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DUPĂ MECIUL CU I.F. OPPSAL DIN C.C.E.

Așteptat cu o oarecare și pe de
plin justificată îngrijorare, meciul 
de debut, în actuala ediție a 
C.C.E., al campioanei noastre la 
handbal masculin, Steaua, s-a în
cheiat — spre satisfacția tuturor — 
cu o atît de netă victorie a jucă
torilor români (21—9), îneît incer
titudinile privind calificarea lor în 
sferturile de finală ale întrecerii 
s-au risipit, aproape în totalitate. 
Miercuri seara, la Ploiești, echipa 
Steaua, alertată de ultimele per
formanțe ale handbaliștilor norve
gieni și cunoscînd bine, din niște 
„experiențe" mai vechi, dîrzenia 
cu care nordicii își apără șansele, 

acționat ferm din primele mi
nute, imprimînd jocului un ritm 
foarte viu, și mizînd mult pe „< 
tea" apărării. De fapt, am putea 
spune, fără teamă, că pe acest tâ- 
rîm și chiar de la începutul me
ciului s-a decis soarta calificării, 
deoarece soluțiile tactice adoptate 
și, în special, modul exemplar în 
care ele au fost aplicate, au redus 
vizibil capacitatea ofensivă a 
oaspeților. în acest sens, nu poate 
fi evitată din discuția noastră nici 
cantitatea de oboseală acumulată 
de formația norvegiană, pentru 
care întîlnirea de la Ploiești a În
semnat o deplasare-fulger, echipa 
sosind marți la miezul nopții și 
plecînd miercuri, după meci, tot la 
miezul nopții.

Dincolo, însă, de această obser
vație, consemnată tocmai pentru a

Luptă aprigă la se
micercul formației 
I.F. Oppsal. Stockl 
și Hverven s-au 
ciocnit căzlnd, dar 
mingea va ocoli pe 
uriașul portar Bye. 
strecurtndu-se pe 
lingă el In poarii

,car-

MOSCOVA 2!. — Corespondentul 
Agerpres. Laurențiu Duță, transmi
te : La Palatul Congreselor din 

azi dimineață, 
șeâmța festivă comună a 
lui Central al Partidului 
al Uniunii Sovietice, a 
ffuprr*" al UJISS. și a 
Suprem al RS.FS.R., 
i —- - =. ie ard de
Uniunit Republicifor

Comitetu- 
Comunist 

Sovietului 
Sovietului 
consacrată 
La crearea 

Sovietice So-

?e aflau mii de reprezen- 
. oamenilor muncii sovietici 
r.e domeniile : membrii Co-

Central al partidului, de- 
••echi militanți ai Partidului 
st și ai statului sovietic, 
.:le sosite de peste hotare.

Cei prezenți au primit cu aplau
ze apariția în prezidiu a tovarăși
lor L. I. Brejnev, N. V. Podgornîi, 
A. N. Kosîghin, a celorlalți condu
cători de partid și de stat sovietici.

în prezidiu au luat loc, de ase
menea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat, conducătorul delega
ției de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, precum și 
conducătorii altor delegații din 
străinătate, invitate să ia parte la 
festivitățile prilejuite de împlinirea 
unei jumătăți de secol de la crearea 
U.R.S.S.

în sală se aflau membrii delega
ției de partid și de stata Republicii 
Socialiste România.

Deschizînd adunarea festivă, N. V. 
Podgornîi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a făcut un succint expozeu 
asupra succeselor repurtate, în toa- 
,te domeniile de activitate, în aceas
tă jumătate de veac de la consti
tuirea U.R.S.S., i-a salutat cordial 
pe oaspeții . din cele peste 100 da 
țări ale lumii, prezenți în sală.

A luat apoi cuvîntul L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., care a rostit o amplă cu- 
vîntare despre semnificația creării 
statului sovietic multinațional, des
pre marile realizări obținute de oa
menii muncii sovietici sub conduce
rea P.C.U.S. în edificarea societății 
socialiste și comuniste.

A ÎNCEPUT ..CUPA FEDERAȚIEI ' LA GIMNASTICĂ

mai bine capa 
luptă a acestor randbai 
(care pe teren propriu v 
ambițioși) ceea ce’rămîn 
cluzie fermă ea» că 
manifestat o evidentă t 
a jocului său, coosecmt 
unor acumulărt ger ere, 
in perioada de după 
activității ocmpeuț^cal 
din această toamnă De 
încheierea turului de sală 
la Pitești, la ju 
iembrie și in cane handbaius 
la Steaua nu s-au arata 
la înălțimea vakrii

PITEȘTI. 21 (Prin telefon). — Fru
mosul complex al sporturilor din Tri- 
tâie este în aceste zile gazda uneia 
mr.tre cele mai remarcabile compe
tiții de gimnastică din țara noastră. 
Sala sporturilor de aici i-a primit cu 
multă căldură pe cei mai buni gim- 
r.a-’.i la fiecare categorie de clasifi
care, care se întrec în tradiționala 
.Cupă a federației".

L- c-rsul dimineții de joi și-au dis- 
putuat Intîietatea sportivele de la ca- 
iegeria a IV-a și a III-a, precum și 
gi—r.a-tii de la categoriile IV, III și 
II. Așa cum era de așteptat, la cate- 
ș:ria a IV-a s-au impus micuțele gim- 

de la Flacăra Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, care au dovedit un nivel 
:u-, de pregătire tehnică, exerciții cu

multe elemente grele, combinații fru
moase mai ales la paralele. A cîștigat 
Luminița Milea (Flacăra) cu 36,30 p., 
urmată 
Barcan 
stantin 
tegoria 
păcate, 
a făcut 
evoluțiile doar a patru sportive. A 
terminat pe primul loc Mioara Bolo- 
can (Sport club Bacău) cu 36,35 p. 
iar pe locurile 2 și 3 s-au clasat Li
liana Manea (Clubul sportiv școlar 
Buc.) cu 32,75 p și Marieta Vlădaia 
(Șc. sp. 2 Buc.) cu 32,50 p.

După-amiază au intrat în concurs 
și maestrele, care au prezentat pro
gramul impus. Și aici aproape o tre-

de colega ei de club Ana 
cu 36,15 p și Mărioara Con- 
(Petrolul) cu 35,60 p. La ca- 
a III-a s-au înregistarat din 
prea multe absențe, fapt ce 
ca spectatorii să urmărească

ime dintre sportivele invitate nu s-au 
prezentat, unele dintre ele fără mo
tive temeinice. In general se poate 
aprecia că nivelul competiției a fost 
satisfăcător, majoritatea componente
lor lotului olimpic ca și celelalte spor
tive fruntașe manifestînd mai multă 
grijă pentru greutatea optimă. Lupta 
pentru primele locuri s-a dat între 
Ceampelea, Goreac și Grigoraș, ele 
aflîndu-se după prima zi, în această 
ordine pe locurile fruntașe ale cla
samentului. Ceampelea s-a remarcat 
la sol, Grigoraș la bîrnă (mai puțin 
coborirea), iar Goreac la sărituri. De 
remarcat că Marcela Păunescu și Ma-

(Continuare in pag. a 4-a)
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ÎN R1NDUR1LE
ă ta tea

Excelentul portar al praghezilor,

LA HOCHEI, IN AL DOILEA JOC
DUMINICA» SCHI

SPARTA C.K.D. PRAGA
DIVIZIONARA

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI U.R.S.S

plonjează in crosa lui Pană, 
părea inevitabil

ÎNALTE TITLURI SPORTIVE SOVIETICE

ÎN POSTĂVAR
SELECȚIONATA

10-2 (5 0.

Coâa ANTONESCU

f» ta peg. a 2«j

Una din principalele direcții de dezvoltare a 
- .: -■ :• ez.zzt e ■ : ti s; sport — realizată
sab coadacaraa partidului — in sfertul de veac 
care a fcecut de la proclamarea Republicii, a 
eamtiteit-o LARGA RASPiNDIRE A EXERCIȚII- 
LO? HZJCE SI ACTIVITĂȚILOR DE MASĂ IN 
ÎNTREPRINDERI, INSTITUȚII, PE ȘANTIERE, acolo 
■■de Muncesc și trăiesc milioane de tineri și 
v rstnic . Fctă de numai ci leva cluburi existente 
teaiate de prodmaarea Republicii, astăzi fiin- 
țearâ ia tootejudetel» țârii PESTE 2400 DE 
ASOCIAȚH SPORTIVE care au un număr de a- 
proepe 4500 de secții pe diferite discipline. Au 
deverĂ de muH trac tionale campionatele a- 
ceslor asociații, ca și Cupele pe ramură de 
producție inițiate la numeroase sporturi și an
grenând ied de m i de oameni oi muncii. Este tot 
mai bogat, atractiv — răspunzind necesităților 
dar $j preferințelor — calendarul competițiilor și 
ocțun lor sportre de masă, din cadrul cărora 
nu lipsesc, f reste, excursiile — cele mai largi 
și eficiente forme de atragere a muncitorilor 
spre activitățite fizice in oer liber.

Fără îndoială, pentru ca această activitate să

se desfășoare în cit mai bune condiții a fost ne
cesar ca baza materială a sportului din asocia
țiile sindicale să crească necontenit. Ca rezul
tat al sprijinului material primit, dar și al par
ticipării entuziaste a tinerilor muncitori, în mod 
voluntar, la amenajarea diferitelor terenuri și 
instalații sportive, s a reușit ca în cele mai 
multe cazuri, asociațiile din întreprinderi și in
stituții să dispună astăzi de o bază materială 
corespunzătoare, atît pentru activitățile de 
masă cît și pentru sportul de performanță. In 
aceeași ordine de idei, se cuvine amintit și fap
tul că aproape 11 000 de instructori și peste 
1 000 de antrenori, contribuie la organizarea și 
buna desfășurare a sportului din întreprinderi 
și instituții. La aceștia se adaugă mii de ac
tiviști obștești care muncesc cu dragoste și pa
siune în consiliile asociațiilor sportive sindicale.

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ A COMBINATULUI 
POLIGRAFIC BUCUREȘTI este una din cele 
mai puternice unități din mișcarea sportivă sin
dicală și așa se explică, faptul, că, recent, în 
dorința de a prezenta împliniri ale acestor ani, 
ne-am aflat printre numeroșii săi sportivi.

împliniri

în anii

Republicii

C.P.B.-o asociație fruntașă, cu tradiții in sportul

Deoarece stratul de zăpadă este 
■nsuficient pentru a permite desfă
șurarea Iul în bune condiții, Con
cursul de deschidere a sezonului de 
schi, programat pentru duminică 24 
decembrie, a fost amlnat pentru o 
dată ce va fi anunțată tn timp u- 
til.

In locul Acestei Întreceri va fi 
organizată o competiție dotată eu 
„Cupa a 25-a aniversare a Republi
cii", care se va desfășura duminică 
în Cristianul Mare (slalomul spe
cial) și In Poiana Brașov (pro
bele de fond). Vor lua parte seniori 
din Brașov șl de pe valea Praho
vei.

Două element* au concurat la rea
lizarea acestui «cor foarte sever cu 
care s-a încheiat partida revanșă 
dintre C.K.D. Sparta Praga și Selec
ționata divizionară română, Pe de o 
parte — jocul mult mai bun al oas
peților, In comparație cu acela pres
tat miercuri seară, iar pe de altă 
parte — evoluția extrem de slabă a 
hocheiștilor noștri.

Greșelile grave In apărare, pe care 
le semnalasem In cronica de

1-2. 4-0)
s-au repetat de data aceasta la o «ca
ră mult mai mare. în plus, atacul n-a 
mai reușit să facă jocul bun din ajun, 
iar noua linie improvizată (Moiș—Her
ghelegiu—Ștefanov) a fost ea și ine
xistentă. Foarte șters s-a comportat și 
tripleta noastră de bază : Costea—Tc- 
reanu—Axinte. Procentul ratărilor 
din poziții clare (singuri eu porta
rul) a fost neînchipuit de mare. La 
toate acestea trebuie adăugată și ne
siguranța portarilor. Dumitraț a pri
mit trei goluri parabile, din șuturi 
de la distanță, dar nici N'etedu — 
care I-a înlocuit — nu a strălucit în
tre buturi.

Sesizînd că au în față un partener 
dezorientat, hocheiștii cehoslovaci au

Valeriu CHIOSE

de masă; realizări și noi obiective de performanță
Punctele de referință a- 

parțin îndeosebi anului 1972, 
ele fiind — după părerea 
noastră — edificatoare, sub
liniind convingător prezența 
cotidiană a sportului în viața 
și activitatea muncitorilor a- 
cestui, combinat.

TERENURI Șl INSTALAȚII 
SPORTIVE PENTRU UN 

NUMĂR CIT MAI MARE 
DE SALARIAȚI

Nu mult după ce rotati
vele au pornit în primul 
lor drum în modernul 

combinat poligrafic al Bucu- 
reștiului ți al țării, odată cu 
celelalte dotări și preocupări 
sociale, la Combinatul Poli
grafic București a Început 
să pulseze, absolut firesc, și 
activitatea sportivă.

Acum, la 20 de ani de la 
înființarea asociației sporti
ve, vom încerca să schițăm 
BILANȚUL REALIZĂRILOR 
CARE AU SITUAT C.P.B- 
UL ÎN RlNDUL ASOCIAȚII
LOR —

- ■>
ficarea sprijinului primit din 
partea organelor de partid, 
sindicale și a conducerii 
Combinatului, au fost me
reu însoțite de inițiativa nu
meroșilor amatori de sport 
și așa s-a reușit ca astăzi a- 
sociația sportivă C.P.B. să 
poată dispune de o bază ma
terială excelentă, care asigu
ră muncitorilor posibilități 
largi de practicare a sportu
rilor preferate. S-au reali-,

Gh. ȘTEFANESCU

FRUNTAȘE.
De-a lungul 

îi răspunderea
anilor, grija 

pentru valori- (Continuare în pag. a 2-a)

ACORDATE UNOR REPUTAȚI CAMPIONI
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Luptătorul român NICOLAE MARTINESCU printre laureați

MOSCOVA, 21 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). — în seara 
zilei de 20 decembrie, la sediul Co
mitetului unional pentru cultură 
fizică și sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., a avut 
loc o reuniune festivă, în cadrul 
manifestărilor închinate sărbători
rii celei de a 50-a aniversări a 
creării Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. La această festi
vitate, președintele Comitetului 
unional pentru cultură fizică și 
sport. Serghei iVvlov, a primit un 
grup de sportivi fruntași din ță
rile socialiste, cărora le-a fost în- 
mînată înalta distincție de maes
tru emerit al sportului al U.R.S.S. 
Este pentru prima oară. în istoria 
sportului sovietic, că această înal
tă distincție este acordată unor 
sportivi din alte țâri. Printre cei 
care au primit titlul de maestru 
emerit se află și excelentul spor
tiv român Nicolae Martinescu, de
ținător al medaliei olimpice de aur 
la lupte greco-romane, cucerită la

ultima ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară de la Miinchen.

