. 
Anderco — 3, 
V. Pădureanu 
cîte dotță.

C.F.R. Cluj 
beneficiat de 
turi de la 11 
Universitatea Craiova și C.S.M. Re
șița au fost sancționate cu cîte trei 
penalty-uri.

au condus parti- 
acordat 24 de lo

rn (17 pentru gaz- 
oaspeți) : 17 au

M.
Și

Bădudescu, I. Rus, 
N. Rainea, fiecare

A. S. Armata auȘl
cele mai multe lovi
rii — 3’; în schimb

Adrian VASILESCU

de mîine 
din stu- 
începere

IN ATENȚIA PARTICIPANȚrtOR
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 51 

ETAPA DIN 17 DECEMBRIE 1973

Meciul rv (Milan — Lazio) întrerupt 
din cauza ceței șl meciul VI (Roma — 
Internazionale) întrerupt, în ultimele mi
nute de joc. au 
riantele primesc 
te meciuri.

fost anulate. Toate va- 
pronostic exact la aces-

Rubrică
LOTO-PRONOSPORT

redactată de



AGENDA SĂPTĂMÎNII
18—19 SCHI

19—20 SCHI

20 FOTBAL

2G—21 SCHI

22 SCHI

Probe de slalom și slalom uriaș (băr
bați) în cadrul Cupei mondiale, la 
Madonna dl Campiglio (Italia).
Probe de coborire șl slalom uriaș 
(femei) în cadrul Cupei mondiale, la 
Saalbach (Austria).
Meci amical, la Tel Aviv: Selecțio
nata cluburilor din Israel — Selec- 

divizionare dinționata cluburilor
România.
Probe de slalom și

• mei) contind pentru
Folgarida (Italic).
Proba de coborire bărbați — în ca
drul Cupei Europei — la Cortina 
d’Ampezzo (Italia).

slolom uriaș (fe- 
Cupa Europei, la

După eșecul voleibaliștilor dinamoviști in C.C.E.

DE CE ACEST 0-6?
O analiză obiectivă și temeinică 

a comportării echipei de voie: Di
namo in dubla întâlnire cu Ț3X.A. 
Moscova. în actuala ediție a .Cupe: 
campionilor europeni", trebuie să 
pornească de la un adevăr de ne
tăgăduit, și anume aceia că bacu- 
reștenii s-au prezentat la startul 
competiției așa cum nu credem că 
ar fi îndrăznit să o facă nici in 
campionatul intern : cu cinci din
tre jucătorii de bază suferinzi de 
pe urma unor obositoare ți păgubi
toare turnee amicale, efectuate iu 
perioada în care această echipă tre
buia să se pună Ia punct pentru 
meciurile cu campionii sovietici 
Prin urmare, atît la Moscova, cî 
și la București, formația îtn Geor
ge Eremia nu a reușit să Ce ea în
săși, să dea măcar trei sferturi <£~. 
randamentul său obișnuit. ȘL ne- 
putîndu-se pretinde unei echipe 
bîntuite de traumatisme (care au 
stopat pregătirea unor jucători șî 
realizarea ansamblului) să e-. .Cueve 
la nivel maxim, ar trebui s* ne fcn- 
păcăm cu gîndul că n-j era ninxc 
de făcut ? Dar putem să tr»— cu 
vederea lipsa simțului de răqpaBâe- 
re cu care s-a alcătuit pracrausoi de 
pregătire al dinamovistilor • S-a 
crezut de cuviință, probahC. câ 
dacă-și vor plimba aft de
kilometri, din Asia pîrta 
centrală, campionii noșt
dădeau semne de uzară încă 
partea a doua a turaM Dhdziei A 
— vor găsi calea s-jccemdoi In 
C.C.E. ! O «n—optică — dipt 
cum s-a văzut, >
dus la înregistrarea unui 5—• ne
onorant atît pentru crtrtx T-j-.- 
cît și pentru voleiul ncsnru ~nrm 
lin, care a avut, in nooi dta «de 
10 ediții de prezenta ? i
în C.C.E., unsprezece ftnMi t»- 
cotind și faptul că de dea* ari ta 
finală s-au adtttet acoeâe >■■*> 
ții române participanta’, pcecm (t

Eoropa 
— care

VOLEIBALISTELE DE LA

DINAMO BUCUREȘTI

LOCUL IV LA BERLIN

mîndria de a fi cucerit trofeul 
ori.

Făcind toate aceste considerații, 
nu putem nici sâ afirmăm că Di
namo ar fi obținut sigur calificarea 
in fata moscovițiSor. chiar dacă ar 

fost complet validă și bine pusă 
la punct Dar că ar fi existat un 
echilibru de forțe — ba poate un 
ușor avantaj de partea _alb-roși- 
lort — nu încape nici o îndoială.

In condițiile în care s-au desfă
șurat însă cele două meciuri, nici 
nu poate fi vorba de o apropiere 
valorică intre ȚJS K.A. si Dtoamo. 
rt-t a ::rt. cj a-
devârat o echipă omogenă. bine 
pregătită atietic. cu toi lotul apt 
de joc. Cesnoknv annonizînd per
fect ar.trenarr.entiiti competiția și 
recuperarea. în schimb, btxrorește- 
■* ■■ avut doar— jumătăți de ju
cători (care parcă s-au văzut întîia 
oară Ia C.CE.1. capacitate fizică 
precară, destul de puțină ambiție. 
Iată de ce ne pare râu că Dinamo 
■■ Bena oferit patînța tmei com
parații vatatăie cu T^ K.A.

