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A SOSIT LA MOSCOVA
MOSCOVA, 20 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : 
Miercuri seara a sosit la Moscova 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., va partici
pa la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 50-a aniversare a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
ipreședințe al Consiliului de Miniș
tri, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Badrus, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Moscova.

în gara Kiev, împodobită cu 
drapelele de stat ale României și 
Uniunii 
Nicolae 
legației 
oublicij 
salutați

bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreșed.~ te al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S-S. 
V. I. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S„ N. F. Vasiliev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., V. I. Drozdenko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul Uniunii Sovietice în România. 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef de
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Aseară, in „Giulețti", 3-0 cu Hapoel Beit Zera
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Sovietice, tovarășul 
Ceaușescu și membrii de- 
de partid și de stat a Re- 
Socialiste România au fost 
de D. S. Poleanski, mem-

KIEV 20 (Agerpres). — în 
spre Moscova, trenul in care că
lătorește delegația de parrid și de 
stat a țârii noastre, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Cocnun.se 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii SoriaLsie Româ
nia, a făcut o scurtă oprire la Kiev.

Pe peronul gării din capitala U- 
crainei, tovarășul Nico-ae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației aa 
fost Salutați de G. L Sevriuk. vice
președinte al Consi-l uiui de M:- ș- 
tri a! RKS. Ucraimese. I. A. Pere- 
sadenkc, șeful Secției rw’-ay- exter-

ne a C C. a_ PjC.
Katar

there

V
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TIRUL- DISCIPLINA SPORTIVA
IW cu 0 VECHE TRADIȚIE IN ROMANIA

Imagine din meciul Rapid — Hapoel Beit Zera
Foto; V. BAGEAC

următoarele două seturi. Așadar: 
3—0 (15—8, 15—4, 15—3) în favoa
rea Rapidului.

Hapoel, cu toate că a aliniat cîți- 
va jucători din echipa națională a 
Israelului, este departe de valoarea 
unei, echipe de nivel mediu 
campionatul nostru. ~ 
(nr. 5) a încercat, 
cîteodată —■ acțiuni 
iul adevărat.

Arbitrii Ribizsar
Pali, ambii din Ungaria, au condus 
corect următoarele echipe:

RAPID: Penciulescu, Chițigoi, V. 
Marian, Cătălin, Bădiță, Drăgan — 
Țigăeru.

HAPOEL: Ptal, Sadam, Class, M. 
Cohen, Hevetz, Liber — Rotschild, 
Levavî, Segal.

Mircea TUDORAN

Mec: fără probleme, aseară, pen
tru bâ:e;ii de la Rapid. Deși lip- 
s de Mocuța. piesă importantă în 
angrenajul echipei, voleibaliștii for
mației din Giulești au cîștigat fără 
a pierde vreun set (repetînd scorul 
cin partida-tur, disputată în depla
sare > în fața lui Hapoel Beit Zera, 
așrigătoarea „Cupei Israelului".

Ceva mai disputat a fost doar 
primul set. în care oaspeții au con
dus cu 2—0 și 5—4. Au fost, de 
altfel, singurele momente în care 
au condus partenerii de joc ai Ra- 
pîdului. Imediat după aceea, impui- 
sionați de Drăgan (prezent și ieri 
pe teren ca jucător) și realizînd 
puncte după puncte prin Penciules- 
cu, Chițigoi sau Marian, vice-cam- 
pionii noștri' au egalat și au cîș- 
t;gar comod, ca — de altfel — și

1. ANCA GROZA (DINAMO 
BUCUREȘTI), 2. Marian Slavic 
(Steaua). 3. Eugen Aimer (O- 
limpia Reșița), 4. Dietmar We- 
terneck (Școala ! 
ța), 5. Mircea 
pia Reșița), 6. 
tescu (Dinamo 
Lavinia Donea 
vă Reșița), 8. Ion Miclăuș (Di
namo București), 9. Anca Geor
gescu (Dinamo București), 10 
Csaba Kokaj (C.S.M.

POLO

sportivă Reși- 
Hohoiu (Olim- 
Eugenia Cris- 

București), 7. 
(Școalc sporti-

din
Doar Hevetz 

și a reușit — 
demne de vole-

Gyula și Bogyo

1. CORNEL RUSU (RAPID 
BUCUREȘTI), 2. Claudiu Rusu 
(Voința Cluj), 3. Dinu Popes
cu (Dinamo București), 4. Vio
rel Rus (Dinamo București). 5. 
Gheorghe Zamfirescu (Dinamo 
București), 6. Radu Lazăr (Di
namo București), 7. Valeriu Ță- 
ranu (Rapid București), 8. Adrian 
Nastasiu (Dinamo București), 9. 
Cornel Frățilâ (Dinamp Bucu
rești), 10. Ștefan Kroner (Dina
mo București).

ÎN OPTIMILE DE FINALĂ ALE C. C. E. LA HANDBAL MASCULIN

noștri s-au impus la toate genurile de arme • Școala romaneasca de tir

o realitate unanim recunoscuta

• De la locul 72—la cea mai inaltă treapta a podiumului olimpic • Țintașii
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STEAUA A ÎNTRECUT CATEGORIC
PE OPSAL OSLO (21-9)

ASIGUR1NDU-ȘI, PRACTIC,
CALIFICAREA IN TURUL URMĂTOR

Cu o ascensiune rapidă. Dan tuga — nedalțat 
cu argint la pistol liber în cadrul u'.:-’ne'.z- 
J O — este un sportiv polivalent. *ibid in *- 
celași timp campion continental la pistol cw 
aer comprimat fi unul dintre fruntarii In ie

rarhia mondială la ptstol citezi
PRIMA MEDALIE ROMANEASCA DE

:te»

AUR LA IO.
E adevărat, debutul țintașilor 

noștri pe standurile olimpice a 
avut loc toarte de mult, în 1924, 
la Paris cînd s-au obținut locuri 
modeste în clasamente (53—61—72'.

COMACMSCM

ÎN ÎNTÎMPINAREA MĂREȚULUI JUBILEU
BETONIȘTII DIN GIURGIU RAFORTEAZA

muncii din municipiul pi-nâ la srirs.-=: a=x^z

I
ilX

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, de 
U trimisul nostru). în sala Victo
ria din localitate s-a desfășurat 
astă seară partida de handbal 
masculin dintre echipele Steaua și 
Opsal Oslo, con tind în optimile de 
Cnalâ ale Cupei campionilor eu
ropeni.

încă din primele minute ale 
medului, handbal:știi români și-au 
dovedi: valoarea, luind un avans 
confortabil ( mîn. 6: 4—0). Depâ- 
Fli rizibil la :oate capitolele, oas
peții au Încerca: să opună, totuși, 
o .ensumță drizA dar n-au reușit, 
ceri: rarecri, mc precis In mo- 
.memeie de ^respirs- ale campio-

Vietoeua ha nrfhe briilor 
Steeua nn »-a a£a: deci 
moment rub semnul incertitudin:: 
Kiî «corul de la pauză (11—5) d

de la 
zid un

și cel final, 21—9, fiind edificator 
în acest sens. Elevii antrenorului 
Cornel Oțelea s-au dovedit în ver
vă, au practicat un joc rapid, cu 
multe combinații subtile, extrem 
de spectaculoase și eficiente. în 
urma acestei victorii formația 
Steaua și-a asigurat, practic, califi
carea în turul următor al compe
tiției europene. Partida revanșă se 
va desfășura peste o săptămînă, pe 
27 decembrie, la Oslo.

Au marcat : Gruia (7), Popescu 
(3), Goran (2), Birtalan (2), Dră- 
gâniU (2), Stockl (2), Gațu, Kicsid 
si Coasă pentru Steaua, respectiv 
Grerde (5), Simonsen (3) și Hver- 
vea.

Au arbitrat L. Keszthely și L. 
Mark! (Ungaria).

Colin ANTONESCU

4. Ecaterina Dumitriu

MELANIA DECUSEARA 
(PROGRESUL BUCUREȘTI),
Ion Ganea (C.S.O. Sibiu), 
Sorana Prelipceanu (Cașul O- 
radea),
(C. S. Școlarul București), 5. 
Vasile Nedelcu (C. S. Școla
rul București), 6, Gerhard Fa- 
bich (Școala sportivă Sibiu), 7. 
Ion llieș (Progresul București),
8. Francise Laszlo (C.S.M. Cluj),
9. Oliviu Lazăr (Școala sporti
vă Sibiu), 10 Minaela Atona* 
siu (C. S. Școlarul București).

2.
3.

RAID-ANCHETĂ PRIN ClTEVA COMPLEXE SPORTIVE BUCUREȘTENE

IARNA... LUCREAZĂ IN BENEFICIUL SEZONULUI DE VARĂ!

Oamenii ______ —
Giurgiu înscriu tot mai multe reau- 
zărl in cronica marii întreceri socia
liste pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen. Astfel, cu treizeci 
de zile mai devreme, colectivul de 
muncă de la întreprinderea de prefa
bricate din beton din localitate a ra
portat îndeplinirea integrală a tuturor 
indicatorilor de plan prevăzuți pen
tru acest an. La realizările obținute 
au contribuit, printre alte colective, 
și echipele conduse de comuniștii 
Sandu Balaban, petre Dobriș, Cobre 
Paștiu, Vasile Banu și alții.

După cum ne-a relatat tovarășul 
Adrian Croitoru, secretarul organiza
ției de partid al acestei întreprinderi,

10 000 DE PARTICIPANT!
în asociațiile sportive din județul 

Vaslui s-a desfășurat un reușit „Cros 
al satelor” cu participarea, la etape
le inițiale a unul număr de peste 
10 000 de tineri și tinere. Recent, la 
Vaslui s-a desfășurat etapa județîă- 
nă. unde au fost prezenți 500 de 
naliști. întrecerea a avut loc pe cate
gorii de vîrstă. Iată ordinea primilor 
trei clasați la fiecare categorie : Ju
nioare (800 m) 1 Cătălina Alcov (co
muna Murgeni). 2 Liliana Gayril (Co- 
daiești). 3 Măndița Vicol (Bogdămța); 
juniori (1 000 m) 1 F. Fîră (Rediu), 2 
E. Manea (Codăiești), 3 C. Sav® 
(Puiești) ; junioare (1 000 m) 1 Maria 
a post u (Vulturești), 2 Nușa Gher- 
ghescu (Puiești). 3 Gabi Hapău (Vul
turești) ; juniori (2 000 m) 1 P. Pin- 
tilie (Codăiești), 2 C. Necula (Vut- 
canl). 3 I. Nechit (Pogana) ; seniori 
(3 000 m) 1 I. Cozma (Codăiești), 2 
N. Marcu (Vutcani) 3 C. Purice (Vut- 
cani) : senioare (1 500 m) 1 Tudonța 
proca (Zorleni). 2 Rodica Brad (Tu- 
tova), 3 Magdalena Nour (Puiești) ;

ÎNTRECERI SPORTIVE DOTATE CU TROFEvL A 25-4

ANIVERSARE

indicatelor, ci 
de bindha:, trint

A R0>UBUCH"
«

LA CROSUL SATELOR
seniori (S «M m) 1 
nești), 2 V. Băncilă 
răbăț (Pogana).

Viorel TONEA —
Vaslui

1!. Măciucă (Ivă- 
(Puiești), 3 V. Ci-

metodist CJHFS

La și v_cea an par-
tcipat la L---re?er-_* Ce I

«esTLir-me ș: 4 eeinpe de ti- 
aeu. -C^pa 3i Decembrie* fiind 
£••-4 Se Școala sportivă din Craiova 
rfe?e) de Școala sportivi nr. î 

Ga bâieti). In sala de sport 
Voința dtn Rm. Vil cea s-au desfășu
rat întrecerile de lupte greco-romane 
st de trlntâ. iar sala de sport a liceu
lui N. Bâlcescu a găzduit competiția 
de tenis de masă cu participarea a 
numeroși juniori și seniori.

P. GIOBNOIU — coresp.

CROSUL ȘCOLARILOR CONSTĂNȚENI
în cinstea celei de a XXV-a ani

versări a Republicii. mspectoraiul 
școlar județean șl CJEFS Constanța 
au organizat crosul școlar. Competi
ția Ia care au participat peste 500 
de elevi și eleve s-a bucurat de un 
frumos succes. Notăm buna organi
zare. precum și numărul mare de 
fete (peste 300) care s-au întrecut. 
IATA ÎNVINGĂTORII : junioare I — 
1000 m : 1. Liceul Agricol Agigea, 2. 
Grupul școlar comercial, 3. Școala 
agricolă postllceală ; juniori I — 3000 
m : 1. Liceul Industrial de construc
ții. 2. Liceul Agricol Agigea. 3. Școa
la prof. S.N.C. ; junioare n — 600

1. Grupul școlar comercial, 2. 
prof. C.F.R., 3. Liceul Industrial 
construcții ; junioare III — 400 

m: 1. Șc. gen. 25, _2.__Șc. gen. 27, 3.

m : 
$c. 
de

Șc. gen. 10 ; juniori III — 600 m 
Șc. gen. 30. 2. Șc. gen. 27, 3. Șc. gen.
_ , senioare 1200 m : 1. Liceul Eco
nomic, 2. Liceul Pedagogic.

Dintre partlcipanțl s-au remarcat : 
Iulian Enți (Șc. gen. 25), Ion laneu 
(Șc. gen. 7), luliana Ccraliuc (Șc. 
gen. 23), Virgil Pulcules-u (Grupul 
școlar cooperatist), Viorica Boian 
(Lie. agricol Aglgea) etc. .