Iată și pe ceilalți noi purtători 
ai înaltei distincții, în ordinea în 
care aceasta le-a fost înmînată i 
Maria Ghigova (Bulgaria) — gim
nastică modernă ; Andrăs Balczo 
(Ungaria) — pentatlon modern ; 
Karin Janz (R.D. Germană) — 
gimnastică ; Ho Jun-Ree (R.P.D. 
Coreeană) — tir; Teofilo Steven
son (Cuba) box ; Horloo Bayamun- 
kh (R.P. Mongolă) — lupte libere; 
Wlodzimierz Lubanski (Polonia) — 
fotbal; Ondrej Nepela (Cehoslova
cia) — patinaj artistic.

Astfel, din numeroasa familie a 
maeștrilor emeriti ai sportului din 
U.R.S.S., fac astăzi parte și cîtiva 
dintre cei mai buni sportivi din 
țările socialiste.

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR
SCRIMĂVOLEI

(Continuare in pag a 4 a)

IURI DARAHVELIDZE
„Șovietski Sport" — Moscova

1. GYULA BARTHA (STEAUA).
2. Eugenia Rebac (Rapid Bucu
rești), 3. Corneliu Oros (Dina
mo București), 4. William 
Schreiber (Dinamo București),
5. Mariana Popescu (Dinamo 
București), 6 Paula Caiangiu 
(Constructorul București), 7.

7. Maria Cengher (I.E.F.S.), 8. 
Adrian Arbuzov (I.E.F.S.), 9. Ion 
Ciuhureanu (Viitorul Bacău), 10. 
Maria Antonescu (Universitatea 
Timișoara).

1. MIHAI JIU (STEAUA). 
Dan Irimiciuc (Politehnica lași). 
3. Ileana Gyulai (Steaua), 4 
Anton Pongraț (Medicina Tirgu 
Mures), 5. Ana Pascu (Steauo), 
6. Ecaterina Stahl (Steaua), 7 
losif Budahaii (Universitatea 
București), 6. Alexandru Istroie 
(Steaua). 9. Constantin Duțu 
(Electroputere Craiova), 10. Ol
ga Szabo (Steauo).

2.

(Continuare in pag. a 4 a)

Cind 
mite, 
ferat 
lor la șah pentru 
membrii asociației 
sportive C.P.B. es
te terasa uneia 
dintre cabanele 
asociației, de pe 
malul lacului Bă- 

neasa.

timpul per- 
locul are
al dispute-

a.

ÎN iNTIMPINAREA

PE ANUL 1972

1. DAN CRECU (DINAMO 
BUCUREȘTI), 2. Anca Grigoraș 
(Flacăra Municipiul Gh, Gheor- 
gniu-Dej), 3. Elena Ceampelea 
(Dinamo București), 4, Nadia 
Comănici (Flacăra Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej), 5 Con
stantin Petrescu (Dinamo Bucu
rești), 6. Cristina Sima (Școa
la sportivă 2 București), 7. 
Nicolae Oprescu (Dinamo Bucu
rești). 8. Vasile Coșariu (Dina
mo București), 9. Rodica Pintea 
(Școala sportivă 2 București), 
10. luliana Simonfi (C.S.O. Bcia 
Mare).

MĂREȚULUI JUBILEU
PITEȘTI: ȘCOALA SPORTIVĂ DE ATLETICĂ CREA

iNZESTRATĂ CU MODERNE
La Pitești a avut loc festivitatea de 

inaugurare a unor amenajări rezer
vate Școlii sportive de atletică grea 
Viitorul. Ea cuprinde săli pentru 
practicarea boxului, judo-ului, lupte
lor, culturismului, cabinete me
dicale șl metodice etc.

La festivitate, onorată cu prezen
ta tovarășului Gheorghe Năstase, 
membru al C.C. al P.C.R., prim se
cretar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., au luat parte reprezen-

SAU DE ANTRENAMENT
tanți ai Ministerului Educației și Tn- 
vățămintulul, Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, di
rectori de școli, profesori și elevi.

După ce prof. Iuliu Nlculescu, di
rectorul școlii a prezentat pe scurt 
un istoric al activității acestui nu
cleu de performanță sportivă a a- 
vut loc un frumos program sportiv 
alcătuit din demonstrații de lupte, 
judo etc.

AL. MOMETE, coresp.

INDUSTRIA JUDEȚULUI NEAMȚ ȘI-A REALIZAT PLANUL ANUAL
Dînd viață sarcinilor și obiective

lor trasate de Conferință Națională a 
partidului și de Plenara din noiem
brie a C.C. al P.C.R., puternic mo
bilizați de vibranta chemare patrio
tică „Cincinalul înainte de termen •*, 
oamenii muncii din județul Neamț 
și-au realizat cu o lună înainte an
gajamentul anual reînnoit la pro
ducția globală și marfă. în felul a- 
cesta a fost obținut un spor de 
327 milioane de lei, cu 7 milioane

mai mult deeît prevedea angajamen
tul luat tn cinstea zilei de 30 Decem
brie.

Succesul de prestigiu al oamenilor 
muncii din județul Neamț a tost ur
marea folosirii cu maximum de efi
ciență a capacităților de producție și 
a tehnicii din dotare, gospodărirea 
judicioasa a materiilor prime și a 
materialelor, extinderea șl generali
zarea inițiativelor valoroase.

George M. GROAPĂ, coresp.

ÎNTRECERILE elevilor buzoieni
Amplele activități sportive organi

zate la Buzău, în cinstea aniversării 
Republicii, au atras un mare număr 
de elevi.

Competiții interesante s-au desfă
șurat, în aceste zile, la Școala profe
sională a LF.S.P.S. Pregătite cu grijă, 
popularizate pe larg, ele s-au bucu
rat de o participare numeroasă, reu
nind peste 200 de tineri și tinere.

Reprezentanții școlii au avut o fru
moasă comportare și în finalele pe 
municipiu, elevii Florin Toma, Viorel

Grlgore și Gheorghe Mohîrceanu nu- 
mărîndu-se printre ciștlgătorii pro
belor de cros.

Tn întrecerea șahiștilor cel mai pu
ternic s-a dovedit Ion Vlad, iar în 
aceea a ping-pong-iștilor Virgil Gir- 
joabă.

Sînt în curs de desfășurare con
cursurile de trîntă și haltere.

Paralel. elevii școlii pregătesc o 
frumoasă serbare în cinstea zilei de 
30 Decembrie.

prof. Ion SAMOILA

t
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3500 DE MUNCITORI 
PARTICIPĂ LA O BOGATĂ 

ACTIVITATE SPORTIVĂ

MPLINIRI IN ANII REPUBLICII
le sport la toate acțiunile de mun

că obștească pentru amenajarea ce
lor mai multe dintre aceste terenuri 
și instalații. O singură cifră : în 
anul 1972 au fost efectuate peste 
10 000 de ore de muncă obștească.

zat : TEREN DE FOTBAL GAZO- 
NAT, 4 TERENURI DE TENIS DE 
CIMP, UN TEREN DE HANDBAL. 
DOUĂ DE VOLEI, UNUL DE 
BASCHET, ALTUL DE OINĂ, O 
ARENA DE POPICE CU DOUĂ 
PISTE, DOUĂ BAZINE DE ÎNOT 
— amenajate pe malul lacului Bă- 
neasa, PISTĂ DE ATLETISM, 3 
CABANE, de asemenea, construite 
pe malul lacului.

Sînt, fără îndoială, condiții din 
cele mai bune, la împlinirea căro
ra au contribuit atît sprijinul ma
terial al factorilor de resort cît și 
participarea entuziastă a iubitorilor

Este, astăzi, un punct de mîndrie 
pentru marele combinat bucureș- 
tean faptul,că ASOCIAȚIA SPOR
TIVĂ ORGANIZATĂ AICI CU
PRINDE APROAPE 3500 DE MEM
BRI, toți cu cotizația la zi, în marea 
lor majoritate participanți activi la 
bogata activitate desfășurată în ca
drul celor 10 secții pe ramură de 
sport, dar — mai ales — la acele 
acțiuni cu caracter de masă care 
au devenit în acești ani frumoase 
și tradiționale sărbători sportive.

Avem în față agenda 1972 a aces
tor manifestări de amploare.

• O largă audiență cunosc ÎN
TRECERILE DIN CADRUL CAM
PIONATELOR ASOCIAȚIEI. Se or-

ganizează astfel de competiții pe 
echipe — la fotbal, șah, tenis de 
masă, tenis de cîmp, popice, oină, 
dar și individual — la tenis de ma
să. șah, tenis de cîmp și popice. 
Numărul celor cuprinși în aceste 
campionate trece de 1000 și nu 
există sector de producție care să 
nu fie reprezentat și extrem de in
teresat 
zultate.

• O 
pentru 
masă o constituie Ia C.P.B. suita de 
DUMINICI " CULTURAL-SPORTI
VE, evident printre cele mai în
drăgite de către iubitorii sportului. 
Aproape fiecare sfîrșit de săptămî
nă este un prilej bine folosit pen
tru inițierea unor asemenea mani
festări cultural-sportive la care, de 
fiecare dată, participă aproape 2000 
de muncitori de toate vîrstele.

• Un interes tot mai larg cunoaș
te și ACTIVITATEA TURISTICĂ 
desfășurată la C.P.B. în anul 1972 
au fost organizate 30 excursii (Dof- 
tana, Sinaia, Predeal, Cîmpulung, 
Babele, Giurgiu, pe litoral...) reu
nind peste 2000 de participanți.

• Mai reținem, din acțiunile spor-

în obținerea unor bune re-

formă extrem de eficientă 
organizarea activității de

MANANA NUNWEILLER—VIRGINIA RUZICI, IN FINALA

ravorițil in întrecerile masculine continua cursa...

întrecerile feminine continuă să 
rămînă în centrul atenției. în ca
drul competiției „Cupa a 25-a ani
versare a Republicii" la tenis, ce 
se desfășoară în sala Steaua. A doua 
semifinală care s-a disputat 
miercuri seara, tîrziu — a opus 
două jucătoare dinamoviste: Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai. în
totdeauna meciurile dintre cele 
două tinere au fost plăcute, iar cel 
la care ne referim acum nu a fă
cut excepție. Pînă la 2—2 în primul 
set, atît Ruzici, cît și Mihai, și-au 
cîștigat serviciile. Apoi, Ruzici s-a 
distanțat la 5—3 și 40—15, nemai- 
trebuindu-i decît un punct pentru a 
cîștiga setul. Dar Mihai începe tot 
mai mult să atace la fileu, egalea
ză și preia conducerea : 6—5. Acum 
Ruzici este aceea care forțează cîș- 
tigarea setului. Avînd serviciul, ea 
își cîștigă ghemul, face 6—6, 
după care se joacă „tie break" pen
tru a nu se intra în prelupgiri. După 
Cîteva schimburi frumoase de 
mingi, Virginia Ruzici a reușit să 
cîștige primul set cu 7—6. Cel de 
al doilea set avea să fie și ultimul 
al întîlnirii, întrucît Ruzici a fost 
mai decisivă în lovituri și a cîști
gat, relativ ușor, cu 6—3.

Așadar, în partida finală vor evo
lua două jucătoare ale clubului Di-

namo București : Manana Nunweil- 
ler — Virginia Ruzici.

Cu excepția lui Boaghe — care 
nu s-a prezentat la concurs — fa- 
voriții in întrecerile masculine au 
rămas în cursă, adversarii nereu
șind să pună probleme nici unuia 
dintre ei. Viorel Marcu a cîștigat 
cu 6—1, 6—I partida cu Pană, un 
tenisman foarte tînăr și, implicit, 
lipsit de rutina pe care o posedă 
Marcu. Nici favoritul nr. 2, Ovici, 
nu a depus eforturi pentru a-1 de
păși (6—1, 6—1) pe fostul elev al 
lui Tache Caralulis, Nicușor Neu
man.

în celelalte meciuri din turul II 
s-au înregistrat, de asemenea, re
zultatele previzibile: Sântei — Ra
dulescu 6—0, 6—3, Mureșan — Po
pescu 6—3, 6—2, Roșianu — R. Po
pescu 6—4, 5—7, 6-—2. Meritoriu 
s-a comportat Florin Manea în me
ciul susținut, în turul III. cu ex
perimentatul Constantin Popovici. 
Chiar dacă a pierdut în trei se
turi (4—6, 6—0, 3—6), Manea a ju
cat dezinvolt, ofensiv, în maniera 
pe care a adoptat-o în ultimul an, 
aceea a practicării unui tenis mo
dern. Tot în turul III, Hărâdău a 
dispus cu 6—2, 7—6 de A. Bădin.