Totuși, făcind abstracție de pro- 
Vaaoai f jiafcîia adoptat de echi
pa bwurețtaană înainte de C.C.E., 
•bser» âu» la jucătorii noștri de vo
lei • fragilitate suspectă, o îngri- 
jartăaare prrifaoozitie La acciden
tări. Nu este aceasta, oare, rezul
ta» ta anei concepții nesănătoase in 
R^viata recimnlui de pregătire și 
•drbuă a haosului metodic din a- 
<«* «oart ? Pentru că situația echi
pei Dinamo și a celei reprezenta- 
t_-re prata fi eroiicată in două fe- 

OM JUCĂTORII sînt atît 
DE PUTIN ANTRENAȚI INCIT 
LA EFORTURILE ALAI SERIOASE 
SE ACXTDENTTAZA PREA UȘOR. 
OM PREGĂTIREA intensa. NE- 
OXMDONATA CU RECUPERA- 

ÎI DUCE LA UZURA FIZI
CA zxLtiăm să credem că prima 
rartantă este mai aproape de ade
văr Șî, dat fiind faptul că am au- 
—t de o sed-stâ de analiză în ca
drul cSubalui dinamovist pe mar
ginea eocnpcctărîi echipe: în dubla 
-mtimine cu Ț^_K_A_ fa .Cana cam- 

-operti*. am fi b’jctiroși 
Ca corxti-rziile referitoe- 
atiparea jucătorilor în 
la raportiil dintre ceea 
si ceea ce dau unii cirt-

cdcj
de

~ț
i

ECHIPE DE POLO ROMÂNEȘTI
A

ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

Competiția 1~i-—r IC» r—*l * 
de volei desfășurau ta Bes 
încheiat ca victoria fcrmeCH 
mo Berlin, clasata re prâasi lac ca 
10 p. Pe locurile unsdanerv a-aa «ă- 
tuat formațiile ?. P_Z _ -
reeană) 9 p. Ruda Hreaât Frac* 
8 p, Dinamo Him ibiiII T & Tkatnr 
Schwerin 6 p si Blss. BCaantaft 
5 P-în ultimul med *ok~i ’ r. 
la Dinamo București an fcT 
scorul de 3—1 (13—131 15—11. 
15—13) echipa Traktor Sdr»es 
partida decisivă neotro ăsse 
câștigătoarei tumenM. eefttaa 
no Berlin e. dispus ca •—1 H-1^ 
15—10, 15—12, 15—17) de fer rara 
Amnokan.

5*
■

jC
Si ta mu rtirienta numerică a 
L **3 ** dlseoraXe dintre ge- 
S- F ară : --dotata, o astfel de 
ta poate să dea ta iveală toa-

ă 0—6 jenant.
3 câ pentru iubitorii 
fi Losit de interes atît 
al federației la între- 
a coordonat și spriji-

StaN» R rrp'-.

ÎN DERBY.nl DINAMO

declară Cornel OȚELEA, antrenorul campionilor noștri la handbal
Handbaliștii de la Steaua, sosiți 

ieri la amiază în Capitală după un 
lung turneu efectuat în R. F. a 
Germaniei, Franța și Elveția, au 
făcut doar o haltă de cîteva minu
te la Otopeni, timp în care au avut 
răgazul de a-și îmbrățișa soțiile și 
prietenii veniți în întîmpinarea lor. 
Apoi, ei s-au urcat într-un autobuz 
special, plecînd la Ploiești, unde 
miercuri dupâ-amiază — în lipsa 
unei săli corespunzătoare în Capi
tală — vor susține prima partidă 
cu Oppsalla Oslo în cadrul sfertu
rilor de finală ale Cupei campio
nilor europeni.

Amabil, ca întotdeauna. Cornel 
Oțelea. antrenorul campionilor și-a 
rupt cîteva minute din puținul timp 
pe care-1 avea la dispoziție pentru 
a ne împărtăși impresii din aceas
tă deplasare.

— Cum ați putea sintetiza evo
luția echipei în acest turneu ?

— în 18 zile am susținut 13 par
tide, străbătând R. F. a Germaniei 
de la un capăt la altul, jucind apoi 
în Franța și Elveția. La prima ve
dere s-ar părea că a fost obositor. 
Am avut totuși grijă ca programul 
din ultima săptămînă să fie ceva 
mai lejer (am susținut doar trei 
meciuri), pentru a avea și un ră
gaz de refacere și antrenament. 
Băieții au cîștigat 12 din întîlnirile 
susținute, lăsind o foarte bună im
presie. La Wane Eickel am învins 
cu 25—6. la Bergneustadt cu 18—13 
în fața fostei campioane VfL Gum
mersbach, apoi cu 26—10 la Wies
baden, 30—14 la Grosswaldstadt,
23—12 la Leuterhausen și 30—12 la 
Singen. Acestea au
importante partide jucate împotri
va handbaliștilor 
Singurul meci în care am fost în
vinși (14—20) a fost cel de la Kiel,

cu formația T.H.W. din prima ligă. 
Oamenii au fost obosiți după o că
lătorie cu trenul de 10 ore și au 
cedat în repriza secundă. în final, 
am cîștigat turneul de la Strasbourg 
(23—11 cu echipa locală și 24—13 
cu Mulhouse) și am întrecut pe te
renul ei propriu pe campioana El
veției, A.T.V. Basel, cu 31—12.

— Sinteți mulțumit de evoluția 
in ansamblu a formației ?

— Mai mult pentru partidele din 
partea a doua a turneului. în cîte- 
va dintre acestea, băieții 
veritabile demonstrații 
Ia scenă deschisă.