Petre ENAC8TE _ coresp.

a~ in eleganta 
celor aproa-

Scom de aot" a cat priaele roade • Haadbafeti de la

i drartd cbwpetiboml • Ciad coestrectoni se ceartă sări
tori stan dețeabe! • Nid o ..fereastra" ■ orarele sălilor

in&ip in a—c-a penwua <3 
Urilor de iarnă, se adăp® 
schimb, sub cupolele sălile 
reflectoarele și instalațiiile 
creează o ambianță plăcută, 
antrenamentelor.

în dorința de a vedea
pregătesc sportivii în această pe
rioadă, am efectuat un raid-anchetă 
la mai multe complexe din Capita
lă, încercînd să surprindem cîteva 
aspecte edificatoare.

cum se

AFLUX DE TINERET LA „23 AUGUST"
Acoperit de promoroacă, cu fe

restrele mari și lucitoare semănînd 
a oglinzi imense și cu silueta săpa
tă parcă intr-un bloc de gheață, 
complexul sportiv „23 August" ni 
s-a înfățișat, din nou, ca o frumoa
să realizare arhitectonică a Capi
talei

F-tograL; : T
MACARSCHI

De cum am intrat 
sală de atletism, larma 
pe 400 de copii prezenți pe pista de 
coritan 
start si 
spectatori 
în tribune ne-au convins că e vor
ba de un concurs în toată legea 
Așa și era. iar amănunte am aflat 
de la prof. Emil Jecu, vicepreședin
te al C.ME.FS. București. Compe
tiția în curs de desfășurare se nu
mea „Cupa pomului de iarnă", fiind

pocnetele pistolului de 
încurajările numeroșilor 

(părinți, firește.-) aflați

Raid-onchetă realizat de 
Horia ALEXANDRESCU 

Vladimir MORARII

(Continuare In pag. a 2 a)

Concluziile la acest raid-anchetă se trag de la sine, dar socotim 
necesar să ne oprim, totuși, asupra citoiva mai importante.

In primul rind se cere a fi subliniat faptul că toate bazele spor
tive pe care le-am vizitat s-au dovedit exploatate la maxim, ra
țional și intensiv. Eforturile susținute, la aproape toate nivelele, au fă
cut ca munca să se desfășoare în condiții optime, cu o eficiență mare, 
atit in privința seniorilor, cit și a copiilor, performerii de miine. Mai 
ales acestora din urmă li se cuvin încurajări și laude pentru dragos
tea pe care o arată sportului, exercițiului fizic în general, dragoste 
care ne da certitudinea că, în curind, marilor noștii performeri li se 
va adăuga un nou „contingent", plin de elan și de resurse. Nimeni 
nu trebuie să uite, insă, că ei, copiii, pot să olingă piscurile măies
triei sportive numai in condițiile unei pregătiri minuțioase, atente si 
metodice. Rolul acesta revine antrenorilor, care — din cite am vă
zut — se preocupă de elevii lor. N-ar strica — însă și mai multă 
pasiune.

Cocnun.se


ÎMPLINIRI ÎN ANII FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ

CARMEN CRIȘAN, TEODOR GHEORGHE-

(Urmare din pag l)
28 de ani mai tirziu insă, la cea 

de a treia participare a trădători
lor români la J.O. la Helsinki — 
1952 — (a doua fusese în 1936), 
România cucerea prima ei mare 
victorie olimpică, prin Iosif Sirbu, 
medalia de aur, cea dinții obținută 
de vreun român în istoria olimpia
delor. După decenii de anonimat, 
sportivii noștri iși tac o reintrare

PÎRTIE LIBERA PENTRU NOI

Beneficiind de condiții d.n ce în 
ce mai bune, tirul se dezvoltă pe 
toate planurile. Prin construcția po
ligoanelor de la Dinamo, apoi de 
la Tunari (în 1950) și din alte cen
tre, se creează noi posibilități de 
instruite, dar și de găzduire a unor 
importante competiții, ta 1952 aa 
Ioc primele concursuri Internatio
nale. Capacitatea organizatorică si 
ospitalitatea recunoscută a români
lor, se bucură de aprecieri dintre 
cele mai frumoase din partea oas
peților, sportivi și oficiali. Ca ur
mare, Uniunea Internațională de 
Tir încredințează forului român de 
specialitate organizarea primei edi
ții a campionatelor europene. iu 
anul 1955. Gazdele se acrită cu 
cinste de această misiune și succe
sul este deplin. Pe poligonal Tu
nari sînt doborite. unul după altul, 
nu mai puțin de 20 de recorduri 
mondiale, iar reprezentanții Româ
niei obțin 11 medalii, două fiind de 
aur : junioara Jaqueline Zvonevschi 
la armă liberă calibru redus 40 f 
culcat, cu un punctaj maxim — 
400 p și echipa feminină (Felicia 
lovăneseu, Iudith Moscu, ■Karieta 
Juverdeanu. Paraschiva Almâșan la 
armă liberă calibru redus 40 î 
poziția genunchi.

Nu trece decît un an și, in înde
părtata Australie, doi țintași ro
mâni urcă din nou pe podiumul 
de onoare al J.O. : Ștefan Petrescn 
devine campion la pistol viteză, 
depășind cu șapte puncte recordul 
olimpic, iar Gheorghe Lichiardopol 
reeditează performanța de la Hel- 
sinchî : medalie de bronz la pis
tol viteză. Tirul românesc iși con
firma astfel valoarea.

Noi verigi la lanțul victoriilor 
trăgătorilor noștri aveau să se a- 
dauge peste doi ani, la Moscova 
(1958), cu ocazia campionatelor lu
mii cînd revin reprezentanților Ro
mâniei două titluri supreme (Con
stantin Antonescu la armă liberă 
calibru mare poziția în picioare ș; 
juniorul Marin Ferecatu la armă 
liberă calibru redus 60 t culcat ți 
alte șase medalii.

Izbînzile nu aveau să se oprească 
însă aici. Și Roma, gazda celei de 
a XVII-a ediții a J.O„ a consem
nat o performanță răsunătoare. De 
data aceasta a fost rindul unui 
vinător să cunoască marea bucu
rie a victoriei. Taleristul Ion Du
mitrescu iese învingător în confrun-

IARNA... LUCREAZĂ ÎN BENEFICIUL SEZONULUI DE VARĂ!
(Urmare din pag. I)

organizată de C.M.E.F.S. în colabo
rare cu Inspectoratul școlar și des
tinată elevilor bucureșteni (nelegi
timați) din școlile generale. Frumos 
aliniate pe o masă, cupa de cristal, 
p-xuiiie multicolore, batoaneie de 
ciocolată și celelalte premii erau 
înconjurate cu interes, între două 
curse de viteză și două sărituri în 
lungime, de toți prichindeii. De la 
interlocutorul nostru aflăm că a- 
ceastă competiție este urmarea fi
rească a unei mai vechi și lăudabile 
inițiative a celor două foruri amin
tite — aceea de a închiria o dată 
pe săptămînă (lunea) sala de atle
tism, in exclusivitate pentru școlari. 
Astfel, întrecerile au un caracter 
de permanență, lunea viitoare fiind 
programat un alt concurs, cu alți 
copii.

Interesant de subliniat ni se pare 
și faptul că „serialul" de întreceri 
atletice destinate școlarilor bucu- 

încă un start în proba de viteză! Cine va cuceri premiile de ciocolată, cine 
va obține „Cupa pomului de iarnă' 2

reșteni este urmărit cu multă aten
ție de antrenori și profesor^ de spe
cialitate, dornici să găsească în ma
sa de copii pe viitorii componenți 
ai secțiilor de performanță. Printre 
cei înarmați cu carnete de însem
nări și cronometre i-am recunoscut 
pe profesorii Gheorghe Stăncscu, 
Valeria Biduleac și Dan Vlădescu 
de la Școala sportivă de atletism, 
Ion Vintilă și Ion Benga de la Di
namo, Dan Petrescu de la Progre
sul. Din sumedenia copiilor care li 
se perindă săptămînal prin fața 
ochilor, acești antrenori vor desco
peri și crește (poate) încă o Argen
tina Menis, încă un Carol Corbu...

în vecinătatea sălii, piscina era 
și ea plină „ochi" cu copii, semn că 
natația bucureșteană are — la acest 
nivel — resurse suficiente. Aproape 
60 de copii populau culoarele bazi-

REPUBLICII
plină de vigoare și prestanță în în
trecerea supremă. Pentru prima 
oară s-a cintat imnul patriei in 
cea mai mare competiție contem
porană Performanța regretatului 
Iosif Sirbu va rămîne pentru tot
deauna înscrisă cu majuscule în 
cartea de aur a sportului nostru.

Reușita lui Iosif Sirbu avea, se 
poate spune, și o valoare ce sim
bol. Rezultatul lui era absolut : 
409 p din tot atitea posibile — la 
armă liberă calibru redus 40 f cul
cat — și el spulbera recordul din 
1924 (398 p) al francezului Coque- 
lin de Lisle. învingător în proba 
unde înaintașu luj Sirbu fuseseră 
nevoi ti să se mulțumească doar cu 
o prezență nesemnificativă.

Tot în capitala „țârii celor KMA 
de lacuri'*, la aceleași Jocuri, tirul 
românesc câștigă încă o medalie, 
de bronz, prin Gheergbe Lieteur- 
dopoL la pistol viteză.

Șl NUMEROASE SUCCESE
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a pestei vise 
cu scurgerea
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TENIS ASTĂZI. FINALA FEMININĂ A CUPEI A 25-a ANIVERSARE A REPUBLICII*4
Prbsa «raapecițăe de iei s Sz m 

a vroriAr ifiata te a pa a z oe 
□esfâv-rzre. oferi țn.-c3ăe risc ce te 
cc bhî stvscSvs isterii d®®»

îr-U-ecerea — a eirrt
nalâ se va âcxra asxâr — a srvejrxt 
câteva meciuri de h™ z.ve. iet>"ir. 
întrucât favoritele (ca excreția E-e- 
nei Cctuna care a fost eimitată de 
Mariana Hagiu) ț:-au confirmat ce- 
plin valoarea. Virginia RcrSc. Ma
nana NunweîEer. Mariana Hagiu au 

nului, înotând mai mult sau mai 
puțin „tehnic", dar plini de satis
facție.

Antrenorii dădeau start după 
start spre... marea performanță. 
Cîți dintre acești mici „delfini" vor 
ajunge pe marile podiumuri de 
premiere ? Iată o problemă care 
trebuie să-i preocupe din ce in ce 
mai mult pe toți tehnicienii natatie: 
bucureștene, firește în condițiile 
unei selecții cit mai atente, a unei 
continuități în antrenamente și a 
unui volum de muncă sporit. Ză
bovim asupra acestei probleme pen
tru că am avut prilejul să vedem 
un mare număr de copii îndrăgos
tiți pur și simplu de apă, de înot, 
i-am văzut pe părinții lor privin- 
du-i cu plăcere, prin geamurile 
mari ale piscinei, iar la sfîrșit, du
pă oră, am surprins satisfacția cu 
care micuții înotători povesteau pă
rinților cum a decurs antrenamen
tul ; or, toate acestea înseamnă pa

siune, multă pasiune, care trebuie 
neapărat fructificată.

în altă ordine de idei, în contrast 
cu eleganța sălii, ne-au impresionat 
neplăcut cele cîteva pete de igrasie 
și chiar... găuri existente pe pereții 
bazinului. E adevărat, ele sînt, de
ocamdată, de dimensiuni mici, dar 
oricum nu prea cadrează cu igiena 
unei piscine în care se face sport 
și, mai ales, a uneia dată în folo 
sință de numai doi ani. Tovarășul 
Constantin Enoiu, directorul com
plexului „23 August", ne-a spus că 
„întreprinderea care a construit ba
zinul (I.C.M.-2 București — n.n.) și 
a executat lucrările de finisare a 
uitat că mai există și factorul „ca
litate", așa îneît efectele au început 
să apară la o perioadă destul de 
scurtă de la darea în exploata' » a 
bazei". Și poate că nu ne-am fi

ce tenacitate ți hărnicie, Nicolae Rotaru ți-a confirmat din 
. coloare. cucerind medalia de bronz la J.O. de la Munchen 

armă liberă calibru redus 60 f culcat}.
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oor.i asupra aces’.or amănunte 
n-am fi constatat că...