Finala feminină are loc astă sea
ră (joi), în schimb băieții conti
nuă întrecerile zilnic (pînă dumi
nică), de la ora 8,00 și de la ora 
14,00.

ion GAVRILESCU

„Vom ajunge în turneul semifinal 
de patru echipe", ne spunea cu cît- 
va timp in urmă Aurei Dragau, an
trenorul echipei masculine Rapid 
București, referindu-se la prezența 
formației sale în „Cupa cupelor". 
Și, iată, sextetul giuleștean a rea
lizat punctul preconizat în planul 
antrenorului 
vreun set în cele două 
disputei sale cu Hapoel

Greul de abia acum începe, pen
tru că meciul de miercuri seara cu 
deținătoarea „Cupei Israelului" nu 
a fost cu nimic edificator pentru 
forma Rapidului. în schimb, în 
grupa semifinală, viceeampioana 
noastră va întîlni formații de va
loare recunoscută, reprezentante ale 
unor țări în care voleiul are o pon
dere importantă în sistemul disci
plinelor sportive. De pildă, din Un
garia s-a calificat formația buda- 
pestană Csepel, exponenta voleiului 
din Polonia este A.Z.8. Olsziyn, iar 
„0. Ruini" din Florența (care de 
curînd a dispus de Atletico Ma
drid cu 3—0), completează acest 
grup de formații bine cunoscute pe 
continent.

său fără să cedeze 
manșe ale 
Beit Zera.

SPORTUL SINĂIAN LA STARTUL SEZONULUI ALB

în sporturile de iarnă (schi și bob), 
Sinaia a fost întotdeauna pentru Bra
șov un adversar puternic, de temut. 
Și în prezent lucrurile stau la fel. 
Sinaia concentrează cele mai bune 
vîrfuri sportive din valea superioară 
a Prahovei, pe care le „înarmează" 
tehnic și tactic și le opune cu suc
ces forțelor brașovene fracționate în 
mai multe unități sportive. Iată de 
ce o vizită la Schi Bob Club-Sinaia, 
principala forță de șoc prahoveana, 
este oricind interesantă.

Noutățile de sezon. Pîrtiile de schi 
ale Bucegilor, în special zona supe
rioară din preajma stațiilor terminus 
ale mijloacelor mecanice de urcare 
(telecabină, teleschi, telescaun) au fost 
curățate, traseele au fost îmbunătăți
te, sporind procentul de securitate 
pentru performeri și turiști. în vară 
și toamnă, schiorii sinăieni au pre
stat în acest scop peste 1 OO0 de ore 
muncă patriotică.

Mult dorita și așteptata pîrtie de 
schi dintre ccta 1 500 și Sinaia se a- 
flă într-o fază de finisare. în actuala 
stare, pîrtia este practicabilă. Desigur, 
lucrarea, importantă pentru perspec
tiva turistică, economică și sportivă 
a Sinaiei, nu a aparținut și nu a fost 
executată de S.B.C. Sinaia, dar spor
tivii și antrenorii clubului, foști schi
ori de performanță (C. Tăbăraș, R. 
Banu, M. Bucur) au dat un substanțial 
și calificat ajutor pentru definitivarea 
traseului, pentru proiectare și exe
cuție (defrișare, curățire, evacuarea 
buturugilor etc.).

în cartierul Izvor, la centrul de 
schi pentru copii, începînd din aceas
tă iarnă va funcționa un teleschi, 
realizat integral de S.B.C. Sinaia, 
creația a doi din foștii săi sportivi, 
în prezent muncitori de înaltă califi
care la Uzina Mecanică Sinaia : Dan

A C.P.B.

sporti- 
lăuda- 
pentru 
națio-

9 TITLURI DE CAMPIONI Al 
ȚÂRII Șl ALTE AMBIȚII IN 

DOMENIUL PERFORMANȚELOR

GHEORGHE
NOVAC

Mihai BIRA

S-a născut la 24 aprilie 1945, în 
București ; este căsătorit cu Ileana 
Gheorghiescu, jucătoare de volei în 
echipa Dinamo ; student în ultimul 
an al Facultății de științe juridice ; 
practică baschetul din anul 1959, sub 
îndrumarea dr. Tudor Minescu ; a 
jucat în reprezentativa de juniori, 
campioană balcanică în anii 19'34 și 
1965 ; a făcut parte de șase ori din 
echipa Dinamo care a cucerit cam
pionatul național; a susținut 152 rie 
meciuri în cadrul reprezentativei de 
seniori a României ; maestru al spor
tului.

tive de masă care s-au încheiat cu 
rezultata din cele mai frumoase, 
larga participare la întrecerile de 
cros, la diferitele Cupe, disputate 
la mai multe ramuri, la competiția 
feminină, dotată cu „Cupa Diana"...

Știm mai demult că tinerii mun
citori5 ai Combinatului Poligrafic 
din București au aflat pe terenurile 
de sport un prețios izvor de sănă
tate și vigoare, că s-au împriete
nit cu practicarea exercițiilor fizi
ce și că astăzi sportul a devenit o 
prezență absolut obișnuită în viața 
lor. Dar, cum era și normal, mulți 
dintre ei au dorit și doresc să-și 
facă simțită prezența și ca perfor
meri, să-și realizeze astfel valorifi
carea talentului și aptitudinilor lor 
în acest domeniu. Alegem dintre 
numeroase exemple pe cel care ni 
se pare mai mult decît convingă
tor : ECHIPA DE OINĂ

DEȚINE ÎN PREZENT 9 TITLURI 
DE CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ ȘI 
12 LOCURI I ÎN „CUPA ROMÂNI
EI". Un palmares care exprimă nu 
numai afirmarea deplină a 
vilor din această secție ci și 
bila preocupare a asociației 
dezvoltarea sportului nostru 
nai, oină.

Performanțe bune — e drept, rea
lizate ou cîțiva ani în urmă — au 
dovedit că tinerii muncitori ai Com
binatului se pot afirma și în alte 
sporturi cum ar fi, de exemplu, po
picele, vpleiul-fete, șahul, tenisul 
de masă ș.a. De aceea, astăzi, la ora 
bilanțului,' proiectele consiliului a- 
sociației se îndreaptă atît spre lăr
girea și sporirea caracterului plăcut, 
recretativ al competițiilor de masă, 
cit și spre realizarea unor noi per
formanțe de prestigiu, de nivel na
țional și — de ce nu ? — interna
țional.

Să încheiem cu un fapt recent 
care ni se pare, semnificativ : sute 
de muncitori ai Combinatului poli
grafic au participat la competițiile 
prilejuite de „Ziua Tipografului" ca 
și de cele organizate în întîmpina- 
rea zilei de 30 Decembrie.

Focșăneanu și Dorel Barna, care func
ționează și ca instructori ai centru
lui pentru copii. Realizarea nu este 
o premieră, pentru că, de fapt, un 
alt fost schior sinăian, Mihai Bucur, 
a realizat, pe Furnica (tot pentru 
centrul de copii unde funcționa ca 
instructor), un teleschi care este folo
sit încă de anul trecut cu rezultate 
foarte bune.

In preajma cabanei Cuibul Doru
lui s-a realizat, peste vară (în con
tinuarea lucrărilor de anul trecut), 
un poligon simplu de tir cu 10 linii 
de tragere și care, prin amplasarea 
unor noi pîrtii de fond, a devenit un 
excelent complex de antrenament 
pentru biation și totodată rezervă 
competiționalâ pentru cel din cartie
rul Cumpătul.

PREGĂTIREA SPORTIVILOR
Fondiștii și biatloniștii (o grupă de 

30 de juniori condusă de N. Burchi) 
fac cite 4 antrenamente săptămînal, 
ultimele sîmbăta și duminica, pe pla
toul Bucegiler, după ce juniorii sfîr- 
șesc săptămînă de școală sau de lu
cru la uzină.

Schiorii alpini fac același lucru, 
prin rotație, la Virful cu Dor, unde 
maestrul sportului Cornel Tăbăraș îi 
așteaptă pentru antrenamente pe ză
padă. în completare, alte pregătiri se 
fac la Sinaia.

Doar boberii n-au gheață sau ză
padă. După o intensă pregătire fizică 
generală, verificată prin susținerea a 
două norme de control, boberii de la 
S.B.C. Sinaia, sub conducerea pilotului 
și antrenorului loan Panjuru.'au tre
cut ia pregătiri specifice .

ȘI MATERIALE SÎNT
Pentru noul sezon au fost recondi

ționate și completate materialele și 
echipamentele, astfel că, cu mai mul-

tă grijă și prin economie, nevoile de 
performanță și de instruire pentru co
pii și juniori vor fi acoperite. Ar mai 
fi, însă, două probleme. Așa cum ne 
informa prof. Paul Popa, președin
tele S.B.C., prima este legată de ab
sența materialelor specifice, schiuri 
pentru probe alpir.e și de fond, nerea
lizate (încă) de C.I.L. Reghin pe sor
timentele necesare. A doua problemă 
se referă la aprovizionarea propriu- 
zisă. Clubul, deși are fonduri alocate, 
nu poate cumpăra din Sinaia decît 
cu numerar. Or, această unitate spor
tivă nu dispune decît de mijloace de 
plată bancare, iar în Ploiești vinzarea 
în acest fel r.u se face decît pentru 
organizațiile sportive municipale. Așa 
că aprovizionarea necesară se face cu 
bunăvoința... Brașovului, care a dove
dit înțelegerea necesară.

Bun sportiv acest Novac I Și lauda-l 
este meritată nu numai pentru incontes
tabilele calități fizice și tehnice prin care 
și-a -depășit mulți adversari și a con
tribuit, deseori în mod decisiv, la victo
riile echipei de baschet Dinamo Bucu
rești. Acest tînăr și inimos jucător impu
ne și prin dăruire, prin dîrzenia ce o 
manifestă minut de minut, secundă de 
secundă, în timpul meciurilor de bas
chet. Deci, nu numai prin remarcabila-i 
detentă, fulgerătoarele-i svîcniri spre in
tercepții, prin „capacele" ce i-au adus o 
reputație internațională și prin precizia 
aruncărilor la coș se remarcă Gheorghe 
Novac. Dragostea lui pentru baschet, 
pentru echipa Dinamo și cea națională 
(în care este titular) se manifestă- întot
deauna fără limite, așa cum stă bine 
unui mare sportiv. Așa a făcut anul tre
cut, cînd, după o grea operație suferită 
la genunchi a ținut să apere culorile 
clubului, jucînd încă nerestabilit, așa a 
făcut zilele trecute la Sofia unde, în 
meciul cu Akademik, s-a comportat e- 
xemplar, aducînd o contribuție esențială 
la victoria formației sale în întîlnirea 
care a calificat-o în sferturile de finală 
aie prestigioasei competții Cupa campio
nilor europeni. Adăugind calităților de 
sportiv modestia manifestată în viața de 
toate zilele, renumele de bun coleg și 
preocuparea de a încheia cu note mari 
cursurile Facultății de științe juridice, 
avem un portret complet al acestui 
baschetbalist de frunte care este Gheor
ghe Novac.

PENTRU RAPID, „CUPA CUPELOR“ DE ABIA ACUM ÎNCEPE.
Conform regulamentului „Cupei 

cupelor", turneul trebuie să aibă 
loc în zilele de 9, 10 și 11 februa
rie 1973 într-o localitate ce va fi 
stabilită de federația internațională 
de specialitate. La aceleași date ur- 
mezâsă aibă Jac .și meciurile din 

"celălălf Turneu ^semifinal. Primele 
două clasate în fiecare grupă se 
califică pentru turneul final, cel 
care va da prima cîștigătoare a 
acestei competiții la volei masculin. 
Acest ultim episod este programat 
între 16—18 martie 1973.

Dar să revenim la partida de 
miercuri seara din sala Giulești, 
partidă care n-a ridicat — pentru 
Rapid — nici un fel de probleme, 
punctele reușite de oaspeți fiind 
mai mult rezultatul unor momente 
de scădere a atenției voleibaliștilor 
feroviari. Tocmai 
momente credem 
insiste în zilele de 
listică, vacanță pe
gan, ajutat de ing. Gheorghe Petres
cu, ar trebui s-o transforme într-o 
perioadă de intensă pregătire în ve
derea importantului turneu care se 
apropie cu pași atît de repezi. Să 
adăugăm și o oarecare inconsisten
ță a atacului. Este adevărat, a lip
sit un om de bază în prima linie 
rapidistă (este vorba de Mocuța). 
Iată de ce Rapid trebuie să se pre-

ocupe cel puțin la fel de mult ca 
și pînă acum de buna reprezentare 
a culorilor alb-vișinii și a voleiului 
masculin românesc în „Cupa cupe
lor". Nu de alta, dar pentru ca

spusele lui DrXțan. amintite la în
ceputul acestor rinduri, să aibă o 
reală consistentă.

Mircea TUDORĂN

ATLETISMUL ȘCOLAR NU TREBUIE SA INCEAPA
ȘI SĂ SE TERMINE CU ȘCOLILE SPORTIVE!

DUPĂ MECIUL1 CU I.F, OPPSAL DIN C.C.E.

HANDBAL
(Urmară din paff. 1}----------------------————————

care toți cei prezenți miercuri sea
ra la Ploiești au urmărit — pe 
„viu" — evoluția campionilor noș
tri. Analizlnd comportarea jucăto
rilor de ia Steaua în cele 60 de mi
nute ale partidei cu I. F. Oppsal 
și fără să neglijăm nici valoarea 
generală a adversarului în iii nit,
putem avea o imagine destul de 
clară a perspectivelor formației în 
etapele imediat următoare ale aces
tei competiții europene. Cum spu
neam, Steaua s-a prezentat intr-un 
cert progres față de evoluțiile an
terioare. In primul rînd, ne-a plă
cut faptul că jucătorii au fost 
mult mai disciplinați din punct 
de vedere tactic, urmărind în prin
cipal asigurarea nu atît a victoriei, 
cît a calificării. Pentru aceasta s-a 
luptat mult și destul de ordonat în 
apărare, unde în centru Stockl, 
Kicsid, Goran sau Coasă au anulat 
activitatea unor pivoți activi și bă- 
tăioși. Acționînd în, fața lor, Gațu, 
prin plasamentul său inteligent și 
prin deplasări utiie a stînjenit ra
pida circulație a balonului și sto
pat, astfel, chiar din faza lor in
cipientă, majoritatea acțiunilor ju
cătorilor de la I. F. Oppsal. în a- 
tac s-a jucat, de asemenea, ceva 
mai bine, cu toate că insistentele 
încercări ale antrenorului Cornel 
Oțetea de a forma personalitatea și 
de a da mai multă răspundere în 
joc unora dintre mai tinerii hand- 
baliști de care dispune nu au încă 
roadele așteptate. Din acest motiv, 
tot aportul acestui inepuizabil Gruia 
s-a arătat hotărîtor în conturarea 
avansului decisiv cu care Steaua 
a încheiat partida. Nervozitatea lui 
Bir talan, în unele perioade, produc
tivitatea ofensivă, încă destul de 
modestă a lui Kicsid și limitarea 
activității pivoților, dintre care 
doa» CJa’i! a fost folosit aproape

asupra acestor 
că ar trebui să 
vacantă voleiba- 
care Aurel Dră-

lucruri care 
fi de dorit, să nu 
viitor eficacitatea 
cu mari posibili-

tot timpul, sînt 
împiedicat și, ar 
mai împiedice în 
acestei formații, 
tăți.

