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Plecarea la Moscova a delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
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tru conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Cu aceleași sentimente mii de 
oameni ai muncii ieșeni, au salu
tat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la punctul de frontieră Ungheni, 
înainte de trecerea graniței. Ei au 
aclamat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, au scandat mi
nute în șir „Ceaușescu-P.C.R. !“. 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, au adresat 
calde urări de drum bun.

în seara aceleiași zile, delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a so
sit la punctul de frontieră Un
gheni, pe teritoriul sovietic. Gara 
era împodobită cu drapele de 
stat ale României și Umanii So
vietice ; 
era lozinca 
tre poporul 
român".

Tovarășul 
și membrii 
lutați de P. K. Lucinski, secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească, N. M. Zaicenko, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Moldovenești, acti
viști cu munci de răspundere pe 
linie de partid și de stat. Era pre
zent ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
cialiste România în Uniunea 
vietică, Gheorghe

Delegația si-a 
drumul spre Moscova.

(Agerpres)

Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Ion 
Dincă, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali, ofițeri superiori.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice La 
București, și membri ai ambasadei. 
Numeroși bucureșteni, veniți la 
gara Băneasa, au salutat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe conducătorii de 
partid și de stat.

★

Marți la amiază, a plecat spre 
Moscova delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, a Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
va participa la festivitățile prile
juite de cea de-a 50-a aniversare 
a creării Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Hie Verdeț, membru al Comitetu- 
l-.-i Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
ra.ștri, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Moscova.

La plecare, la gara Băneasa, erau 
prezenți tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănăiache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekaș, Dumitru Popescu, 
Lecnte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constan
tin Băbălău, Comei Burtică, Miron 
Constantinescu. Miu Dobrescu, Au
rel Duca. Mihai Gere, Ion loniță,

sin cocsemnxt de

D. STANCUUSCU Badrus. 
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Nicolae Ceaușescu 
delegației au fost sa-
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ÎMPLINIRI IN ANII REPUBLICII

AZI, In sala victoria din ploiești

So- 
So-

pe frontispiciul clădirii 
„Trăiască prietenia în- 

sovietic și poporul

• 3.000 DE SCHIURI IN DOTAREA ȘCOLILOR DIM LOCALITĂȚI MONTANE
• CEL PUȚIN 7-8 CONCURSURI DE MASA INTR-UN JUDEȚ • BOBERII IAU PRIMI 
STARTUL INTERNATIONAL • CAlTfONATUl BALCAM1C VA FI GĂZDUIT
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După un turneu de pregătire, care 
• cuprins și multe jocuri de verifi
care, utile mai ales prin valoarea u- 
nora dintre adversarii întîlniți, echi
pa noastră campioană la handbal 
masculin, Steaua, va debuta în ac
tuala ediție a „Cupei Campionilor 
Europeni*,  întîlnind astăzi după a- 
miază,.în sala „Victoria" din Ploiești, 
pe deținătoarea titlului din Norvegia, 
formația I. F. Opsal Oslo. în ciuda 
faptului că echipa norvegiană este 
mai puțin cunoscută în lumea hand
balului european, partida se anunță, 
totuși, foarte dificilă pentru jucătorii 
români, în primul rînd datorită fap
tului că sînt bine cunoscute dîrzenia 
ți ambiția cu care handbaliștii nor
vegieni își apără întotdeauna șansele.

Să nu uităm, în. această privință, că 
de fiecare dată cînd reprezentativele 
celor două țări s-au întîlnit, chiar 
dacă în cele din urmă victoria a re
venit selecționatei române, ea s-a 
conturat greu, pe fondul unei lupte 
aprige, în care adversarii au cedat 
pas cu pas.

Avem toate motivele să credem că 
I. F. Opsal Oslo este o demnă repre
zentantă a acestei școli. Echipa din 
Oslo s-a calificat în optimile de fina
lă ale C.C.E. la mare luptă, eliminînd 
o formație redutabilă, Slask Wroclaw, 
campioana Poloniei, după două parti
de extrem de echilibrate și la un a- 
vans minim, scor general : 26—25 pen
tru Opsal (16—11 în tur, 10—14 in 
retur). Mai este de adăugat și faptul 
că din echipa oaspe (care a sosit la

București ieri seară tîrziu) 6 jucători 
au făcut parte din reprezentativa 
Norvegiei. care nu de mul: a reel:- 
zat una din surprizele anuiui, ir.ue- 
clnd pe teren propriu (13—11) puter- 

a R. F. a Germaniei, 
dificil pentru Steaua, 
ia astăzi cupă amia- 
ics pentru a fi la a- 
: surpriză în meciul 

loc in ziua de 27 
Partida de azi, 

de Ia Ploiești va 
deschi- 
lotului 
pentru 
Berlin. 
KESZ-

r.iea selecționată 
Deci, un meci 

care trebuie să ; 
ză un avans seri 
dăpost de orice 
retur, ce va avea li 
decembrie la Oslo, 
din sala .Victoria*  < _ ___
Începe Ia ora 19,30, avînd in 
dere un joc de verificare al 
de tineret, ce se pregătește 
turneul de Anul Nou de la 
Jocul va fi arbitrat de Laszlo____
THELY și Laszlo MARKI, ambii din 
Ungaria.

BOGAT

PROGRAM
SPORTIV

ÎN VACANȚA
DE IARNĂ

A ELEVILOR

si
STUDENȚILOR

Pe întregul traseu străbătut de 
trenul oficial, în gările pavoazate cu 
steaguri tricolore și roșii, mii și mii 
de cetățeni, în frunte cu conducă
tori ai organelor locale de partid și 
de stat, au aclamat cu entuziasm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în gara Bîrnova, în apropierea 
orașului Iași, unde trenul a făcut o 
scurtă oprire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii delegației, au 
fost întîmpinați de Vasile Potop, 
prim secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor locale. Cei 
prezenți — mii de oameni ai mun
cii de la uzinele „Nicolina“, meta
lurgică, de fibre sintetice și alte 
întreprinderi ieșene, din instituți
ile orașului au făcut o caldă ma
nifestare de dragoste și stimă pen-

SCRIMA A URCAT IN RITM SUSȚINUT 
PE ÎNALTELE TREPTE ALE AFIRMĂRII

Din 1958 pină azi. sportivii români au fost prezenți de 37 ori pe podiumul de premiere
al J.O.. campionatelor mondiale (seniori și tineret), al Cupei Europei

1 suria de peste IOC de ani a 
seime. rmăneșfi Gn antă 
1867 ea era iockzsă intre dis

ciplinele peaet -cate in cadrul „So
cietăți: Române de Ai me. G’mnas- 
t_câ și Dare la sere.*)  ar putea fi 
coQ&ăerată pe atestat de veche tra
diție a sporriăx mușchetarânr pe 
meveagurrie țări. otestre. Chiar 
dacă ulterior. ea a fost prezentă in 
câteva centre urbane 'București, 
Cluj. Tmr-șoara. S.txu etc), chiar 
dacă a făcut parte rin programul 
de tsvitfaaiat ai amor școli mili
tare. scrima s-a mamfestat public 
mai ales Fub firma unor demon
strați; de saLoo cu un ocxnat re
strâns de parte păru, de regulă ex
ponent ai barghecet ș. moșierimif, 
deci cu caracter strict de castă.

Adevărata dezvoltare și afirma
re a scrimei se va înfăptui — ca și 
in celelalte risc pzne sportive — 
după Eliberare $L mai ales, în anii 
luminoși ai RspuisLcu. in sfertul 
de veac de la irtâp'.u rea acestui 
mare act istoric Intr-adevăr, în cei 
25 de an; care au trecut de la pro
clamarea RepubSci. mușchetarii 
român; au cun-oscut prestigioase 
succese, elocvente implmiri. rod al 
grijii acordate rmșcărt; sportive de 
conducerea de partid și de stat. 
Scrima a încetat sâ ma. £e apana
jul unui grup restrira. ea a pătruns 
în școl;. în intreprinoeri si :nst;iu
ții, și-a câștigat adept! pină și la 
sale, devenind, cum era si firesc, 
un sport la indenuna tuturor, a ti
neretului cu precădere. Este adevă
rat. răspmdinea scrimei la noi o-a 
atins dimensiunile din alte disci
pline. din jocurile sportive îndeo
sebi (numărul celor legitimați abia 
depășește cifra de IBXb. dar, de-a 
lungul acestui sfert de veac, din 
rîndui tineretului s-au afirmat mul
te elemente de valoare, care s-au 
impus atenției, pe plan competi- 
țional, dominind întrecerile autoh
tone și relevindu-se deseori în ma
rile competiții inter —
Jocuri Olimpice, campionate mon
diale de seniori și tineret, campio
nate europene etc.

J.O.

TOTAL 5 13+ 15

ia analele

1
1
3

AUR 
ARGINT 
BRONZ

Melbourne. Acolo, în îndepărtata 
Australie, o foarte tînără floretistă, 
Olga Orban (nici 17 ani împliniți) 
avea să aducă sportului mușcheta- 
rdor de la noi PRIMA MEDALIE 
OLIMPICA, an argint în întrece
rile individuale. „Duelul" ei cu 
campioana olimpică, englezoaica 
Gillian Sheen, pe care anterior, în 
aceeași competiție o întrecuse de 
trei ori pînă Ia finală, va rămîne

C.M.
(în paranteză 
tineret)
3 (5)
4 (6)
6 (4)

cz

FEDERAȚIILOR

iuș-

CLASAMENTELE
Elevii și studenții din țara noastră intră în vacanță Vor fi zile de des
tindere, de bucurii, de sport. Imaginea noastră, surprinsă de fotoreporterul 
Theo Macarschi, redă un moment dintr-un concurs de săniuțe organizat 

la Câmpulung Moldovenesc.

Citiți, în pag. a Il-a, o avancronică a vacanței de iarnă.

In Cupa cupelor la baschet

Steaua alături de Jugoplastika Split
și Juventud Badalona

MtlNCHEN, 19 (prin telefon), 
în ziua a doua, lucrările Comisiei 
de organizare a cupelor europene 
la baschet au avut drept scop tra
gerea la sorti a grupelor sferturi
lor de finală ale Cupei cupelor. E- 
chipa Steaua București va evolua 
în grupa B, alături de formațiile 
Jugoplastika Split și Juventud Ba
dalona Din grupa A fac parte e- 
chipele Mobilquatro Milano, Spar
tak Brno și Spartak Leningrad.

Meciurile reprezentantei Româ
niei vor avea loc la următoarele 
date : cu Jugoplastika la 24 ianua
rie ta București și la 31 ianuarie 
la Split ; cu Juventud la 1 sau

8 februarie Ia Barcelona șl la 14 
februarie la București. Semifina
lele competiției se vor disputa în 
zilele de 28 februarie și 7 martie, 
iar finala la 20 martie.

La fete, alcătuirea grupelor este 
următoarea : 
Novi Sad, Hapoel Tel Aviv, 
Spartak Sofia ; grupa B : 
Praga, Spartak Leningrad, 
Budapesta.

Tot cu acest prilej s-a 
ca finala Cupei intercontinentale 
să aibă loc între 1—6 iunie în Bra
zilia, la Sao Paulo, iar Festivalul 
F.I.B.A. la 14 iunie, în Spania.

grupa I : Vojvodina 
Levski 
Slavia 

M.T.K.

stabilit

1. ILIE NASTASE (STEAUA), 2. 
Ion Jiriac (Dinamo București), 3. 
Virginia Ruzici (Dinamo București). 
4. Mariana Simionescu (Dinamo 
București), 5 Viorel Marcu (Dina
mo București), 6. ludith Gohn (Di
namo Brașov), 7. Toma Ovici (Pro
gresul
râdău
(C.S.U.
Traian

București), 8. Dumitru Hă- 
(Steaua), 9. Ion Sântei 
Construcții București), 10 

Marcu (Dinamo Brașov).

(DINAMO 
Nieolescu 

Nicolae 
Mihai Su- 

5 
Duță (Universitatea Timi- 

Petre Motrescu (Poli- 
Marin loneseu 

8. Cornel Scarlat 
9. Dumitru Alexan- 
Roșie), 10. Dan 
Școlarul București).

1. GHEORGHE NICA 
BUCUREȘTI), 2. Mihai 
(Dinamo București), 3. 
Postoloche (Steaua), 4. 
ciu (Universitatea Timișoara), 
Nicolae 
șoara), 
tehnica 
(Grivița 
(Grivița 
dru 
Moraru (C S.

6. 
lași). 
Roșie). 
Roșie), 

(Grivița

7.

scrimei mondiale, prin 
frumusețea și prin dramatismul său.

Patru ani mai tirziu, la J.O. de 
Li Roma, o altă reprezentantă a 
României, Maria Vicol, cucerea 
medalia de bronz, în timp ce Oîga 
Orban s-a aflat și ea printre fina
listele la floretă (5).

Un frumos succes avea să 
sorteze scrima naastra ia J.O. 
Mexic — o medalie de aur la 
retă bărbați si alta, de bronz, 
fiocetă fete-echipe.

în fine, anul acesta, la Olimpiada 
de 1a Munchem echipa floretistelor 
a obținut Încă o medal;e — de a- 
semeoea de bronz.

re- 
din 
fio

la

Deosecit de grăitor este și bi
lanțul scrimerilor români ia 
campionatele mondiale de se

niori. Pîrtia frumoaselor cotnpor-

Tîberiu STAMA

tConlinuare in pag. a ia)

PE ANUL 1972
MOTOCICLISM

1. ION BOBILNEANU (VOINȚA 
SIBIU), 2. Ștefan Chițu (Poiana 
Cimpina), 3. Mihai Banu (Poiana 
Cimpina), 4. Adam Krisbai (Stea
gul roșu Brașov), 5. Wemer Hirsch- 
vogel (C.S.M. Reșița), 6. Troian 
Moașa (Steagul roșu Brașov), 7. 
Peter Lukacs (Steagul roșu Bra
șov), 8. Mihai Wetzler (C.S.M. Re- 
;ița), 9. Nicolae Riureanu (Voința 
Sibiu), 10. Nicolae Murgoci (Poia
ta Cimpina).