0 TRAMBULINĂ ULTRAMODERNĂ
STRĂJUIEȘTE UN BAZIN ÎN_ 

REPARAȚII CAPITALE ț
A trecut numai un an și ceva de 

ci nd, in perimetrul complexului 
sportiv „23 August", a fost amena
jat și un bazin destinat săriîurilor 
de la trambulină. La început, toată 
lumea a admirat frumusețea Iui, si
lueta sveltă și modernă a trambu
linei, precum și condițiile excelente 
de pregătire oferite aici săritorilor. 
După numai șase luni. însă. unu’, 
dintre pereții bazinului s-a dove
dit... mobil (mai precis a început să 
se degradeze), fapt care n-a fost 
prevăzut nici de proiectanți. nici 
de constructori și nici de benefi
ciari, așa incit uimitoarea— noutate 

a necesitat golirea piscinei și în
ceperea unor reparații capitale. 
Cine să plătească, însă, aceste repa
rații ? Pentru a afla răspunsul la 
întrebare, IEABS a tratat cu I.C.M.-2 
București, I.C.M.-2 cu întreprinde
rea Proiect București și aceasta din 
urmă cu... IEABS, lucru care a du
rat cîteva luni bune, amînîndu-se 
în acest fel începerea lucrărilor. 
Parcă toată lumea uitase că bazi
nul este încă în garanție, că ame
najarea lui a însemnat o investiție 
destul de mare și că scoaterea din 
funcțiune constituie un serios defi
cit, cu atît mai mult cu cit poves
tea durează de o jumătate de an ! 
Și, în plus — sau mai ales ! — ni
meni nu s-a mai gindit câ bazinul 
a fost construit pentru săritorii de 
la trambulină care s-au trezit pur 
și simplu fără condiții elementare 

nlori, senioare, juniori și junioare 
la cele mai diferite probe, dovada 
aptitudinilor și măiestriei lor pen
tru acest sport este făcută. Școala 
românească de tir este • realitate 
recunoscută unanim. Ea dispune, 
deopotrivă, de sportivi cu certe po
sibilități ca și de un corp de spe
cialiști de anvergură. Ne gindim la 
antrencaii emeriți P. Cismigiu, G. 
loan ide. ȘL Petrescu. St. Papură, 
la V. Paladescu. I. Quintus, Gh. 
Cortesca. V. Manciu. I. Oprișan, 
L Popovid. Dar rândurile celor care 
și-au adus contribuția in acești ani 
de infJc-rire a tirulu. nostru .ar pu
tea fi încă Lărgită. După cum și 
desele soi-ctâri de tehnicieni peste 
betare ea ți alegerea specialiștilor 
româru în diverse organisme de 
ronexere a uralul internațional 
țpraf. G. Sanai este președintele 
Caafcdențică europene de tir și vi- 
cepreșecfiete al Uniunii Internațio
nale de fir) constituie si ele noi 
~L—x. ale aprecierii de care se 
; _<-_iâ tirul dm Rotr-ima Socia- 
Lariă.

Talente au exastat din totdeauna 
pe pinrint străjuit de Car-
pa(L Valorificarea lor printr-o mun
că plină âe dăruire și ce un pro- 
fia-c discernămirt a fost posibilă, 
lasă, somai ta cadrul de dezvol
tate sMitilaienlă. asigurat și în 
sport, in acest trittm sfert de veac. 
Procesul trece testa txl realizat la 
tir. eeie 72 de mrda.: din par.oplia 
hat mseamcâ cu pr.nos de recu- 
■UtHti pentru Repubbcă. înseam
nă totodată siguranța victoriilor 

de pregirire și, ca acare, stau de
geaba ’

Rar ~>ai esse (1 acum goL trambu
lina prist-e. -ar lucrai "ncezeșae. 
Na am fiert șî o fXograLe ața. 
ca ammt-re *

Ult-moi popas Ia eorap5extJ
August* a âost cei de la pairiuer. 
unde am găsit o acsivilaSe saspnu- 
tâ. te soterii snasers. pe
gheață se aTa Iote! reprezentativ 
de jiamort. care se antrena sub e»- 
djeerea ateată a profesondai Ș*e- 
faa Ioaescs. La sfirț.ttil joraha- 
țcoală. gheata a rămas liberă n-,—ra. 
cîteva m.nu'.e. adică exact atât cit 

Rrvha-* țî-e executat programni de 
„figun obligatori:*, după care aa 
intrat pe roi hocheițtri din tool de 
seniori, aLațî ți ei în pună perioadă 
compeuțională ți. deci, în pregătiri 
febrile, conduse de antren?-u’. Mihai 
FlatnaropcL

LA ROREASU - NOUTĂB LA D
Șl ÎN PERSPECTIVĂ,

La bătrânul complex sportiv _Fto- 
reasca* am întâlnit, încă din hol. un 
freamăt neobîș.nuiL Măsurători, în
semnări pe un plan imens, din 
hirtîe. schele și miros de vopsea, o 
sumedenie de oameni trebăluind. 
Toate acestea atestau că marea sală 
bucureșteană este reamenajată pen
tru a intra din nou în circuitul ma
rilor competiții. Ocupat plită peste 
cap cu treburile gospodărești, direc
torul complexului, tov. Tonu Pos- 
magiu, a găsit, totuși, cîteva minute 
pentru a ne spune câ iubitorii spor
tului vor putea lua loc în tribune 
incepînd din ziua de 1 ianuarie 
1973. Deci un cadou la început de 
an...

La bazin i-am reîntîlnit pe antre
norii secției de natație a Școlii spor
tive 1 — Mircea Olaru, Olga Cri
șan, Adrian Bărbulescu, Ady Er
nest și Vasile Mihai — ocupați a- 
cum cu pregătirea unor grupe de 
copii în cadrul „Școlii de înot", o 
inițiativă despre care am vorbit pe 
larg în urmă cu cîtva timp. Con- 
stînd în desfășurarea orelor de edu
cație fizică la bazin, sub forma 
unor cursuri de inițiere Ia înot, a- 
ceastă „școală" a dus pînă acum la 
selecționarea unui mare număr de 
copii' în secția de performanță a 
Școlii sportive nr. 1 și, totodată, la 
atragerea multor elevi in practica
rea înotului. Antrenorii ne-au vor
bit cu lux de amănunte despre a- 
ceste cursuri, subliniind sprijinul 
consistent al Inspectoratului școlar 
și rugîndu-ne să cointeresăm și... 
federația de specialitate în această 
acțiune. Noi o facem cu plăcere, 
dar ne și exprimăm mirarea că 
F.R. Natație nu a găsit de cuviință 
să privească la reala ei valoare a- 
ceastă inițiativă lăudabilă, extrem 
de eficientă. De altfel, profesorul 
Tiaian Penea, de la Liceul 24, a că-

PRIMII
ARAD, 20 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Splendidă vreme 
aici îmbiindu-te. parcă, mai curînd 
la o promenadă pe malul Mure
șului decît să intri în sală. Să spe
răm. însă, că finalele campionate
lor naționale de tenis de masă vor 
avea, în decursul celor trei zile de 
desfășurare, suficiente puncte de 
atracție care să învingă... vremea 
frumoasă. Dacă nu cumva însăși 
natura va veni în aiutorul tenisu
lui de masă, zbîrlind vremea și a- 
nunțînd din nou arădenilor că tim
pul fotbalului a trecut.

începute azi dimineață la ora 9

în campionatul pe echipe

VOINȚA ARAD-

POLITEHNICA BUCUREȘTI 8-1

ARAD (prin telefon, de la cores
pondentul nostru județean).

în întîlnirea feminină de tenis de 
masă din cadrul campionatului re
publican, echipa Voința Arad a ’.is 
pus cu scorul de 8—1 de formația 
bucureșteană, Politehnica. Deși ară- 
dencele nu au demonstrat forma lor 
cea mai bună, ele au învins totuși 
cu ușurință. Singura victorie a oas- 
petelor a fost obținută de Carmen 
Crișan în fața lui Iudith Krejek. 
Cele opt puncte ale învingătoarelor 
au fost înscrise de Eleonora Vlaicov 
(3 v), Magdalena Lesai (3 v) și Iu
dith Krejek (2 v).

Ștefan IACOB

SEZONUL DE IARNĂ

—W——g—BBIMMi i*r- l .gM-ir-J*1---------------

în munții Banatului,

SE ANUNȚĂ FRUCTUOS

Cei doi profesori ai Școlii spor
tive din Reșița, Doina Schweiger 
și Carol Miclo, nu au întrerupt a- 
proape nici o clipă activitatea cu 
schiorii secției, care s-au antrenat 
pe uscat și din rindul cărora amin
tim de Cornel Ruzsicska, Helmuth 
Konecsny. Radu Dând, Ștefan Fi
lip. Monica Weber, Georgeta Ivă- 
nescu. Ei au demonstrat frumoa
se calități și sînt dornici de a ară
ta și în sezonul ce va începe, în 
curînd, marele lor talent. în aten
ția cadrelor de la Școala sp •rtivă

Peiea 6—2. 6—9. Manea—Nemeth 6—3, 
5 4. Harâcăxl—Chila— 6—2, 6—2. Mu— 
nes—Le-. ~'e 6—3, 6—7, &—4, Mitra- 
~br—R_ Eâ ..- 6—1. 6—2.

d—rieațâ, de la ora 8. sînt 
orogram-ie partidele Oriei—Almăjan, 
Sântei—Uță. Mureșan—Rusu, iar după 

de la ora 14 vor avea loc 
tatOnirile Sotiriu—Nemeș. Mitrache 
— învingătorul dintre Pană—Viorel 
Marco.

Ion GAVRILESCU

Tr5nt%j«c de la ^23 Au.zu.sf pri- 
trftt d-» îaA-țiatt sp~e schelele 
pustă. N<x ar* jirut fotografia ața 
ea să le smintească constructorilor 
ei btcrinle ăveazi de 6 limt ți 

tot na s-au terminat!

mi c'jtsă se afla. în momentul rai
dului nostru, ia ora de înot, ne-a 
confirmat excelentele roade ale a- 
acestei acțiuni, opinînd. totodată, 
pentru generalizarea ei în toate 
școlile.

BĂIEȚII LUI OPREA VLASE
PREGĂTESC 0 SURPRIZĂ,
La sala Dinamo (ultimul nostru 

popas), i-am găsit pe handbaliștii 
formației de divizia A. Suflau din 
greu, semn că antrenamentul lor 
avea o intensitate mare. Sinceri să 
fim, ne-am mirat. Campionatul de 
handbal se află acum într-o destul 
de lungă și binevenită pauză, mai 
toate echipele treci nd la capitolul 
„turnee amicale" sau pur și simplu 
la odihnă. Dar, amintindu-ne că Di
namo București se găsește în mo
mentul de față pe un modest loc IV 
in clasament (o poziție cum n-a 
mai ocupat de mulți ani), am înțeles 
râvna elevilor lui Oprea Vlase.

Am vrut să zăbovim mai mult, 
să privim antrenamentul și chiar 
să-i solicităm reputatului antrenor 
cîteva cuvinte în legătură cu pre
gătirile formației sale, dar munca 
aceea teribilă, fețele îndîrjite ale 
băieților, spuneau destul. Dinamo- 
viștii se antrenau cu asiduitate, 
dorind să redevină echipa de te
mut, fruntașă în campionat.

CAMPIONI PE ANUL
și continuate după-amiază de la 
ora 17, întrecerile primei zile au 
programat partide în cadrul pro
belor de dublu. Prima încheiată a 
fost cea de dublu mixt în sfertu
rile de finală a fost cît pe aci să 
se înregistreze o mare surpriză, 
juniorii Mihuț și Moraru, p'erzînd 
la mare luptă în fața cuplului Mol
dovan, Luchian cu 3—2, după ce 
în setul decisiv au condus cu 19 — 
18, cedînd în final cu 20—22. In 
semifinale, Crișan, Gheorghe au în
vins pe Moldovan, Luchian. iar A- 
lexandru, Ovanez au pierdut în 
fața dublului Vlaicov, Doboși cu 
3—1. După cum se vede, Maria A- 
lexandru este prezentă la întrece
rile actualei finale.

„CUPA FEDERAȚIEI" ÎNCHEIE
SEZONUL COMPETIȚIONAL

Ca de obicei, „Cupa Federației* 
încheie și în acest an sezonul com- 
petițional intern al gimnaștilor noș
tri fruntași. Tradiționala întrecere 
care reunește la finele anului pe 
cei mai de vază reprezentanți ai 
gimnasticii sportive și moderne, la 
fiecare categorie de clasificare, se 
va desfășura timp de trei zile în 
noua sală a sporturilor din orașul 
Pitești.

Pentru astăzi competiția prevede 
disputa gimnastelor de categoria 
a IV-a șj a III-a, precum și a gim- 

stă și schimbul de mîine. Cei mai 
mici elevi (7—9 ani) au fost cu
prinși într-o grupă organizată. Pre
gătirea lor fizică este considerată 
satisfăcătoare și urmează ca în pe
rioada următoare să se treacă la 
lucrul pe schiuri.

Aceeași muncă intensă și conș
tiincioasă am remarcat-o și la 
C.S.M. și Olimpia, unde instructo
rii I. Petzak, P. Pîrvulescu și A. 
Lamaș nu precupețesc nici un e- 
fort în pregătirea cît mai bună a 
schiorilor de care răspund. L. Vră- 
jitoru, M. lunea, M. Bebei, Ger- 
linde Lenhardt, O. Gigenger, V. 
Tulbureanu. Aurora Ioniță, S. Ră- 
dulecea sînt doar cîteva dintre ele
mentele de perspectivă care vor 
asalta primele locuri în competi
țiile județene și chiar naționale.

Acum să vedem ce noutăți se a- 
nunță și din stațiunea Semenic. 
Pentru aceasta ne-am adresat tov. 
Ioan Pester, director adjunct al 
O.J.T. Caraș-Severin, care ne-a 
spus : „In primul rind, a fost re* 
parat telefericul care va funcționa 
în condiții optime. Schi-liftul exis
tent a fost revizuit și preconizăm 
darea în funcțiune a unei tclesă- 
nii".

DORU GLAVAN — coresp. jude
țean

PROGRESUL -

CSEPEL BUDAPESTA 8-2
Sala Progresul din Capitală a găzduit 

kîtilnirea internațională de box aintre 
echipele cluburilor Progresul București 
și Csepel Budapesta, Pugiliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 8—2.