în încheiere vom sublinia evolu
ția peste așteptări a unora dintre 
jucători în acest meci. Despre Gațu 
și Gruia am vorbit. Se cuvine să 
precizăm că portarul Dincă a fost 
excelent pe toată durata meciului, 
paralizînd pur și simplu prin in
tervențiile sale jucătorii adverși. 
De asemenea, Popescu, îndeosebi, 
dar și Goran, atît cît a fost folosit, 
au muncit mult și cu spor pentru 
echipă. Pe scurt, Steaua se prezin
tă în progres și — sperăm — că 
nu se va opri aci. Mai ales că 
jocurile grele abia de acum încolo 
încep.»

TENIS DE MASĂ 1
___________________ • _______________ 25.

i

Duel la fileu intre Moshe Cohen (nr. 1) — Hapoel ți Peneiulescu —
Rapid; asistenți: A. Drăqan (nr. 3) ți Sadam (nr. 4). Fază din meciul

Rapid — Hapoel, 3-0. Foto i V. BAGEAC

IN FAJA FILEULU!
• în turul următor al 

cupelor", Penicilina Iași 
să întilneascâ echipa Slavia Brati
slava. Formația cehoslovacă a și 
propus clubului ieșean datele celor 
două partide: 15 februarie la Iași 
și o săptămînă mai tîrziu la Bra-

„Cupei 
urmează

tislava. Se așteaptă răspunsul fos
tei noastre campioane.

• La 20 decembrie a.c. a început 
o nouă perioadă de transferări, 
care se va încheia la 20 ianuarie 
1973. Nu vor fi luate în considerare 
decît cererile însoțite de dezlegări.

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

MARIA ALEXANDRU - CARMEN CRIȘAN CONTRA
ARAD, 21 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Seara de miercuri, 
cînd s-au încheiat probele de dublu, 
a stat sub semnul disputei dintre 
cele două cupluri feminine arădene 
calificarea în semifinale și dublul 
titular al echipei naționale, Maria 
Alexandru — Carmen Crișan, tot
odată deținător al titlului de cam
pioană națională la ediția preceden
tă. După ce în semifinală, Alexan
dru, Crișan au trecut de Korodi, 
Kincs cu 3—0 (11, 18, 18) cele două 
jucătoare au învins în finală primul 
cuplu arădean, Lesai, Vlaikov (care, 
la rîndu-i, întrecuse în cealaltă se
mifinală pe Moldovan, Filimon, cu 
3—0). Meciul, care a fost departe 
de a avea ritm și spectaculozitate, 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 (21 — 
14, 10—21, 21—13, 21—18) pentru 
perechea bucureșteană care a re
editat, astfel, succesul din anul tre
cut. Proba de dublu băieți n-a ofe-

rit nici ea partide demne de rele
vat, un singur meci fiind pe cale 
să răstoarne calculul hîrtiei : T. 
Gheorghe, Bobocică s-au impus 
foarte greu îrț fata juniorilor Cauri, 
Moraru — cu"3—2 (21—13, 19—21, 
18—21, 21—9, 22—20). în semifinale 
Doboși, Ovanez s-au calificat în 
dauna lui Gheorghiu și Macovei cu 
3—1 
ghe, 
zan, 
țiul
cuplului Șerban Doboși, Aurel Ova
nez învingători cu 3—1 (15, —17, 
18, 14).

în cursul zilei de joi s-au dispu
tat primele tururi ale probelor de 
simplu. Dintre partidele susținute 
consemnăm cîteva rezultate — fe
minin : Gyongyoși — Sinteoan 3—0, 
Moldovan — Condicaru 3—1 ; mas
culin : Cauri — Popovici 3—1. Firă- 
nescu — Macovei 3—2, Giurgiucă —

(17, —18, 9, 17), iar T. Gheor- 
Bobocică în fața lui Sîngeor- 
Naftali cu 3—0 (17, 19, 10). Ti
de camipon național a revenit

DUBLURILOR ARĂDENE
Romanescu 3—2. Interesant de sub
liniat în ceea ce privește acest ultim 
meci, că juniorul buzoian Romanes
cu (15 ani) a avut în setul decisiv 
19—15, dar, speriindu-se singur de 
rezonanța unei asemenea victorii 
s-a „blocat" și a pierdut la 19—21 !

Vineri înainte de amiază se vor 
consuma fazele finale ale întreceri
lor probelor individuale, cînd vom 
cunoaște pe ultimii 
titlurilor 
campionii 
piu fete.

Unul dintre interlocutorii la an
cheta inițiată de ziarul _ nostru, an
trenorul bucureștean Silviu Dumi
trescu opina că „școlile sportive de 
elevi trebuie să aibă, în primul 
rînd, un rol de angrenare în acti
vitatea sportivă, de inițiere". Aceas
tă afirmație conține un sîmbure de 
adevăr, dar omite o verigă esențială 
din procesul complex de atragere a 
copiilor spre prima disciplină olim
pică, atletismul. Este vorba de școa
la generală care, după părerea 
noastră, trebuie să constituie primul 
prilej de atragere a elevilor spre 
sport. Aci. și nu in aită parte, folo
sind cu judiciozitate, și mai ales, în 
forme atractive orele de educație 
fizică, profesorii trebuie să-i învețe 
pe micii discipoli elementele esen
țiale ale alergării, săriturii și arun
cării. Cărui scop, dacă nu acestuia 
— știut fiind faptul că atletismul 
constituie baza pregătirii fizice ge
nerale — îi servește introducerea 
în programa școlară a exercițiilor 
atletice, finalizată chiar din cele 
mai mici clase cu norme și probe 
de control ?

Această sarcină de prim ordin a 
profesorilor de educație fizică din 
școlile generale rămîne, insă, în 
realitate departe de rolul care i-a 
fost conferit. De altfel, acest fapt 
a reieșit și din cuvîntul unora din
tre antrenorii și profesorii prezenți 
la conferința de la Snagov a ca
drelor tehnice.

Dar ce legătură — ne-ar putea 
întreba unii — există intre această 
„neîndeplinire de sarcină" și cei 26 
de tineri performeri, producția din 
acest an a Școlii sportive de atle
tism ? O legătură firească și indis
pensabilă, pentru că marea masă 
de elevi (și nu unul sau altul din
tre viitorii performeri) trebuie să se 
inițieze în atletism în școala gene
rală. Ba, mai mult, după părerea 
noastră, aici trebuie să se desfășoa
re și prima selecție a celor cu apti
tudini pentru atletism, intrucît pro
fesorul respectiv este cel care, cu 
ochiul său format, observă elevii 
săptămînă de săptămînă. în orele 
de clasă și activități sportive. în
deplinirea acestor obligații de către 
profesorii de educație fizică din 
școlile generale ar facilita munca 
școlilor sportive specializate atît în 
selecția propriu zisă, cît și în asigu
rarea nivelului de pregătire fizică 
generală cu care elevul face primii 
pași spre performanță. Cu o ase
menea bază, reală și bogată, de se
lecție, profesorii din școlile sporti
ve nu vor mai fi nevoiți să-și com
pleteze grupele cu elemente fără 
perspectivă. Inițiativa inspectoratu
lui județean Argeș — la care s-a 
referit în dezbaterea găzduită de 
ziarul nostru prof. Gabriel Bădes- 
cu, directorul Liceului Central Ex
perimental de Atletism din Cîmpu
lung Muscel — prin care se dedi
că un cerc pedagogic al profeso
rilor de educație fizică din județ 
testării celor mai talentați dintre 
elevii acestora (și care constituie, 
totodată, etalonul și rodul muncii 
dascălilor) n-ar trebui să rămînă un 
exemplu singular. în asemenea con
diții, actuala cifră de 10 000 de șco
lari angrenați în atletismul de per
formanță — citată ca insuficientă în 
intervențiile prof. Vladimir Simio- 
nescu, inspector general în direcția

educației fizice din M.E.I. și antre
norului federal Nicolae Mărășescu 
— ar putea fi dublată sau triplată. 
Dintr-o asemenea arie extinsă, re
țeaua școlilor cu profil atletic — din 
care forma organizatorică promova
tă prin liceul de la Cîmpulung 
Muscel, ni se pare cea mai adecva
tă — ar putea selecta cele mai pro
mițătoare talente, menite să asigure, 
prîntr-o pregătire științifică, repre
zentarea României în atletismul 
mondial.

Pornind de la premisa că baza de 
masă a sportului de performanță se 
rezolvă în primele etape de pre-

Concluzii la
amplitudinea și eficiența rezervorului
de performeri ai atletismului nostru

gătire a copiilor prin școlile spor
tive și liceele cu program de edu
cație fizică, performanța apare ca 
un corolar firesc al eforturilor, con
jugate în timp, ale profesorilor și 
celor mai talentați dintre elevi. Dar, 
așa cum pe bună dreptate sublinia 
prof. Eveline Ghimpu, directoarea 
Scolii Sportive de Atletism, „este 
necesar să avem în vedere timpul 
material afectat pregătirii intelec
tuale, pregătirii fizice, odihnei, re
cuperării, pentru ca tineretul să dea 
randamentul scontat la maturizare". 
Cu alte cuvinte, se sublinia exigen
ța care trebuie să guverneze acest 
proces formativ al adolescentului 
care, nu de puține ori, intră la ace
eași vîrstă în viață și în perfor
manță. Element de cumpănă matu
ră în această perioadă, adeseori os
cilantă pentru candidatul la perfor
manță, îl constituie profesorul sau 
antrenorul. Iată de ce subscriem la 
opiniile exprimate în cadrul dez
baterii, care au pus pe prim planul 
activității acestora calitatea mun
ci. Prin această prismă, credem că

în normarea activității cadrelor di
dactice din școlile cu profil trebuie 
să primeze numărul la grupele de 
începători și performanța la cele 
formate din vîrfurile școlii. Pasiu
nea pentru meseria aleasă, conștiin
ciozitatea muncii educatorului, con
diționează eficiența orelor de antre
nament. Procesul de acumulare tre
buie urmărit și dirijat în permanen
ță la tînărul atlet, nelăsind ca per
formanța în perioada junioratului 
să fie în principal expresia talen
tului și a brumei de pregătire. Ast
fel se poate evita acea barieră in
surmontabilă, relevată de interlocu
torii noștri, intre juniorat și senio- 
rat, cind talentul clachează în fața 
exigențelor sporite.

Referindu-se la numărul relativ 
mic de atleți transferați în acest an 
de la S.S.A. — și nu numai de la 
S.S.A. — la mari cluburi, s-a emis 
și opinia unei colaborări între „pro
ducător și beneficiar" chiar pe par
cursul creșterii viitorilor atleți. Nu 
ni se pare lipsită de interes propu
nerea ca unele cluburi mari să a- 
jute efectiv — în special prin baza 
lor materială — unitățile școlare de 
profil, antrenorii acestora avînd și 
posibilitatea să-i observe îndeaproa
pe la lucru pe viitorii purtători ai 
culorilor cluburilor respective, gîn- 
dind chiar Ia pregătirea lor in per- 
speciivă. Formarea tînărului atlet * 
va constitui, deci, un proces neîn
trerupt, acesta nemaitrebuind să
suporte impedimentul readaptării, 
care, nu de puține ori, duce ia 
eșec.

De fapt, răspunsurile pe care 
le-am primit în cadrul dezbaterii 
noastre, și mai ales cele care au 
oferit soluții la întrebările ridicate 
de ziar, au arătat cît de multe as
pecte implică tema pusă în discu
ție. Iată de ce nici părerile pe care 
am încercat să le investim aci cu 
caracter de concluzii nu pot epuiza 
problemele legate de amplitudinea 
și eficiența rezervorului de perfor
meri ai atletismului nostru.

Paul SLAVESCU 
Vladimir MORARII

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI INVATAMINTULUI

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE
FIZICA SI SPORT DIN BUCUREȘTI

ANUNȚĂ

decernate 
la simplu

deținători ai 
în acest an, 

băieți și sim-

S. PAUL

★
Campionatul de calificare pentru 

echipele de juniori se va disputa la 
Hunedoara între 4 și 6 ianuarie, 
același oraș găzduind, apoi, între 
8 și 10 ianuarie turul campionatului 
pe echipe juniori.

DE LA I.E.F.S
Conducerea, cadrele didactice și 

studenții Institutului de educație 
fizică și sport aduc vii mulțumiri 
instituțiilor și organizațiilor, pro
moțiilor de absolvenți și tuturor 
iubitorilor de sport din țara noas
tră care ou sprijinit și onorat săr
bătorirea Semicentenarului institu
tului prin participare la festivități 
și prin numeroasele scrisori, tele
grame de salut și alte însemne 
omagiale.

scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
— Conferențiar la catedra de gimnastică, disciplina gimnastică 

modernă, poziția 17 :
— Conferențiar la catedra de jocuri sportive, disciplina volei, po

ziția 23 ;
— Șef lucrări Ia catedra de științe pedagogice, disciplina Teoria 

educației fizice sportive și metodica educației fizice școlare, poziția 3 :
— Șef lucrări la catedra de gimnastică, disciplina gimnastică de 

bază, poziția 8 ;
— Asistent la catedra de științe biologice, disciplina Cultură fizică 

medicală, poziția 16 ;
— Asistent la catedra de științe biologice, disciplina Control șl 

asistență medicală, poziția 18 ;
— Asistent la catedra de sporturi de iarnă și aplicative, disciplina 

schi-turism, poziția 6,
Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institutului de 

educație fizică și sport din București, str. Maior Ene nr. 12, în termen 
de 30 zile (pentru posturile de conferențiar și șef lucrări) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui anunț -n 
Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, partea a lli-a cererea 
de înscriere la concurs la care vor anexa actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica SociaHstă Ro
mânia, publicată în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, 
partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează intr-o instituție de învățămint superior sint 
obligați să comunice, in scris, rectorului acesteia înscrierea ia concurs

Concursul se va ține la sediul Institutului de educație fizică si 
Sport din București in termen de 2 luni (pentru posturile de confe
rențiar și șef lucrări) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la 
expirarea termenului de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12—14 la 
secretariatul Institutului, telefon 31.44.40.
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HAI SA FIM BASCHETBALIȘTI!
„Ste- 
bas- 

iatc-ne 
De ce n-am fi 2 Baschetul 

și o lună de meciuri mi-

CONFERINȚA DE LA ISTANBUL A STABILIT 
RELUAREA „CUPEI BALCANICE" PENTRU REPREZENTATIVELE A!