Ileana Gyulai, {stingă) componentă ae bază a echipei feminine de flo
retă care ne-a adus atitea satisfacții la J.O., in CM. și Cupa Europei, 
intr-un asalt susținut cu redutabila trăgătoare sovietică L. Rusak.

IN INTIMPINAREA
MAPEțllUII JUBILEU

O NOUA SALA DE SPORT
In cinstea celei de-a 25-a aniversări 

a Republicii, la Școala generală nr. 8 
din Tirgoviște a fost dată în folosin
ță o modernă sală de sport, cea mai 
mare din municipiul nostru. în pla
nul de muncă al comitetului de pă
rinți pe școală s-a prevăzut ca pînă 
in trimestrul al H-Iea al anului șco
lar 1972—1973 să se monteze In aceas
tă sală, prin munca voluntară a pă
rinților și elevilor, toate aparatele 
necesare bunel desfășurări a activi
tăți sportive. Este vorba de spaliere

pentru gimnastică, panouri pentru 
baschet, stîlpi pentru volei etc.

Prin aceasta vom putea să ne în
sușim mal bine disciplinele sportive 
și exercițiile din programa școlară 
șl — totodată — vom avea posibilita 
tea să găzduim în noua sală intere 
sânte competiții.

Theodor 
elev, Șc.

CASTRAVETE 
generală nr.

Tlrgoviște

iNTRECERILE STUDENȚILOR CLUJENI
Una dintre expresiile 

de dragoste șl atașa
ment manifestate de 
către tineretul studios 
clujean față de Repu
blică a fost ampla În
trecere sportivi: „Cupa 
M Decembrie-, compe
tiție începută încă de 
luna trecută »i încheia
tă eu numai elteva ore 
înainte de a auna clo
poțelul vacanței.

Concepută tn două 
face: cea pe Institute 
li cea pe centru uni
versitar, prestigioasa 
competiție a reunit, in

cadrul a nouă discipli
ne sportive, un număr 
apreciabil de partici
pant! șl a oferit între
ceri in care elementul 
specific universitarilor, 
entuziasmul, s-a mani
festat din plin.

Ca și in alte rtnduri, 
unu! dintre cuvintele 
„grele- le-a spus uni
versitatea (șef de cate
dră. lector un!v, Gh, 
Neta) care a înscris In 
croniea întrecerii dire 
record: 54 de tntilnlri 
de fotbal inter-grupe —

care au angajat 1 zso d< 
studenți —, 650 de par
ticipant! la cros (dintre 
care un mare număr de 
fete), zeci de prezent' 
la înot șl tenis de masă. 
20 de representative de 
facultăți (băieți șl fete) 
Centru disputele de la 

aschet și volei.
Un omagiu dinamic 

pe care studenții de la 
„Alma mater napoeen 
sts» l-au adus jubileu 
lui Republicii.

N. DEMIA

SPORT In „ORĂȘELUL COPIILOR"
Incepînd de la 28 decembrie, pe o estradă amenajată in holul Circuli 

Stat, micii vizitatori ai „Orășelului copiilor- vor avea prilejul să vizionez, 
atractiv program de demonstrații sportive.

Joi, in ziua inaugurală care coincide cu startul impetuos in vacanta 
iarnă, „armata lui Liliput” va putea să urmărească evoluțiile de scrima 
gimnastică prezentate de elevii de la Șc. Sp, 1, iar în continuare o gală de fin 
documentare sportive oferită de Consiliul municipal pentru educație fizică . 
sport București. ‘

Pe parcursul acestei frumoase acțiuni, care va dura pînă la 4 ianuarie 1971 
vizitatorii orășelului se vor întilni cu cei mai buni boxeri, luptători, judocan- 
scnmen și gimnaști din unitățile școlare ale Capitalei.
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Împliniri in anii republicii
(Urmare din pag. l)

țări la această Întrecere a elitei 
trăgătorilor din lumea întreagă 
aveau s-o deschidă tot floretistele. 
Echipa care ne-a reprezentat cu
lorile la C.M. din 1961, la Torino, 
s-a înapoiat cu o medalie de bronz. 
Un an mai tîrziu, la Buenos Aires, 
Olga Orban-Szabo s-a dovedit flo- 
retista nr. 1 a lumii, pentru ca. apoi, 
în 1963, la Paris, sportivele român
ce să urce de două ori pe podium, 
la individuale prin Olga Orban- 
Szabo și apoi cu echipa, obținînd 
în ambele probe medalii de argint.

Numele Ecaterinei Ienclc-Stah! a 
rămas legat de C.M. de la Mosco
va (1966), cînd a cucerit medalia 
de bronz.

La Montreal, în 1967, a fost con
semnat cel mai mare succes al Co- 
rettștilor români. Ei au devenit a- 
tunci campioni ai lumii la capătul 
unei confruntări sportive fără pre
cedent, în care au reușit să-i în
treacă pe toți marii favoriți al com
petiției. Scrimerii Uniunii Sovietice, 
cei polonezi și cei francezi. Flore- 
tistele s-au înapoiat și ele din Ca
nada cu o medalie de bronz cuce
rită în proba pe echipe.

în replică. La viitoarea ediție a 
C.M. de la Havana (19^'. reprezen
tativa feminină de floretă a P.xni- 
nlei s-a dovedit cea mat bună din 
lume, iar Ileana Gyulai s-a 
printre fruntașele probei, dotdadmd 
o medalie de argint. FToretișffl an 
adăugat șl ei — eu acest -rilej — 
o medalie de bronz la colecția da 
trofee a scrimei rr-r.i.ne--

Poziții prestigioase m_ș-
chetarii noștri sânt de consemnat si 
la ediția 1970 a ce
la Ankara: medalie de ar^st la 
floretă fete-echipe și c’.e : me-îa- 
lie de bronz, p- Giga C-'ona- 
Szabo Și 4-ul mzscui -. de i.

Mai reeer.t. in car ala A_«—» 
(1971), Ana Eae-P->seu s-a tri-.»-. 
o demnă reprezentam1. a scobi re- 
mânești. participi-.d la -_z i»;
pentru titlul moixEaL fariCteat ca 
merituoasă performanță — o me
dalie de bronz.

★
Campionatele mondiale aî* * «e- 

rantelor au adus, d- asanase*.  Meri 
satisfacții scrimerilor rcariaf lă- 
cenînd cu e-fi’ia din 195B de la lu
xemburg (Maria Virol. mec.:' • -- 
argint) și contimrtnd aaroape Qr*  
întrerupere pină în 1972. riad, la 
Madrid, tînărul . -

Separat, pentru acei elevi cu re
zultate frumoase la carte și in ac
tivitatea sportivă de performanță. 
Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului, prin direcția de resort, or
ganizează in vacanța de iarnă o 
serie de tabere înglobînd peste 
3 300 de tineri și tinere. Amplasa
te în aproape toate punctele tu
ristice ale țării, taberele sportive 
școlare au ca specific faptul că 
sînt orientate, într-o largă măsu
ră, către schi, către practicarea 
■nei discipline sportive cu un pro- 
nontat caracter aplicativ, foarte 
atali îndrăgită de masele de elevi 
dia țara noastră. In acest sens este 
ck suhuniat că aproape o treime 
tei nrinAfttl participatlțiîor la ta
berele școlare de lartiă vor fi seni
or.. reprezentanți ai unor școiî 
«crLve sau licee cu program de 
educa'.e fizicâ. Ei vor face popas 
■a Predeal ți Izvorul Mureșului, 
arc urca p® Cioplea și Clăbueet sau 
» rr- cabili în Paring (cabana 
1 ) peniru a se specializa în
prehele alpine sau de fond.

7.-. -edinea numărului de parti- 
r.pac ia tabereie sportive școlare 
«Se aTâ urmează atieții. Pentru ei 
a- far. rezervate locuri ia cabane 

ia Voința (Cîmpulung Mus- 
re trroareie șt Cărbunari (Mara- 
BwețC Piatra Arsă și Bușteni | 
Tn aceeași timp, caiaciștii, eaniiștii 
f* eanoiorii vor ft gazduiți la Com- 
păexBi de la Simbăta (Făgăraș) și 
la Băile Homorod, luptătorii la 
Vatra Dotmei. boxerii la Căminul 
Alps — r Bușteni, gimnaștii la 
Cheia «; Muntele Roșu, fotbaliștii 

handbalițtii ia Lacul Roșu.
*

F~.-Tgrar-.ul taberelor sportive va 
fi oarecum diferit. Dacă schiorii, de 

afiaț; în pi.nâ perioadă fun- 
tenen-^ală. vor face perfecțio- 
aarea propriu- ’_»ă, in schimb 
toți eeGall; elevi vor partici
pa la actv.tâțî destinate să le 
tetaa*t*to**că pregătirea fizi- 
•eâ eereralâ și — in funcție «ie 
«ndtțiile existente — cea specifică. 
Fxissâ. insă, an punct al prozra- 
asete de tabere, roman tuturor 

cu simț pedagogic și pricepere In 
formarea tinerelor talente. Ea ma
nifestă multă exigență in pregăti
rea gimnastelor, organizează antre
namente intense, asigurînd elevelor 
sale nu numai o înaltă măiestrie, 
ci și o rezistență deosebită de 
concurs. De foarte mare însemnă
tate este și colaborarea ei cu pia
nista Julieta Rosrnan.

— Ce aspecte negative ați des
prins din evoluțiile sportivelor ?

— Am sesizat un regres în ce 
privește pregătirea trenului infe
rior, rezultat al antrenamentelor 
superficiale la bara de perete. A- 
ceasta a determinat sărituri dure 
și joase, piruete pe toată talpa pi
ciorului și, în general, o insuficien

Paul Szabo r. - -
bronz. Nu mai pu’ir r- e-ri --- 
dalii de aur punctează o—----- 
mânească la ..rr
scrimei, cucerite. în ordine, de Adal

ECHIPELE CLUBULUI RAP©, ÎN COMPEÎIȚHLE INTERNAȚIONALE
FORMAȚIA MASCULINA imUBn. AZI. M BAPOa BT fETHE

ZERJk IM CJ?Â CJrS.04 11 CJFS CAMMOM LOl EUC^tM!

BUT

Azi, în sala Giclești. de le 
18,00, echipa masculină a cfcg 
Rapid va susține Intilnirea rets; 
Cupa cupelor cu HAPOLL 1 
ZERA.

Dar, mai Iutii, cî:r : i—1- 
despre primul meci, wgte ii 
plasare, oferite de a-t- - - >. 1--
Drăgan : „Jocul nu a tea țn» 
fiind cîștigat, conform și cateatete 
anterioare, cu 3—a. la 12. 5. c £«■»- 
pa Hapoel Belt Zera practică sa 
lei bazat pe viteză. .
barit a jucătorilor i~,f- ;ă uteri- 
carea eficientă a acțiaailor caece***.  
Aș remarca, dintre camEaanagl te» 
mumiei noastre, cu deasehtrr pe M*»  
cuța, apoi pe Cătălin *>  Chițipni*.

Echipa ot:s . -
Capitală, a efectuat pin*  ia prencot

APARE NOUL REGULAMENT AL JOCULUI 
Comentat de dr. MIRCEA ALBUT, «bâtei iMMațgMi

DE VOLEI * —’ A 
d «b

Una dintre ce'.« n cl • e 
mai rare) lucrări - ■
însuși regulamentul ; •: .
ma ediție a ace-’ ’ - ’’
1967 cind regulamentul a apteri 
în numai 4000 de exemplare s: a., 
dispărut în foarte ~ -
de la acea dată pină in z 
în jocul de volei au 1 -. -e-J
de modificări importante a cinr 
prezență în „cartea rer *’*-
firește, necesară; ca și reeditare*  
acesteia. Misiunea des-:’ z? c:r.- 
cilă a redactării noului „cod” a 
fost Încredințată unuia d 
mai apreciați cavaleri aî fluierate, 
atît în țară cit si peste h”’.re. -- 
Mircea Albuț arbitru irter- - •’ 
cu care am avut zilr'.e ♦ree'jte . 
convorbire pe această

— Știm că ați încheiat rr. ‘: 
mult . această lucrare de - =’ 
interes pentru cercurile voleital»- 
tice. Pe cînd este 
riția ?

— Noua ediție a 
Ia care am lucrat 
prezentată. într-o primă feră. C.->- 
legiului central al arbitrilor, -e-r- 
tm avizare s-n aflat sub tipar 'a 
întreprinderea Poligrafică 
nîa“ din Craiova. Dună cîte «tin. 
tipărirea s-a termniat si urn-' -v 
ca cele 10 00(1 de exemplare să ' f 
distribuite organe’or sportive din 
țară si librăriilor.

— Care sînt noutățile ma‘ fnsetn-

prevăzută as>a-

regulamentuloi 
Si rare a fost

FINALELE CAMPIONATELOR
De multă vreme, Aradul — tradi

țional centru al tenisului de mas-l 
românesc — n-a mai găzduit o finală 
a campionatului național. Iată de ce 
actuala ediție a finalei ded'cată pro
belor individuale, ce se desfășoară 
in orașul de pe Mureș, începînd de 
astăzi și pînă vineri, se bucură de 
atenția forurilor de resort, centrale 
și locale.