DE LA I.E. A. B. S.
Patinoarul artificial 23 August este pus la dispoziția publicului 

după următorul program :
• 23-XJL1972, orele 17—19,
• 2LXII.1972, orele 10—12 ; 17—19,
• 17.XII.1972. orele 17—19,
• 2o.XiI.i972, orele 17—19,
• 29.XII.1972, orele 17—19,
• 50-XIL1972, orele 17—19,
• 31-XII.1972. orele 10—12 ; 17—19,
• 2. 1.1973, orele 10—12 : 17—19.
Publicul va beneficia de următoarele servicii;
• închiriat patine,
• atelier de ascuțit și montat patine.

ROMANIAFILM prezintă :

EXPLOZIA
o producție □ studioului cinematografic București

AVENTURI — SUSPENSE — EROISM

cu : RADU BELIGAN, GHEORGHE DINICÂ, TOMA CARAGIU, DEM 
RADULESCU, JEAN CONSTANTIN, FLORIN PIERSIC și

George Motoi, Toma Dimitriu, Colea Rautu, Draga Olteanu, Mir
cea Diaconu, Cezara Dafinescu, Mircea Bașta, Aurel Cioranu

Scenariul : ION GRIGORESCU 
Muzica : Theodor Grigoriu 
Costume : Horia Popescu

Regia : MIRCEA DRAGAN
Imaginea : Nicolae Mărgineanu
Decoruri : Constantin Simionescu

Premieră pe țară la Galați : 23 decembrie 1972, 
Premieră în Capitală : 25 decembrie 1972.

7972
Finala probei de dublu-mixt a 

prilejuit o dispută deosebit de echi
librată și adeseori spectaculoasă, 
decisă, în ultimă instanță, de dis
ponibilitățile. ofensive ale perechii 
Carmen Crișan, Teodor Gheorghe. 
Ei reeditează astfel sucesul din a- 
nul trecut, dobîndind primii titlu 
de campion național al actualei 
ediții în urma victoriei cu 3—2 
(9—21, 21—19, 22—20, 14—21, 22-20) 
realizată în fața Eleonorei V'aicov, 
Șerban Doboși.

întrecerile continuă joi cu pro
bele de simplu, urmînd ca finalele 
acestora să se dispute în cursul di
mineții de vineri.

Paul SLAVESCU

Timp de trei zile, la Pitești:

naștilor de la categoria a IV-a, a 
III-a și a II-a (în cursul dimine
ții), în timp ce după amiază vor», 
apare în fața spectatorilor maes- 
trele și maeștrii, cu exercițiile im
puse. Vineri, fetele de la categoria 
a II-a și I, precum și gimnaștii de_ 
categoria I, candidații maeștri și 
maeștrii cu exerciții liber alese, 
precum și maestrele, de asemenea 
cu exerciții liber alese.
. Finala pe aparate și întrecerea 
sportivelor de la gimnastica mo
dernă este programată în cursul 
zilei de sîmbătă, zi în care tot în 
orașul Pitești va avea loc ședința 
pe 1972 a Comitetului federal.

La „Cupa Federației" au fost 
invitați să participe campionii ță
rii pe 1972, componențij loturilor 
olimpice, gimnaste și gimnaști de 
mare perspectivă.

I.E.F.S.-VOINȚA BUCUREȘTI. 
„CAP DE AFIȘ** IN ETAPA 

INTERMEDIARĂ DE AZI
• Etapa a Vil-a a campiona

tului național de baschet feminin 
se dispută astăzi, în patru orașe 
ale țării : București (sala Giulești, 
de la ora 16 : Rapid — Sănătatea 
Satu Mare și I.E.F.S. — Voința 
București), Cluj (Universitatea — 
Constructorul București), Tg. Mu
reș (Voința — Crișul Oradea) și 
Timișoara (Universitatea — Poli
tehnica București). Din program 
se remarcă meciul dintre echipele 
I.E.F.S. și Voința București, ultima 
fiind revelația actualului campio
nat. j

• Partida dintre Politehnica 
București și Sănătatea Satu Mare 
(etapa a IX-a) s-a încheiat cu vic
toria scontată a bucureștencelor, 
la scorul de 82—59 (42—27). Stu
dentele au dominat permanent o 
întrecere care a plăcut datorita 
ritmului rapid al acțiunilor efec
tuate de ambele echipe. Punctele 
au fost înscrise de Szabados 22, 
Ciocan 20, Boca 9, Demetrescu 8, 
Savu 10, Capotă 6, Pruncu 2, A- 
maftioaie 2, Stănoiu 3 pentru Po
litehnica, respectiv Fullop 7, Mitra
lie 15, Pap 15, Olteanu 4, Pataki 
10, Biro 6, Benedek 2. Au arbitrat 
foarte bine G. Chiraleu și S. Fi- 
loti.

• Rezultate din divizia B : C.S.M.
Iași — C.S.U. Brașov (m) 65—59 
(34—31), Politehnica Iași — C.F.R. 
Galați (m) 83-47 (37—24), Arhitec
tura - I.E.F.S. II (f) 76—53
(33—29).
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tehnică a clubului. a fost

— Ce fel de masă rotundă ?

— O ultimă întrebare : mi-ai ‘pus 
odată că cel mai puternic adver
sar ai lui Ajax. de cînd ești la con
ducerea
Dynamo Dresda. Aș vrea cileva ar
gumente și cîteva anticipații in le
gătură cu faptul că echipa R.D Ger
mane ne Ta fi adversar La sfirșitnl 
lunii mat

INTERMEZZO" CU ȘTEFAN COVACI
cursă pe jucătorii : Den
ii înfruntă pe antrenori 

categorie fac parte li
căre nu știu sa 

teniile rele. Cruyff a fo-

— Cruyff nu poate juca decit în- 
tr-un film despre el însuși. E un 
lung-metraj foarte interesant. Du
rează 85 de minute. Bineînțeles, co
lor. Scenaristul, Martin de Vos. s-a 
dovedit foarte ingenios. Alternează 
planurile. Pomeș? din copilărie. 
Vorbește cu bătrînii care l-au vă
zut pe micul Johann. Urmează 
munca dură de antrenament. Există 
și haltere. Cruyff n-are timp. Se 
aruncă dintr-o mașină într-alta. 
Doar antrenorul său vine cu bicicle
ta. Recent am avut o masă rotun
dă. S-au vorbit multe. Tema prin
cipală a fost tineretul.

mină din 
tați care
Din aceeași 
nerii fotbaliști 
evite pr 
losit chi 
pitol: „Luminile din baruri întune
că privirea in fața porții adverse T

Antrenorul LAURENȚIU MUNTEANU despre performanța echipei sale

MINUNEA44 NOASTRĂ NU AR FI FOST ADEVARATA

— Cluj, 
rapid al 

Ștefan 
Cluj. în

Amsterdam 
Acesta 
scurtei 
Covaci 
drum 
„schimburi" cu antrenorul lui Ajax.

— Obișnuita 
brie?

— Da. între 
tul se reia la 
dem la 27, pentru două antrena
mente. La 28 — alte două. 29 — 
idem. La 30, meci Ia Diisseldorf, cu 
combinata Borussia Monchenglad- 
bach — Fortuna Diiseldorf, pe sta
dionul cel nou, care va găzdui ine
le jocuri din Campionatul mondial

București
este itinerariul 

vacanțe pe care 
o petrece acasă, la 
spre Gara de Nord, cîteva

vacanță de decem-

18 și 27. Campiona-
7 ianuarie. Ne '-eve-

Ce fac jucătorii in vacanță ?
odihnesc. Aleargă în fie- 
cîte o oră, prin
interzis fotbalul

— Se 
care zi, 
Le-am 
Cura de dezuitoxicație nu 
plă fantezie.

— Ce face Cruyff ?

pădure. 
de sală, 
e o sim-

— Joacă într-un film.
— Ce fel de film ?

— Reporteri mulți, reflectoare— 
Am fost bombardai 
Cruyff n-a scăpat nici 
acestei mese rotunde, 
nouă revelație in ceea 
pe Cruyff.

cu întrebări, 
el. în cadrul 
am avut o 
ce-1 privește

— Dă-mi și mie două vorbe.

intre 18 și 
virstă poți 
sau na va 

vreo zec» 
întimplare.

— Cruyff a dezvolta» o idee foar
te frumoasă. El susține că ia fotba
lul mondial există milioane de ta
lente. dar că reușita aparține unui 
număr foarte mic. Cruyff e de pă
rere că un mare fotbalist de per
formanță poate fi testat 
20 de atu. La această 
spune dacă X va face 
face ceva. El a înșirat 
Tunete. Le amintesc, la

n primul rînd. el exclude din 
cursa performanței pe jucătorii nan- 
șalanți. care încearcă să joace -cen
tru public. în al doilea rind, ii ex
clude pe visătorii— retroactivi, adi
că pe cei care se mulțumesc cu 
două-trei meciuri bune, pentru a 
ridica piciorul de pe accelerator Ia 
următoarele trei. In al treilea rind 
— nu exagerez cu nimic — ii eli-

— Treaba e destul de simplă. 
Dynamo Dresda e o echipă puterni
că. „Naționala* e pe scheletul ei. 
Jucătorii au un gabari t fizic egal 
eu cel al Iui Ajax, Leeds sau Ar
senal. La capitolul greuta^ depo
sedări. marcaj oca la om, joc fără 
minge, joc la cap, si« puiernicL 
Halful sr~~iga. Kretsebe. este un ju
cător din clasa Iui Netto sau B-zsik. 
Mă v« intoeba: cum E vom pu
tea învinge ' Răspunsul e clar : nu 
ca armele lor. ci cu armele noas
tre. De partea noastră sînt combi
națiile rapide, jocul fără minge și 
chiar improvizațiile. Cu iaca-mea 
și ea tica-taca nu vom putea face 
nimic. Mai e o idee, aparent para
doxală. în fața porții R.D. Germa
ne se poate trece mai curind cu 
driblingul decit cu „un-doi“-urile. 
Toate acestea au însă nevoie de un 
fond al pregătirii fizice care să sus
țină un tempo de joc normal, știind 
că atleții din R.D. Germană vin mai 
tare in repriza a doua.

— La mulți ani, Piști ’
— Servus !

loan CHIkILA

Dacă, să spunem, campionatul nos
tru republican s-ar fi desfășurat în 
1972, după formula anului calendaris
tic primăvară—toamnă, așa cum de 
altfel se obișnuia ir. urmă cu două 
decenii și am fi considerat, acum, în
trecerea competițională incheiatâ, cla
samentul final după 30 de etape, ar fi 
arătat în partea lui superioară cam 
așa: 1. F. C. Argeș cu 36 de puncte; 2. 
C.F.R. Cluj cu 35 p. ; 3. Dinamo, 4. 
Steaua : 5. Universitatea Craiova, fie
care cu cite 34 de puncte...

Cu alte cuvinte am fi consemnat 
astăzi — printre alte lucruri firești, 
— cum ar fi de pildă locul prim de
ținut de formația piteșteană sau po- 
npile fruntașe ocupate de Dinamo, 
Steaua și „U- Craiova și faptul că 
„ll--le ceferiștilor clujeni a cucerit 
titlul neoficial de vicecampioar.ă a 
țării ! Surprinzător, nu ? Și încă ce 
surpriză ! După ce. ani de-a rîndul, 
a fost ernexiată cronică la retrograda
re, o echipă fără nume, cu prea puțină 
experiență și lip-.tă de grațiile ma
relui public să aju-.eă pe neobserva
te ia un pas de titlu ? De necrezut 
(aproape) și totuși adevărat.

Dar să ne tr.toarcem cu judecata 
si aprecierile privind și către o altă 
față a realității competiționale: ace
ea eferită de finalul primei jumâ- 
tăți de campionat, ediția 1972—73, în
cheiată recent Acumuiind o zestre de 
17 puncte (față de 7 în toamna anu
lui trecut) C.F.R. Cluj ocupă astăzi 
un excelent loc 6. la diferență de o 
victorie și un meci nul față de lider. 
Incontestabil, o performanță demnă 
de toată lauda, care ne face să ne 
întrebăm, nu numai din simplă cu
riozitate : cum a fost posibil oare a- 
cest lucru, o asemenea spectaculoasă 
relansare a echipei, dintr-o zonă si
tuată In vecinătatea abisului, pînă 
către înălțimea marilor împliniri ?

Antrenorul Laurențiu Munteanu, u- 
nul din principalii artizani ai frumoa
selor reușite înscrise anul acesta la 
activul ceferinștilor clujeni, ne răs
punde simplu cu modestia ce-1 carac
terizează și care unortf le-a servit drept 
pretext să-1 omită de la recunoașterea 
meritelor sale : „Ca să ajungem aici, 
a trebuit să parcurgem un drum neo
bișnuit de greu. Succesele noastre 
le-am clădit pe o bună organizare a 
întregii activități de instruire și edu
cație sportivă, pe colaborarea fără 
rezerve a tuturor factorilor — condu
cători, secție, antrenori și jucători — 
pe restructurarea ideii de joc a echi
pei în funcție de valoarea și posibili-

tățile componenților lotului, pe o pre
gătire de bază consistentă și de cali
tate (cu trei antrenamente pe .zi în 
perioada de iarnă !), pe participarea 
fără menajamente a jucătorilor la 
programul auster, dar sigur în rea
lizarea marii performanțe. Incercînd 
a sintetiza acum, la capătul unui an 
de trudă, explicațiile succeselor ob
ținute, va trebui să recunoaștem că 
de fapt „minunea" noastră n-ar fi pu
tut fi adevărată fără muncă, muncă 
și iar muncă. In aceste condiții, echi
pa a jucat, în general, cu două clase 
peste valoarea sa, depășind adeseori 
bariere ce păreau de netrecut".