® în anul viitor, primele meciuri ! ® A fost perfectată o intilnire 
anul 1973, mai multe jocuri ale

amicală România — Turcia • In 
selecționatelor Diviziei B din România, Iugoslavia ți Bulgaria

în zilele de 16 și 17 decembrie, a 
avut loc la Istanbul Conferința bal
canică a federațiilor de fotbal, din 
această, zonă, care a pus în discuție 
o serie de probleme privind organi
zarea „Cupei balcanice".

La consfătuire au luat parte per
sonalități de seamă ale federațiilor 
de specialitate. Astfel, trei țări au 
fost reprezentate de președinții fe
derațiilor de fotbal. Este vorba de 
Luca Bajici (Iugoslavia), Nikola 
Modov (Bulgaria) și de Hasan Palat 
(Turcia). Din partea Greciei a fost 
prezent Antonis Kuvaris — secreta
rul general al federației elene. Ca 
oaspete de onoare a fost invitat șl 
Mihail Andreevici (Iugoslavia), 
membru în Comitetul executiv al 
F.I.F.A. Reprezentantul Albaniei a 
absentat.

Federația de specialitate din 
țara noastră a fost reprezentată de

Ion Alex-andrescu — secretar gene
ral al F.R.F. și de Mircea Sâmă- 
reanu — membru al biroului fe
deral.

Odată reîntorși. cei doi reprezen
tanți ne-au pus la curent 
discutate.

— Ce probleme au fost 
discuție ?

— La primul punct, pe

cu ceia

hut* ia

ardine* 
de zi, s-a hotărit reluarea „Cupe, 
balcanice", la nivelul echipelor na
ționale. E bine să reținem că a- 
ceastă competiție n-a mai avut ioc 
de multă vreme. „Cupa balcanică* 
va începe în anul 1973 și se va în
cheia în anul 1975. Echipele — prin 
tragere la sorț* — au foat împărțite 
în două serii, iar jocurile se vor 
disputa după sistemul turneu (tur 
— retur). Țar* noastră face pane 
din grupa I, imprecisă cu Grecia.

România—Iugoslavia și la 23.VI — 
România—Grecia. Finala la 26.VI.

— Ați mai purtat și alte discuții î
— Am profitat de faptul că 

ne-am aflat împreună cu ce-Jalți 
reprezentanți ai federațiilor țârilor 
din Balcani. In final, am perfectat o 
serie de întîlniri amicale. De exem
plu, in prima parte a anului 1973 
va avea loc un joc între primele 
formații ale României și Turciei, la 
București. Țînînd seama de obiec
tivele reprezentativei de juniori din 
preliminariile U.E.PA, am perfec
tat un turneu de pregătire, de trei 
jocuri, în Turcia, în perioada 12 — 
19 februarie 1973. De asemenea, am 
riabu-t contacte permanente ei fe
derațiile, iar cele din Iugoslavia și 
Bulgaria «u acceptat ca plăcere ca 
in cursul anului 1973 să rasțir.ă 
mai multe intUnirl cu selecționate 
alcătuite din jucători de Divizia B, 
dm țara noastră.

Gh. NERTEA

3,

LANSEAZA
CONTRAATACUL!

® începe turneul din Grecia
• Capitala învinge Provincia 
cu 12-5! • „Tineretul" mizează

pe... Echipă

„Cadeții" tricolorilor pleacă astăzi 
în Grecia. La startul acestui tur
neu, intențiile secunzilor sînt mai 
mult decît vizibile. Ei încearcă să 
puncteze în aceste ultime zile ale 
'anului, în „duelul generațiilor". 
Vestea insuccesului de la Tel Aviv 
mobilizează parcă și mai mult re
sursele tinerilor în acest ultim rund 
fotbalistic al anului.

Ieri, la „23 August", Iotul de ti
neret și-<a încheiat pregătirile. în 
mijlocul „eadeților" s-a aflat și Ilie 
Oană, un antrenor care cunoaște 
bine realitățile fotbalului grec. „Ca
deții" au fost foarte atenți. Li s-a 
vorbit despre vigoarea specială a 
fotbaliștilor greci, despre calitățile 
de forță și reacție care compensea
ză o oarecare mediocritate tehnică, 
în sfîrșit, antrenorul Ilie Oană a 
explicat rostul apărărilor excesiv 
aglomerate în cadrul echipelor gre
cești. (Aglomerarea este singura so
luție pentru temperarea zelului 
mult prea individualist al apărăto
rilor).

Lotul de tineret este animat de 
< mari ambiții. Jucătorii par deciși 

să învingă în primul rînd handi
capul terenurilor dure, lipsite de 
mătasea gazonului.

La startul acestui turneu, repor
terul a organizat un scurt sondaj, 
pentru alcătuirea unei hărți a tine
retului nostru fotbalistic. Iată, în 
tabelul alăturat, rezultatele acestui 
sondaj.

Cercetînd acest tablou, constatăm 
că tineretul Capitalei este foarte 
puternic reprezentat. Din cei 17 
component! ai lotului, 12 sînt bucn- 
reșteni. Cu numai cinci jucători, 
provincia este foarte slab reprezen
tată, ceea ce trebuie să dea

S-ar putea, intr adevăr, cum zicea antrenorul
" de curînd, în studio, să fim un popor de 

chetbaliști. A fost de ajuns o melodie șî 
cintînd și fredonind.. 
e un sport superb, vine 
nunate cu tot ce are mai bun Europa, eu sînt gata 
să mă proclam cetățean al unei 
chetbaliști. ~ 
simpatici, 
verbialâ 
sintem.

Sintem 
putea fi oricinp popor de 
de paroșutiști, a'e popicari, 
meri, de handbaliști in 7 
astea privind cu ochiul liber și cu 
mintea înaripată rezultatele ultimilor 
ani.
11 
de 
nu e grav. Sintem prea simpatici ca 
să

Dar înainte de orișice 
Cred că numai 

ne împiedică să

otit de simpatici

modestia 
vedem cit

națiuni de bas- 
- noi sintem 
noastră pre- 
de simpatici

incit am 
boberi. 

de scri- 
— toate

Firește, există citeva sporuri in 
unde sintem mai degrabă popor 
spectatori și de comentatori, dai

d ‘t 
i

„Contemporanul" cunosc trei critici literari, teatrali 
și ds film care sfidează orice concurență în proble
mele legate de evoluția apărării în linie sau om la 

Ca să nu mai spun că am în Cismigiu vreo 
" între 40 și 50 de ani care știu 
sti despre criza lui Manchester Uni- 
pot rezolva dor o pot comenta, ceea 
punct de

om.
cinci-șase „minji 
tot ce se poate 
ted pe care n-o 
ce cred că din 
important.

Acestea 
pune atîta

precizate

vedere filozofic e mult mai

Emerich Jenei, antrenorul fecund al „eadeților* ți patru ați in... devenire: Moldovan, Tănăsescu, Aelenei și 
Muliescu Foto: D. NEAGU

Proveniența Antrenor Proveniența Antrenor
Iordache C.S.M.S. Iași M. Bîrsan Beldeanu Progresul Buc. Drăgușin
Ștefan „U" Cluj Teașcă Bolloni Tîrnâveni-Tg Mureș Bone
Tănăsescu Flacăra roșie Buc. Oaidâ Troi U.R.E.M.O.A.S. Buc. Marin Ivan
Ciugarin Steaua Apolzan Moldovan Dinamo Buc. Tr. Ionescu
Grigoraș Rapid Matei Dumitru Petreanu Palatul Pion. Buc. Matei DumitruCristache
Sameș

23 August Buc.
2.3 August Buc.

Stănilă 
Stănilă Mulțescu Steaua Buc. Voinescu

Anghelihi Steagul roșu Hidișan — Roznai Baia Mare Galiș
Dumitriu IV Progresul Buc. P. Moldovean u Aelenei 23 August Buc. Fabian

gîndit. Se remarcă, de asemenea, 
eficacitatea lucrului în cadrul cen
trului de antrenament 23 August. 
Surprinde plăcut prezența a doi an
trenori oarecum anonimi (Stănilă și 
Matei Dumitru), cu patru jucători : 
Grigoraș, Petreanu, Sameș și Crista
che. Surprinde, mai puțin plăcut, 
absența totală a unor jucători tineri 
de prin părțile Timișoarei și Ara
dului. Provincia este reprezentată 
prin cinci jucători pe traseul geo
grafic Brașov — Baia Mare. Atît, 
și nimic mai mult.

★
Lotul de tineret ia un adevărat 

start în aceste ultime zile ale anu
lui. Componenții săi Iși dau seama 
de rolul important al comportării 
Echipei, după eforturile de afirmare 
individuală. Acest Iot de tineret 
are, bineînțeles, cîteva nume de 
luat în considerație, dar maturita
tea lui deosebită provine din faptul 
că toți jucătorii iși dau seama că 
pot fi propulsați (mai ales în con
dițiile acestui final de sezon) prin 
rezultatele echipei. Ei sînt convinși 
că adversarii pe care urmează să-i

întîlnească în Grecia reprezintă mai 
puțin decît nodul gordian al carie
rei Iar, dar mai știu că succesul 
eventual al acestui turneu poate să 
modifice mult optica specialiștilor 
în favoarea tinereții.

Va ști, oare, Troi să se impună 
prin vigoare, într-un moment în 
care atacul „naționalei" joacă au 
ralenti ?

Va ști, oare, 
teze momentul 
deplasării 
mijloc ?

LOTUL
• Ieri

Iui

Grigoraș să exploa- 
atit de favorabil al 
Dinu în linia de

Va ști, oare, Beldeanu să justifi
ce marile speranțe puse în ei ?

Va ști, oare, Iordache (sau Ște
fan) să valorifice neobișnuitul mo
ment de respiro pe care și l-au per
mis Răducanu, Adamache și Stan ?

Va ști, oare, Aelenei să răspundă 
tuturor celor care susțin că virtuo
zitatea lui tehnică nu este suficien
tă pentru un mare

Multe din aceste 
căpăta un început 
turneul din Greci, 
turor, succes!

NAȚIONAL DE TINERET PLEACĂ AZI

jucător ?
întrebări pot 
de răspuns în 

Să le urăm, tu-

loan

IN
in ultimul meci dc vcriiicarc: 7-0 cu Flacăra

Ieri după-amiazâ, la complexul sportiv 
,.23, August- din Capitală, selecționata 
de tineret a țării noastre a susținut ul
timul meci de verificare înaintea plecă
rii In turneul pe care îl va efectua în 
Grecia. Pentru acest ultim test, antre
norii au aies ca loc de desfășurare tere
nul cu zgură, care oferă condiții apro
piate celui pe care se va disputa pri
mul meci din Grecia. în compania divi
zionarei C Flacăra roșie, elevii lui Cor
nel Drăgușin au manifestat multă poftă 
de joc și, fapt îmbucurător, o bună efi
cacitate.

Selecționata de tineret a cîștigat par
tida cu scorul de 7—0 (3—0). prin go
lurile marcate de Roznai (3), Aelenei (2),

ANTRENORUL PETRE DRAGOMIR

LA DIVIZIA C
TAREȘl CUFORȚA!

DAR PREA MULȚI
PLAFONAȚI..

în patru ani de antrenorat, Petre Dra- 
gomir — ani de-a rindul half laborios, 
ambițios — a reușit două promovări. 
Una obscură, de la municipiul Ploiești 
în campionatul județean, a doua, mai 
spectaculoasă, în divizia B, la cîrma 
Gloriei Buzău. Patru ani, patru eșaloane 
ate soccerului românesc...

— Se pare, așadar, Petre Dragomir, câ, 
în calitate de actor principal pe scenele 
fotbalului, sînteți un bun cunoscător ai 
„culiselor" lor. Ce ne poate spune antre
norul unei echipe (bine cotată) din B 
despre ceea ce a lăsat în urmă cu oca
zia promovării ?

— ...Că a..................................................
pe cu care 
priu, și la 
plicații. In 
este cel al . __ ______
decum, însă, prin „forță", principiul 
pregătirii fizice (cît de mult aș fi dorit 
să fie invers !). Acesta — nu există... 
Cînd asiști la evoluția unei formații din 
al treilea eșalon, ai impresia că cei ce 
se ocupă de instruirea jucătorilor nu 
știu, n-au auzit despre acest capitol. 
Uneori execuțiile tehnice ale unui ju
cător din c te îneîntâ, dacă nu cumva 
te uluiesc. Dar dacă-1 pui să le facă 
In regim de viteză, cînd i se cere rezis
tență (fie-mi iertată expresia, dar e cea 
mai sugestivă)... moare pe drum. Nici 
tactica de joc nu se află acolo unde ar

CHIRILA

GRECIA
roșie

Troi și Petreanu. Antrenorul Drăgușin 
s-a declarat mulțumit de evoluția tutu
ror jucătorilor, îndeosebi de cea a lui 
Tănăsescu, Sameș. BttlSni. Dumitrîu IV, 
Beldeanu, Troi și Roznai. Dar iată for
mația aliniată ieri: Iordache (Ștefan) — 
Tănăsescu, Ciugarin (Grigoraș), Sameș, 
Angheiini (Cristache) — Mulțescu (Mol
dovan), Boloni (Dumitriu IV), Beldeanu 
— Troi, Roznai (Aelenei), Aelenei (Pe
treanu). Au fost rulați toți componenții 
lotului, iar înlocuirilie s-au efectuat du
pă pauză.