Alături de cei 32 de competitori 
(băieți și fete) calificați în laza ante
rioară, de la Ploiești, intră în ioc la 
Arad și sportivii deținători ai cate
goriei I și ai titlului de maestru a) 
sportului Aceasta înseamnă că nu 
vor lipsi de ia întrecerile ce urmează 
să desemneze pe cîștigătorii titluri
lor de campioni naționali pe anul 
1972, jucătorii care au participat re
cent la mari competiții internaționale 
în Franța. Austria și Bulgaria, prin
tre care amintim pe Carmen Crișan, 
Lidia Ilie, Șerban Doboși. Aurel 
Ovar.ez. Un singur semn de între
bare ; nu se știe încă dacă pe liste
le de concurs va figura multipla 
noastră campioană națională, Ma
rla Alexandru, indisponibilă la a- 
ceastă oră. 

bert Gurath (spadă, Leningrad, 
1960), Ana Ene-Pascu (G«nd, 1963), 
Ecaterina Iencic-Stahl (Rotterdam,
1965) , Ștefan Ardeleanu (Viena,
1966) și Anton Pongraț (spadă, Te
heran, 1967).

Sînt performanțe care generează 
un puternic optimism, față de 
schimbul de mîine al «crimei ro
mânești.

s
cele

★
uoceseloc amintite in rfndu- 
tile de mal ros m cuvine să 
le adăugăm, tn primul rfnd, 

trei medalii de aur cucerite în
«Cupa campionilor europer,i“ la

Mrha: te Mtnpa* • «cse cri aaas ta «ecwf izx_*e ffareîtjtu
ia afzaarie re v t-z JQ. is-i-i te mxvt șpteeraîri f-oacv 

t=sn Xne< ta ftaaCa ca ic Jfândbro.
ferecă tea. Ic Utt. UTl șt an. 
arera. «ă.?a *a — a sal da tjrecA 
* rl »'T.ai aparmr Saaaa p-a de- 
=>ce£=az ca xw-d ca^ xiț. <. 
resuad • perfartMnr.i s&că a a- 
'«■£ GCfar.'.ia. î«» aceste âa- 
2£=jt ale «e -1 frraa .a
tl=s legase da k& p orna
&■ Itafa. Tar»».

Ca aaemszaa a> csxtac a

S-esz-zt aâe acra* 
riteîse ttadee da «are ka*to — 
«JaacCv". «Itxrtx?*. Terra de ar-

ca

ess di

Trei zile la Arad

NAJIONALE INDIVIDUALE

La întrecerile care vor începe, Eleo
nora Vlaicov se va simți ca la ea.., 
acasă. Nici nu e de mirare pentru 
că Aradul este orașul copilăriei 

sale.
Fotei Paul ROMOȘAN 

cialist se referă la marile valori 
ale floretei, nu omite din rîndul 
elitei pe sportivele țârii noastre, 

ot ceea ce am consemnat aici 
constituie dovezi grăitoare 
ale incontestabilei valori la

care a ajuns scr.ma românească. 
Talentul at it ar sportivi și sporti- 
re nu »-ar fi putut, insă, concre
tiza, ei n-ar ti reușit să se împli
nească, fără grija permanentă acor
dată mișcării sportive de orindui- 
rea noastră socialistă. încurajată 
moral și material, scrima a putut 
ajunge pe cele mai Înalte culmi 
ale performantei. in»criindu-se in

odrri CMpcăra sp arare din Ba
re âa-a pe as lac ee-4 face cinste

Sfca e'-itsrăd ca care fajrelia 

tearât te ia sees: prag de xn- 
eerasre a Bepabbaș noastre 
ca • ntat rec—jossmtâ pestra 

prrriar-.a-jraa Iar. raarițs ce "le 
tee ladcna U csatasad arstode- 
aas-~e s; aaacdaeă se anei pe—tm 
xbtojfra la are -wv»* »

..WH Z5-a IMIIKWt" 11 IfMS
CarrSmaă tazncerOe ăe >e_s îi

*ăa riutete Snu-m dotate ca

.un. e cam. ț‘_~.» sa cea 
yr-'na-i .~lu; .Vaau ton‘-g~- 
Csbrinrv — AriLaa C^r sran 
6c *9. zr. * C—L •—L Mariana 
Ek*s OnuMes — Qme CMsse

IE ■măă. a

A. \CHUT PK41T ÎU1 FENTÎU TUIUL WMATOR

ac
•«c.
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La BBvbeierea finalei ram pioni- 
taiai nuienal de gimnastică mo- 

. deruă. desfășurata in acest an U 
Brăila, in zilele de 15—16 decem
brie, am rugat-o pe praf. ILEANA 
StMA președinta comisiei tehnice 
din cadrul federației de specialita
te. să ne împărtășească ci te va opi
nii in legătură cu întrecerea recent 
ineneiată.

— Cum apreciați nivelul tehnic 
al ediției 1972, comparativ cu pre
cedentele ?

— Fără Îndoială, finala de la 
Brăila s-a situat deasupra celor 
desfășurate pină acum. Afirmația 
mea se bazează pe diferența tot 
mai mică dintre sportivele și echi
pele provinciale față de cele din 
Capitală, primele remareîndu-se 
atît printr-o pregătire tehnică bună, 
cit și prin execuții artistice plăcu
te. De asemenea, se poate spune că, 
in general, această ediție ne-a ară
tat tot mai multe compoziții orien
tate spre cerințele de bază ale 
performanței de nivel mondial: di
namism și varietate. După opinia 
mea, cu rezultate bune se lucrează 
la Școala sportivă din Brăila. Școa
la sportivă din Brașov și Portal 
Constanța unde, sine convinsă, vor 
apare curînd elemente bine pregă
tite pentru a face fată exigențelor 
întrecerilor republicane. Mi se pare 
necesar a remarca în același timp 
saltul evident înregistrat la Clubul 
sportiv școlar București unde își 
desfășoară activitatea ca antrenoa- 
re fosta noastră campioană. Victo- 
rița Vi leu.

— Care anume dintre tinerele 
gimnaste v-au impresionat și ce 
perspective le întrezăriți ?

Sportul -
TINERELE GENERAȚII,

Azi, start In „Cupa

ii urmează C.N.

SC RIMj

Ultima parte a „Cupei Speranțe
lor" — faza pe Capitală a progra
mat probele de floretă-fete și 
spadă prilejuind întreceri foarte 
echilibrate și de un bun nivel teh
nic.

în finala floretistelor nu mal pu
țin de patru concurente au termi
nat la egalitate, printre ele aflîn- 
du-se și campioana balcanică Au
rora Crișu. Organizatorii le-au lă
sat satisfacția de a rămîne la ega
litate în clasamentul final pe locu
rile 1—4, in ordine alfabetică ast
fel : 1—1. Magdalena Bartoș (Viito
rul), Aurora Crișu (Viitorul), Vio
rica Draga (Șc. sp. nr. 1) și Elena 
Radu (Șc. sp. nr. 1) cîte 3 v. 5. 
Ana Gîrbea (Progresul) 2v ; 6. Ce
cilia Tudose (Steaua) 0v.

La spadă tînărul cam o ion bal
canic Ion Popa și-a confirmat is
prava de la Ankara terminînd pe 
primul loc cu 4 v. L-au urmat: 2. 
C. Ungureanu (Universitatea) 3v; 
3. C. Manta (C5S.) 3v ; 4. L. An- 
gelescu (CPMB) 2v 5. N. Doboș 
(Steaua) 2v ; 6. A. Cinta (Olimpia) 
1 v. (Gh. BURLEA — coresp.).

ATLETISM ii
Secția de atletism a clubului Ra

pid a organist in Parcul Copilului 
■jc cros reaerrat juniorilor.

Concursul s-a bucurat de un fru- 
aaes succes întrunind la start un 
mur număr de concurenți. Iată și 
r.ieva rezultat*  tehnice:

Tznrcure 15—16 ani: Maria Achim 
iLec. Kecutek Kfe-.a Sideri (Lie. 3 
Ec-L juntei 15—16 ani: V. Patrău, 
fSc prof. <LFJL); C. Tudorache 
-- CFJL); I. Șerban (Lio.

Mariana Hadgiu — Mia Roanov 
(OKenător p •—1. «—1.

iatâ și ateva rezultate din pro-- v- - - Ma.
Dea tl>nanx>) — Zoltan Nemeth 
• Pmsgresui' d—3. 4—4. Alexandru 
Bă’- Dnarro — Dan Comă- 
ne»m Fetro.ir.ul Cirapma) 6—3, 
•—* Întrecerile vrotlnuă incepînd 
de la ora îs f:ecare zi.

4. v-bk Șk.
luâaaa Pfcâ 5

că -t'ă ia

rl

^c.

E-umoe) FAN’ătizAMJ

de
la

BUNE SI RELE IN FINALA DE LA BRĂILA
— leierrw a prof. ILEANA SIMA, președinta Comisiei tehnke a F.R.G.

— Cred că, spre deosebire 
alte concursuri, competiția de 
Brăila s-a imp'is tocmai prin 1
mărul mare ce gimnaste care-ți 
croiesc drum cu hotărîre spre cesă- 
virșirea măiestriei sportive. Dacă 
avem în vedere și concursul de la 
categoriile Inferioare, desfășurat îd 
vară, putem fi satisfăcuți de pers
pectiva gimnasticii noastre moder
ne. Cristina Sima. Mihaela Tir-no- 
veanu. Marilena Topliceanu. Ioana 
Corj, Ana Vidrigan. Alice Sumegh. 
5'asilica Ciortan sînt sportive eu 
reale calități, care pot oricind as
pira (firește, în condițiile unei ri
guroase pregătiri) la afirmarea de
plină pe plan național.

— Ce calificativ acordați disputei 
maestrclor ?

— In absența lui Carmen Bura- 
ciuc (bolnavă), lupta pentru titlu 
s-a dat între Maria Preda, Sabina 
Șerbănescu și Rodica Pintea. spor
tive de valoare foarte apropiată, cu 
multe calități. Cred că stăpînires 
de sine, 
au fost i 
în cele 
nală a < 
buit să 
primul 
Șerbănescu, dar — din păcate — 
ea a avut o ratare care a cintărit 
foarte mult. O impresie bună eu 
produs la această categorie alte 
două gimnaste bucureștence, Adri
ana Hoppe și Doina Păltineanu, 
ambele de la Viitorul.

— Cum vă explicați afirmarea 
secției de gimnastică 
Ia Școala sportivă nr. 
pe primele locuri Ia 
și I?

. siguranța, tăria nervoasă 
factorii care au determina:, 
din urmă, configurația ‘:- 
ciasamentului. N-ar fi tre- 
surprindă pe nimeni dacă 
loc ar fi revenit Sabine:

constantă a 
moderna de 
2. prezentă 
categoria II

— Meritul principal este al an- 
trenoarei Ileana Iosif, specialistă

LA ORDINEA ZILEI
Speranțelor14 căreia

de juniori mici
Scrima se află în fața ultimelor 

competiții oficiale ale acestui an. 
Planșele de la Floreasca II vor de
veni, începînd de astăzi, locul unor 
interesante confruntări între repre
zentanții tinerelor generații. Mai 
întîl se întrec juniorii mari în com
petiția pe echipă „Cupa Speranțe
lor" care astăzi programează pro
bele de floretă băieți și spadă (în
cepînd de la ora 9), iar mîine flo- 
reta-fete și sabia. Este vorba, în 
multe cazuri, de speranțe de pe 
acum confirmate. Ne referim la ju
niorii noștri care au cucerit la An
kara titluri de campioni balcanici 
în întrecere cu seniorii și astfel 
primul galon al consacrării lor : 
Aurora Crișu, Ion Popa, Ion Pop 
și Paul Kuki, iar alături de ei o 
pleiadă de talente care au dobîn- 
dit medalii de argint și bronz sau 
au contribuit la succesul echipelor 
noastre în aceeași comoetiție.

In zilele următoare (22 și 23 de
cembrie) se vor disputa campiona
tele naționale rezervate juniorilor 
mici în care vom avea prilejul să 
urmărim elementele de perspectivă 
(mai depărtată) din scrima noas
tră, producția^ unor inimoși antre
nori din Capitală, ca și din alte 
centre ca Satu Mare, Iași, Craiova, 
Cluj, Tg. Mureș, Oradea etc.

ÎNTRECERILE DE CROS CONȚINEA...
C.F.R.); juniori 17—18 ani: D. Gri- 
naru (Șc. prof. C.F.R.), G. Pișcă. 
(Centrul Construcției), Tr. Ștefănes- 
cu (Lie. 35). învingătorilor le-au 
fost acordate premii constînd din 
diplome și insigne.

BOGAT PROGRAM SPORTIV ÎN VACANTA
E IARNĂ A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR

începînd de Aii — studenții și de vineri — elevii vor intra în va
canța de iarnă. Este o etapă binevenită de odihnă, punctată de nu
meroase succese — pentru cei mai mulți — la învățătură, în activitățile 
obștești, in sport.

Vacanta care începe va fi un excelent prilej de angrenare a tinere
tului nostru studios în diferite activități recreative, după gusturi și pre
ferințe. desfășurate in școli, în facultăți și institute de învățămîni supe
rior. pc lingă casele de cultură ale tineretului etc. Bineînțeles, sportul va 
fi și in acest an capul de afiș ăl activităților din timpul vacanței.

Vna din —cimnoște de talent șt perspectivă de la Școala spor
ii’ i nr. 2 București, Elena State, prima clasată la exercițiul cu cercul.

Foto : Irina ȚONEA

Nr. 7272

DINU POPESCU

Dinu Popescu este. unul dintre 
rele mai talentate produse ale 
„noului val“ în polo-ui românesc, 
sezonul 1972 consacrîndu-1 defini
tiv în rînduriie componenților 
team-uiui național. Jucător cu un 
gabarit mediu, agresiv și incisiv, 
el vădește o deosebită „sete de 
gol“. De altfel, antrenorul echi
pei sale îl plasează mereu — Ia 
situațiile de „cm în plus", foarte 
importante în orice joc — pe 
extrema dreaptă de unde, de re
gulă, șutul său este necruțător.