— Ce aprecieri s-au 
marginea comportării i 
României ?

— întreaga presă de specialitate 
a tratat cu mult interes evoluția 
echipei Steaua, ca echipă campioa
nă a țării noastre, considerînd în 
unanimitate că aceasta a făcut o 
bur.â propagandă handbalului. S-a 
jucat variat, rapid, cu un mare ac
cent pe contraatac, publicul dove- 
dmdu-se extrem de. sensibil la 
spectacolul respectiv.

au făcut 
aplaudate

l făcut pe 
campioanei

— Evidențieri speciale din rin- 
durile jucătorilor ?

— Notabilă forma bună a celor 
trei portari, Dincă, Orban și Mun- 
teanu. Dintre ceilalți, Drăgăniță, 
StockJ, Kicsid și Goran au 
comportări constant bune, 
partea a doua a turneului și-a in
trat „în mină" și Gruia, el înca- 
drîndu-se în același timp mult mai 
bine în jocul colectiv.

— Și, în încheiere, un pronostic 
pentru dubla întrecere cu Oppsalla 
Oslo...

— Vor fi partide dificile. Cunosc 
forța handbalului norvegian și pro
gresele sale din ultima vreme. E- 
chipa noastră va trebui să joace 
foarte bine la Ploiești pentru a cîș- 
tiga și a-și asigura un avantaj care 
să ne liniștească, cît de cit, înain
tea meciului retur. Aproape toți ju
cătorii sînt valizi, mai puțin Gruia 
și Birtolom, care nici nu au intrat 
pe teren în ultimele meciuri. Doo- 
torul Măinescu mi-a dat însă asi
gurări că și ei vor fi recuperați 
pînă miercuri seara. în orice caz, 
vrem să debutăm frumos -în aceas
tă ediție a Cupei !

Ea Timișoara s-a desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, o dublă 
întîlnire amicală de polo între for
mațiile Industria lînei din localitate 
și B.V.S.C. Budapesta. Superioară din 
punct de vedere tehnic, formația oas
pete a cîștigat ambele întîlniri cu

14-—10 (4—1, 3—0, 3—2, 4—7) șî, res
pectiv, 7—5 (1, 1, 2—1, 2—1, 2—2).

C. CKEȚU-coresp.

fost cele mai

vest-germani.

BOXERII ROMÂNI

18 (prin telex). — 
română de box a dis- 
amkal cu o reprezen- 
a Saxoniei Inferioare, 
Hildesheim. Formația

Învinși la hildesheim
DUSSELDORF,

O selecționată 
putat un meci 
tatjvă întărită 
în localitatea
locală a cîștigat meciul cu 11—9. în 
cadrul categoriei ușoară, Calistrat 
Cuțov a terminat la egalitate cu Gun
nar Munchow.

avut 
Spre La lupte greco-romane

ELECTROPUTERE CRAIOVA

ferencvKros BUDAPESTA 4-6
Sala sporturilor din Craiova a 

găzduit partida internațională de 
lupte greco-romane dintre formația 
locală Electroputere și Ferencvăros 
Budapesta. în final, scorul a fost 
favorabil cu 6—4 luptătorilor din 
Ungaria, care au cîștigat prin Pol- 
lai (cat. 57 kg), Idej (57 kg), Sely- 
mes (62 kg), Meszăros (62 kg), Bolla 
(100 kg) și Urban (4-100 kg). Vic
toriile craiovenilor le-au obținut : 
Stoica (52 kg), Șerban (74 kg), Tă- 
nase (90 kg) și Șerbănoaica (90 kg).

V. POPOVICI — coresp.

Eîi lume
ITALIANUL PIERRO GROS CONDUCE IN „CUPA MONDIALA" LA SCHI

ROMA 18 (Agerpres). — Proba 
masculină de slalom special din ca
drul concursului internațional de 
schi de la Madonna di Campiglio 
(Italia) a fost dominată de repre
zentanții Italiei, clasați pe primele

E
DIN

FITTIPALDI
NOU PREMIAT

U (Agerpres). — In capitalaPARIS, , _ ... . __ ...
Franței a avut loc decernarea trofeelor 
Federațjei internaționale de automobilism 
pe anul 1971. „Suplera de Argint", care 
se acordă celui mal bun automobilist al 
anului, a fost Inmînatâ de președintele 
F.I.A., campionului mondial, tînărul pi
lot brazilian Emerson Fittipaldi.

ACASA LA ȘCOALA POLO-ULUI
5

(Urmare din pag. I)

campionat, a fost nevoită să pără
sească. de fiecare dată, piscina în
vinsă !

De unde își trag seva echipele 
maghiare de polo, de unde își re
crutează ele necontenit jucători cu 
excelente calități, care împrospă
tează în fiecare an loturile divi
zionare ? Există un singur furni
zor central: ȘCOALA SPORTIVĂ 
din BUDAPESTA, unde pe 
unei foarte riguroase selecții 
admiși la vîrsta de 10 ani copii 
cu reale calități și aptitudini pen
tru 14 discipline sportive. Aici se 
dezvoltă și se călesc numeroși per
formeri. atleți, gimnaști, boxeri, 
luptători, scrimeri, trăgători, înotă
tori sau fotbaliști de certă valoa-

STEAUA LA BASCHET

LUPTA IN APĂRARE A DOMINAT MECIUL, DAR VICTORIA
A FOST DECISA DE
Cu meciurile disputate s—bî-I 

duminică, situația în dasaroem—. ta." 
pionatului național de baschet —a 
culin este clarificată în cea mai 
măsură. învingînd și pe Steaua. E 
namo a rămas singura echipă re. 
vinsâ și, In mod normai, va Incbe 
primul tur al competiției In pcs.j 
de lider fără să priardă yre-un me< 
Pentru locul secund cancxâeaza Ste 
ua și Universitatea Cluj și 
ca întîlnirea directă dintre ai 
mâții să rezolve problema
pioanei de toamnă. în partea de ;ts 
a clasamentului, disputa se~ „.er.tr-e 
strînsă. Academia Militară și Po-r.».-.- 
nica Cluj dețin ultimele două loctir.. 
fnsă Politehnica București. Rapid «: 
Voința București sînt și ele amert..- 
țațe de pozițiile 11 și 12 care aruc 
retrogradarea.