Azi. lotul de tineret pleacă In Grecia, 
iar duminică, In orașul Lamia, va susține 
primul joc.

ne lăsăm biruiți de mici adver
sități ale socrtei. Ieri dimineață, de 
pildă, m-a luat un rit negru — ce 
bine om nimerit-o cu Adamache I 
L-om csexot irs clasamentul meu, 
intre Dinu și Boc. Am avut eu ra
țiunile mele. Credeți-mă, am suportat 
cu acecsta ocazie dar nu trece nici 
Adomoche face o greșeală ccpitală la Tel Aviv, 
urmat și de Stan, de care ziceam că ar fi altă bază 
bună. Ce ne mai lâmine decit — ca la Guadalajara 
— reîntoarcerea in poartă o lui Răducanu, cel care 
ne-a pierdut meciul cu ungurii căci dacă atunci 
era in poartă Adcmoche etc, etc, etc....

Cnd vc spun câ mai presus de orice sintem sim
patici. nu exagerez. Dovadă că n-am să mor pen
tru chestia cu Adamache, vei merge liniștit pe 
stradă, voi saluta poștașul, coșarul, măcelarul ți 
alte ființe cpărute in calea mea, conștient de fap
tul câ ți eu și tovarășii mei ne pricepem ia fotbal 
cit olcndezii si luxemburghezii la un loc — fac 
ccecsto comparație fiindcă sintem la era clasamen
telor mondiale, naționale și locale. Si mai fac a- 
c ea stă comparație deoarece nu cred că intr-un cla- 
sement mondial ol forței de a comenta și a discuta 
despre fotbal (elasement împărțit în două categorii : 
in cunoștință de cauză și in neeunoștir.ță de cau
ză) noi om veni pe unul din primele trei locuri, ca 
să fiu modest și cuviincios. Aș aduce aici ,.o na
țională* de competenți, șuetari și pronosportiști că 
nici tifosii italieni nu ne-ar face față I Numai la

suficiente ironii 
o săptămină și

— nu văd de ce se de- 
smulge lui Năstase și alto’ 
un răspuns foarte clar la 

te- 
azi ? Năstase sau 

cre- 
mare importanță dacă 

într-un 
cu atîtea 
ca teni- 

de 
„Sportul",

fiind 
energie în a-i 

specialiști 
s întrebarea : care-i cel mai bun
k nismen al lumii,
& Smith ? întreb în mare șoaptă : 
® deți că are
i» ești primul sau al doilea

*■ sport atît de farmaceutic,
■ imponderabile și enigme 

nisul ? Eu sînt foarte mulțumit 
răspunsul lui Năstase în 
la coborîrea din tren, după cum sînt 
îneîntat de faptul că omul nostru 
știe că reverul lui Smith e ceva mai 
slab. în rest, treaba clasamentelor...

CORESPONDENȚĂ: C-tin Neagu 
— Drumul Taberei 25, București : Am 

înțeles indignarea cu care mi-ați scris, V-am apre
ciat reținerea și calitatea ironiei la adresa mea și 
a inginerului Căpățînă pentru opiniile noastre în 
„cazul Gorman*. Rămîn la părerea că actul lui e 
justificabil din punct de vedere medical, individual 
și — mai ales — organizatoric. Dar lipsit de spor
tivitate și suspect din punct de vedere moral. Ca 
om care — citez — „știu ce înseamnă o durere de 
mijloc în plin meci’, ca om care ați jucat meciuri 
„sufocat de durere, dar le-am terminat".. poate că 
or trebui să fiți mai nuanțat cu o criză care ajunge 
șâ aibă meci-bol la un jucător ca Smith...

Ion Florea — str. Mașina de Piine 20. București 
Aș cita cu mare plăcere întreaga d-voastră scrisoare, 
nu văd de ce m-aș teme pentru mine. Sînt de acord 
cu tot ce scrieți — dar tot 
venit ideea că eu, în acel 
pe Angelo Niculescu ? Dacă 
mine, acolo, omul ar avea 
intr-adevăr, angelică viață...

ii

?■

nu înțeleg cum de v-a 
articol, il făceam praf 
toți l-ar „distruge" ca 
parte de o lungă și.

BELPHEGOR

MARGINALII LA MECIUL DE LA TEL AVIV

PARTIDEI ȘI-A PUS AMPRENTA
PE EVOLUȚIA SELECȚIONATEI

TEL AVIV, 21 (prin telefon). Au 
trecut mai bine de 12 ore de cind 
s-a încheiat partida amicală de fot
bal dintre selecționatele cluburilor di
vizionare din Israel și România. Timp 
suficient, deci, pentru a privi, mai la 
rece acest rezultat cu totul surprin
zător. După cum se știe, scorul întîl- 
nirii a fost nefavorabil jucătorilor ro
mâni, care au pierdut cu 2—1 (1—0).

în numărul de ieri al ziarului nos
tru nu am putut relata amănunte de
oarece convorbirea s-a efectuat Ia o 
oră foarte tlrzie ca urmare a unui 
deranjament pe circuitul telefonic. 
Vom Încerca acum să facem succinte 
aprecieri asupra acestei întîlniri, care, 
trebuie s-o spunem de la început, nu 
era de pierdut, avind în vedere su
perioritatea valorică a selecționatei 
noastre, ca și faptul că mai bine de 
60 de minute, fotbaliștii români au 
avut inițiativa și au realizat destule 
faze bune, mai ales, în repriza se
cundă, cind raportul șuturilor pe spa
țiul porții a fost favorabil jucătorilor 
noștri (12—2). Fotbaliștii români au 
avut mai multe acțiuni periculoase 
decît adversarii lor. De două ori, 
fundașii echipei gazdă au evitat golul 
în extremis, degajînd de pe linia por
ții.

Și totuși, scorul final este de 2—1 
pentru partenerii de întrecere. în 
mod firesc, se pune întrebarea, de ce 
a fost pierdut un joc pe care, normal, 
ar fi trebuit să-1 ciștigăm ?

Mai întîl, din cauza unei maniere <» 
inadmisibile de a aborda această par
tidă. Fotbaliștii noștri n-au luat jo
cul în serios, considerindu-se în va
canță. subapreciindti-și adversarii, ui- 
tind ceea ce era de neuitat, și anu
me, că era un meci în care se punea 
în joc, mai înainte de toate, presti
giul internațional al fotbalului nostru, 
motiv pentru care, de altfel, selecțio
nata română divizionară a fost invi
tată aici. Câ a plouat In timpul parti
dei de pe stadionul Bloomfield, sau 
că în Israel campionatul este In pli
nă desfășurare, acestea nu pot con-

LA B - MAI BINE

stitui scuze serioase. Adevărul c că 
jucătorii nu și-au dat interesul, că 
în noua formulă de echipă, de sistem 
de joc, mai bine zis (4—3—3), se ma
nifestă încă deprinderi vechi în modul 
de a acționa al celor mai mulți din
tre jucători.

Apoi, golurile primite se datorea
ză unor nepermise greșeli individua
le, copilărești, am spune, mai ales 
cea a portarului Stan. Tn min. 38, la 
un șut din afara careului, Adamache 
a crezut (!) că mingea va trece pe 
lingă poartă și n-a plonjat, dar ba
lonul a lovit bara din stingă, a re
venit în teren și Onana, nemarcat de 
nimeni, a reluat în plasă. Al doilea 
gol avea să fie primit de Stan, care 
l-a înlocuit pe Adamache. în min. 72, 
la scorul de 1—1, același Onana a 
reluat balonul spre poartă, cu ceafa. 
O fază banală, dar cu urmări grave. 
Pentru un moment, mingea s-a oprit 
pe brațul lui Stan, de unde, surprin
zător, s-a rostogolit în poartă. în 
min. 50, fotbaliștii noștri reușiseră 
să egaleze, la capătul unei acțiuni co
lective frumoase. A fost o combinație 
Lucescu — Dembrovschi — Dinu, care 
a trimis mingea cu capul in bară 
M. Sandu a urmărit Și a reluat în 
gol. In min. (56, Dembrovschi putea 
aduce echipa noastră în avantaj, dar 
deși se afla doar cu portarul în față, 
a șutat în acesta. Au urmat alte gre
șeli, care au culminat cu gafa lui 
Stan, cea soldată cu golul înfrîngerii. 
De menționat că in min. 20, Dumitru 
s-a accidentat și a părăsit terenul, iar 
după pauză, antrenorul Angelo Nicu- 
1-escu a făcut unele modificări pentru 
a rula și alți jucători. Dintre toți cei 
utilizați, Dinu a jucat cel mai bine, 
urmat de Boc, Dembrovschi și Nun. 
weiller, dar și aceștia au manifestat 
scăderi pe parcursul meciului.

Selecționata cluburilor divizionare 
din România : Adamache (min. 46: 
Stan) — Sătmăreanu, Boc, Antonescu, 
Velea — Dumitru (min. 20 Dembrov- 
schi), Dinu, Nunweiller — Lucescu, 
Dobrin (min. 46 : Hajnal), Dumitrache 
(min. 46 : M. Sandu).

Selecționata cluburilor divizionare 
din Israel: Visoker — Ghindin, Ro
sen, Primo, Burba — Dati, Schum — 
Faghenbaum, Scharabani, Onana, 
Talb (min. 55 : Blum).

și... concluziile
Să ne închipuim că 

competiție a fotbalului nostru, cam
pionatul republican, s-ar fi desfă
șurat în acest an calendaristic, după 
formula primăvară-toamnă, 
cum a mai fost, cîndva 
urmă.

în acest caz, alcătuind clasam©!! 
tul pe baza cumulului 
din returul ediției 1971—1972 
cele din turul 
eșalonarea celor 
în toate cele 30 
în 1972 ar arăta
1. F. C. Argeș
2. C.F.R. Cluj

Steaua 
Dinamo 
„U“ Craiova 
A.S.A.
„U“ Cluj 
Petrolul

9. Steagul roșu
10. Jiul
11. Sport C.
12. Rapid
13. U.T.A.
14. Farul

principala

așa
cu ani în

de puncte 
cu 

ediției 1972—1973, 
14 echipe prezente 
de etape 
astfel:

disputate

Stelian TRANDAFIRESCU

INSTRUIREA
Federația- română de fotbal va 

organiza, în această perioadă ds va
canță, ședințe tehnice de instruire 
a arbitrilor din loturile divizionare 
A, B și C. Cu acest prilej vor fi 
analizate arbitrajele din turul cam
pionatului 1972—73 și se vor face 
recomandări cu privire la uniformi
zarea interpretării regulamentului

scăpat de niște (unele) echi- 
trebuia să te bați, și la pro- 
figurat ! Trebuie, însă, ex- 

dlvizia C, principiul suprem 
forței. Să nu înțelegeți nici- 

prin „forță",

O fază din meciul de baraj Gloria Buzău 
care Dragomir ți.,. Buzăul au promovat 
trebui. In arsenalul acestor formații. 
Prea mulți jucători confundă, de pllcl.-l, 
concepția sau ideea de joc cu așezarea 
în teren. Așa că soarta multor intUnirl 
este decisă de forma din ziua meciului, 
de dispoziția momentană de joc...

—• Afirmați niște lucruri care invita 
nu numai ia meditație, ci și la măsuri 
operative. Ce credeți că ar trebui făcut 
pentru ca divizia C să joace rolul care 
i se cere 7

— Depinde ce vrea federația de fotbal 
de la ea. Ca să fie cu adevărat un re
zervor de elemente pentru primele dou"8 
divizii naționale, atunci se impune, in 
primul rînd, ca antrenorii să fie per
manent verificați, examinați șl contro
lați (inopinat chiar) de către specialiști 
ai Federației. în plus, el trebuie cointe
resați dar — subliniez — să nu se uite 
că acest cuvînt înseamnă eforturi bila
terale, că tuturor condițiilor create tre
buie să li se răspundă prin 
practice pe măsură. De pildă, 
tatea sau frecvența promovării 
lor. E doar un caz.

—■ Ne-ar interesa șl părerea 
antrenor dc divizia C despre 
secund al fotbalului nostru...

rezultate 
regula ri- 
jucătorl-
fostulul 

eșalonul

------ i — Flacăra Moreni (1—0), în 
din C In B.Foto t T. MACARSCHI

—■ în general, nivelul Iui este apropiat 
de eel la care avem pretenția. Pe scurt, 
există preocupări tehnice mult sporite, 
care se grefează pe un fizic mai bine 
dezvoltat, ajungîndu-se astfel la un con
sum redus de energie. Se acordă impor
tanță unor probleme de ordin tactic 
(circulația balonului, atacuri în doi șl 
trei oameni, marcaj șl dublaj în apărare, 
organizarea jocului). Intr-un cuvînt, în 
B am asistat, uneori, la meciuri In care 
s-a practicat un fotbal total, spectacular 
și funcțional. Unele echipe au trecut 
prin A, altele au zeci de ani de exis
tență In B (Metalul București), șl toate 
au multă experiență și acumulări care 
le ridică valoarea intrinsecă. N-aș spune 
că eșalonul secund nu are și cusururi. 
Unul, doar aparent mai puțin Impor
tant, este că, nu de puține ori, el consti
tuie un bun refugiu, fie pentru foștii 
jucători de Divizia A la apusul carierei, 
fie pentru alții, plafonați, tociți fizic, 
tehnic, sufletește. Locuri ocupata doar 
prin nume a căror strălucire s-a cam 
șters...