Nu știr» elți poloiști din lume 
se pot lăuda cu performanța de 
i fi marcat lui Guliaev, apărăto
rul butului formației U.R.S.S., 
campioană olimpică, 8 goluri în 
două partide desfășurate la un 
interval de numai 5 săptăminl.

participanților — seratele literar- 
muzicale dedicate aniversării a 25 
«ie ani de la proclamarea Republi
cii. Inspectoratele școlare, comite
tele U.T.C. au luat măsuri pentru 
a asigura taberelor materialul do
cumentar necesar, tot ceea ce este 
nevoie pentru ca acțiunile e,e vor 
avea Ioc în cinstea acestui impor-

• Aproape 5000 de tineri vor fi pre
zent in taberele sportive ® La ordinea 

zilei - schiul, inițiere sau peifecț.onare 
in probe alpine și de fond @ Curs 

inedit de instruire in schi pentru învăță
tori ® Alți 2 800 de studenți in tabere 

de odihnă © Federațiile sprijină pe 

plan tehnic activitățile de tabără

tant eveniment să îmbrace un ca
racter sărbătoresc. în același timp, 
programele taberelor vor mai cu
prinde vizite In localitățile din 
pieajma stațiunilor gazdă, discuții 
cu fruntași în producție, dezbateri 
pe temă de etică socialistă. Faptul 
că Ministerul Educației și înVață- 
mintului s-a îngrijit de numirea ca 
directori de tabere a unor profe
sori cu o recunoscută experiență 
pedagogică (Ir. Matei, J. Stoica, I. 
Oprea, Virgina Peterfi, M. Ursac, 
L. Stoișor, I. Puică etc.) reprezintă 
o garanție că programele taberelor 
vor răspunde nemijlocit cerinței de 
a crește și educa tineretul în spi
ritul dragostei față de muncă, de 
disciplină.

★
Ca un fel de preludiu al vacanței 

de iarnă este de semnalat cursul 
de instruire in schi (20—23 decem
brie) organizat de M.E.I., în co
laterale cu C.C. al U.T.C. și fede- 

tă mobilitate a corpului, care au 
atras penalizările de rigoare. De 
asemenea, aș recomanda sportivelor 
și antrenoarelor mai multă grijă 
pentru greutatea corporală optimă, 
problemă care poate fi rezolvată în 

zmod corespunzător și printr-o stu
diere mai temeinică a aspectelor 
ereditare.

O mai bună pregătire la cluburi 
și asociații sportive a elementelor 
de reală perspectivă, o mai bună 
conlucrare între antrenori, pianiști 
și sportive poate asigura, sînt con
vinsă, o mai deplină afirmare a 
gimnasticii noastre moderne.

Constantin MACOVEI

S-a născut la Bucurețtu 
la 27 iunie 1949, Are 1,19 ni 
și 80 kg. S-a afirmat tn 
echipa de juniori a clubu
lui Steaua (antrenor Fran- 
cisc Crișan). Din 1971 face 
parte din clubul Dinamo, 
cu a cărei echipă a ciști- 
gat, în același an, titlill na
țional la polo. A debutat 
în echipa României în 1970. 
într~un meci susținut îm
potriva Cehoslovaciei. Ue 
atunci el a mai fost se
lecționat de 60 de ori în 
reprezentativa năționiilă, 
pentru care a marcat, în 
total, 34 de goluri. în 1971 
a făcut parte clin selecțio
nata țării noastre, care a 
devenit campioană balca
nică, iar in acest an a c- 

î voluat la J.O

S-a născut ta Bucureștii 
Ia 11 iunie 19«. Are 1,H ni și so kg. S-a afirmat m 
echipa de juniori a clubu
lui Steaua (antrenor Fi-an- 
cisc Crișan). Din 1911 face 
parte din clubul Dinamo, 
cu a cărei echipă a ciștt- 
yat, in același an, titlul na. 
țional la polo. A dabutat 
tn echipa României în 191(1, 
tntr-un meci susținut îm
potriva Cehoslovaciei. De 
atunci el a mal fost se
lecționat de BO de ori in 
reprezentativa națională, 
pentru care a marcat. In 
total, 34 de goluri, in 1971 
a făcut parte dth selecțio
nata tării noastre, care a 
devenit campioană balca
nică, iar in acest an a e- 

! voluat la J.O

El bine. Dinu Popescu este unul 
dintre aceștia !... Golgeter al tur
neului semifinal al C C.E. de la 
blockholm, el a avut o contri
buție importantă și la recentul 
succes al dinainoviștilor în tur
neul de la București, Ia care au 
participat Dynamo Magdeburg șl 
Dinamo Moscova.

Pentru comportarea sa constan
tă în majoritatea meciurilor in
ternaționale din acest an și exce
lentul final de sezon (să ne amin
tim de evoluțiile din semifinala 
șl finala C.C.E.), dinamovistul ar 
merita să fie considerat- jucătorii*  
nr, 1 al ar.ului. Oricum el rămîne 
unul din oamenii de bază ai na
ționalei, care p~ste scurt timp hi 
rt. relua pregătirile în vederea 
primului campionat al lumii.

rația română de specialitate. La 
acest curs, care se va ține la Bra
sov (lecțiile practice, la Poiâna 
Brașov) vor lua parte învățători 
din peste 100 de școli generale si
tuate în așezări cu profil de mun
te. La terminarea cursului, învă
țătorii vor primi un număr de schi
uri pentru a pune bazele, în școli
le respective, unor centre de ini
țiere pentru copii.

★
Și în cazul studenților, taberele 

se află la ordinea zilei. Prin grija 
U.A.S.R. și a Ministerului Educa
ției și Învățămîntului vor funcțio
na nu mai puțin de 20 de tabere 
de inițiere șl perfecționare, rezer
vate unui număr de 1600 de stu
denți și studente. La Caraimaii, Ba
bele. Piatra Arsă, Peștera, Predeal 
Borșa, Păltiniș și Muiitele Mie Vor 
fi prezenți studenți din toate cen
trele universitare, avînd la dispo
ziție materialul și echipamentul 
necesar, precum și instructori de 
soec'aiita*".  Henarat la Siflaia. 
Bușteni, Pîrîul Rece și SlânicUl 
Mnlttovei vor funcționa — tot neu
tru studenții — tabere de odihnă 
cttprinzînd 2 809 fib participanți. 

Si din nrogramele acestor tabere 
sportul nu va lipsi, schiul mai ales, 
dar și unele jocuri specifice vieții 
de tabără, excursiile și drumețiile- 

■A-
în final, o subliniere pe care o 

considerăm extrem de Utilă : Con
siliu! Național pentru Educație Fi
zică și Sport, prin intermediul unor 
federații, va acorda taberelor spor
tive școlare, a celor studențești 
sprijinul tehnic necesar. îndrnmînd 
cadrele didactice, ajutîndu-le la 
întocmirea programelor și implicit 
la materializarea lor. r

Astă-seară la Dinamo
FINALA „CUPEI

METALUL^
Miercuri seara, de la orele 18, 

se va disputa, în sala Dinamo din 
București, finala „Cupei Metalul" 
la box. Devenită tradițională, com
petiția a atras în întrecere o se
rie de boxeri foarte bine cotați în 
arena internă și internațională, 
cîțiva dintre ei membri ai loturi
lor reprezentative. Reuhiunea fi
nală va cuprinde 14 meciuri deo
sebit de interesante, în care vor 
evolua și cîteva dintre speranțele 
boxului bucureștean. Din progra
mul galei am reținut, totuși, con
fruntările : Șt. Băiatu — Șt. Bo
boc, N. Nicolae — D. Precup și 
C. Stanef — C. Stoian, care Vot o- 
feri, sperăm, dispute pugilistice de 
un bun nivel tehnic și spectacular.

n. păpălâu Învingător
PRIN K. 0. LA „CENTURA lAȘULUI"

IAȘI (prin telefon de la cores
pondentul nostru județean). — 
Timp de trei zile, în Sala sportu
rilor din localitate, au urcat în 
ring peste 60 de boxeri participantă 
la competiția dotată cu „Centura 
lașului". S-au prezentat pugiliști 
din București, Galați, Tulcea, Brăi
la, Buzău, Măcin și lagi. în gene
ral, disputele au fost foarte dîrze, 
în cea de a doua gală înregistrîn- 
clu-se cele mai multe victorii îna
inte de limită.

în final, boxerii ieșeni (de la 
clubul Nicolina) au reușit să cîș- 
tige 6 centuri ale acestei prime 
ediții a competiției. Ei au fost ur
mați în clasament de pugiliștii de 
la Oțelul Galați și Metalul Bucu
rești.

Iată cîteva dintre rezultatele ob
ținute în finale: St. Călinescu (Iași) 
b.ab. 1 C. Bumbaru (Galați), N. 
Chipirog (Iași) b.p. C. Tudor (Mă
cin), V. Soroceanu (Iași) b.ab. 2 I. 
Dobrilă (Bacău), N. Mihalcea (Bră
ila) b.ab. 3 V. Puiu (Galați), V. 
Munteanu (Galați) b.p. R. Ivanciu 
(București). C. Agrigoroaie (Iași) 
b p. I. Titianu (Buc.), I. Agapie 
(Iași) b.p. I. Gheorghe (Galați), V. 
tonescu (Tulcea) b.p. I. Radu (Iași), 
C. Melinte (Iași) b.p. P. Pîrîu (Tul
cea), N. Păpălău (București) b.k.o. 
1 V. Deșliu (Buzău).

D. DIACONESOU
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DAR Șl PROIECTE PENTRU PREGĂTIREA RETURULUI
irea pregătirii Ezice ge- 

; ultima etapă, 
și 10 martie, va 
or de verificare 

vederea găsirii 
bune formule de echipă, 
se preconizează comple- 

ițtii cu cîteva 
de la echipa de 
Este varna 

ți Drăacean.
Tfe*.  Cura și Petrișor.

la Raaâă.

PENTRU...

Q

La 5 noiembrie, la Pitești, duelul F.C
— Ghilă... Se pare că, pentrt

Curierul nostru de vacanță pdnde e ccnsisterto ace 
așteptări : această perioadă de odihnă, deși la deb 
puțin un interval de inactivitate totală (aia cu~ 
mult un răgaz propice pentru reglementări e-gc‘ 
mene și ojustări de formații. Ultimo problemă o 
din cele petru echipe prezentate astăzi. Este o d; 
tivitâții din teren, are o compensație prec p t= 
zonului. Peste p excursie cu pjtomcb’lu?, c cobo» 
chetare*  cu nămol, aceste c-eccucâh ce ’otic 
că o doua bătălie a compionatel'ji (retw 
c» grija cuvenită. Cu alte cuvinte, MetiT 
miez de iarnă, cărui cu cere speră co

F. G ARGEȘ INVAȚA EXAMENE

Pag. a 3-a

elemente 
tineret-re- 

de fundașii 
de stacanții

JIUL IL ASTEAPTA 
PE... GRAMA I

ech;pe: Jiul au in
ia aceste zile. Ei 
La Petroșam la 12 
xată pentru efee- 

xLcaL Atrtte- 
oc atît in lo- 
iprejurimi (la 

iade terenurile 
i bune condi- 

de pregătire, 
arie, lotul echipei 
sa la Băile Felix, 
ă cîteva jocuri de 

Trmaviie F. C. Bi- 
Baa Mare. Metalul 

Oradea ți Olimpia Oradea pe te- 
e acestora. Îmbucurător 
xnhai că au există aici un 

ocideetai. Totodată, după 
spunea antrenorul Ște- 

acesta speră ca în 
eLcieze ți < 
rama. care.

per.oadă de 
ar.esapcâ să primească 
tx pentru echipa Jiul.

ABIA DE IERI. VACANTA LA 
A3JL TG. MUREȘ

carantină, 
drept de

11

Pentru jucătorii '.ui F. C. Argeș- 
vacanța a început luni. Nu s-a fă
cut. deocamdată, nici un bilanț, 
dar din discuțiile purtate ieri eu 
antrenorul Florin Halagian. am 
înțeles că nimeni n-a plecat in 
concediu satisfăcut de rezultatele 
din sezonul de toamnă.

Dar acum, pentru că echipa este 
în vacanță, am discutat cu Haia- 
gian aspectele mai puțin— fotba
listice, rugîndu-1 să ne spună ce 
vor face elevii iui in aceste zile.

— Nu avem un program fix. sL 
deci, na ne vom face vacanța îm
preună. Cîțiva dintre jucători ar 
fi trebuit să meargă intr-e stațiu
ne balneo-climaterieă. Ia Irata- 
ment, dar clubul n-a avut condiții
le necesare să le ofere o asemenea

U.T-A, MCEAfCA O NFVZE 
DE nHHKEȚE I

if bece a

t eoes-
P-

€W

ASTĂ-SEARĂ (ORA 19) LA TEL AVIV
orii. ci: ți at 

scutalea. s

ULTIMUL MECI DIN ACEST AN 
AL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE T

antren»

Astă-seară de la ora 19. pe stadio
nul Bloomfield din Tel Av-.v selec
ționata noastră divizionară de fotbal 
susține ultimul ei meci interr.=.:io--al 
din acest an. Parteneră ne Ir.trerere 
îi va fi o reprezentativă a cluburi
lor din Israel.

Partida este așteptată cu un viu 
interes de toți iubitorii fotbalului din 
aceasta tară și, duuă teste crob-i - 
litâțile. tribunele ' ti Câre găz
duiește tnectu! — 20 MO de locuri ca- 
paritate - vor fi arhipline.

Jucătorii noștri, si în Htod deosebit. 
Dobrin. Dina, Dumiirache. Dumitra, 
se bucură de atenția și aprere-Ța 
unanimă a cronicarilor de soecîa!:-

•«*3

es-gen 
va asi 
r.-aoa 
îită t

,C

-

vor 4 !