La fete, I.E.F.S. are imaculată ru
brica partidelor pierdute, dar locul l 
la încheierea turului va fi decis oe 
întrecerea dintre aceasta echipă s: 
Politehnica, programată la sfin 
săptămînii. în rest, vom mer.ț: 
grupajul strîns dintre a patra da 
(Voința București) șl ultima 
Tg. Mureș), între care exista un 
calaj de numai două puncte.
CE A DETERMINAT SUCCESUL 
NAMOVISTILOR IN DERBY-UL 

STEAUA

; Voința(4 -

Dl- 
CU

De la început trebuie să ne măr
turisim satisfacția pentru maniera in 
care baschetbaliștii de la Dinamo și 
Steaua și-au angajat forțele în acest 
tradițional derby. A fost o întîlnire 
de mare luptă, în care spectatorii și 
telespectatorii s-au convins încă o 
dată câ formațiile noastre fruntașe 
s-au ridicat, valoric, la nivelul echi
pelor redutabile din Europa. Lupta băr
bătească în apărare a fost punctul 
forte al meciului, fără a știrbi, însă, 
frumusețea acțiunilor ofensive, în 
care jocul colectiv al sportivilor de 
la Dinamo și acțiunile excepționale 
ale lui Tarău au înclntat deseori pu
blicul. Este adevărat că întrecerea a 
suferit din cauza prudenței în organi
zarea atacurilor (mai mult chiar, con
traatacurile au putut fi numărate pe 
degete), dar nu trebuie uitat că a 
fost una din partidele decisive ale 
diviziei A și, ca atare, fiecare echipă 
a evitat pe cît posibil riscurile. Dar, 
chiar și în aceste condiții, aruncările 
de la semidistanță au abundat, spo
rind frumusețea derby-ului.

Ca de obicei datele tehnice ne fur
nizează cîteva elemente edificatoare 
asupra evoluției echipelor și potenția
lului lor. lată-les aruncări din acțiune: 
Dinamo 44% (30 din 68), Steaua 38% 
(23 din 57), aruncări libere: Dinamo 
83% (5 din 6), Steaua 75% (9 din 12),

baza 
sînt

PROCENTAJUL ARUNCĂRILOR DIN ACȚIUNE

în dribinq 
mere rperv:

re. Una din secțiile școlii este re
zervată poloiștilor.

Odată intrați (pe baza unor teste 
speciale) in această instituție, elevii 
urmează un program riguros și bine 
armonizat de pregătire școlară și 
sportivă timp de 8 ani. începînd 
de la 6 dimineața și pînă la 9 sea
ra, copiii urmează cursuri normale, 
sînt asistați de meditatori speciali 
și în același timp au posibilitatea 
(cei mai mulți) de a face și două 
antrenamente pe zi, conduse de cei 
mai buni specialiști în disciplinele 
sportive respective.

Numărul jucătorilor de polo, 
pîndiți în cei opt ani de studiu 
de aproximativ 200. Aceștia 
împărțiți în 4 grupe — după 
dul de cunoștințe și de pregătire 
fizică — care se antrenează siste
matic sub îndrumarea unor tehni
cieni renumiți, printre care fostul 

^internațional Dezso Lemheny și ar
bitrul internațional GySrgy Konîg. 
Ei au Ia dispoziție manuale de 
specialitate, filme și kinograme, care 
le servesc la deprinderea corectă a 
tuturor procedeelor tehnice, ca și a 
elementelor de tactică individuală 
și colectivă. La 10—11 ani, elevul 
este supus unui riguros antrena
ment de înot și învață A.B.C.-ul 
jocului. în grupa următoare (13—14 
ani), preponderent în antrenamen
tele copiilor continuă să fie înotul, 
dar aceștia cunosc bine tehnica 
șutului, a pasului și noțiunile pri
mare de tactică. La 16 ani, cei care 
au rezistat selecției continue 
componenți ai primei echipe 
juniori (mici). Pentru aceștia, po- 
lo-ul nu mai prezintă multe se
crete. în fine, la terminarea școlii, 
absolvenții sînt îndrumați spre e- 
chipele de club din prima ligă, iar 
cei mai talentați intră în vederile 
selecționerilor formației reprezenta
tive. Farago, Balia, Kasas, Stein
metz, Gorgeny sînt numai cîțiva 
dintre actualii componenți ai echi
pei naționale ungare, care au ab
solvit Școala sportivă centrală din 
Budapesta — o veritabilă uzină de 
performeri, a căror faimă a de
pășit de mult granițele țării vecine.

răs- 
este 
sînt 
gra-

sînt 
de

ry-r

fn general, 
e. cu exce -J;— - -

4 adversar direct pe Alin Saca), Dan Ntculescu o 
rotuiaesc. Feet din meciul Dinamo-Steaua. 