Ir/.ă așadar secretul sap secretele 
reușitei colective a C.F.R.-ului din 
Cluj. Laurențiu Munteanu vorbește 
mai puțin sau aproape deloc, de con
tribuția directă a antrenorilor, de me
ritele sale personale. Amintește, nu
mai așa in treacăt, că pe undeva el, 
farmacistul de profesie, alături de 
dr. C. Râdulescu, consilierul tehnic 
=1 formației, ar fi ghicit rețeta ideală 
a pregătirii. A acelei pregătiri care 
sâ-1 facă pe jucâtcr să dea tot și să 
nu-i mai permită acestuia să-și con
sume energiile decit in preocupări 
strict utile performanței.

Vor ști ei oare, antrenorii C.F.R.- 
ului, să aplice și In continuare „tra
tamentul* cel mai potrivit, pentru ca 
echipa lor să confirme saltul de ca
litate, care i-a propulsat în grupul 
fruntașilor campionatului, alături de 
Steaua și Dinamo ? Dacă ai să-1 în
trebi pe Laurențiu Munteanu ce pă
rere are în această privință, fără în
doială că răspunsul său ar suna cam 
astfel : „Da. Prin muncă, modestie și 
mai ales simț al măsurii, cheia suc-

ceselor noastre trecute și ale acelora 
pe care le așteptăm în viitor".

Am spus, mai ales, simțul măsurii, 
pentru că aceasta ni s-a părut cali
tatea cea mai de preț a antrenorului 
clujean, atunci cînd el și-a destăinuit 
speranțele pentru returul anului 1973: 
„un loc în prima jumătate a clasa
mentului". Asta în timp ce unii, în 
nici un'caz exagerați, făceau o soco
teală simplă în care, la cele 17 puncte 
de acum ale C.F.R.-ului, ar mai fi 
adăugat încă cel puțin trei pierdute 
acasă cu Petrolul și U.T.A., de exem
plu... Și cu 20 de puncte nu este greu 
de presupus că Steaua și Dinamo ar 
fi avut o vacanță de iarnă mai puțin 
plăcută și un motiv în plus să se 
teamă la primăvară.

Mihai IONESCU

Tuna CÂmorisTum
ÎN LUMINA CIFRELOR in

LA FAZANI PATINAJ. TINERII

Asociația Vinătorilor și Pescarilor 
din sectorul 1 București a coloni
zat — în conformitate cu pianul 
stabilit de Consiliul A.G.V.P.S. pen
tru 1972 — în fondurile de vînă- 
toare 2.014 pui de fazan crescuți în 
cultură seminaturală și 1 000 de pui 
de fazan de 50 de zile, procurați 
de la fazaneria Gherghița.

Pentru asociația noastră creșterea 
puilor de fazan în seminatural este 
mult mai avantajoasă, din punct de 
vedere al prețului de cost și al a- 
daptabilității la mediul natural, re
zistența la capriciile vremii. Ei au 
totodată și un mai dezvoltat simț 
de apărare împotriva răpitoarelor 
cu pene și păr, care se string, de 
obicei, în jurul locurilor colonizate 
cu fazani.

Aceste colonizări dau o satisfac-

VINATORI COLECTIVE LA IEPURI Șl FAZANI
Asociațiile vinătorilor și pescarilor 

sportivi de sector, din Capitală, organi
zează duminică, vtnători colective la 
iepuri șl fazani, astfel :

Asociația din sectorul I: pe terenurile 
Tunari, Grădiștea, Jilava, Nuci, " **
Vadul-Lat, Cocora, Frumușani, 
janu, Bolintinul, Drăgănești-Olt, 
Țăndărei și Crevedia.

Asociația din sectorul ni: pe

Hoața, 
Carto-
EucU,

terenu-

și Intre-

______ w__ ___________ . . _ terenurile 
Seaca, Fetești-Baltă. Ciulnița. Câbâl (aici 
se va vina șl la mistreți) și Bordușani.

Asociația sectorului Vin : pe terenu
rile Sălcioara, Dor-Mărunt, Tărtașeștl, 
Ciocănești, Fetești, Platonești, Sâveni și 
Sărulești.

înscrieri pe listele de participare și alte 
amănunte — la sediile asociațiilor.

rile Cervenia, Pielea, Plevna 
Olturi.

Asociația sectorului V : pe

EXPOZITIE SPORTIV-COLUMBOFILÂ
Zilele acestea are loc pregătirea tradi

ționalei Expoziții Naționale Columbofile, 
de la începutul fiecărui an. Această ex
poziție se va deschide la 5 Ianuarie 1073 
și va dura pină la 9 ianuarie. Vor fi ex- 

. puși aproximativ 550 de porumbei călă- 
—. tori, standard și de performanță (viteză 

șl fond), precum și porumbei de agre
ment și ornamentali .

De asemenea, va fi expus porumbelul- 
eampion al ultimului zbor (Varșovia — 
București. 8 iulie 1972), care a parcurs

distanța de 1150 km în 13h25, stabilind un 
nou record european (aproximativ 84 
km/h).

Cu acest prilej, Uniunea Columbofilă 
din R.S.R. face un apel către toți cres
cătorii de porumbei călători, neorgani
zați, să se înscrie în asociațiile sale, pen
tru a putea primi îndrumarea vehnicâ 
necesară și a contribui, astfel, la pro
movarea sportului columbofil din Ro
mânia.

țj< oecsebiiă masei de vînători. care 
vor avea prilejul să aibă vinat va
riat ir. pădurile dia jurul Capitole 
și mi vor fi obligați să se limiteze 
numa; la iepuri.

Prudența cu care vine fazanul ca 
să treacă linia vinătorilor îi obligă 
pe aceștia să rămînă nemișcat:. Iar 
cînd fazanul își ia zborul ca să de
pășească această linie, el produce 
zgomot prin bătaia rapidă a aripi
lor, ceea ce vinătorilor mai puțin 
experimentați, le crează momente 
de derută. Și astfel se pierd cîteva 
fracțiuni de secundă pînă la epola- 
rea armei și deseori frumoasa pa
săre multicoloră scapă nevătămată, 
ascunzîndu-se apoi în desișul pă
durii.

Dacă tirul la iepuri este mai ușor, 
cel la fazani cere un antrenament 
susținut. Reușesc doar acei vînători 
care exersează tot anul, participînd 
și la acțiunile de combatere a ră
pitoarelor cu pene. Este un exerci
țiu foarte util, vinătorul obișnuin- 
du-se 
umăr, 
ochire 
focul.

Așadar, antrenamentul continuu 
la răpitoarele cu pene ajută la îm
bunătățirea tirului la fazani și im
plicit mărește numărul pieselor re
coltate cu prilejul vinătorilor la 
fazani.

să arunce repede arma la 
să „cadă1* exact pe linia de 
și să declanșeze, instantaneu

Ion MAGA

VITEZIȘTI BRAȘOVENI AU STABILIT

NOI RECORDURI REPUBLICANE

De pe
CURS DE INSTRUCTORI 

SPORTIVI LA GAEȘTI

A SOSIT IARNA !

Frumoșii noștri munți au început 
»ă se înveșmînteze în alb. Pe po
tecile bătătorite de zăpadă îndră- 
gostiții muntelui urcă spre cabane, 
spre vîrfurile cu un farmec deose
bit în acest sezon. Un scurt popas 
— cum se vede în fotografia noas
tră (eroii find trei studenți brașo
veni) — și... tot mai sus. Dar cite 
sporturi nu se pot practica în acest 
sezon la munte ? Săniuș, schi. Deci, 
«întem așteptați...

Orașul Găești cunoaște o creștere 
economică rapidă, aici apărînd în 
ultima vreme o serie de puternice 
unități industriale : Uzina de piese 
de schimb pentru industria chimi
că, Fabrica de frigidere, întreprin
derea de Prefabricate metalice și 
din beton ș.a. Bineînțeles, salariații 
din cadrul acestora iubesc sportul 
și. firesc, au apărut asociații spor
tive în rîndul cărora activează peste 
4 000 de membri. Dar, pentru cu
prinderea unui număr cît mai mare 
de tineri și maturi în activitatea 
sportivă de masă, era nevoie de in
structori calificați care să îndrume 
primii pași în sport. Este motivul 
pentru care Consiliul orășenesc pen
tru Educație Fizică și Sport, în co
laborare cu Consiliul orășenesc al 
Sindicatelor, Comitetul orășenesc 
U.T.C. a organizat un curs de in
structori sportivi pentru ramurile : 
atletism: vo'ei, fotbal și handbal, 
curs la care participă 46 de tineri 
și tinere din 8 asociații sportive ale 
orașului.

• „Cupa 30 Decembrie" în ju
dețul Tulcea. Sute de tineri din 
Niculițel, Isaccea, Măcin, Lunca- 
vița ș.a. se întrec pentru a intra 
in posesia trofeului la volei, 
handbal, fotbal, tenis de masă, 
haltere și atletism.

Pavel PEANA, coresp. județean

LA CARANSEBEȘ 

CUPA TRANSPORTURILOR

Dică N1COLAE
președinte al C.O.E.F.S. GăeștiM. FLORESCU

Preocupată să atragă în activita
tea de educație fizică și sport mase 
largi de oameni ai muncii, Comisia 
de sport și turism a Consiliului 
județean al Sindicatelor Caraș-Se- 
verin a organizat la „Clubul C.F.R." 
d;n Caransebeș — cu sprijinul Con
siliului orășenesc pentru Educație 
Fizică și Sport — finala primei edi
ții a competiției rezervate salaria- 
ților din unitățile de transporturi, 
auto și feroviare ale județului. La 
întreceri — dotate cu Cupa trans
porturilor — au participat concu
rent» și concurente din Caransebeș, 
Reșița, Bocșa și alte localități.

în final, 
disputată 
de masă, 
cucerită de 
puncte. Locul II — I.T.A. 
sebeș (57 p) ; locul III — I.T.A. Re
șița (32 p.).

Alexandru MUNTEANU, coresp.

CORNEL DINU S-A. 
ÎNTORS LA TIRGOVIȘTE

Fiu al Tîrgoviștei, fotbalistul Cor
nel Dinu a dat curs unei invitații 
și a poposit în orașul natal. Nu pen
tru a susține vreo partidă cu echipa 
Dinamo sau cu naționala, ci ca oas
pete la Casa de Cultură a orașului, 
în cadrul întîlnirii sale cu iubitorii 
sportului cu balonul rotund dinTîr- 
goviște, cunoscutul fotbalist a vor
bit celor prezenți despre începutu
rile carierei sale, evoluția în Divi
zia A, despre familia tricolorilor 
ș.a. Au asistat la această întîlnire 
aproape 500 de elevi și eleve.

• După cum am anunțat, cîțiva vlte- 
zișU aparțlnînd clubului Dinamo Bra
șov au participat la două concursuri in
ternaționale, desfășurate la Budapesta. 
Unii dintre ei au avut o comportare 
bună, obținind locuri fruntașe. Astfel, 
Vasiie Coroș s-a clasat pe locul secund 
In proba de 500 m tineret cu 44,8, a cîș
tigat cursa de 1 000 m cu 1:33,6. ureînd 
pe prima treaptă la biatlon, unde a to
talizat 91.600 p. De asemenea, în biatlo- 
nul juniorilor (500 șl 1 000 m). dinamo- 
vistul Ladislau Focht a ocupat locul se
cund cu 97,500 p.

Cu același prilej, doi tineri alergători 
dlnamoviștl, Atilla Varga șl Mihail Ma
rian, au Înregistrat recorduri la catego
riile lor de virstă : 500 m copii I _ A. 
Varga 48,0 (v. r. 50,9) ; 1 000 m copii I — 
M. Marian șt A. Varga 1:44,6 și, respec
tiv, <1:41.0 (v. r. 1:44,8) ; biation copii I 
— M. Marian 103,300 p și A. Varga 98.500 
p (v. r. 106,00 p).
• După o pauză de un an, cunoscuta 

patinatoare Beatrice Huștiu a reînceput 
activitatea competițională, legitimîndu-se 
la clubul sportiv I.E.F.S. Ea intențlonea-

ză să participe atit la proba individuală, 
cît și în cea de dublu, unde va face pe
reche cu Dan Săveanu.

Îi Fosta campioană a țării la dublu, 
ături de Dan Săveanu), Letiția Păcu- 

raru, proaspătă absolventă a Institutului 
de Educație Fizică și Sport, și-a început 
activitatea de antrenoare la secția de 
patinaj artistic a A.S.C.P.M.B.
• Ieri, într-o convorbire telefonică cu 

directorul comercial al stațiunii Tușnad- 
Băi, tov. I. Pali, am aflat că lucrările de 
lărgire a lacului Ciucaș sînt pe sfîrșite. 
Se speră ca săptămîna viitoare să se 
dea în folosință noua pistă naturală de 
dimensiuni olimpice.

• Sezonul de viteză se va deschide cu 
tradiționala competiție dotată cu trofeul 
,,30 Decembrie". La întrecerile care vor 
avea loc la Tușnad-Băi în zilele de 26 și 
27 decembrie, clubul Constructorul Bucu
rești va înscrie patru dintre cei mai ta- 
lentați alergători ai săi : Tereza Costa
che, Gheorghe Dumitrescu, Niculae Ter- 
zeanovici și Gabriel Țintea, supuși de 
antrenorul Ștefan Dem’eni unui program 
special de pregătire.