însemnări după turneele
finale de lupte

Inliecerile turneelor finale de 
lupte (greco-romane si liberei, la 
startul cărora s-au putut prezenta 
numai fruntașele din seriile cam
pionatelor diviziei A. nu s-au în
cheiat cu schimbări spectaculoase 
de locuri față de clasamente!- ulti
melor ediții La greco-romane. for
mația clubului Dinama București 
și-a mai adăugat un tilln de cam
pioană a țării la impresionantu-i 
palmares, cucerindu-1 pe cel de al 
22-lea. iar la libere- Steaua și-a 
croit cu pași siguri drumul pentru 
a 12-a oară spre prima treaptă a 
podiumului. în schimb, lupta pen
tru locul III la greco-romane, și 
pentru pozițiile 2—1 la libere a pri
lejuit încleștări deosebit de aprige. 
Acestea slut aspectele proeminente 
ale ceior două turnee, asupra 
rora vrem să- ne oprim.

La ttirneul de greco-romane 
pasionații luptelor așteptau 
ciul derby Dinamo — Steaua, 
gurul ce putea decide campioana, 
indiferent de celelalte rezultate pe 
care le-ar fi obținut cele două ad
versare în această competiție. De 
aceea, în seara meciului se aflau 
în sala Progresul numeroși spec
tatori. Dar. de astă dată, replica 
formației Steaua, campioană șl ea 
în alte ediții, n-a fost deloc pe 
măsura adversarei sale. Nu ne a- 
mintim ca Dinam© să mai fi obți
nut victoria în tata acestei echipe 
la o diferență de 10 puncte — și 
putea fi chiar mai mare — ca la 
turneul de zilele trecute Și n-a 
fost greu să găsim explicațiile. Pe 
deoparte, dinâmoviȘtii s au pregă
tit cu multă exigență în vederea 
acestui meci, iar pe de alta, ste- 
liștii n-au mai luptat cu ardoarea 
evidentă din alți ani. Nu este mai 
puțin adevărat insă, că antrenorii 
acestei formații au avut dificultăți 
destul de mari în stabilirea ..zece
lui" pentru meciul derby cu Di
namo Pe campionul olimpic Gneor- 
ghe Berceanu nu l-au putut fo
losi, deoarece depășea cu mult în 
greutate limitele categoriei saie 
(semirnuscă), iar dacă concura la 
„muscă" ocupa locul altui coleg 
(Gh. Stoiciu) ce avea aceleași șanse 
de Victorie în fața tînărului dinamo-

I i_ Z9 <C

ac trena 
<e a & 
j dspâ 
■14 iac

strz rea*

p: or -3 15
. cte docsă aacres»- 
de rtensJtrte tatt- 
neeoca; va E sus pe

S-a petrecut — ca, de altfel, 
în atîtea alte ocazii prilejuite de 
partidele campionatului Diviziei 
A — pe parcursul unui joc al ul
timei etape a turului, dar, în ce
le ce vom relata în prezentele 
rînduri vom porni de la o fază 
mai veche, tipică, însă, pentru 
ceea ce ne propunem să demon
străm,

...Ne aflam în minutul 57 al 
meciului Dinamo —- Intemazio- 
naje, programat, cu ani în ur- 
mă, In manșa a doua a C.C.E. 
în partida de Ia Milano, dinamo- 
viștil suferiseră o severă înfrîn- 
gere și, acum, luptau din toate 
puterile pentru o victorie de 
prestigiu. La un moment dat, 
văzînd că „betonul*  lui Inter 
nu poate fi străpuns de coechipie
rii din linia întîi, fundașul Po
pa și-a luat inima în dinți și a 
urcat în atac... Toate bune pî- 
nă aici. Dar acțiunea declanșată 
de Cornel Popa a eșuat și ad
versarul, un maestru al contraa
tacului, atît a așteptat r din două 
pase, mingea a ajuns pe aripa 
stingă, la Peiro, DINTR-O ZO
NA LASATA COMPLET DES
COPERITA acesta a centrat pre
cis lui Gori, care a prelungit 
mingea spre Domenghini ; șut

și... gol. în pofida unei superio
rități teritoriale nete pe ansam
blu) partidei, Dinamo părăsea și 
la București terenul învinsă.

FAZA, CU ÎNVĂȚĂMINTELE 
EI, a fost discutată cu diferite 
prilejuri, la stagiile antrenorilor.

Pe temele jocului

AVENTURA FUNDAȘULUI
LATERAL ARE NEVOIE

OE... LUCIDITATE
asemenea 

persistă
dar, cum se vede, în t 
erori fundamentale se 
și azi.

în partida Dinamo 
(disputată în ultima 
turului), întrucît ea ne 
nă să revenim, fundașii laterali 
s-au „aventurat" (acesta este cu- 
vîntul potrivit) în atac, fără ca 
vreun alt coechipier (mijlocașul 
de pe partea lor este cel mai in
dicat în aceste situații) să le ia

ȘTEFAN
PE CARE NUAM PRIMIT GOLURI

Ml LE POI IERTA
0 REABILITARE

Peste cîteva zile, Ștefan, porta
rul „șepcilor roșii" va împlini 22 
de ani. După Haidu și Răducanu, 
ceva mai... vîrstnici, clujeanul este 
al treilea portar din divizie care 
poate atinge bara orizontală fără 
să sară, doar dacă ridică mina 
deasupra capului ! Cele 73 de ki
lograme îi dau suplețea și posibili
tatea efectuării unor mișcări-re- 
flexe surprinzătoare. începutul a- 
nului 1972 l-a găsit în lotul națio
nal, visul oricărui jucător de fot
bal Șase luni mai tîrziu, în iunie, 
se afla încă printre „tricolori", Du
mitru, Radu Nunweiller, Lucescu 
trăgîndu-i la poartă, pe terenul de 
la Snagov. în vară, pe malul mă
rii. la Campionatul european stu
dențesc...

— De la acel campionat studen
țesc ni s-au tras nouă, celor de la 
,.U", toate necazurile — afirma, 
cu puțin timp în urmă, apărătorul 
buturilor formației studențești clu
jene. Ne-a răpit perioada de o- 
dihnă necesară, supunîndu-rie unor 
eforturi pe care le-am resimțit ă- 
cut după aceea. Pe noi, cei de la 
„V, vacanța de vară, care numai 
vacanță n-a fost, ne-a împărțit în 
trei grupuri : unul care a mers la 
mare, la selecționata universitară, 
altul a rămas la Cluj, iar un al

ȘUTUL LUI ROZNAI...

- Farul 
etapă a 
îndeam-

locul, OCUPÎND TEMPORAR 
ZONA.

Au făcut-o, pe rînd, toți cei 
patru fundași laterali, dar au 
fost mai vizibile ieșirile, lipsite 
de acoperire, ale constănțeanului 
Nistor, deoarece, sesizîndu-le 
bine. Dinu a dirijat cu oportu
nitate acțiunile spre acest „teri
toriu al nimănui", folosind, în 
acest scop, „diagonale" lungi de 
30 de metri. Intercepted aici 
mingile, Lucescu, și nu numai 
el, a semănat, de fiecare dată, 
panică, inflltrfndu-se cu ușurin
ță In careu sau centrînd, apoi, 
spre coechipieri.

Este drept, finalmente, mane
vrele construite prin această zo
nă. în. partida la care ne referim, 
nti și-au găsit rezolvarea cea 
mai fericită : golul 1

Dar ce așteaptă echipele ■ di
vizionare A pentru remedierea 
acestor lacune 7 Noi întîlniri in
ternaționale, oficiale 7

Exemplul nostru, ctt Interna- 
z.ionale Milano, o maestră a con
traatacului, demonstrează, în 
mod elocvent, că mai toți adver
sarii repetați de peste hotare ai 
formațiilor noastre nu iartă 
asemenea gafe...

RAPIDĂ

G. NICOLAESCU

VOI ÎNCERCA

a plecat în 
la Balcania- 
tineret. Cînd 
adunat 

trei zări,

ireitea 
Turcia, 
da de 
ne-am 
cele 
pornit-o spre a 
tra, în turneu 
Cehoslovacia, unde 
am jucat 5 meciuri 
în 10 zile ! Reveniți 
la Cluj, obosiți $1 
sătui de fotbal, am 
intrat direct în cam
pionat. Jiul ne-a
luat un punct aca
să, Argeșul ne-a
marcat o jumătate 
de duzină..,

— Goluri la care, 
se pare, portarul lui 
„U“ n-a mai reacționat prompt, e- 
fieaee ...

— Spuneți „se pare" ? Eu Spun 
că sigur. Este foarte adevărat, nu 
am mai apărat așa ca în campio
natul trecut. Pentru mine sezohul 
de toamnă a fost dezastruos. Mul- 
țescu mi-a marcat gol de Ia 35 m, 
Marian Popescu și Trot, cu șuturi 
anemice, din afara careului. La 
Tirana, pur și simplu, m-am fă
cut de rîs. Nici la pitici n-am pri
mit asemenea goluri. După fiecare 
dintre ele mi-am zis : gata, trebuie 
să mă concentrez acum, să apăr 
totul, totul... Pentru partida aceea 
de verificare în care noi, cei de 
la „tineret", am dat replica na
ționalei, am venit la București ho- 
tărît să apăr fără greșeală. Voiam 
cu toții să arătăm celor „mari" ce 
știm. Și începutul a fost formida
bil, Beldeanu, Same?, Mulțeăcu, 
Troi au jucat extraordinar. Pentru 
mine, însă, totul s-a sfîrșit la șu
tul lui Nunweiller. Am intuit per
fect traiectoria balonului pe care 
sînt Sigur, l-aș fi prins Sau boxât 
afară. Dar Boloni a întins piciorul, 
a atins mingea, i-ă schimbat di
recția și nimeni n-a văzut că, de 
fapt, a fost un autogol. Din acel 
moment trăiesc cu convingerea că, 
pur și simplu, mă urmărește ghi
nionul.

— Cu toate acestea, continui să 
le numeri printre componențil Io
tului de tineret...

— Datorită, în primul rînd, an
trenorului Cornel Drăgușin care, 
bănuiesc, dorește să lanseze 
dispută Ștefan-Iordache. Mă bucu
ră mult încrederea pe care mi-o 
acordă antrenorul lotului de tine
ret. Nu-mi rămîne decît să parez 
5i să atac în duelul cu Iordache, 
sâ fac totul pentru a spăla rușinea 
acelei greșeli de neiertat, de la Ti
rana.

— Oare, toamna Iui 12 a însem
nat, pentru portarul „șepcilor ro
șii”. doar nn șir lung de insuccese 
și decepții ?

A existat, totuși, șl o satis- 
una profesională, compen- 
Am promovat cel mai greu 
studii (III), susținînd șapte

facție : 
satorie.
an de
examene dificile, printre care s-au 
numărat cele de geometrie dife
rențială și ecuații fizico-matema- 
tice.

Calificativele ?
— Un 8, doi 9 și patru de 10. 

Aceste note nu s-au mai... potrivit 
însă cu cele obținute de la croni
carii de fotbal la meciurile turu
lui. Sper ca 1973 să fie pentru 
mine anul recuperării a tot ceea 
ce am pierdut și în primul rînd al 
recăpătării încrederii coechipieri
lor de la „U“ și stimei spectato
rilor. Tot atît de mult aș vrea ca 
echipa noastră, care a terminat tu
rul campionatului jucînd foarte 
bine, să revină în prim-planul în
trecerii și, după opt ani, să readu
că în vitrina clubului nostru Cupa 
României. Consider că actuala e- 
chipă „U“ poate oferi suporterilor 
ei o asemenea satisfacție.

racepnt eram un neeunoseuț, Ad
versarii nu mă prea luau în seamă. 
Brmltatul » Venit
Mi-am dat seama că trebuie să 
marcher, pentru că golul este cel 
care te aduce in față. Dar, o dată 
ajuns in primele locuri ale clasa
mentului. am început sâ fiu „con
trolai*.  $i astfel, mi-a fost mult 
mai greu. O. de ațî $H, cit de bine 
8 înțeleg pe Dumitrachc t El este 
•m ce m ce mai mult ținta vie a 
tuturor apărătorilor. Recentul 
cedent din meciul cu Farul nu 
deett si confirme faptul că, 
momentul acesta. Dumitrache 
mereu -in cușcă*.  Dacă vreți.__
triad mult proporțiile, sînt și eu.

• oarrram in această situație”, 
tndu-l pe coechipierul său. 
seu a ținut să adauge : „Une- 
udețti fac ee tor, fără să fie 
nuiti om »-ar cuveni. Fu, 
Mă. am lort eliminat de pe 
te4 datorită lui Ghirra. La 

Mi. Ghirra «-> -ras”. iar 
ia avut puterea să mă ab- 
m fort liaetaU fără îndoială. 
14 ri «ti «are provoacă o 
at m foducarâ. wăpmd de 
mă. Crodwi ră trtbnte «co
să a*ară  jertfa u>u> os rup» î 
Mi lrrra »-i dt«părții

de fcctai i rupt de uă
toarte

de la sine.

lli- 
(ace 

in 
este 
păs-

o.„

Laurențîu DUMITRESCU

BAZIL MARIAN
SE DOCUMENTEAZĂ

sees: a

icie art Mu i

Olimpicul Petre Poalelungi (Dunărea 
taculos rebur la coapsă, în meciul cu 
șov), va termina la egalitate.