Fotoi Jaqueline ZVONEVSCHI
campionat este ocuparea unui Ioc 
fmtaș"11. Stea 

o 6, S« 
cifre cestul de a-

snirK*â rîlor C3— 
oe 6*« al dinamovriilor jxr.em 
că a fost decisiv in realizarea 
suluî- De altfel^ o 1 ceartă 
ticâ făcută de antrenorul federal 
prof. Constantin Dirjan la meciurile 
Dinamo—Steaua din ultimii do* ani 
(șase partide) ne oferă date intere
sante : aruncări din acțiune : Dinamo 
48% (188 din 383), Steaua 45% (179 din 
394), aruncări libere: Dinamo 75*« 
(76 din 101), Steaua 74*« (74 din 100), 
atacuri pierdute: Dinamo 113 (20%). 
Steaua 114 (20’^). Deci, din nou un 
plus pentru Dinamo la aruncările din 
acțiune.

FARUL A JUCAT EXCELENT I

imii

cce

într-o scurtă convorbire purtată cu 
prof. Vasile Geleriu, antrenorul echi
pei Universitatea Cluj, am aflat cî
teva interesante amănunte despre me
ciul studenților clujeni în compania 
formației Farul Constanța. „Farul a 
jucat excelent", a apreciat cu elegan
ță prof. Geleriu, „Constănțenii au ac
ționat cu atacuri rapide și au arun
cat deseori și cu precizie la coș, ob- 
ținînd victoria absolut pe merit. La 
noi, evoluția sub așteptări a pivotu
lui Demian a fost un handicap. In- 
fringerea a fost o lecție și sînt con
vins că ea va ambiționa echipa Uni
versitatea, al cărei țel în actualul

Bladne de văzut dacă „lecția" a 
servit cu adevărat ți, pentru aceasta, 
așteptăm viitoarele confruntări ale 
clujenilor care, cu lotul ce-1 posedă, 
au asiprații îndreptățite de a fi in 
elita baschetnhn românesc. Cu con
diția evitârii accidentelor, ca acela 
petrecut la Constanța.

D. STANCULESCU

In campionatul masculin de baschet
UNIVERSITATEA CLUJ

A ÎNVINS VOINȚA
Ieri s-a desfășurat în sala Dinamo 

clin Capitală meciul contind pentru 
campionatul diviziei masculine A de 
baschet 
rești și 
revenit 
(38—20). 
dem că' - --
mai slabe, sub raport tehnic, din ac
tualul campionat. Aceasta, datorită în 
primul rînd gazdelor, care spre exem
plu, cinci minute în prima repriză și 
șapte minute (!) în a doua, nu au 
marcat nici un punct... Au arbitrat 
foarte bine V. Cadar și M. Aldea. 
Au marcat : Capsali 10, Teodoru 9, 
Chiș 2, Dumitru 5, Huzum 11, pen
tru bucureșteni, respectiv Demian 12, 
Zdrenghea 21, Ruhring 2 .Schuller 20, 
Mathe 2, Antal 8, Kun 2.

dintre echipele Voința Bucu- 
Universitatea Cluj. Victoria a 
oaspeților cu scorul de 67—37 
Meciul a fost — și nu cre- 
exagerăm — unul dintre cele

Echipa de polo Voința Cluj a luat 
parte recent la un turneu internațio
nal în orașul Magdeburg (R. D. Ger
mană). Clujenii au învins formația 
Arkonia Sczeczin (Polonia) cu 10—4 
și au pierdut întîlnirile susținute în 
compania echipelor din localitate, 
Dynamo (2—10) și Aufbau (3—5).

P. RADVANY-coresp.

PRIMELE
ÎNSCRIERI

PENTRU C.E
DE ATLETISM

INDOOR

două locuri. A cîștigat Pierro Gros 
(în vîrstă de 18 ani), cronometrat 
în cele două manșe cu timpul de 
100,41 (49,84 + 50,57), secundat de 
Gustavo Thoeni 100,48. Pe locurile 
următoare s-au clasat Christian 
Neureuther (R. F. a Germaniei) 
100,68, Bob Cochran (S.U.A.) 101,25 
și Claude Perrot (Franța), 101,69. 
Schiorii austrieci au evoluat slab în 
această cursă, primul clasat dintre

ei fiind David Zwilling — locul 9 
în 102,44.

în urma acestor rezultate, clasa
mentele Cupei Mondiale“ se pre
zintă astfel: individual masculin : 
1. Pierro Gros — 50 puncte ; 2. Da
vid Zwilling — 38 puncte ; 3. Ro
land Collombin (Elveția) 36 punc
te ; pe națiuni : 1. Austria 192 punc
te ; 2. Italia 116 puncte ; 3. Franța 
83 puncte.

Un număr de 13 țări și-au anunțat 
pînă acum participarea la viitoarele 
campionate europene de atletism pe 
teren acoperit, ce vor avea loc în 
zilele de 11 și 12 martie la Rotter
dam. Printre țările înscrise se află 
R.F. a Germaniei cu 75 de concu- 
renți, U.R.S.S. (50), R.D. Germană 
(35), Spania (34), Cehoslovacia (30), 
România (25), Suedia (23), lugoslăț 
via (18) etc.