Radu TIMOFTE

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bacău

30
30
30
30
30
30
30
30
30

15
13
11
12
13
13
11
10■

9 46-30 36
9 32-26

45- 27
46- 32
47- 34
41-41
30- 39
29-29
34-21
34- 41
31- 42
35- 30
35-32
23-34

10 
10
9 

13 
11
10
12 
13
13
12
11
12

35
34
34
34
32
32
31
30
30
30
29
29
27

Și-acum cîteva scurte

pe 
de

reflecția, 
pe marginea acestui puțin obișnuit 
clasament. Mai întîi, remarcăm fap
tul că F.C. Argeș, campioana „en 
titre**, rămîne — grație marilor a- 
cumulări din primăvară — tot 
primul loc, dar cu un număr
puncte mult redus (36), față de a- 
cela cu care a cîș-tigat, în vară, 
campionatul (41). în al doilea rînd, 
reține atenția prezența pe locul doi 
a C.F.R.-ului Cluj, marea revelație 
a anului 1972, lansată într-un irezis
tibil marș al afirmării colective. O 
a treia remarcă este aceea a unui 
pronunțat echilibru competițional, 
mai evident în partea superioară a 
clasamentului, acolo unde Steaua, 
Dinamo și Universitatea Craiova 
ocupă poziții fruntașe datorită bu
nelor lor prestații din această toam
nă. Surprinzător de modeste locuri
le ocupate de Sport Club, Rapid și 
U.T.A., aflate la limita procentaju
lui de 50 la sută din totalul puncta
jului posibil. Și, în sfîrșit, o mare 
„constantă", Farul care se menține 
și în această formă de exprimare a 
comportării pe plan competițional, 
la granița dintre Divizia A și B.

Amintind de această graniță va 
trebui, însă, să recunoaștem că to
talul de 27 de puncte, înscris în 
dreptul celei de a I4-a clasate (Fa
rul) este oricum superior aceluia 
cu care s-au salvat în vară Petro
lul și C.F.R. Cluj (25). Ceea ce con
firmă concentrarea mai mare, în 
acest an, a echipelor pe o distanță 
mai redusă de puncte și deci o ten
dință de nivelare valorică a aces
tora. Dar o nivelare de sus în jos, 
către mediocritate, așa cum s-a mai 
afirmat și în alte împrejurări.

Mihai IONESCU

ARBITRILOR
de joc și vor fi aduse la cunoștin
ța cavalerilor fluierului ultimele 
precizări ale F.I.F.A.

De asemenea, în cadrul acestor 
ședințe, se vor prelucra dispozițiile 
despre sancționarea cu avertisment 
a jucătorilor pentru abateri disci
plinare în timpul unui meci

LOTO - PRONOSPORT
în curînd vor fi puse în vînzare, 

în întreaga țară, bilețele LOTERIEI 
ÎN OBIECTE, o nouă și atractivă 
posibilitate de cîștîg oferită partici- 
panților la sistemele Loto — Prono
sport.

Biletele vor putea fi procurate 
prin unitățile Administrației de Stat 
Loto — Pronosport, ale Comerțului 
de Stat și ale Cooperației de Con
sum.

Prin această loterie, Administra
ția de Stat Loto — Pronosport ofe
ră participanților posibilitatea de a 
obține în număr NELIMITAT, cîști
guri a căror valoare va fi între 100 
lei și 70.000 lei.

La această tragere — pentru pri
ma dată — participanții care ies 
cîștigători vor putea să-și aleagă 
după lista afișată în toate unități
le de vînzare ale Comerțului de 
Stat, ale Cooperației de Consum

precum și în unitățile proprii Loto 
— Pronosport, obiectele dorite, în 
cadrul sumei cîștigate.

• De ieri s-au pus în vînzare 
biletele pentru tragerea specială 
Loto a Revelionului din 1 ianuarie 
1973, tragere tradițională care adu
ce participanților o listă bogată de 
obiecte : autoturisme DACIA 1300 
și MOSKVICI 408 cu caroserie 412, 
excursii în Republica Democrată 
Germană și excursii Ia PARIS, pre
cum și numeroase premii în bani 
de valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
cîștiguri vor fi efectuate 5 extrageri 
în 3 faze. în total vor fi extrase 36 
de numere. Rețineți I La această 
tragere puteți cîștiga și cu 2 nu
mere ! Procureți-vă din vreme bi
letele.

Rubrică redactată 
de LOTO — PRONOSPORT



BASCHETBALISTELE DE LA I.E.F.S.]
AU RĂMAS NEÎNVINSE IN DIVIZIA A1lîn etapa a VII-a a 
campionatului național 
de baschet feminin au 
fost înregistrate urmă
toarele rezultate :

I.E.F.S.
BUCUREȘTI 
(18—26). Timp 
repriză, tinerele 
taare de la Voința s-au 
impus în fața unei a- 
părări pasive. în urmă
toarele 20 de minute, 
însă, studentele au apli
cat sistemul defensiv 
om la om, foarte agre
siv, și ca urmare han
dicapul de opt puncte a 
început să scadă trep
tat. In min. 28, scorul 
devenise egal — 28—28 
— și de aici înainte
1, E.F.S. a condus pină 
Ia sfîrșit, dar nu fără a 
avea permanent emoții 
în general, întrecerea a 
fost dirz disputată, fie
care echipă luptînd din 
răsputeri pentru victo
rie, care a revenit, pină 
la urmă, formației su
perioare ca talie, pre
gătire fizică și număr 
de jucătoare valide. în 
plus, repetăm, presingul 
din repriza secundă a 
fost decisiv. Prin acest 
succes, I.E.F.S. a rămas 
neînvinsă. Au înscris 
Tita 18, Salcu 13, Giu- 
rea 7, Szabo 3, Pante a
2, Petrie 1 pentru 
I.E.F.S., respectiv T. 
Rădulescu 16, L. Radu
lescu 9, 
Ionaș 6, 
bine N.
(D. ST.).

RAPID
M \RE 73—52 (41—22). Așa 
e. a de așteptat, învingătoare 
ceasta partidă nu putea fi 
formația răpidistă, cu toate că săt- 
mărencele au avut un început bun, 
conducind în min. 8 cu 14—8. A- 
plicînd în permanență presingul 
(tactică ce s-a dovedit hotărîtoare) 
bucureștencele au obținut o victo
rie la scor. Au marcat : Suliman 
17, Racoviță 17, Tall 12, Basarabia
12, Nicolae 11, Bohm 4 pentru Ra
pid, respectiv Pop 20, Mihalic 19, 
Ftilop 9, Pataki 2, Benedek 2. Au 
condus bine N. Iliescu și P. Pasă
re.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 56-84 
(34—44). A fost o întrecere domi
nată în întregime de bucureșten- 
ce. Gazdele nu s-au ridicat în nici 
un moment la valoarea lor reală. 
Au înscris : Demetrescu 17, Szaba- 
dos 12, Savu 17, Capotă 5, Pruncu
3, Predescu 1, Amaftioaie 2, Ciocan
13, Boca 14 pentru învingătoare, 
respectiv Villanyi 19, Grosskopf 7, 
Goian 8, .Schnebli 17, Dobosi 2, Ne- 
delea 1, Moldovan 2. Au arbitrat 
satisfăcător I. Szabo și L. Kuglis. 
(P. ARCAN — coresp. județean).

UNIVERSITATEA CLUJ — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 51—50 
(28—19). Partidă de slab nivel teh
nic și. spectacular.. Studentele au 
condus permanent, uneori cu 8-10 
puncte, dar în final au fost egala
te : 48—48. în min. 39 Constructo- 
ruh conducea cu 50—49, dar cu șap
te secunde înainte de sfîrșit Floa
rea Anca a înscris coșul victoriei 
formației Universitatea. Au marcat: 
Anca 24, Neța 19, Pop 2, Călines- 
cu 2, Farcaș 2, Lazăr 2 pentru gaz-

VOINȚA
44-39 

de o 
jucă-

Fierlinger 5,
Andreescu 3. Au arbitrat 
Iliescu și Em. Niculescu.

SĂNĂTATEA

LA HOCHEI, ÎN AL DOILEA JOC
(Urmare clin pag 1)

forțat nota și — cu excepția a vreo 
zece minute din repriza a doua — au 
stăpînit gheața, reușind admirabile 
acțiuni colective sau individuale. Ei 
au zburdat pUr și simplu printre niște 
adversari greoi, timorați și resem
nați, obținînd victoria la 
identic cu acela realizat în 
lecționatei Bulgariei, care 
seara (la Sofia) a făcut un 
cu Dunărea Galați (!). Au ____
Vorlicek (3), Penicka (2), Havel, Doh- 
nal, Volek, Beranek și Kolousek, res
pectiv Bandași și Pană. A arbitrat 
bine cuplul român O. Barbu—M.
Presneanu.

»r
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Azi, la ora 18, în sala Dinamo, 

meciul Dinamo — Univ. Timișoara 
(m).

Scrcjero • Primele
• Noua promoție a
• Mana Alexandru 
Hasegawa — marii

Mariana Andreescu (nr. 5) nu a putut să o 
pe Angelica Tita să arunce la coș. 
meciul I.E.F S. — Voința București.

Foto : Dragoș NEAGU

• Aproape patru luni pină la CM. de la 
confruntări intemațcnale din actualul sezon 
tenisului de masă chinez se af.rmă puternic 
își reglează tirul iorrturiior • Bengtsson ți 

pină acum

IN TENISUL DE MASĂ
invmți ce

lA\DRU

împiedice 
Fază din

un scor 
fața se- 
miercuri 
joc egal 
marcat :

ul- 
Li 

Con- 
valoarea

sud) — în
locui 14 în

SATU 
cum 

în a- 
decît

Supanciri (vicecampioanâ 
in 
ai 

echipe (3 
itluri prin 
>te că. de 

prezentă în 
ă feminină 
team com-

sbruck. pri- 
putut tre- 

i. Cian Li. 
istreazâ că 
încă valen- 
e ei fiind 

>; la dublu, ac- 
ndru și ale lui 
u caracterizat 

ă si insuficientă sin- 
îs împotriva ad- 
itale, ele pierzînd 
laie (la Magos — 
r — Simon). Se 

e că este nevoie de mai multă 
ârire U Alexandru și dc un joc 
i calculat la Crișan.

Întrecerile băieților au arătat un 
lit echilibru valoric, fiecare 
t cele trei turnee aducind alți 
ători : Boras (Iugoslavia și Jo- 

Paris (Suedia și Jonyer), 
:k (R. P. Chineză și Ho 
Marii învinși de pină acum 

Uni suedezul Stellan Bengtsson (ac-

reprereatintele Europei,
Marin Alexandra, «aaghiarele Bea- 

K -hirL Jadith Mașos și so- 
Antonian au mar- 

*ă insă a 
convingă- 
ile Iione: 

și Svetlanei

SE AȘTEAPTĂ 0 ACERBĂ LUPTĂ
PENTRU SUPREMAȚIA

A

MONDIALA

I 11

de, respectiv Seifert 12, Ivanovici 
10, Gugu 8, Godeanu 6, Petreanu 2, 
Barabas 2, Gheorghe 6, Guranda 
4. Au arbitrat cu scăpări I. Krasz- 
nai și A. Caraman. (M. RADU — 
coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — CRIȘUL 
ORADEA 65—62 (29—26). Joc de 
slabă factură tehnică. A cîștigat 
formația care a luptat mai lucid 
în final. Au înscris Brassai 10, 
rin.cz 20, Novac 10, Opriciu 
Lucaci 8, Papp 4, M. Szabo 2, 
duț 2 pentru Voința, respectiv 
por 19, Czege 21, Horvath 10, 
iogh 6, Ghiță 4, Bodor 2. Au 
bitrat foarte bine G. Chiraleu și 
M. Aldea. (Sebastian ALBU — 
coresp.).

A ÎNCEPUT

L6-
9, 

To- 
To- 
Ba- 
ar-

ței (Pans 
ca sâ nu 
Alături de fr 
masă european 
sportivi din R.P. 
RJ’.D. Coreeană și 
Această participare atit d 
încă la început de sezon. îi 
este pe deplin explicabi 
cîteva luni, între 5 și 1 
1973, orașul Sarajevo din I 
via va găzdui cea de a 32-i 
a campionatelor mondiale. P 
mare, numeroase federații de s 
cialitate au dorit să-și verifice : 
țele încă de pe acum.

Și într-adevăr, cei care au asis 
tat la competiții sau au urmărit co 
mentariile tehneienilor și fișele cu 
rezultate, au putut reține câteva 
considerații.

Astfel, apelînd Ia statistică, vom 
menționa că din totalul de 21 ti
tluri internaționale puse in joc (i.i 
trei turnee), 10 au revenit sporti
vilor 
R. P.
tigate 
dintre 
perechii

asiatici (8 reprezentanților 
Chineze) celelalte fiind ciș- 
de .paletele" europene — 
care unul a fost atribuit 

Maria Alexandru

CUPA FEDERAȚIEI

O COMPETIȚIE CARE IȘI DOVEDEȘTE UTILITATEA

CUPA SPERANIE10R LA SCRIMA IM PLINA DESFĂȘURARE I

il 12 in
1), Cian 

3* etc.

și cea a 
țrins elemen- 
ar lipsite de 

iatur de făcut

DUNĂREA GALATI LA EGALITATE (1-1) 
CU NAȚIONALA DE HOCHEI A BULGARIEI

SOFIA 21 (Agerpres). — Pe patinoarul artificial din Sofia s-a dis
putat partida internațională de hochei pe gheață dintre echipa română 
Dunărea Galați și reprezentativa Bulgariei. întîlnirea s-a terminat la ega
litate : 1 —1 (0—1, 1—0, 0—0). Golul echipei gălățene a fost înscris de 
Curelaru.

CEHOSLOVACIA POLONIA 3-0
iN „TROFEUL IZVESTIA*1 LA HOCHEI

Anticipațiile noastre »-au adeve
rit: cîștigătoarele „Cupei speranțe
lor" la floretă băieți și spadă au 
fost pînă la urmă echipele munici
piilor Satu Mare și, respectiv Bucu
rești (A).

în ultimul tur la floretă băieți, 
,,3“-ul din Satu Mare a trecut des
tul de ușor peste cel al Bucureștiu- 
lui A, pe care l-a învins cu 6—3. 
P. Kuki a fost din nou foarte ac
tiv, reușind să puncteze în 
asalturile. L-a urmat 
două victorii, și T. 
victorie.
■ Așadar, locul I la 
a revenit echipei din 
care își reconfirmă și 
lej valoarea. Antrenorii .41. Csipier 
și St. Haukler, care promit de 
multă vreme că vor aduce în prim 
plan valoric o garnitură completă, 
iată că ne-au pus în fața unui fapt 
împlinit. Celor trei tineri floretisti 
pe care i-am amintit li se adaugă 
P, Csipier. După floretiste de mare 
suprafață (Ileana Gyulai, Ecaterina 
Iencic-Stahl, Suzana Ardcleanu, Iti- 
dith Haukler ș.a.) maeștrii de arme 
din milenarul Sâtmar aduc acum 
în performanță și floretiști.