Trecînd peste locul II în clasa
mentul de la greco-romane deți
nut, chiar de la înființarea cam
pionatului, fie de Steaua fie de Di
namo, trebuie să subliniem că pen
tru cel de al treilea, confruntările 
au fost extrem de disputate. Nu 
mai puțin de 3 echipe — Aluminiu 
Slatina, Metalul și Progresul Bucu- 
reși — l-au asaltat de-a lungul 
întregului turneu și oricare dintre

Galați) deși finalizează acest s-oec- 
Constantin Paraschiv (Dinamo Bra- 

Foto i V. BAGEAC
Dacă însă Metalul și Progresul 

emiteau pretenții de mult cunos
cute (metalurgiștii terminaseră pe 
acest loc campionatele ultimelor 
5 ediții) surprindea prezența în a- 
cest pluton a formației din Sla
tina, nou promovată în divizia A. 
După întrecerile din prima zi. Alu
miniu Slatina se afla la egalitate 
de puncte cu Steaua, obțlnînd, ca 
și aceasta, cîte două victorii. în fi-

o ee*Hpt  capa! 
la rirtaarea etțze 

guriLp es car-p-ia-nc

tn dcvizîa A. Farmapa 
L as.t.-ena*â  de Ha Bâ- 
șit să ocupe tocul C de- 
Msneaea. de uniți anL 

de Steagul roșu Brașov. Dinanto- 
shstil braswem, ’n m*y?rtt<:e  ti
neri de 19—72 de lai, au dovedit 
că au reale pcs-bTități de a pune 
in pericol toate echipata din divi
zie: Grigave Ceadrat, Gtoeorghe 
Dobrănel, Eaiitan Cristian. Cons
tantin ParasehiT ți Traian Staian. 
sînt numai citiră dintre tinerii 
luptători de la Dinamo Brașov, 
care vor consulul obstacole greu 
de trecut pentru aproape toți ad
versarii ce--, vw intiini in etapele 
campionatului Viitor.

La sfirțitul competiției am soli
citat și părerea antrenorilor fede
rali. Ion Corneanu ne-a declarat, 
printre altele, că turneul de lupte 
greco-romane a fost reușit. Duelul 
pentru titlul de campioană, însă, 
n-a oferit disputa de la edițiile an
terioare. în schimb extrem de echi
librate au fost Întrecerile pentru 
locul al treilea. De anul viitor cam
pionatele diviziei naționale capătă 
o importanță deosebită deoarece 
se pare că echipele cele mai bune 
vor participa la cupele europene. 
Ion Crîsnic. referi ndu-se la tur
neul de lupte libere, ne-a spus că 
Steaua $i cele două echipe brașo
vene s-au evidențiat în mod deo
sebit în timp ce restul formațiilor 
au arătat un nivel modest.

Roz- 
eesert» C. Breun 

Bogdsr, 1 £stre cei care l-a 
remarce! tocă din prlmete etape, 
e de părere că ise£cac;tatea iui 
Rcanaî se daicre*zâ  tra tramei tap- 
tntsl eâ tondar.i Q acordă astir. 
o ateetie exagerată. -Asiări Romai 
este ebseâal de gol. Această obse
sie H tncețoeeazl pațin privirile 
Să sperăm că el iți ra regăsi echi
librai ți. mai ales, intuiția. Molii 
jecători apar ți dispar. Cred Că 
Roznal va țti U găsească, pint la 
nrrni. calea de mijloc".

Cam atR despre tstoria măririi 
ți decăderii (pasagere) a golge- 
terului diviziei noastre haționale.

Costin CHIRIAC

leri dimineață, ne-a vizitat la re
dacție Bazil Marian. Deși în vacan
ță, antrenorul feroviarilor bucu- 
reșteni a zăbovit ore tn Șir în sec
ția noastră de documentare. în 
scopul de a se pune la punct cu 
ultimele noutăți privind prezum
tivii adversari ai Rapidului in 
turul trei al Cupei cupelor.

Firește. Bazil Marian va măi re
veni și în zilele următoare. Oricum, 
seriozitatea de care dă dovadă a- 
cest antrenor, generează, de 
pe-acum în tabăra gazdelor, un 
Justificat optimism.

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 343
AL REVISTEI

din cuprinsul căreia «ă recomandăm :
• S.cR DOCUMENTAR DIVIZIONAR A (două pagini cuprinzînd 

t-te2e ale evoluției celor 16 echipe in turul campionatului).
• Ic -NTERVIUl SAPTAMÎNli*,  antrenorul emerit Coloman Braun- 

Bogdo".
• Reportaje din activitatea unor centre de copii și juniori (Reșița,

Botosom). ,
• Amănunte și comentarii din ultima etapă a turului Divizie; A 

(Rod ogrufie, confidențe, clasamente, echipa etapei și o celor 15 etape).
• O pog -o de „INTIMITĂȚILE GAZONULUI’, in care vă veți 

Slr.i cu entrenorui Dragon ți jucătorii Dobrâu și Georgevici.
in»

O corespondență din Algeria, de Ia Tache Macri. 
O pogină de MAGAZIN EXTERN.
Numeroase știri, reportaje, informații din fotbalul de peste ho-

tore.
• _ _ _ _ ... ............ _ m

tem, Campionotele in Europa.
• NU UITAT! I In numărul viitor a) revistei REZULTATUL ANCHETEI 

PENTRU DESEMNAREA CELUI MAI BUN FOTBALIST ROMÂN AL ANU
LUI 1972 !

Rubricii*  obișnuite : Prim-pian, Carnetul scriitorului, Carnet ex-

Tragerea specială LOTO
a Revelionului 1 ianuarie lî)î3

atribuie în număr NELIMITAT
Premii în numerar, de valoa
re fixă și variabilă ;
Autoturisme
MOSKVICI 408/412 ;
Excursii în
pe ruta LEIPZIG •
— DRESDA;
Excursii la PARIS.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 51 

DIN 17 DECEMBRIE 1972
DACIA 1300

R. D. GERMANA
BERLIN

CATEGORIA Iî (13 rezultate) 
18,95 variante a 5.269 lei ;

CATEGORIA a Il-a : (12 rezulta
te) 418,25 variante a 286 lei;

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 3.621,50 variante a 50 lei.

Duminică 31 decembrie 1972, UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT
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PRIN PARTIDELf CU SPARTA PRAGA SPADASINII ROMANI PE LOCUL 2 13 CURSE IN CAMPIONATUL MONDIAL
IN TURNEUL INTERNATIONAL DE LA PLEVEN AL RALIURILOR IN 1973

LA HOCHEI
MOSCOVA, 

Moscova au _ 
turneului internațional de hochei 
pe gheață pentru trofeul „Izvestia". 
Echipa U.R.S.S. a întîlnît selecțio
nata Finlandei, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 11—3 (6—0, 3—1, 2—2). 
Un meci foarte spectaculos au o- 
ferit echipele Suediei și Cehoslova
ciei. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—2,
l_0, 0—0). în clasament conduce 
echipa U.R.S.S. cu 4 puncte, urma
tă de Suedia 3 puncte, Cehoslova
cia 1 punct, Polonia și Finlanda — 
zero puncte.

19 (Agerpres). — La 
continuat meciurile

După suita de jocuri în „fami
lie", consumate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute și continuate cu alte 
verificări tot la nivelul lotului re
prezentativ, selecționata de hochei 
a țării va înfrunta astăzi după a- 
miază un adversar mult mai difi
cil, am putea spune, chiar mai 
[bun decît unele din formațiile na- 
ționăle ce vor evolua în grupa B 
a campionatului mondial. Este 
vorba de echipa Sparta Fraga, ce 
activează în prima ligă a campio
natului cehoslovac, unde ocupă un 
loc în prima jumătate a clasamen
tului. în primul rînd valoarea teh
nică și tactică și, în al doilea rînd, 
omogenitatea caracteristică unei e- 
chipe de club fac din cele două 
jocuri pe care hocheiștii praghezi 
Ie vor susține la București (revan
șa partidei de azi, are loc mîine) 
un test de prim ordin pentru ju
cătorii din lotul național. Cu acest 
prilej vom avea, deci, posibilitatea 
de a vedea, pe ,,viu“, în ce măsură 
a fost atins stadiul de pregătire 
preconizat și, ceea ce este mai im
portant, ce trebuie făcut pe viitor.

Din acest punct de vedere an-

trenorii lotului au ocazia de a ve
rifica soliditatea perechilor de 
fundași, dintre care doar una 
(Varga — Ioniță) pare mai omo
genă și de a suda și mai mult li
niile de atac, care — sperăm — 
vor apare de această dată în com
ponența lor de bază, limitîndu-se 
la maximum experiențele. Spunem 
aceasta, deoarece considerăm că a 
sosit timpul să se știe cu precizie 
cum vot fi alcătuite cele trei linii 
de atac, ca și — mult mai impor
tant — ordinea lor valorică.

Oaspeții au sosit în Capitală ieri 
după amiază, venind de la Sofia, 
unde sîmbătă și duminică au sus
ținut două partide în compania 
reprezentativei Bulgariei, pe care 
le-au cîștigat : 10—2 și 8—7. Lo
tul deplasat de antrenorul Karel 
Gut este cel folosit în campionat, 
astfel că din meciurile de la Bucu
rești nu vor lipsi internaționalii 
Havel, Horesovski și Kochta și 
nici ceilalți jucători care au făcut 
din Sparta Praga una din echipele 
de frunte ale campionatului ceho
slovac. Atît meciul de azi, cît și 
cel de mîine, încep la ora 18,30 și 
vor fi conduse de arbitri români.

lexandru

c.ussați
le, cit și in

Mironov (Dima a ajuns In 
ce Rotaru a ră-

i, atit la 
întrecerea pe ecl

Spadasinii români au avjt o com
portare satisfăcătoare, reușind să se 
claseze pe locul 2 la echipe și pe lo
cul 6 la turneul individual prin A-

icipat, în afara 
i bulgari, tra

in Iugoslavia și Cehoslovacia, 
înționat faptul că șeful dele

gației sportivilor români, prof. Hari- 
ton Stoiculescu a dus tratative, cu 
acest prilej, pentru perfectarea unor 
întîlniri sportive între pionierii din 
Craiova și cei din Pleven.

PARIS (Agerpres). — La 
ris s-a întrunit în ședință de 
cru Biroul comisiei sportive a 

automoderației internaționale de 
bilism.

între altele, s-a hotărît 
viitor pentru campionatul
al raliurilor să fie reținute 
curse importante, dintre care pa-

CLASAMENTUL DE SFIRȘIT DE AN
AL AGENȚIEI ASSOCIATED PRESS

Pa- 
lu- 
Fe-

ca anul 
mondial
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CALISTRAT CUȚOV A FĂCUT MECI NUL 
CU ÎNVINGĂTORUL CAMPIONULUI OLIMPIC KOTTYSCH

A revenit din R.F.G. selecționa
ta română de box care a disputat 
un meci amical la Hildesheim, în 
fața a 800 de spectatori, împotriva 
reprezentativei Saxoniei Inferioare. 
Rezultatul final de 11—9 flatează 
formația locală pentru că au fost 
înregistrate și înfrîngerile prin ne-

Dobrescu b.p. Burkhard Barnow- 
ski ; la cat. semimijlode, Ion Vor- 
nicescu p.p. la Klaus Reiprich, 
după ce a fost trimis de două ori 
la podea ; la cat. mijlocie mică, în 
cel mai frumos meci al serii, Ca- 
listrat Cuțov este declarat egalul 
lui Gunnar Miinchow, învingătorul

tru se vor disputa în afara grani
țelor Europei.

în ceea ce privește campionatul 
mondial al mărcilor de automobi
le, cursa de șase ore de la Valle- 
lunga (Italia) va înlocui „Marele 
Premiu" de la Sebring, iar federa
ția franceză va organiza o probă 
în circuit la Dijon, ca urmare a 
anulării cursei de 1 000 km de la 
Brands Hatch. Tot Franța va or
ganiza „Cupa Europei" (formula 
III), întrecerea urmînd să se des
fășoare în luna septembrie pe cir
cuitul de la Nogaro.

EDDY MERCKX A PRIMIT
„GHIDONUL DE AUR"
MILANO, 19 (Agerpres). — „Ghi

donul de aur", premiu atribuit în 
fiecare an celui mai bun ciclist, a 
fost acordat cunoscutului sportiv 
Eddy Merckx (Belgia). Campionul 
belgian care a repurtat o serie de 
strălucite succese (Turul Franței, 
Milan — San Remo, Turul Italiei, 
recordul mondial al orei) a întru
nit cele mai multe voturi ale unui 
juriu alcătuit din ziariști de spe
cialitate.

NEW YORK (Agerpres). — 
După Informazion Sport Korespon- 
denz și United Press, este rîndul 
agenției Associated Press să publi
ce rezultatele anchetei pentru de
semnarea celor mai buni sportivi 
și sportive ai anului 1972. Pe pri
mele locuri sînt situați, ca și în 
celelalte anchete, Mark Spitz și 
Shane Gould, cîștigătdrii a șapte 
și respectiv cinci medalii la Olim
piada de vară.

în clasamentul masculin apare, 
pentru prima oară, un jucător de 
tenis : americanul Stan Smith, si
tuat pe locul șapte. Comentînd a- 
ceastă alegere, agenția A.P. arată 
că un alt jucător de tenis și anu
me românul Ilie Năstase, una din 
personalitățile anului sportiv 1972, 
ar fi meritat să fie inclus printre 
cei mai buni 10. Dar, fiind vorba 
de un an olimpic, în care s-au re
marcat foarte mulți sportivi, în 
eîasament a fost loc numai pentru 
un jucător de tenis și opțiunea 
s-a îndreptat spre Smith, învingă
tor în cele mai mari competiții : 
turneul de la Wimbledon și „Cupa 
Davis". Ancheta agenției A.P. in
clude în „primii 10“ și un jucător 
de fotbal: vest-germanul Franz 
Eeckenbauer preferat, pentru evo
luția sa constant bună, In locul 
Iui Cruyff sau Muller.

Mulți se vor întreba de ce nu fi
gurează în acest clasament campio-

Robert Fischer,nul mondial de șah 
dar, explică comentatorul agenției 
respective, șahul nu este socotit de 
inițiatorii acestei anchete și de 
mulți dintre participanții la ea, ca 
o disciplină pur sportivă, ci mai 
mult ca un joc de gîndire și inteli
gență.