Organizatorii speră ca din cele 
30 de țări Invitate, cel ptlțin 26 să 
fie prezente la întreceri. Pe de altă 
parte se anunță din Rotterdam că 
es*e posibil, ca la această competi
ție să fie folosit pentru cronome
traj sistemul electronic utilizat la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
Pentru probele de viteză, pista va 
fi acoperită 
(„bolidan") 
pe bază de 
probele de
fășura pe o pistă de lemn, în lun
gime de 180 m.

cu un material plastic 
de concepție olandeză 
poliuretan. în schimb, 

semifond se vor des-

UN MARE
Aleksandr Medved, multiplu campion 
mondial și olimpic de lupte libere, 
consideră medalia de aur de la 

Miinchen ultimul său trofeu.
Aleksandr Medved se retrage din acti

vitatea sportivă ! O veste ca aceasta nu 
poate să nu ne surprindă, pentru că 
au trecut doar cîteva luni de cînd nu
mele sportivului sovietic făcea ocolul 
lumii în calitate de campion olimpic la 
lupte libere.

Un sportiv aflat pe culmile gloriei se 
poate hotărî să părăsească atît de brusc 
lumea aceasta pasionantă a întrecerilor? 
Medved n-a ezitat să o facă. Poate, lui 
i-a șl fost mai ușor să se decidă. O făcea, 
la urma urmei, cu conștiința datoriei 
împlinite. In cei 11 ani de prezență ne
întreruptă în echipa Uniunii Sovietice, 
Medved a obținut o bogată recoltă de 
titluri și medalii, răsplată binemeritată 
a sîrguinței și dibăciei sale : 7 medalii 
de aur, una de argint și una de bronz 
la campionatele mondiale : trei medalii 
olimpice de aur și tot atîtea la campio
natele europene.
VOINICUL FIU AL PĂDURARULUI
De unde vine acest -------

tiv ? S-a născut în 1937, nu departe de 
o străveche așezare ucraineană, Belaia 
Terkov, în familia unui pădurar vestit 
la zeci de verste în jur pentru statura și 
puterea sa. Tatăl său reprezenta a treia 
generație de pădurari a familiei și, așa 
cum arăta Aleksandr în anii adolescenței, 
se oărea că și el va continua această 
tradiție. Era voinic, curajos și avea pre
tenția să-l întreacă pe tatăl său Ia tăia
tul unui trunchi de stejar noduros

CUNOȘTINȚA CU SPORTUL
După o copilărie șî o adolescentă pe

trecute în mijlocul naturii, prin Păduri 
și zăvoaie, Medved avea să cunoască 
sportul în unitatea unde și-a făcut sta
giul militar.

Chiar în primele zile, a venit în fata 
recruților un locotenent cu umeri largi, 
care i-a întrebat : „A făcut careva din
tre voi lupte ?“ Medved, care nu se luase 
decît Ia trîntă cu băieții de seama lui, 
a răspuns foarte sigur de sine : ..Eu". 
Locotenentul l-a măsurat din ochi și i-a 
spus cu un aer încîntat : „începînd de 
mîine, ne vom antrena împreună".

încă de la prima ședință de antrena
ment. Medved a ținut să arate că se 
pricepe bine si și-a pus partenerul la 
pămînt. Superiorul său a rămas uimit. 
Dar nu i-ă purtat pică și l-a ajutat ca, 
la terminarea instrucției, să se antreneze 
într-o secție de lupte, unde a început 
la „greco-romane". a trecut la sambo 
dar a rămas, pînă la urmă, fidel luptelor 
libere.
ROGER COULON NU S-A ÎNȘELAT

Un an mai tîrziu, în 1957, Medved ÎS1 
făcea debutul în campionatele U.R.S.S., 
clasîndu-se pe locul 10. Pentru un nou 
venit printre finaliștii la campionatele 
unionale, locul era onorabil. Ceea ce l-a 
impus, atuncî. atenției specialiștilor a 
fost. însă, meciul său cu campionul so
vietic Aleksandr Trisberg. Medved a lup
tat de la egal la egal cu experimentatul 
sportiv cedîndu-i de puțin la puncte. 
„Are stofă de mare campion", a excla
mat regretatul președinte al federației 
internaționale Roger Coulon, prezent la 
competiție.

în anul următor, băiatul pădurarului 
și-a luat revanșa asupra lui Trisberg. 
clasîndu-se pe locul 6. In 1959, intră în

atîtea la camnio-

excepțional spor-

CAMPIONATE DE FOTBAL
BULGARIA (etapa a 17-a, ultima 

a turului). Lupta pentru titlul de 
„campioană de toamnă", care în ul
timele etape s-a desfășurat intre 
echipa campioană, Ț.S.K.A. Sofia și 
revelația primei părți a campiona
tului, Lokomotiv din Plovdiv, s-a 
soldat cu victoria feroviarilor, car» 
în ultima etapă au surclasat pe Lo
komotiv Sofia cu 5—1. în vreme ce 
Ț.S.K.A. pierdea surprinzător la Bur
gas. în fața lui Cernomoreț (locul 15 
în clasament !). cu 0—2. Alte rezulta
te : Slavia- Sofia — 
3—2, Levski-Spartak 
men 3—1. Botev Trata 
More Varna 3—1. Etîr 
Akademik Sofia 2—1, 
Zagora — Pernîk 4—0, 
tak Varna — Laskov 
Dunav Ruse — Spartak ......
In clasament : 1. Lokomotiv Pk > div 
— 24 p, 2. Ț.S.K.A. Sofia — 23 p. 
3. Levski—Spartak Sofia — 21 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 17-a. ulti
ma a turului) : Partizan Belgrad— 
Olimpia Liubliana 2—0; Sloboda 
Tuzla—Spartak 1—0: Sarajevo—Cehk 
Zenika 4—0 ; Vojvodina Novi Sad— 
Velez Mostar 1—2; Vardar Skoplie 
—Borac Banja Luka 1—0 : Sutjeska— 
Dynamo Zagreb 0—0; OFK Beegrad 
—Bor 3—1 ; Hajduk Split—Stea-1 a 
Rosie Belgrad 2—0 ; Radnicki N:s— 
Zelezniciar Sarajevo 0—0. Clasament: 
l. Steaua Roșie — 26 p; 2. Velez 
Mostar — 24 p (un joc mai puțin 
disputat) : 3. OFK Beograd — 21 p