O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE LA TIMIȘOARA
In cadrul manilestărilor prilejuite de 

centenarul patinajului în România, Fe
derația română de patinaj. In colaborare 
cu consiliul județean pentru educație 
fizică șl sport — Timiș a organizat, pe 
patinoarul artificial din Timișoara, o de
monstrație de patinaj artistic. La demon
strație, prima de, acest gen, desfășurată 
in localitate, au fost prezenți peste 1000 
de spectatori. în majoritate copii.

Sportivii bucureștenl, aparțlnînd see-

țiilor de patinaj ale I.E.F.S., Dinamo, 
Constructorul și Școala sportivă nr. 2 au 
adus o frumoasă contribuție la reușita 
demonstrației. Pentru evoluția lor plină 
de grație au fost aplaudați Gyorgy Fa- 
zekas — maestru al sportului, campion 
național, Elena Moiș — maestră a spor
tului, Octavian Goga, Silvana Suciu, Ga
briela Volca, Cornelia Picu etc.

Continuăm, astăzi, să vă pre
zentăm cîteva date statistice ce 
s-au desprins din desfășurarea celor 
120 de meciuri ale turului campio
natului Diviziei A, recent încheiat.

NUMAI 40 DE JUCĂTORI AU 
EVOLUAT 1350 DE
Cele 16 divizionare au 

jucători: C.F.R. Cluj și 
șu, cîte 16 ; „U“ Cluj și 
cite 17 ; U.T.A., Rapid, Farul și 
Petrolul, ctîe 18 ; F.C. Argeș, 
A.S.A., Dinamo, Jiul Și C.S.M. Re
șița, ctîe 19 ; Steaua — 22 ; Univ. 
Craiova — 23 ; Sportul studențesc 
—- 26, Dintre aceștia, numai 73 au 
reușit să evolueze în 15 meciuri 
(40 au fost utilizați 1 350 de minu
te). Echipele cu cei mai mulți jucă
tori care au evoluat 1350 de 
minute: Petrolul și C.F.R. Cluj, cî
te 5, Rapid, Steagul roșu și A.S.A., 
cîte 4 etc.

De remarcat constanța liniei de 
apărare a echipei Petrolul (M. Io- 
nescu — N. Ionescu, Tudorie, Ciu- 
pitu, Gruber) ai cărei jucători au 
evoluat, fiecare, cîte 1 350 de minu
te.

ZECE JUCĂTORI AU VĂZUT 
CARTONAȘUL ROȘU

în cele 15 etape ale turului, zece ju
cători au fost eliminați de pe teren : 
Anghel (Steagul roșu), în prima e- 
tapă, Broșovschi (U.T.A.) — etapa 
a Il-a, Fazekaș (A.S.A.) — etapa a 
V-a, Dinu (Dinamo) și Pescaru 
(Steagul roșu) — etapa a Vil-a, Li- 
că („U“ Cluj) — etapa a IX-a, 
Boloni (A.S.A.) — etapa a Xl-a, 
Crețu („U“ Cluj), Dumitrache (Di
namo) și Mulțescu (Jiul) — etapa a 
XIII, și, din nou, Dumitrache, în e- 
tapa a XV-a
CIRCA 1300 000 DE SPECTATORI 

PREZENȚI LA CELE 120
PARTIDE

La meciurile acestui tur au 
tat aproximativ 1 300 000 de 
tatori, reprezentînd o medie de cir-

MINUTE
utilizat 304 
Steagul TO- 
S.C. Bacău,

DE

asis- 
spec-

DEMONSTRAȚIE DE LUPTE 
LA TULUCEȘTI

Sportivii clubului Dunărea 
Galați au organizat o reușită 
monstrație de lupte în comuna 
lucești din județul Galați. Scopul 
manifestării — popularizarea aces
tei discipline în rîndul tinerilor din 
comună — a fost atins : sala Că
minului cultural s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare pentru numărul mare 
de amatori (peste 500) veniți să ur
mărească evoluțiile luptătorilor, 
printre care se număra și maestrul 
sportului Dumitru Marin, originar 
din comună.

Cu acest prilej, asociația sporti
vă Unirea Tulucești a fost dotată 
cu saltele și echipament sportiv ne
cesare desfășurării în cît mai bune 
condițiuni a activității centrului de 
antrenament care funcționează — 
cu rezultate meritorii — în comună.

P. ARCAN — coresp. județean

• Component al lotului național de tenis de masă juniori mici (pînă 
la 15 ani) elevul Nagy Levente, de la Școala generală nr. 2 din Odor- 
heiu Secuiesc, a cîștigat titlul de campion județean pe anul 1972. Iată-1 
îa fotografia realizată de Ioan Bartha, pe tînărul talent care practică 
acest sport de trei ani, sub conducerea antrenorului Nagy Ferenc, în 
cadrul Școlii sportive din localitate.

ca 86 000 de spectatori pe etapă. 
Cei mai mulți — 110 500 — au fost 
înregistrați în etapele a Il-a și a 
VIII-a, iar cei mai puțini — 58 500 — 
în etapa a XlV-a. La meciul Dina
mo — Rapid, din etapa a VIII-a, 
au asistat aproximativ 50 000 de 
spectatori, în schimb la partida 
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj, 
circa 500.

Iată 
cele 12 
Craiova 
partida 
putat 
9 000
— în
— în 
Brașov (77 000)); Tg. Mureș (72 000); 
Arad și Bacău (71 000) ; Pitești 
(66 000); Constanța (65 500); Pe.ro- 
șan'i (33 000). Ca de obicei, orașul 
cu cea mai mare medie de specta
tori este Craiova : 13 600. Remarca
bil este și numărul de spectatori 
înregistrat la meciurile susținute a- 
casă de noua promovată C.S.M. Re-

. șița.
PUBLICUL PLOIEȘTEAN PE 
PRIMUL LOC ÎN TROFEUL 

PETSCHOVSCHI
La încheierea turului, pe primul 

Ioc în clasamentul sportivității se 
află publicul ploieștean, cu o me
die de 9,37, ui-mat în ordine de : 2. 
Cluj 9,13 ; 3. Arad 8,87 ; 4—5. Tg. 
Mureș șj Pitești 8,85 ; 6. Bacău 8,71 ; 
7. București 8,46 ; 8. Constanța
8.28 ; 9. Petroșani 8.12 ; 10—11. Re
șița și Brașov 7,87 ; 12. Craiova 
7,28.

Cele mai multe note 10 au fost 
obținute de spectatorii din Cluj (5), 
Ploiești și București (cîte 4), Bacău, 
Craiova și Tg. Mureș (cîte 3). Publi
cul din Reșița și cel din Constanța 
nu au primit încă nota 10. Nota 
4 a fost acordată de două ori: 
spectatorilor din Craiova, în etapa 
a III-a și celor din Petroșani, în e- 
tapa a XIII-a ; not.a 5 — brașove- 
nllor în etapa a VI-a și reșițenilor, 

9 în etapa a XIII-a. De remarcat că 
în etapa a VI-a publicul din Cra
iova a primit nota... 0, deoarece te
renul a fost suspendat.

CEI 32 DE ARBITRI AU 
PRIMIT 522 DE STELE

Cele 120 de partide au fost con
duse la centru de 32 de cavaleri ai 
fluierului care au primit 522 de ste
le. Cronicarii ziarului nostru au a- 
cordat de 67 de ori, cîte cinci ste- 

de 35 de ori, cîte patru, de 12 
cîte trei, de 5 ori, cîte două 

o singură dată, o stea.
Cele mai multe stele s-au acordat 

în etapa a Xll-a : 39, iar cele mai 
puține în etapa a V-a : 29.

Adrian VAS1LESCU

la 
de
15
8

situația spectatorilor din 
orașe : București (379 000); 
(112 000) — în șase meciuri, 
din etapa a VI-a s-a dîs- 
Tg. Jiu, unde au asistat 

! spectatori; Cluj (106 500) 
> meciuri ; Reșița (106 000) 

meciuri ; Ploiești (102 000) ;

TRAGEREA SPECIALA LOTO
A REVELIONULUI

1 IANUARIE 1973

Cupa transporturilor — 
la trei discipline : tenis 
șah și popice — a fost 
C.F.R. Caransebeș cu 88

Caran-

T. SIRIOPOL, coresp. județean Adolf PIALOC.A, coresp.

Ineepînd de miine se pun în vin.tare 
biletele la tragerea specială Loto a Re
velionului, cea mai mare șl tradițională 
tragere a anului. în acest scop, Adminis
trația de Stat Loto — Pronosport oferă 
numeroase și atractive premii : autotu
risme DACIA 1300 și MOSKVICI 403/112, 
excursii în Republica Democrată Ger
mană _ durata cca. 8 zile — excursii la 
PARIS — durata cca. 8 zile — și nume
roase premii în bani de valoare fixă șl 
variabilă. Menționăm că toate aceste 
premii se acordă în număr NELIMITAT. 
Duminică, 31 decembrie 1972, este UL
TIMA ZI pentru procurarea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 51 DIN

BRIE 1972
20 DECKM-

Fond general de premii : 
din care 1 119 024 lei report.

Extragerea I : 1 9 31 39 26
Extragerea a Il-a : 16 32 40 20 7

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
15 DECEMBRIE 1972

13

CROS IN CINSTEA ANIVERSARII
REPUBLICII, LA CRAIOVA

Mișu AVANU, coresp. județean

Crosul s-a desfășurat pe străzile 
centrale ale municipiului și a fost 
rezervat elevilor de la școlile ge
nerale din oraș. După cum se poate

ve iea și din fotografia alăturată — 
realizată de I. Ionică — această în
trecere s-a bucurat de un deosebit 
succes, în pofida vremii reci. Au 
fost mulți concurenți — care au 
dorit astfel să participe la manifes
tările organizate în cinstea aniver
sării Republicii — și, bineînțeles 
mulți cîștigători Iată nomele a 12

dint'e aceștia (ia categoriile respec
tive) : Gabriela Bădiță, Liliana Enă- 
chescu, Daniela Cotea, Emilia Jifcu, 
Geta Șerban, Marinela Mirea — 
feti ; Victor Niculescu, Titel Coruci, 
Cornel Lungii, Ionel Marin, Sorin 
l-.ic, Constantin Făgețeanu.

Șt. GURGUI, coresp. județean

Extragerea 1: Categ. 1:1 var. 10% a 100 00(1 
lei ; a 2-a : 4,45 a 16 282 lei ; a 3-a : 9.45 
a 7 667 lei ; a 4-a : 24,85 a 2 916 lei : 
a 5-a : 103,15 a 702 lei ; a 6-a : 218,70
a 331 lei.

Report categoria I : 20 756 lei.
Extragerea a IT-a : Categ. B : 1 va

riantă 25% a 25 328 lei și 4 variante 
10% a 10 331 lei ; C : 8,90 a 7 545 lei ;
D : 12,10 a 5 550 lei ; E : 26,25 a 2 558 
lei ; F : 41,45 a 1 620 lei ; Z : 1209,30 a 
100 lei.

Report categoria A : 111 922 lei.
Cîștigul de categoria 1 de 100 000 

a revenit lui GANEA DOMNIȚA __
Frasin-Suceava. care cîștigă uri autotu
rism DACIA 1300, plus diferența in nu
merar,

Rubrică redaclată de
LOrO PRONOSPORT

lei ; F :

lei 
din
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Atac al jucătorilor selecționatei la poarta echipei oaspete. Foto: V. BAGEAC

APARAREA PUNCTUL NEVRALGIC AL ECHIPEI NOASTRE DE HOCHEI

C K D. SPARTA FRAGA - SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ
4-3 (3-0, 1-1, 0-2)

II»

Li
ECHIPA DE HOCHEI A U.R.S.S.

CONDUCE IN „TROFEUL IZVESTIA11
MOSCOVA, 20 (Agerpres). Com

petiția internațională de hochei pe 
gheață dotată cu „Trofeul Izvestia" 
a continuat la Moscova cu dispu
tarea partidei dintre selecționatele 
Finlandei și Poloniei. La capătul 
unui joc echilibrat, hocheiștii fin
landezi au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (1—0, 1—1, 1—1).

în clasamentul turneului, pe pri
mul Ioc se află neînvinsă repre
zentativa U.R.S.S., cu 4 puncte, ur
mată de echipele 
puncte, 
Cehoslovaciei — 
niei — 0 puncte

Suediei — 3
Finlandei — 2 puncte, 

1 punct si Polo-

SELECȚIONATA JAPONEZĂ
DE

ÎN
TENIS DE MASĂ

R.P. CHINEZĂ
20 (Agerpres). Selecțio- 

de tenis de masă a Asocia- 
sportive studențești din Ja- 
a plecat în R. P. Chineză, 

va întreprinde un turneu de

MIHAIL TAL PENTRU A PATRA OARA
CAMPION DE SAH AL U.R.S.S.

cam-

săp- 
ma-
- 15 

din 21 posibile — care își
astfel pentru a patra oară 
Pe lista campionilor de 

Uniunii Sovietice. La 36 de

Muhin și Ghenadi Kuzmin, care 
var susține un meoi turneu de 
baraj pentru desemnarea celor 
doi calificați pentru „interzonale".