Iată cele două clasamente ale a- 
genției Associated Press : mascu
lin : 1. MARK SPITZ (S.U.A.) — 
înot ; 2. Lasse Viren (Finlanda) — 
atletism ; 3. Ard Schenk (Olanda)
— patinaj viteză ; 4. Emerson Fit
tipaldi (Brazilia) — automobilism;
5. Eddy Merckx (Belgia) — ciclism;
6. Valeri Borzov (U.R.S.S.) — atle
tism ; 7. Stan Smith (S.U.A.) — 
tenis ; 8. Wolfgang Nordwing (R.D. 
Germană) — atletism ; 9. Kipchoae 
Keino (Kenya) — atletism; 10. 
Franz Beckenbauer (R.F. a Germa
niei) — fotbal ; feminin : 1. SHA
NE GOULD (Australia) — înot; 2. 
Olga Korbut (U.R.S.S.) — gimnas
tică ; 3. Renate Stecher (R.D. Ger
mană) — atletism; 4. Heide Ro- 
sendahl (R.F. a Germaniei) — atle
tism ; 5. Ludmila Braghina
(U.R.S.S.) — atletism; 6. Marie 
Therese Nadig (Elveția) — schi ;
7. Billie Jean King (S.U.A.) — te
nis ; 8. Mary Peters (Anglia) — 
atletism ; 9. Dianne Holum (S.U.A.)
— patinaj viteză ; 10. Beatrix 
Schuba (Austria) — patinaj artis
tic.

cu vedeta locală Hans-Jiirgen Millich.in meciulConstantin Cojocaru (stingă)

Ion Gyiirffi b.p. Dieter Wrede ; la 
cat. semigrea, Constantin Cojoca
ru p.p. la Hans-Jiirgen Millich, vi- 
cecampion al R.F.G., aflat la cel 
de al 200-lea meci al său și can
didat la un loc în echipa R.F.G. 
pentru meciul de la 12 februarie 
1973 cu echipa Poloniei ; cat. grea. 
Angliei Iancu p. k.o. 2 la Hartmut 
Sasse, aflat la ultimul său meci ca 
amator, întrucît la 1 ianuarie 1973 
trece la profesionism împreună cu 
tînărul greu Bernd August, parti
cipant la campionatele europene 
de tineret de la București. Surprin
zătoarea înfrîngere a lui Iancu s-a 
petrecut în condiții pe care ziarul 
local „Hildesheimer Allgemeine 
Zeitung" le descrie astfel : „în re
priza secundă, în colțul neutru al 
ringului, arbitrul a dictat 
dar înainte ca românul să 
poziția de gardă. Sasse i-a 
un upercut la bărbie, ceea 
rește, era nereglementar"

break, 
fi luat 
trimis 
ce, fi-

A 5-a VICTORIE A HOCHEIȘTILOR 
SOVIETICI IN CANADA

PRIMELE JOCURI SPORTIVE
MUNCITOREȘTI IN CHILE

români 
și Pe- 
realita-

prezentare ale boxerilor 
Marian Lazăr (accidentat) 
tre Cîmpeanu (bolnav). In 
te, pugiiiștii români au cîștigat 4 
întîlniri, au pierdut 3 și au termi
nat una la egalitate. La cat. semi- 
ușoară, Ion Adam b.p. Heiko For
ster ; la cat. ușoară. Adrian Guțu 
b.ab. 1 Wilhelm Greulich și Paul

campionului olimpic Dieter Kot- 
tysch. Ziarul local „Neue Hildes- 
heimer Presse" precizează, cu pri
vire la acest meci : „Românul a 
punctat mai des, Miinchow s-a a- 
părat curajos, iar cei doi judecă
tori germani l-au gratulat cu o de
cizie de egalitate care-1 nedreptă
țește pe Cuțov" ; la cat. mijlocie,

In continuarea turneului pe Care-1 între- 
prinde în Canada, selecționata de ho
chei pe gheață a orașului Moscova a 
învins cu scorul de 5—2 (1—1, 2—1, 2—0) 
formația Universității din Sudbury. A- 
ceasta a fost a cincea victorie obținută 
de hocheiștii sovietici de la începutul 
turneului.

In vasta acțiune de democra
tizare și restructurare socială în
cepută în Chile, educația fizică 
și sportul sint considerate mij
loace esențiale. Iată de ce gu
vernul Unității populare, sub 
conducerea președintelui Salva
dor Allende, sprijină dezvoltarea 
sportului de masă.

Promotorii acestei, mișcări de 
dezvoltare a sportului popular 
sînt în primul rînd sindicatele 
oamenilor muncii. Centrala u- 
nică a muncitorilor (C.U.T.), cea 
mai puternică organizație sindi
cala din Chile, al cărei preșe
dinte, comunistul Luis Figueroa 
este și ministru al muncii în 
noul guvern, face eforturi deo
sebite pentru atragerea în acti
vitatea sportivă a oamenilor 
muncii chilieni.

In diverse centre de educație 
sportivă din țara Anzilor, apar
ținînd tocmai C.U.T., muncitorii 
sînt instruiți în variate disci
pline sportive, cu deosebire în 
fotbal, volei, gimnastică, atle
tism și baschet. Peste 100 de 
instructori se străduiesc să con
tribuie la răspîndirea sportului 
în mase. în cursul anului viitor,

în școlile sportive ale C.U.T. vor 
fi pregătiți 800 de instructori 
specializați pentru dezvoltarea 
sportului muncitoresc.

Pentru a da acestei activități 
pedagogice și propagandistice și 
o notă spectaculară, s-a hotărît 
organizarea primelor Jocuri spor
tive muncitorești, la care vor 
participa peste 1 000 de practi- 
canți dintre cei mai buni mun
citori sportivi din toate pro
vinciile țării. Aceste Jocuri vor 
avea loc în februarie 1973, pe 
stadionul național din Santiago 
de Chile, în organizarea foruri
lor sportive de stat și a centra
lei sindicale C.U.T.

In întâmpinarea acestui mare e- 
veniment al sportului popular 
din Chile, au și încep'’*, com
petițiile preliminare în toate în
treprinderile chiliene, cu scpvul 
de a selecționa pe cei mai în
dreptățiți să participe la actul 
final.

Neîndoios, în februarie 1973. 
vom fi martorii unei mari săr
bători a sportului muncitoresc 
într-una din țările importante 
ale America de Sud.

A. KARPOV A tlȘTIOAT TURNEU FULGER DE JAR
DE EA CIUDAD DE 1*11X1(0

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Turneul fulgfei' de șah des
fășurat în capitala Mexicului, cu 
participarea marilor maeștri care 
au luat parte recent la turneul de 
la San Antonio, s-a încheiat , cu vic
toria jucătorului sovietic Anatoli 
Karpov. învingătorul a totalizat

121/; p din 13 posibile, singura re
miză 'fiind înregistrată în partida 
cu mexicanul Robero Garcia, 
locurile
Larsen
Keres
Hori
Scott (Canada) 9 p.

Pe 
următoare s-au clasat Bent 
(Danemarca) Îl1/*  
(U.R.S.S.) 11 p, 
(Cehoslovacia) și

p, Paul 
Vlastimil 

Duncan

IMPORTANTE ACȚIUNI DE POPULARIZARE A SCHIULUI
(Urmare din pag l)

Ministerului Apărării Naționale și al 
U.T.C.-ului. și-a propus ca tn apro
piatul sezon să determine ca un nu
măr cît mai mare de elevi să prac
tice schiul, în orele de educație fi
zică și în timpul liber. Pentru a asi
gura o bază materială si organiza
torică. C.N.E.F.S.. U.T.C. și Ministe
rul Apărării Naționale, au dotat un 
r,umăr de 110 școli cu 3.000 perechi 
de schiuri, legături și bețe, 
un imbold pentru dezvoltarea pe 
mai departe a bazei materiale. în 
plus, celor 3.000 de perechi li se vor 
adăuga schiurile ce vor fi procurate 
de școli, ca și cele ce vor fi con
fecționate de elevi în atelierele șco- 
ailor. în scopul asigurării cadrelor 
tehnice necesare, de astăzi pînă 
sîmbătă se întrunesc, la Brașov, 120 
de învățători, profesori și instructori 
din 120 de localități de munte. Ei 
vor primi instrucțiuni organizatorice 
si metodice și, bineînțeles, schiurile 
necesare. Apreciem că, prin această 
acțiune, în anul 1973 vor fi angre
nați- în plus față de anii trecuți, 
într-un sistem organizat de instruire 
peste 5 000 de tineri din zonele mon
tane. Trebuie să menționez că am 
pus accentul pe unele județe care, 
deși au condiții geografice favora
bile practicării schiului, au rămas 
în urmă în această privință (Bistri
ța. Alba. Suceava. Harghita, Mara
mureș, Covasna, Vîlcea ș.a.). De a- 
semenea, menționez că au fost alese, 
în toate cele 15 județe, școli din lo
calități (majoritatea rurale) de alti
tudine (peste 600 m). unde zăpada 
se menține timp mai îndelungat. 
Această mare acțiune are drept 
scop nu numai atraserea copiilor 
spre practicarea schiului, ci ți asi
gurarea unui număr sporit de parti
cipant! la concursurile de masă de 
unde, într-un viitor apropiat, vor fi 
selecționați componenții secțiilor 
de performanță

— Inițiativa este, într-adevăr, 
admirabilă și sperăm că ea va 
găsi ecoul cuvenit in rîndul foru
rilor interesate. Probabil, însă, 
că sint și alte acțiuni menite să 
dezvolte dragostea pentru schi în 
rîndul tineretului. Puteți să ne 
vorbiți despre ele, dacă este ca
zul, bineînțeles ?

la primele competiții. în legătură cu 
schiul de masă, se cuvine să preci
zez că, pentru a i se face o mai 
bună propagandă, vor fi difuzate 
două afișe de popularizare a schiu
lui, C.N.E.F.S. va realiza un film 
avînd drept subiect învățarea schiu
lui, iar televiziunea va programa o 
emisiune de instruire în acest sport.

PERU Șl ARGENTINA, CU TREI LUNI
ÎNAINTEA PRELIMINARIILOR C.M.

— Este firesc ca tradiționalele cen
tre de inițiere, organizate în fiecare 
sezon de C.J.E.F.S.-uri. cluburi și a- 
sociații sportive, să-și continue acti
vitatea și, după informațiile ce le 
deținem, numărul tinerilor ce vor fi 
cuprinși în aceste unități va spori 
mult față de sezonul trecut. în plus, 
nu trebuie omise cele 20 de școli 
sportive, taberele și cursurile orga
nizate pentru elevi și studenți. cen
trele de pregătire în schi ale mili
tarilor în termen, precum si taberele 
facultăților de educație fizică 
cadrul Institutelor pedagogice 
I.E.F.S.

— Ar fi interesant să ne in
formați și despre acțiunile între
prinse oentru dezvoltarea turis
mului pe schi, ca și despre mo
dul în care se rezolvă problema 
echipamentului 
specific

și materialului

— Ministerul Turismului și orga
nizațiile teritoriale au luat măsuri 
pentru ca în principalele

din 
și ale

— Cc se preconizează 
activitatea competifională a 
lui de masă ?

pentru 
schiu-

— Consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport si alte organi
zații cu atribuții sportive au primit 
indicații ca numărul concursurilor cu 
caracter popular să fie majorat, ast
fel ca intr-un județ să se dispute 
în timpul sezonului cel puțin 7—8 
competiții. în mod deosebit ne vom 
preocupa de concursurile centrale 
cu caracter de masă: Festivalul 
sporturilor de iarnă organizat de 
U.T.C. și M.E.I., Cupa U.A.S.R., Cupa 
U.G.S.R., Spartachiada militară de 
iarnă, camrionatele școlare, concur
sul național al copiilor, campionatele 
naționale de juniori. La toate aceste 
întreceri se va pune un accent deo
sebit pe fazele preliminare, de masă, 
în acest scop, comisiile județene au 
luat o serie de măsuri pentru ame
najarea pîrtiilor de schi, astfel ca 
ele să fie gazde primitoare încă de

a____ __ __ . stațiuni
montane iubitorii schiului să benefi
cieze de condiții din ce în ce mai 
bune. în acest sens, se cuvine a fi 
menționată preluarea de către în
treprinderea de transport pe cablu a 
pîrtiilor din Poiana Brașovului. Pre
deal, Sinaia și Păltiniș și asigurarea 
acestora cu personalul necesar între
ținerii lor pe tot timpul sezonului. 
Problema doritorilor de a învăța 
schiul nu a fost rezolvată total, dar 
unele organizații județene de tu
rism (Prahova și Brasov) au promis 
că vor organiza scoli de schi si pen
tru turiștii români. în completarea 
tuturor serviciilor prestate in cadrul 
stațiunilor. La Predeal, Sinaia și 
Brașov, U.C.E.C.O.M. și unele uni
tăți locale de turism au luat mă
suri pentru ca o cantitate mare 
de echipament și material să fie 
închiriată pe perioade scurte. Refe
ritor la echipamentul și materialele 
necesare turiștilor, se poate spune 
că ele se găsesc în cantități sufi
ciente pentru activitatea de masă. 
Dar, lipsesc încă materiale de cali
tate superioară (schiuri metalice, 
legături securit, bete de metal, oche
lari. bocanci cu clape, ceruri, toate 
foarte solicitate de turiști), deși ma
joritatea se fac sau pot fi făcute 
la noi în tară. De asemenea, ochiu
rile adecvate copiilor sînt insuficien
te.

La lași, in rastanfi, ./cr volei feminin

PENICILINA-CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 3-1
Jucătoarele de la Penicilina au 

considerat Jocul cîștigat dinainte |i 
de la 6—0 etnt egalate !n primul 
set, scorul alternînd apoi pînă la 
12—12, cînd ambițioasele jucătoare 
oaspete ajung pînă la 15. Seturile 
2 ți 4 se desfășoară pînă Ia mij
locul lor într-o notă de egalitate, 
finișul aparținînd sigur gazdelor. 
Setul 3 a fost mai puțin disputat, 
Penicilina punctînd clar pînă 
5—0, apoi 7—3 și final.

la

Constructorul a luptat cu deose
biți dîrzenie, făcînd risipi de ener
gie, dar Penicilina a Jucat cu calm, 
maturitate și siguranță, firi a ne
socoti posibilitățile fizice ale ad
versarelor, cîștigînd cu 3—1 (—12, 
7, 3, 9). Din echipa gazdă s-au im
pus Itu, Albiș șl Popa, iar de la 
Constructorul: Carotida și Steriade.