Trakia Plovdiv 
Volov Șu- 

Cerno 
Tirnovo — 

Beroe Star* 
J.S.K.-Spar- 

Iamboi 0—0. 
Pleven 0—0

OLANDA (etapa a 16-a): 
noord Rotterdam—Deventer 
Ajax 
4—0 ; 
4—0 ;
1— i; 
F.C.
terdam 0—1 ; Telstar—Alkmaar 0—0: 
F C. den Bosch—Excelsior Rotterdam 
0—0 ; N.E.C. Nijmegen—P.SA’ Eind
hoven 1—1 
Rotterdam — 28 p 
dam — 26 p ; 3.
- 23 p.

PORTUGALIA 
Boa vista—Farense 
Rarreirense 5—1 ; 
Setubal 1—0; F.C.
2— 0 ; Beira Mar—Unio Tomar 2—0 ;
Leixoes—Guimaraes 1—1 ; Benfica— 
Montijo 1—0 ; Atletico—C.U.F. 2—2. 
Clasament: 1. Benfica Lisabona —
30 o ; 2. Belenenses — 22 p; 3. Spor
ting — 20 p.

SCOȚIA (Etapa a 16-a) : Airdrie— 
Hearts 0—2 ; Arbroath—Celtic 1—2 ; 
Dumbarton—Motherwell 0—0 ; Dun
dee—Patrick Thistle 4—1 ; Hibernian 
—Ayr United 8—1 ; Kilmarnock— 
Dundee United 0—1 ; Morton—Falkirk 
t—1 ; Rangers—Aberdeen 0—0 ; St. 
Johnstone—East Fife 4—2. Clasament: 
1. Celtic Glasgow — 27 p ; 2. Hiber
nian — 23 p : 3. Hearts — 22 p.

BELGIA (etapa a 14-a) : Standard 
—Reersehot 1—0 ; F.C. Malines— 
Antwerp 2—0 ; S.K. Lierse—Racing 
White 1—5 : Crossing Schaerbeek—

Feye- 
2—1 ; 

Amsterdam—MW Masstricht
F.C Groningen—F.C Amsterdam
F.C. den Haag—F.C. Utrecht 
N'.A.C. Breda—Haarlem 1—1 : 

Twente Enschede—Sparta Rot-

1. Clasament : I. Feyenoord 
; 2. Ajax Amster- 
Sparta Rotterdam

(etapa a 15-a): 
2—0 ; Belenenses— 
_ Sporting—Vitoria 

Porto—Coimbra

SPORTIV SE RETRAGE

Al. MEDVED (dreapta) in acțiune

socială dovedind că în condițiile de care 
se bucură sportul în patria sa, marelt» 
performer are oricînd deschise căile de 
afirmare în alte domenii de activitate. 
Cu condiția să fie bine pregătit. iar 
Medved a dovedit și la învățătură ace
eași sîrguință care a făcut din el o 
mare personalitate în lumea sportului.

Sebastian EONIFACiU

' ,!''' '''

palmaresul s&u prima medalie : un
„bronz" la Spartachiada popoarelor 
U.R.S.S., iar în 1961 Medved ajunge în 
posesia titlului de campion al țării.

UN DECENIU DE MARI VICTORII
Acest succes i-a atras selecționarea în 

Totul pentru campionatele mondiale des
fășurate, în acel an, la Yokohama. To
tul a mers bine pînă la meciul cu tur
cul Hamit Kaplan, campion mondial și 
olimpic, cu care a terminat la egalitate. 
Ca să obțină medalia de aur trebuia să 
cîștige neapărat întîlnirea cu vest-ger- 
manul Wilfried Dietrich, dar printr-o 
acțiune foarte riscantă acesta și-a asi
gurat victoria la puncte, iar Medved s-a 
înapoiat de la Yokohama cu medalia de 
bronz.

în 1962, sportivul sovietic a dominat 
autoritar categoria în care a concurat 
(semigrea) la Toledo (S.U.A.) în cadrul 
campionatelor mondiale. ..întîlnirile de 
la categoria semigrea le-au întrecut pe 
toate celelalte în frumusețe", au scris 
atunci ziarele. Medved contribuise în 
mare măsură la acest succes, cu rapidi
tatea acțiunilor sale, cu tehnica subtilă 
și bogatul arsenal de prize pe care le 
cunoștea la perfecție.

De atunci, el nu a pierdut decît o dată 
’în întrecerile cu cei mai buni luptători 
din lume.

¥
La 35 de ani, Aleksandr Medved «pune 

rămas bun saltelei de concurs. Gîndurile 
sale se îndreaptă firesc spre viitor și 
viitorul său va fi consacrat altei acti
vități. își pregătește, acum, lucrarea de 
diplomă cu care încheie studiile la Insti
tutul de radiotehnică din Minsk. Curînd 
va deveni inginer. Se va integra în viața

ÎN EUROPA
Cercle Bruges 0—0 ; F.C. Bruges— 
Beringen 1—0 ; Diest—Union St. Gil- 
lolse 2—0 ; F.C. Liege—Berchem 0—1’ 
Anderlecht—St. Trond 1—1. Clasai 
ment : 1. F.C. Bruges — 24 p ; 2. Stan
dard — 19 p; 3. Racing White — 
18 p.