Cu un parțial insucces 
întrecerea marii 
Vasiukov și Iuri Balașov 
pe locurile 6—7, 
N-au reușit să 
primii 10 
Lein, 
Hohmov, Eduard Gufeld.

maeștri
încheie 
Anatoli 

aflați 
puncte.CU 1U/2 .

se claseze între 
marii maeștri

David Bronstein,
Anatoli 
Ratmir

PRIMA 
CONFERINȚĂ 

SPORTIVĂ 
EUROPEANĂ 

VA AVEA LOC

Seria partidelor test mai dificile 
(și mai concludente) pentru lotul 
n .tru de hochei — care se pre
gătește în vederea participării la 
întrecerile grupei B a C.M. — a 
început. Aseară, selecționata divi
zionară română a întîlnit forma
ția C.K.D. Sparta Praga, din pri
ma ligă a. campionatului ceho
slovac.

Deși lipsiți de aportul cîtorva 
titulari, aflați cu reprezentativa 
națională în U.R.S.S. — și prezen
tând o linie de juniori, oaspeții au 
alcătuit o echipă valoroasă, matu
ră, rutinată care practică un hochei 
metodic, economic și foarte specu
lativ. Această ultimă calitate le-a 
și asigurat de altfel succesul, obți
nut altminteri greu, la capătul unui

bun nivel

prezentat 
la capito- 
condus nu

lui Deși superioară în jocul de 
clmp, selecționata n-a reușit decît 
să se apropie, dar nu să și egale
ze, ceea
sință in urma eforturilor depuse. 
Ratările
noștri și

ce ar fi meritat cu priso-

TOKIO, 
nata 
fiilor 
ponia 
unde
trei săptămîni. Delegația japoneză 
este condusă de Hitoshi Shimizu și 
cuprinde 16 sportivi.

La Baku a luat sfîrșit cel de al 
40-lea campionat de șah al U.R.S.S. 
care, la actuala ediție, a contat 
șl ca turneu zonal în cadrul 
pionatului lumii.

După o întrecere de cinci 
tămîni, victoria i-a revenit 
reluii maestru MIHAIL TAL 
puncte 
înscrie 
numele 
șah ai
ani (i-a împlinit în ziua de 9 no
iembrie, cu puțin înaintea înce
perii concursului), acest strălucit 
jucător demonstrează din ncu for
ța sa din anii cînd a dominat 
eșichierul mondial, deținînd titlul 
suprem (1960—1961). El a cîștigat 
detașat, avind asigurat primul loc 
cu două runde înainte de sfîrșit.

O luptă acerbă s-a dat pentru 
următoarele trei locuri, care asi
gurau calificarea în turneele inter
zonale ale C.M. din 1973. Din 
rîndul celor aproape • 10 jucători
care concurau pentru acest drept, 
s-a desprins la finiș marele mae
stru Vladimir Tukmakov, sosit al 
2-lea, cu 13 puncte. Locurile 3—5 
le-au împărțit marele mae^tr’’ 
Vladimir Savon, maeștrii Mihail

„CUPA MONDIALA"
LA SCHI

meci echilibrat și de un 
tehnic.

Formația noastră s-a 
într-un evident progres 
Iul atacului, pe care l-a
numai impetuos dar și ingenios, cu 
combinații bine țesute și specta
culoase. Toate cele trei linii utili
zate ni s-au părut omogene și a- 
prepiate ca valoare, cu un mic plus 
de apreciere la adresa tinerei tri
plete Costea —Tureanu — Axinte. 
Dar, din păcate, ce s-a agonisit în 
atac a fost irosit in apărare, capi
tol unde selecționata a evoluat 
nesigur, cu greșeli, de care oaspe
ții au profitat prompt. înscriind 
trei goluri în mai puțin de 3 mi
nute (3—0 în min. 18).

Am asistat apoi Ia o veritabilă 
cursă de micșorare a handicapu-

regretabile ale jucătorilor 
intervențiile de mare in

spirație ale portarului Iagr i-au în
găduit formației cehoslovace să-și 
păstreze avantajul minim. Au mar
cat : Svoboda (2), Eysselt și Havel, 
respectiv ” ' — “
ghelegiu. 
bernu și 
nia).

Astăzi,
tot pe patinoarul „23 August' 
tida revanșă.

Huțanu, Tureanu 
Au arbitrat bine 
Gh. Mureșanu

de la ora 18,30,

COMPETIȚII EUROPENE DE VOLEI

și Her- 
Fl. Gu- 
(Româ-

Valeria CHIOSE

în cadrul competițiilor continen
tale intercluburi la volei, s-au 
disputat mai multe meciuri retur, 
contînd pentru 
Iată rezultatele 
pele subliniate 
tru „sferturi") :

„CUPA CAMPIONILOR 
PENI". Masculin : Ruda 
Praga — U.S.C. Miinster 
3—0 (10, 9, 8) ; feminin :

optimile de finală, 
înregistrate (echi- 

s-au calificat pen-

EURO- 
Hvezda 
(R.F.G.) 
Hermes

Ostende (Belgia) — V.C. Hanovra 
(R.F.G.) 3—2 (15—12, 9—15, 15—13. 
13—15, 15—10L

„CUPA CURELOR" Masculin : 
Blockeer Rijswijk Haga — St. Maur 
(Franța) 3—1 (15—3, 16—14, 9—15, 
15—4), O’Ruini Florența — Atleti
co Madrid 3—0 (11, 12, 11); femi
nin : Ujpest Dozsa Budapesta — 
Schwerter (R.F.G.) 3—1 (15—3.
15—4, 12—15, 15—1).

„Cupa Mondială" a programat 
alte două noi probe, la startul că
rora au fost prezenți așii schiului 
mondial. La Saalbach (Austria) s-a 
desfășurat o probă feminină de 
eoborîre, în care victoria a revenit 
sportivei austriece Annemarie Proll.

Stațiunea de sporturi de iarnă 
italiană Madonna di Campiglio a, 
găzduit proba masculină de slalom 
uriaș,. încheiată cu succesul cunos
cutului schior austriac David 
Zwilling, urmat de elvețianul A-> 
dolf Roesti, italianul Helmuth 
Schmalzi și francezul Henri Duvil- 
lard.

în urma acestor rezultate, clasa
mentele „Cupei Mondiale" se pre
zintă astfel : feminin : 1. Annema
rie Proll (Austria) — 50 puncte ; 2. 
Jacqueline Rouvier (Franța) — 40 
puncte ; 3. Pamela Behr (R.F. a 
Germaniei) — 25 puncte ; mascu
lin : 1. David Zwilling (Austria) — 
63 puncte ; 2. Pierro Gros (Italia) 
— 50 puncte ; 3. Roland Colombin 
(Elveția) —• 36 puncte.

IN CUPELE EUROPENE,

CUPA CAMPIONILOR EUROFENI

DINAMO Șl STEAUA INTILNESC
CELEBRITĂȚI ALE

5

BASCHETULUI INTERNAȚIONAL

ISO

Floretistul Kuki (Satu Mare), unul dintre cei mal valoroși scrimeri din 
tinăra generație — in dreapta

Foto ; Vasile BAGEAC

IN „CUPA SPERANȚELOR" LA SCRIMĂ

a ■ ■

Pe lingă performanța în sine, ono- 
ntă pentru palmaresul echipelor 

Dinamo și Steaua, calificarea acestora 
in sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni și, respectiv, ale 
Cupei cupelor înseamnă și un prilej 
de evoluție în compania celor mai va
loroase format i ale continentului, no- 

nanță și a- 
dintre' cei 
■opa. Spre 
prezentare 

etor Româ
niei în competițiile europene.

Preludiu la finalele campionatelor 
naționale rezervate juniorilor. , mari, 
care încep vineri, întrecerile din 
cadrul „Cupei speranțelor" — com
petiție 'pe echipe — a angajat, în sala 
Ftoreasca II. încă din primul tur, 
majoritatea participantelor, Intr-o 
dispută dirză pentru întîletate Una 
din favoritele probei de floretă băieți 
— echipa București A — a trebuit, 
pînă la urmă, să renunțe la primul 
loc în favoarea tinerilor fioretiștl 
din Satu Mare. Cu patru victorii îna
intea ultimului tur (ale cărui rezultate 
le vom publica în numărul nostru 
de mîine) trăgătorii sătmăreni candi
dează cu cele mai mari sanse de a 
cuceri cupa. Victoriile lor au fo^t 
mai mult decît concludente : 9—0
cu Timișoara și Ploiești. 8—î cu 
București B și 7—2 cu Oradea.

Principalii urmăritori ai floretisti- 
lor din Satu Mare sînt cei din Ora
dea, cu 3 victorii (6-3 la București 
A și București B și 8—1 la Ploiești). 
De ’notat faptul câ și in cazul în care 
Satu Mare ar pierde, in partida cu 
Oradea, de unde ar rezulta o egali
tate de victorii, locul 1 va fi ocupat 
tot de sătmăreni, care beneficiază 
de un asaltaveraj superior. Elevii 
antrenorilor Alexandru Csipier și 
Ștefan Haukler au în Kukl, Moise

și Csipier 
extrem de

Pentru lecui 2, deci, Oradea pare 
sfi fie singura candidată în timp ce 
pentru locui 3 vor lupta formațiile 
București A ți Ploiești.

La spadă, cea de a do8a probă n 
concursului, echipa București A are, 
înaintea ultimului tur. 4 victorii: 
9—0 la București B, 8—1 la Oradea, 
6—3 la Brașov și în cel mai dramatic 
meci, 5—4 la Satu Mare. Această 
partidă cheie a scos in evidență plusul 
de tact al spadasinilor bucureșteni, 
care au punctat prin Zidaru și Manta 
de cite două ori și Angelescu.

Bucureștenii sînt talonați de spa
dasinii craioveni, care au obținui 3 
victorii (8—1 la Brașov, 7—2 la Ora
dea și 6—3 la București B). Dar, ca 
și în cazul floretei, chiar dacă spa
dasinii antrenorului Paul Ghinju ar 
reuși să-și apropie victoria în fața 
colegilor lor din București, ei vor 
trebui să se consoleze cu locul 2, de
oarece nu beneficiază de un asaltave- 
raj prea strălucit.

Joi, în cea de ; 
lor pentru .Cupa : 
curs vor intra 
fete și sabie.

IV, un trio omogen 
decis.

a doua zi a asalturi- 
speranțelor", în con- 
echipele de floretă

Tiberiu STAMA
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LA TEL AVIV
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20 (prin telefon, de 
special). —

TEL AVIV
Ia trimisul nostru
Astă-seară, pe stadionul Bloomfield 
din Tel Aviv, în fața a numai 8000 
de spectatori (aici plouă torențial 

• de două zile), Selecționata divizio
nară a României a susținut ultimul 
meci internațional din acest sezon, 
întîlnind reprezentativa cluburilor 
din Israel. Partida s-a încheiat cu 
un scor favorabil echipei gazdă, 
2_ 1 (1—0). înfrîngerea selecționa
tei noastre explicîndu-se, in spe
cial, prin cele două greșeli grave 
comise de cei doi portari utilizați, 
Adamache în prima repriză și Stan 
în cea de a doua. Punctele au fost 
realizate de Onana (min. 38) și 
Stan (min. 72, autogol) pentru în
vingători, respectiv Mircea Sandu 
(min. 50).

Stelian TRANDAFIRESCU

IGNIS VARESE (va juca Ia 24 ia
nuarie la Varese și la 31 ianuarie la 
București). Este team-ul cu cele mai 
prestigioase performanțe. A cucerit 
edițiile 1966 (în finală cu Real Ma
drid) și 1970 (turneu final cu Real 
Madrid, Corinthians Sao Paulo și 
Slavia Praga) ale Cupei, interconti
nentale, a fost finalista ediției 1967 
(cîștigată de Goodyear Wingfoots —
S.U.A.) a aceleiași competiții ; a cîș- 
tigat C.C.E. în 1970 și 1972 si Cupa 
cupelor în 1967 ; este multiplă cam
pioană a Italiei. Coșgeterul echipei 
este pivotul Morse, considerat cea 
mai bună achiziție făcută de vreo 
formație italiană din rîndul profesio
niștilor nord-americani. Dar oameni 
de bază sînt și actualii internaționali 
Meneghin, Flaborea, Bisson, Zanatta, 
Ossola, precum și Rusconi, Lucareili, 
Polzot, Chiarini și Pora.

Ț.S.K.A. MOSCOVA (11 ianuarie la 
București, 18 ianuarie la Moscova). 
BaschetbaJiștii sovietici se mîndresc 
cu cîștigarea a nu mai puțin de pa
tru ediții ale C.C.E. 1961, 1963, 1969 
și 1971 (la ultima ediție nu au par
ticipat). Din rîndul echipierilor se re
marcă celebrul Serghei Belov, auto
rul coșului victoriei reprezentativei 
U.R.S.S. în finala cu S.U.A., la Jocu
rile Olimpice de la MUnchen. Pe lin
gă Belov, considerat drept unul din
tre cei mai valoroși bascnetballști din 
Europa și chiar din lume, îi vom ve
dea pe Voinov, Edesko și Andreev, 
membri ai selecționatei U.R.S.S., de
ținătoare a titlurilor de campioană 
olimpică și europeană.

SLAVIA PRAGA (8 februarie la 
Praga, 15 februarie la București). A 
cucerit ediția 1969 a Cupei cupelor, 
in 1970 a luat parte la turneul final 
al Cupei intercontinentale, in 1966 a 
fost finalistă a C.C.E. (cucerită de 
Simmenthal Milano). Team-ul praghe- 
zilor constituie baza lotului național 
cehoslovac : Zidek, Ruzicika, Zedni- 
cek, Ammer, cărora li se adaugă 
Hraska, Sako și Blazek. Gabaritul și 
tehnicitatea baschetbaliștilor ceho
slovaci sînt recunoscute pe plan in
ternational.

gurează o dramatică finală a C.C.E. 
susținută în primăvara acestui an la 
Tel Aviv, în compania baschetbaliș
tilor de la Ignis Varese. După o în
trecere palpitantă, Jugoplastika a ce
dat la limită, 69—70. Echipa este con
dusă în teren de celebrul internațio
nal R. Tvrdici, jucător de bază al se
lecționatei Iugoslaviei, deținătoare a 
titlului mondial. Un alt echipier bine
cunoscut este internaționalul Solman. 
Ceilalți componenți ai formației : Tu
dor, Grașo, Manovjd, Skorici, D. Tvr
dici. Matura, L. Tvrdici, Krstulovici, 
Prue si Grein.