în deschidere, echipa Hamifratz 
(Israel) a susținut o întîlnire ami
cală cu Universitatea Iași. Scor fi
nal 2—3 (7, 10, —13, —9, —9).

— Firește, amatorii de schi »$• 
teaptă vești și in legătură cu ac» 
tivitate*  de performanță, de obb 
cei bogată pentru
- După cum se

șehiorii români 
»ti«, activitate*

eempetitională v*  fi Inaugurați du. 
minică la Predeal, cu tradiționalul 
concur» 
parte ji 
Austria, 
riile de 
generos______ ______ _
țional. Mai mult chiar, s-au 
misuri pentru ca schiul să fie popu
larizat In centre mai puțin „bătute", 
tocmai prin acordarea organizării 
unor competiții de amploare. Așa. 
de pildă, se vor desfășura întreceri 
cu caracter republican la Miercurea 
Ciuc si Borșa (sărituri). Păltiniș 
(probe alpine), Rîșnov (fond), Paring 
(finalele campionatelor naționale» uni
versitare). Vatra Dornei sa. Cele

de deschidere. Vor lua 
schiorii alpini tnapolați din 
în continuare, toate catego- 
schiori se vor bucura de un 
calendar intern șl interna- 

luat

mai însemnate (și cele mai preten
țioase) concursuri vor avea loc în 
județele Brașov și Prahova, unde 
există cea mai bună bază tehnico, 
materială.

Referitor la activitatea internațio
nală, ea va avea ca obiectiv primeni
rea loturilor naționale. Aceasta ca 
urmare a concluziilor trase după 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, 
unde delegația română a fost restrîn- 
să, iar rezultatele nu au împlinit aș
teptările. în scopul înviorării lotu
rilor. acestea au fost consistent în
tinerite, iar participarea lor la în
trecerile internaționale are drept 
scod rodarea si verificarea elemen
telor de perspectivă. Startul interna
tional în 1973 va fi dat. ca de obicei, 
de boberi. Ei vor pleca la 1 ianua
rie la Kănigsee, unde se vor pregăti 
timp de o săntămînă (alături de elita 
bobu'ui mondial) pe pîrtia artificială 
d’n localitate. Apoi, ei vor pleca la 
Cervinia pentru a participa la cam
pionatele europene (14—28 ianuarie) 
si de aici se vor deplasa în S.U.A.. 
la Lake Placid, pentru a lua startul 
la campionatele mondiale (4—18 fe
bruarie). Lotul este format din piloții 
Ion Panțuru, Dragoș Panaitescu și 
echipierii Ion Juncu. Dumitru Foc- 
seneanu. Raimond Țancov și Ion 
Zangor. Sperăm c& ei să aibă o com
portare onorabilă, pe măsura presti
giului de care se bucură bobul ro
mânesc în lume. în tară, activitatea 
va fi ceva mai restrînsă, ea rezu- . 
mîndu-se la o serie de concursuri 
pe pîrtia-scoalâ de la Sinaia (prima 
port’une a vechii piste, în lungime 
de 500 m).

Biatloniștii, în schimbare de gene
rație, au programate cîteva concur
suri de amploare (Cupa Poiana Bra
sov, alături de reprezentanții R. D. 
Germane. Italiei. Ungariei si Iugo
slaviei. participarea Ia triunghiularul 
R.D. Germană — Suedia — România, 
la Altenberg, Cupa Prietenia, Spar
tachiada armatelor prietene ș.a.). 
Alpinii seniori, bine reprezentau 
la Sapporo prin Dan Crfsîea și Vir
gil BrencI, vor pleca, după concur
sul de deschidere, la un circuit de 
competiții In Iugoslavia, Austria și 
Italia: juniorii șl junioarele vor lua 
carte la Criteriul juniorilor (In 
Cehoslovacia). Fondiștii șl săritorii 
au și el In program concursuri Im
portante, In Polonia, Bulgari*.  Ceho
slovacia, U.R.S.S,, Iugoslavia, Austria 
șl Italia. Cel mat important eveni
ment International al sezonului v*  ft, 
pentru schiorii români, campionatul 
balcanic ce va fi găzduit de Poiana 
Brașov, In zilele de 24 șl 25 fe
bruarie. De asemenea, se 
subliniat concursul de fond 
Prietenia", găzduit de plrtiile din 
Miercurea Cîuc șt onorat cu parti
ciparea reprezentanților unor țări 
cu puternică tradiție In această spe
cialitate (U.R S.S.. R. D. Germană, 
Polonia, Cehoslovacia). Fată de am
ploarea activității, consider că se 
impune o acțiune comună a cluburi- 
lor și asociațiilor sportive, care tre
buie să înțeleagă că înaintea intere
selor lor directe stau cele ale re
prezentativelor tării și, tn acest sens 
trebuie depuse toate eforturile.

Pînă la prima lovitură de min
ge într-un meci din preliminariile 
C.M. în America de Sud 
este destul timp. Primul joc 
gramat în cadrul celor trei 
în care au fost repartizate 
acestui continent este stabilit pen
tru 31 martie 1973 : Ve
nezuela — Peru. Pînă 
atunci, se fac tot felul 
de speculații privind 
valoarea celor nouă re
prezentative participan
te (cea de-a zecea. Bra
zilia, este calificată di
rect în turneul final 
ca dețipătoare a titlu
lui), a șanselor lor de 
a trece cu bine etapa 
preliminariilor. Fiecare 
întîlnire amicală e di
secată de specialiști, 
dornici să întrezărească 
mai devreme pe repre
zentantele continentului 
sud-american la marea 
întrecere din 1974.

Astfel, cu cîtva timp 
în urmă, la Lima s-a 
jucat partida Peru 
Argentina, ciștigată 
fotbaliștii oaspeți 
2—0. Fosta echipă 
lui Didi (pînă la 
moment dat una 
surprizele ultimului 
campionat mondial), s-a 
comportat slab, ceea 
ce l-a făcut pe antre
norul Gutendorf, care 
se ocupă de pregătirile 
naționalei chiliene, să 
declare că „fotbalul Pe
ruvian prezintă aceleași 
erori ca și în anul tre
cut". Și, într-adevăr, 
judecind lucrurile numai 
pă amintitul meci, afirmația este 
perfect reală. Pînă Ia prima apari
ție oficială a peruvienilor, desigur, 
multe se mai pot schimba. între 
timp, umașij incașilor vor face un 
cantonament de lungă durată sub 
conducerea noului lor antrenor, bra
zilianul Coutinho (amintirea lui Di
di e încă puternică...) în speranța 
unei schimbări radicale în linie...

înfrîngerea în fața argentinienilor 
e explicată în felul următor de cu
noscutul jucător Cubillas, intervie-

mai
pro- 

grupe 
țările

vat de Alain Fontan de la „France 
Football" : „N-ain jucat împreună 
înaintea acestei partide internațio
nale decît un mic meci de antre
nament. De aceea, omogenitatea 
noastră s-a dovedit inexistentă. Or, 
în fotbal modern, unde ritmul este

pasiv Pînă atunci comisesem o su
medenie de greșeli de plasament și 
nu reușisem să închidem canalele 
prin care se infiltrau atacurile 
gentinienilor. Trebuie să spun 
aceștia au jucat foarte bine în 
acest timp".

Echipa Argentinei, antrenată 
renumitul Sivori, a prezentat cîte- 
va individualități de 
pildă, t.înăru] Alonzo, 
comportat ca un „șef de orchestră" 
de mare viitor. Foarte lucid, trimi- 
țînd balonul cu precizie, el a creat 
sumedenie de ocazii partenerii» 
săi din atac. Printre aceștia. Ayal 
percutant și mereu în mișcare, ; 
fost un permanent pericol pentri 
apărarea peruvienilor, în ciuda e 
forturilor remarcabile depuse de 
„veteranul" Chumpitaz de a stăyii 
nesfîrșitele valuri de acțiuni ofens. 
ve ale argentinienilor.

Dar, mai mult decît scorul, a im 
presionat maniera de joc a aces
tei noi echipe reprezentative a tă
rii care va organiza C.M. din 1978 
Mereu în mișcare și folosind cu 
precădere pase prin deviere, argen
tinienii și-au scos mereu adversarii 
din dispozitiv. Totul pare schimbat 
față de trecut în concepția de joc a 
argentinienilor. Nimic din acel joc 
„pe metru patrat", nimic din :acele 

nici 
în 

de- 
teh-

ar- 
că 
tot

de

marcă. De 
care s-a

Decepție peruvienilor

du-

explicabilă — în poarta 
s-a înscris un nou gol..

mereu mai ridicat, o echipă ale că
rei elemente nu sînt sudate, n-are 
șanse de victorie. în fața argenti
nienilor, care în curs de o lună au 
jucat mai multe meciuri interna
ționale (cu Chile, Spania etc) și o 
partidă amicală la Tucuman, noi 
ne-am căutat unul pe altul mai bine 
de o repriză. Cînd ne-am deșteptat 
oarecum, eram cu două goluri la

1USUU CL V , UJLL

pase laterale fără de sfîrșit, 
o... reclamație Ia arbitru ! 
schimb, oamenii lui Sivori au 
monstrat un fotbal aerisit și o 
ni că perfectă. Pe scurt, au oferit un 
recital de fotbal care a redus la 
tăcere publicul din Lima.

Dacă va continua să imprime e- 
levilor săi aceeași manieră de joc 
sau chiar să accelereze și mai mult 
viteza acțiunilor, dacă va dezvolta 
în continuare caracterul colecitv al 
fotbalului demonstrat la Lima de 
băieții săi, Sivori va face un mare 
pas înainte cu echipa Argentinei. 
După meci, un conducător al fede
rației din Peru a declarat: „Con- 
tinuind pe acest drum, Argentina 
ar putea fi o surpriză mai mult 
decit agreabilă a campionatului 
mondial din 1974“,.,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CAMPIONATUL BRAZILIAN

intra In faza turneului final

cuvine 
„Cupa 

din

RIO DE JANEIRO, 19 (Ager
pres). —• Au luat sfîrșit meciurile 
din grupele campionatului brazi
lian de fotbal. Pentru turneul fi
nal s-au calificat echipele Interna- 
clonal Porto Alegre, Corinthians, 
Palmeiras (ambele din Sao Paulo) 
șl Botafogo Rio de Janeiro. în cel 
mai dramatic meci, al ultimei eta
pe, desfășurat pe stadionul „Ma
rocana" din Rio, echipa Botafogo 
a învins cu 2—1 (1—1) formația 
Santos, în care joacă celebrul Pele. 
Punctul victoriei a fost înscris în 
minutul 89 de Fischer. Astfel, Bo
tafogo a ocupat primul loc în gru
pa preliminară și s-a calificat în 
faza finală a campionatului.

Turneul Internațional de hochei pe ghea
ță (rezervat echipelor de juniori) desfă
șurat in localitatea suedeză Karlstad a 
fost cîștigat de reprezentativa Suediei, 
care a totalizat 5 p. Fe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele ceho
slovaciei 3 p. (golaveraj 15—14), U.R.S.S. 
3 p. (11—15) șl Finlandei 1 p. în ultima zi 
a competiției, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Suedia — U.R.S.S. 6—1 
(l—o, 2—1, 3—0); Cehoslovacia — Fin
land*  7—4 (Z—1, 1—2, 4—1).

Disputat*  la Moscova, Întîlnire*  eonttnd 
pentru campionatul Ugil europene la te
nis de masă, intre selecționatele Angliei 
șl U.R.S.S., a revenit gazdelor eu sco
rul de 7—0. Stanislav Gomoșkov a fost 
unul dintre cel mai buni jucători al echi
pei sovietice. El a cîștigat două partide 
de simplu, tnvingtnd cu 2—0 pe Dennis 
Neale și pe Nicky Jarvis.

La Cottbus s-a disputat returul meciului 
dintre echipele Dynamo Weisswasser 
(R.D. Germană) șl Dukla Jihlava (Ceho
slovacia), contînd pentru turul trei al 
C.C.E. Ia hochei pe gheață. învinși cu 
4—2 în primul joc, hocheiștii cehoslovaci 
au reușit să remonteze handicapul, cîști-

gînd cu scorul de 3—1 (3—0, 1—0, 0—1). 
Pentru faza următoare * competiției o-a 
calificat, tn urma executării lovituri
lor de penalitate, formați*  Dulci*  Jlhlav*.■
tn cadrul optimilor do final*  at*  C.C.E. 
la handbal (m) echipa MAI Moscova a 
tntllnlt pe teren propriu formația Av*nti  
Bruxelles. Handbalist!! sovietici *u  ter
minat învingători eu oeorul de M—11 
(16—4). Partida retur se v*  disputa la 24 
decembrie, la Bruxollea,

Peste ioooo de spectatori au urmărit tn 
sala Expoziție! din Paria meciul de box 
dintre „mijlocii- Jean Claude Bouttier 
(Franța) și Emile Griffith (S.U.A.), *e-  
millnalA oficială pentru desemnarea șa- 
langerulul la titlul mondial deținut de 
argentinianul Carlos Monzon. Bouttier a 
fost declarat învingător, prin descalifica
rea adversarului, tn repriza a 7-a. Ar
bitrul francez Gondre a oprit meciul pe 
motiv că Griffith ar fi lovit de mai multe 
ori cu capul. Plnă în momentul Întreru
perii partidei, Griffith avea un ușor 
avantaj la puncte. O parte dintre specta
tori au dezaprobat decizia.
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