SPANIA (etapa a 15-a): Real Ma
drid—Real Sociedad 6—1 ; Malaga— 
Rețis 1—0 : Valencia—Castellon 4—2 ; 
Oviedo—Celta Vigo 0—0 ; Deportivo 
Coruna—Gijon 2—1 ; Saragossa—Las 
Palmas 1—0 : Granada—Atletico Ma
drid 0—1 ; Burgos—C.F. 
0—0; ~ -. Barcelona 
v—u : Espanol Barcelona—Atletico
Bilbao 0—0. Clasament: 1. C.F. Bar- 

— 21 p; 2. Atletico Madrid 
p ; 3. Espanol Barcelona —

celona 
— 21 
2« p.

ELVEȚIA (sferturile de finală ale 
„Cupei" — meciuri retur) : F.C. Ba
sel—Chiașso 5—3 ; Etoile Cargouge— 
F.C. Ziirich 0—4 ; Grasshoppers Zil- 
nch—Bienne 0—1 ; Winterthur—Sion 
2—1 : Pentru semifinalele competiției 
s-au calificat echipele Bienne. Win
terthur, F.C. Basel și F.C. Ziirich.
FRANȚA (etapa a 18-a): Marseille 
—Nimes 1—2 ; Nantes—Red Star 3—lî 
Sochaux—Strasbourg 1—1 ; Reims— 
Bordeaux 3—1 ; Ajaccio—Metz 0—0 ; 
F.C. Paris—Lyon 5—1 ; Valenciennes 
—Nice 1—1 ; Nancy—Bastia 3—2 ; 
Rennes—Sedan 1—1 ; St. Etienne- 
Angers 5—0. Clasament: 1. Nice — 
28 p ; 2. Nantes — 25 p : 3, Nimes — 
22 p.

TELEX
In cadrul concursului internațional de 
natație, organizat în piscina de 25 m din 
orașul Gottwaldov, înotătorul cehoslovac 
Milan Hrouda a stabilit în proba de 200 
m mixt cu timpul de 2:16.1, un nou 
record al Cehoslovaciei. Iată celelalte 
rezultate : Masculin : 100 m spate: Soh- 
ousten (Olanda) 59,7: 100 m delfin : 
Drenth (Olanda) 1:00.9; 100 m liber : 
Hrouda (Cehoslovacia) 54.98. Feminin : 
100 m soațe : Enith Brigitha (Olanda) : 
1:07,5; 100 m delfin : Andersson (Sue
dia) : 1:07,7, pe locul trei în această pro
bă s-a clasat românca Anca Groza cu 
1:10,2.
w
In cadrul competiției internaționale de 
hochei pe gheață dotată cu trofeul „Iz
vestia", care se desfășoară la Moscova, 
selecționata URSS a întîlnit echipa Po
loniei. Superiori în toate compartimen
tele de joc, hochei știi sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 5—1 (2—1, 2—0, 
1—0) prin golurile înscrise de Petrov (2), 
Anisin, Malțev și Bodunov. Punctul for
mației poloneze a fost marcat de Jas- 
kerski.

In meci retur pentru C.C.E. Ia handbal 
masculin, echipa elvețiană ATV Basel a 
întîlnit pe teren propriu formația vest- 
germană Frischauf Goppingen. Handba- 
liștii vest-germani au terminat învingă
tori cu scorul de 17—15 (8—9) și s-au 
calificat pentru sferturile de finală ale 
competiției.
W
Turneul internațional masculin de hand
bal de la Schwerin s-a încheiat cu vic
toria primei reprezentative a R.D. Ger
mane, care a totalizat 8 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecționata se
cundă a R.D. Germane 5 p, Ungaria 4 p. 
URSS 2 p și Bulgaria 1 p. In ultima zl 
a competiției, reprezentativa R.D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 22—19 
(12—12) formația URSS, iar echipele Bul
gariei și Ungariei au terminat la egali
tate : 15—15 (9—7).m
Au luat sfirșit întrecerile turneului inter
național de tenis de la Adelaida (Austra
lia). Proba de simplu bărbați a fost 
ciștigată de Aleksandr Metreveli, care, 
în finală, l-a învins în cinci seturi cu 
7—5, 5—7, 6—7, 7—6, 6—2 pe Colin Dibley. 
în finala probei de simplu femei, Evon
ne Goolagong a obținut o ’ ' '
tată cu 6—1, 6—2 în fața 
sale Kerry Harris.
fS
Cu prilejul unui concurs ____  ____
șurat la Dortmund,, sportiva vest-germa- 
nă Christa Merten a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 1 000 m cu timnul 
de 2:44,9. cel mai bun rezultat anterior 
era de 2:45,9 și aparținea, din luna fe
bruarie a acestui an, atletei americane

victorie scon- 
compatrioatei

atletic destă-

bruarie a acestui an,’ atletei 
Penny Werthner.

Boxerul spaniol Jose Legra 
campion mondial la categoria ____ _...
siunea W.B.C.). în meciul pentru titlu, 
disputat la Monterey în prezența a peste 
10 000 de spectatori, Jose Legra l-a în
vins prin K.O. tehnic în repriza a 10-a 
pe pugilistul mexican Clemente Sanchez.

■este noul 
pană (ver-
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