JUVENTUD BADALONA (7 februa
rie la Badalona, 14 februarie la Bucu
rești). Formația spaniolă a aiuns pri
mai dată în fazele finale ale C.C.E. 
sau ale Cupei cupelor. Prezența în 
lot a unor internaționali (cunoscuți 
și publicului bucureștean datorită me
ciurilor România—Spania disputate în 
primăvara anului 1971 la București) 
constituie o garanție asupra valorii 
team-ului. In plus, să nu uităm că 
baschetul iberic se află în plină as
cendență, el bucurîndu-se de o fru
moasă reputație în Europa. Aflată 
printre fruntașele campionatului Spa
niei, Juventud Badalona are în alcă- 

. tuire pe internaționalii Buscato (de 
cîteva ori selecționat în reprezentati
va Europei), Santillana, E. și J. M. 
Margall, precum și pe Estrada, Ole- 
art, Filba și Ametller.

ir
Iată, deci, adversarele echipelor 

Dinamo și Steaua în competiț'ile eu
ropene. Formații celebre, al căror 
palmares obligă pe baschetbaliștii ro
mâni la o muncă de pregătire cit se 
poate de serioasă în scurta perioadă 
ce a mai rămas 
care — sîntem 
de baschet din 
cu nerăbdare.

pînă la partidele pe 
convinși — amatorii 
România le așteaptă

D. STANCULESCU

SUPORTERI MIN PÎ1MICITATE
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CUPA CUPELOR

JUGOPLASTIKA SPLIT (24 ianua
rie la București, 31 ianuarie la Split). 
In palmaresul formației iugoslave fi-

ULTIMELE REZULTATE
Azi, pe terenul IV de la stadionul 23 August

SELECȚIONATA DE TINERET SUSȚINE ULTIMA VERIFICARE ÎNAI- 
TEA TURNEULUI DIN GRECIA

Printre alte evenimente care au 
înconjurat meciurile de hochei din
tre sportivii sovietici și profesio
niștii canadieni, există unul care 
a încîntat pe toată lumea. în zia
rul „Sovietski Sport", de obicei 
lipsit de anunțuri publicitare, o 
casetă pe două coloane adresa u- 
rări de victorie canadienilor din 
partea celor 22 de milioane de lo
cuitori ai Canadei. în limbile en
gleză, franceză și rusă, anunțul pu
blicitar oferit de „Royal Trust" 
conținea cele mai călduroase urări 
de succes reprezentanților „Frun
zei de arțar", stema Canadei.

Cu un deosebit simț al sportivi
tății, gazeta sovietică a publicat 
anunțul Companiei regale cana
diene de credit, oferindu-i cel mai 
bun spațiu șj adăugind cîteva rîn- 
duri de gentilă ospitalitate.
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Spectaculoasă aruncare la coș executată de celebrul Serghei Belov (in
tr-un meci U.R.S.S. — S.U.A.j, pe care-l vom vedea evoluînd în ziua 

de 11 ianuarie la București.

chitate și in acest domeniu, fapt 
ce ar contribui imens la spectacu
lozitatea partidelor".

Se pare însă că A.I.B.A. nu este 
deloc dispusă să schimbe prea re
pede actualul sistem de omologare 
a rezultatelor, deși glasuri critice 
și propuneri de tot soiul abundă 
pretutindeni.

PE VALEA TRANDAFIRILOR

După cum am mai anunțat, se
lecționata de tineret a țării noas
tre va efectua un turneu de pre
gătire în Grecia, unde urmează să 
susțină trei jocuri. De la începu
tul acestei săptămîni, cadeții au 
urmat un program zilnic de an
trenament. Pregătirile se vo-r în
cheia astăzi, cu un joc la două 
porți, cu începere de la ora 14, pe

terenul IV de. la Complexul 23 
August, cînd selecționata de tine
ret va întîlni echipa de Divizia C, 
Flacăra roșie.

Antrenorul Cornel Drăgușin 
trimite în teren 
mație : Iordache (Ștefan) 
năsescu, Ciugarin, 
lini (Cristache) - 
Ioni, Beldeanu • 
Aelenei.

BOXUL — SPORT 
AL NEVAZATORILOR ?

va 
următoarea for- 

Tă- 
Sameș, Anghe- 

Mulțescu, B6- 
Troi, Roznai,

Sîmbătă și duminică, la Ploiești
UN IMPORTANT CONCURS DE TIR IN SALĂ

Federația română de tir, în colaborare 
cu Clubul sportiv Petrolul, organizează 
la sfîrșitul acestei săptămîni, la Plo
iești, un important concurs de sală, ia 
arme cu aer comprimat, la care s-au 
înscris, pînă acum, aproape 100 de con- 
curenți. L£» această importantă confrun
tare, care are și un caracter de selecție 
pentru alcătuirea loturilor în vederea 
europenelor de sală de la începutul a-

ntilui viitor, vor fi prezenți atît țintasii 
din elita tirului nostru, cit și trăgători 
de categoria I (seniori și senioare) și 
Juniori cat. I și II. în vederea acestei 
confruntări, clubul petrolul a făcut pre
gătiri intense, amenajînd un poligon cu 
25 de linii de tragere în sala de sport 
de la complexul sportiv Petrolul. în pro
gram sînt prevăzute întreceri la pușcă 
și pistol cu aer comprimat.

Critici din ce în ce mai nume
roase se ridică împotriva actua
lului sistem de arbitraj și punctaj 
în box. O obiecțiune inedită a fost 
aceea ridicată de directorul tehnic 
al boxului francez, Jean Letessier, 
care a propus ca hotărîrile ju
riului și ale arbitrului sa fie făcute 
publice, pe tabelele de marcaj, 
după fiecare rund. Multe hotărîri 
injuste ar putea fi, după opinia sa, 
evitate astfel.

„Boxul, a subliniat specialistul 
francez, este singurul sport în care 
adversarii se înfruntă „orbește", 
neștiind niciodată in ce situație sc 
află și neputind deci adopta o tac
tică adecvată. Este un adevărat 
sport al nevăzătorilor și e timpul 
să se pună oarecare ordine și e-

Renumită pe plan mondial, ,,Va
lea Trandafirilor", celebra plan
tație de trandafiri a Bulgariei, in
cintă în fiecare an zecile de mii 
de turiști care vizitează țara, adu- 
cînd mari venituri naționale prin 
aromele distilate industrial și di
fuzate sub formă de parfumuri pe 
tot globul. în cadrul programului 
de valorificare turistică a obiecti
vului de mai sus, s-au luat măsu
rile necesare pentru realizarea u- 
nui ambițios plan de construcții 
sportive. Astfel, au fost amenajate 
29 de baze sportive cu terenurile 
respective, 12 bazine descoperite 
și 3 baze pentru practicarea spor
turilor nautice. Au fost efectuate 
lucrări pentru deschiderea a 13 
plaje estivale la marginea rîurilor 
ce scaldă valea, ca și la țărmul 
mareului lac de acumulare al hi- 

, drocentralei locale. O atenție deo
sebită a fost acordată punctelor de 
cazare și alimentare, hoteluri, mo
teluri, restaurante, parcaje etc. 
S-au adus mari cantități de inven
tar sportiv spre a fi pus la dispo
ziția pescarilor și vînătorilor. Fie
care obiectiv turistic își va păstra 
caracteristicile sale arhitectonice 
specifice zonei. Aici vizitatorii vor 
putea face cunoștință cu vechile 
industrii casnice ale Klisurei, Ka- 
loferei, Miglijei și altor localități 
din celebra Vale a trandafirilor, 
adevărat paradis al Bulgariei.
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ÎN 1973
Necesitatea de a sublinia rolul 

crescind al sportului în socie
tatea modernă, cu consecințe în 
tendințele de întărire a păcii și 
prieteniei dintre popoare, a dus 
la ideea organizării unei Con
ferințe sportive europene. In 
subsidiar, această întilnire inter
națională ar urma să sprijine 
mai substanțial colaborarea în
tre organizațiile sportive națio
nale de pe continentul european.

Din comitetul de pregătire a 
Conferinței fac parte reprezen
tanți ai organizațiilor sportive, 
din U.R.S.S., Ungaria, Austria
Franța, R.F. a Germaniei și 
dia. Cu prilejul întrunirii pre
liminare a acestui comitet, s-a 
stabilit ca prima Conferință 
sportivă europeană să aibă loc 
la Viena între 12 și 11 mai 
1973, cu participarea tuturor or
ganizațiilor și instituțiilor res
ponsabile pentru sport pe plan 
național din țările Europei. Po
trivit intențiilor organizatorilor, 
Conferința urmează să se des
fășoare sub patronajul UNESCO.

Scopul declarat al Conferinței 
este acela de a analiza funcția 
sportului în societatea europeană 
contemporană, de a cerceta di
recțiile evoluției viitoare și de 
a iniția un fructuos schimb de 
experiență internațional in toate 
domeniile sportului și educației 
fizice. Potrivit acestor intenții, 
se precizează și temele ce vor 
fi abordate. Iată-le în ordinea 
hotărită : „Rolul sportului în via
ța oamenilor și a popoarelor — 
probleme și perspective" (tema 
fiind propusă directorului gene
ral al UNESCO, Rene Maheu); 
„Rolul social al sportului în ac
tivitatea instituțiilor și organiza
țiilor spQrtive naționale — o a- 
naliză" (pe baza informărilor de 
structură prezentate de organi
zațiile participante); „Experien 
ța în domeniul construcției și 
exploatării instalațiilor și baze
lor sportive" (raportor fiind 
Willy Weyer, președintele Grupu 
lui internațional de lucru pentru 
construcțiile sportive); „Accesul 
la sport al diferitelor grupe dis
tinse după sex, vîrstă, perfor
manțe, profesiune" ; „Rolul mij
loacelor de informare în masă 
(mass-media) în promovarea ideii 
— sportul pentru toți".

Se estimează că la Conferința 
sportivă europeană vor. partici
pa aproximativ 100 de delegați 
din 30 de state europene. Au 
fost de asemenea invitate Co
mitetul internațional olimpic și 
Consiliul internațional pentru e- 
ducație fizică și sport (CIEPS) 
de pe lingă UNESCO. Ședințele 
Conferinței vor avea loc la Park
hotel — Schbnbrunn. La ele vor 
avea acces și ziariștii, ca re
prezentanți ai opiniei publice.

Organizatorii încearcă să a- 
crediteze ideea că prin func
țiile sale sociale și pedagogice 
sportul are o importanță c~es- 
cindă în societatea noastră mo
dernă. Sportul ar. putea fi. de 
asemenea, un instrument eficace J 
pentru îmbunătățirea relațiilor | 
dintre țări, pentru destindere și I 
pentru promovarea prieteniei 
între popoare. Fundamentul spor
tului este pacea și toate efor
turile întreprinse în această di
recție sînt firește binevenite.

In cinstea semicentenarului U.R.S S, pe întreg teritoriul sovietic se or
ganizează diverse competiții sportive. Printre acestea figurează și si
multanele pe care marii maeștri sovietici ai șahului le dau în diferite 
localități. Iată-l în fotografie pe fostul campion mondial Boris Spasski 
jucînd la mai multe mese în compania unor școlari cu înalte calificări 
sportive din Moscova. Foto: A.P.N. — Moscova

AMPRENTELE VOLEIBALIȘTILOR...

Cînd jucătorilor reprezentativei 
masculine de volei a Japoniei li 
s-au 
toată 
de o 
care 
importanță. Numai că, din această 
indiferență, alții s-au gîndit să 
scoată bani și, curînd, una dintre 
cele mai răspîndite reviste femini
ne de actualități a publicat un re
portaj despre calitățile bărbaților 
judecate după forma... palmelor 
lor, care, de fapt, aparțineau res
pectivilor jucători de volei. S-a is
cat un veritabil scandal, în care au 
trebuit să intervină pînă la urmă 
și forurile guvernamentale dirigui-

luat amprentele palmelor, 
lumea a crezut că este vorba 
măsură oficială de identifi- 

și nimeni nu i-a dat vreo

toare ale sportului. Vinavoții au 
fost identificați în persoanele vi
cepreședintelui federației de volei, 
Iutaka Maedu, și a lui Iațutaka 
Mațudaira, antrenorul principal al 
echipei naționale. La furtunoasa 
ședință care a urmat, s-a hotărît 
însă dizolvarea întregului corp fe
deral, însumînd 44 de membri, cu 
excepția președintelui, Seiti Nisi- 
kava. Acesta a convocat o nouă 
ședință, la fel de furtunoasă ca și 
precedenta, în care organul fede
ral
44
Și 
să 
a 1 
nez...

l a fost reconstituit... din aceeași 
de oficiali îndepărtați în ajun ! 
astfel, totul s-a schimbat fără 
se

fost
schimbe nimic, dar ordinea 
restabilită în voleiul japo-

sportrom buc. 180. liparul 1, P. „inlormația", București 40 368