Proba de spadă s-a încheiat 
victoria trăgătorilcr din echi 
București A. în ultimul meci, ele 
prof. Ion Halmagyi — Mama. Popa. 
Angelescu și Zidaru — au dispus 
la un scor surprinzător de sever de 
spadasinii din Craiova :

Clasamentele generale 
două probe se prezis

La floretă băi 
Satu Mare cu 
turi cîștiga 
cui 2 Ora: 
p. Locul 3 
torii (25

pa
Oradea — o victorie (13) 2 p. și 

— 0 victorii (13) 0 p.
Și «ic «bătălia* pentru locul 2 

a fest extrem de sîrlnsă, angajînd 
trei echipe (Craiova. Satu Mare și 

Am ținut să subli- 
nentru a demen- 

mani festa t
OâTCâ

I
t

I
I

cu o

floretă
Satu 
cu acest pri-

băieți 
Mare,

toate
C. Moise cu 

Anghel

I

I

Secvență clin meciul de sabie București A — Ploiești, două dintre protagonistele probei.

$i 10 P,
3 victorii i 
3 victorii ( 

clasat 
(22) 6 P

rești 
concurea 

!$ti A. cu 
i. 7—2 la Buc 

>—i ia Oracea.
eri încep întrecerile finale ale ju- 

mari (floretă băieți și spa- 
ia Floreasca II, de la ora E-

La spada 
de echipa Bucur» 
(35 asalturi ciș 
mată de Craiot 
6 p. și Satu Ma 
6 p. Tn c< 
București B

echipa lași 
ai r. tea ul 
cu Orade

B

Tiberiu ST AMA

tualul campion mondial și euro
pean) și japonezul Nobuhiko Hase
gawa (campionul Asiei și fost de
ținător al titlului suprem). Alți ju
cători din eșalonul fruntaș, iugos
lavii Stipancici, Șurbck, sovieticii 
Gomoskov, Sarkoian, francezul Se
cretin și cehoslovacul Orlowski au 
avut comportări fluctuante, în timp 
ce Tiao Ven-ian, Van Ven-hua, Ho 
Si-pin, Iu Iu-tze, Hu Sao-fo (R. P. 
Chineză) s-au situat pe o linie as
cendentă, cu un joc care amintește 
uneori de reputații Li Ciun-kuan, 
Si En-tin, Lian Ko-Iian, din prima 
reprezentativă a R. P. Chineze, 
campioană a lumii.

Desigur, competițiile de la acest 
sfîrșit de an au însemnat numai 
primele luări de contact între o 
parte dintre viitorii protagoniști ai 
confruntării supreme din sala Sken- 
derija de la Sarajevo. Ele au con
stituit doar puncte de reper pentru 
ca noua etapă a pregătirilor să por
nească de la beneficiul experien
ței acumulate acum. Avînd la dis
poziție criterii de apreciere mai con
crete, ne exprimăm convingerea că 
și jucătoarele noastre (lingă Maria 
Alexandru și Carmen Crișan vom 
adăuga șj pe Eleonora Vlaicov, Li
dia Ilie etc), împreună cu antreno
rii. vor găsi rezolvările eficiente în 
instruire, în tentativa lor de a a- 
junge pe podiumul premianților Si 
in acest context, am dori ca și ur
mașii lui Radu Negulescu, Gheor
ghe Cobîrzan, adică Șerban Doboși 
și colegii lui să se înscrie cu toată 
vigoarea și cît mai curînd pe orbita 
afirmărilor internaționale (concursul 
de la Sofia reprezintă un debut 
destul de timid).

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — în 
cadrul competiției internaționale de 
hochei pe gheață dotate cu „Trofeul 
Izvestia" s-a disputat partida din
tre selecționatele Cehoslovaciei și 
Poloniei. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul- de 3—0 
(0—0, 1—0, 2—0) prin golurile mar
cate de Nedomanski, Farda și No
vak. Aceasta a fost prima victorie 
a campionilor mondiali obținută în 
acest turneu.

în urma acestui rezultat, clasa
mentul competiției se prezintă ast-

tei : 1. U.R.S.S. 4 
slovacia 3 puncte
3. Suedia 3 puncte (5—3) ; 4. Fin
landa 2 puncte ; 5. Polonia 0 punc
te. Toate echipele au disputat cîte 
două jocuri, în afara celor ale Fin
landei și Poloniei care au jucat cîte 
trei meciuri.

puncte ; 2. Ceho- 
(golaveraj 5—2) ;

PERFORMANTE EXCELENTE
PE PATINOARUL DIN INZELL

ANNEMARIE PROELL IN SERIE...
V1ENA 21 (Agerpres). — Proba femi

nină de slalom uriaș din cadrul con- 
la 

de
nină de slalom uriaș din cadrul 
cursului internațional de schi de 
Saalbach (Austria) a fost ciștigată 
austriaca Annemarle Proell, care a rea
lizat, pe un traseu in lungime de 1 920 
m, timpul de 1:17,17. concursul, care 
contează pentru „Cupa Mondială", t-a 
disputat pe o pîrtie acoperită cu ză
padă înghețată. Pe locurile următoare 
s-au clasat Monika Kaserer 1:18,62 și 
Hanni Wenzel 1:19,65.

în urma acestui succes, Annemarle 
Proell se menține lideră în clasamentul 
„Cupei Mondiale", cu 75 puncte, urmată 
de J. Rouvier (Franța) 40 puncte și M. 
Kaserer (Austria) 28 puncte. Pe echipe 
conduce Austria cu 346 puncte, urmata 
de Franța 138 puncte și Italia 131 puncte.

în cadrul concursului internațio
nal de patinaj-viteză desfășurat pe 
pista patinoarului de la Inzell, cu
noscutul recordman vest-german 
Erhard Keller a terminat învingă
tor în două probe. El a cîștigat 
cursa de 500 m în 39,3 și a ocu
pat primul loc în proba de 1000 m 
cu 1:22,5. în cursa de 500 m pe 
locul secund s-a clasat suedezul 
Hasse Boerjes 39,3, urmat de fin
landezul Leo Linkovesi 39,9.

Campionul olimpic Ard Schenk 
(Olanda) și-a adjudecat victoria în 
proba de 1500 m, fiind cronome
trat cu timpul de 2:05,5. L-au ur
mat norvegienii Roar Groenvold 
2:05,7 și Bjoern Tveter 2:05,8.

LUPTĂTORII DE LA CRIȘUL 
ÎNVINGĂTORI ÎN IUGOSLAVIA

Echipa de lupte greco-romane 
Crișul Oradea s-a reîntors din 
R.S.F. Iugoslavia unde a participat 
— în localitatea Kamija — la un 
concurs triunghiular pe care l-a 
cîștigat. Orădenii au ocupat locul 
I după ce au dispus de Spartak 
Subotița cu 7—3 și au realizat în 
compania echipei Partizan Kamija 
4 '/a—4‘/a. Tn cea de-a treia întîl-

nire Partizan a întrecut Spartak cu 
6—4.

Din echipa orădeană o bună im
presie au lăsat Ioan Gyongyosi (cat. 
muscă), Alexandru Szabo (cat. co
coș) și Mircea Duca (cat. semigrea), 
care au obținut victorii în ambele 
confruntări.

Ilie GHIȘA — coresp. județeanConstantin COMARNISCHl

STADIONUL OLIMPIC DIN ROMA
După cum s-a mai anunțat, inciden

te grave s-au produs duminica tre
cută pe stadionul olimpic din Roma, 
în ultimul minut al meciului de fot
bal Internazionale Milano — A. S. 
Roma, arbitrul Michelotti a acordat 
o lovitură de la 11 m milanezilor 
(transformată de Boninsegna) care au 
cîștigat astfel întîlnirea cu scorul de 
2—1. Nemulțumiți de decizia arbitrului 
cîteva sute de „tifosi" ai formației din 
Roma au invadat terenul și a fost 
nevoie de intervenția poliției și a 
carabinierilor pentru a-i proteja pe 
arbitrul intîinirii și pe jucătorii oas-

SUSPENDAT PE DOUA ETAPE.
peți- După terminarea partidei buscu
ladele au continuat și în afara sta
dionului, iar forțele de poliție au fost 
nevoite, pentru a-i împrăștia pe tur- 
bulenți, să recurgă la gaze, lacrimo
gene. în cursul acestor incidente au 
fost rănite 30 de persoane.

Ca urmare a acestor dezordini, Co
misia de disciplină a Federației italie
ne de fotbal a hotărît să acorde vic
toria cu scorul de 2—0 echipei Inter- 
nazionale. în același timp, terenul e- 
chipei A. S. Roma a fost suspendat 
pentru două partide oficiale.

Alianza Lima-noua campioană a Perului
Campionatul de fotbal al statului 

Peru a luat sfîrșit. Titlul de campioa
nă a revenit formației Alianza Lima, 
care a totalizat 41 de puncte. Pe lo
cul secund s-a clasat echipa Defensor 
Lima cu 40 puncte. în ultima etapă, 
fotbaliștii de la Alianza au învins cu 
scorul de 3—0 echipa Sima.

CAMPIONATE

»

DEYNA-CEL MAI BUN FOTBALIST POLONEZ AL ANULUI
în urma tradiționalei anchete a zia

rului „Sport", cel mai bun fotbalist 
polonez al anului 1972 a fost desemnat 
Kazimir Deyna, component al echipei 
olimpice, cîștigătoarea medaliei de 
aur la Jocurile de la Miinchen și gol- 
geter al turneului olimpic (9 goluri 
marcate). în vîrstă de 25 de ani, 
membru al clubului Legia Varșovia, 
Deyna ase pînă în prezent 33 de se
lecționări în echipa reprezentativă și 
este cotat la ora actuală ca unul din 
cei mai buni atacanți din Europa.

Tot din Varșovia se anunță că un 
alt jucător polonez din echipa repre
zentativă, Wlodzmiers Lubanski a fost 
solicitat să joace în cunoscuta echipă 
olandeză Ajax Amsterdam.

în etapa a 13-a a campionatului 
grecesc s-au înregistrat următoare
le rezultate: Panathinaikos — A.E.Ki. 
3—1 ; Panionios — Olympiakos Ni
cosia 3—1 ; Aegaleo — Panahaiki
1— 1 ; Ethnikos — Atromitos 0—0 ; 
Heraklis — Fostir 1—0; P.A.O.K. — 
Kavala 2—0 ; Serrai — Olympiakos 
Pireu 1—1 ; Kalamatos — Trikala
2— 0 ; Aris — Olympiakos Voios 
1—0. Clasament: 1. P.A.O.K. — 33 
p.; 2. Panathinaikos — 31 p.; 
Panahaiki — 30 p.

★
în Turcia, etapa a 13-a a adus re

zultatele : Besiktas — Mersin 1—0 5 
Ankaragiică — Galatasaray 0—0 ; Al- 
tay — Adanaspor 1—0 ; Giresunspor— 
Fenerbahce 1—0 ; Boluspor — Goztepe 
1—0; Samsunspor — Eskisehirspor 
0—0 ; P.T.T. — Bursaspor 1—1 J 
Vefa — Sekerspor 2—0. Clasament : 
1. Galatasaray—18p ; 2. Fenerbahce — 
17 p ; 3. Eskisehirspor —- 17 p.

3.
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înalte titluri sportive sovietice 
acordate unor reputați campioni

din țările socialiste
(Urmare din pag. 1)

în seara aceleiași zile, distinșii 
oaspeți ai sportivilor sovietici au 
asistat la un mare spectacol festiv 
care a avut loc în Palatul sportu- 

or de la Lujniki. Miile de spec- 
:ori orezenți în sală au primit 

aplauze călduroase pe proaspe- 
laureați. Alături de aceștia se 

aflau cunoscuti sportivi sovietici, 
gimnastele Olga Korbut și Ludmila 
Turisceva, luptătorii Alexandr 
Medved. Rustem Kazakov. Valerii

O delegație sportivă
franceză a vizitat

Moscova

Rezanțev Levan Tediașvili, atleții 
și atletele Valeri Borzov. Faina 
Melnik, Nadejda Cijova, halterofi
lul Jan Taits — toți campioni olim
pici.

La serbare au participat tineri 
sportivi din cele mai populare 
cluburi pentru copii din U.R.S.S. i 
„Mingea de fotbal", „Mușchetarii", 
..Delfinul". în timpul demonstra
țiilor făcute de speranțele sportu
lui sovietic, pe un ecran uriaș, a 
rulat un film avînd ca subiect 
dezvoltarea culturii fizice și spor
tului de masă în U.R.S.S., au fost 
prezentate imagini care au redat 
sucesele sportivilor 
Olimpiada de iarnă de 
și la Jocurile Olimpice 
Ia Miinchen.

Serbarea sportivă s-a 
demonstrații de gimnastică prezen
tate de studenții Institutului de 
Cultură Fizică din Moscova.

care
• sovietici la 

la Sapporo 
de vară de

încheiat cu

într-o recentă declarație, pro
fesorul american Ernst Jockl a 
profetizat decesul recordurilor 
mondiale spectaculoase în atle
tism, Nu e prima oară cînd se 
fac asemenea afirmații surprin
zătoare. Mulțl oameni de știin
ță, de-a lungul deceniilor, s-au 
exersat în domeniul estimărilor 
de viitor, tncercîndu-și puterile 
într-o așa-numită „futurologie 
sportivă". De cele mal multe ori, 
realitatea anilor ulteriori a infir
mat Ipotezele, dovedind că ele 
au fost simple speculații empi
rice și nu rezultatul unor cerce
tări fundamentale, care în acest 
domeniu se lasă încă așteptate. 
Cine poate pretinde că a studiat 
temeinic, științific, limitele per
formanțelor fizice omenești ?

Fascinația recordurilor senza
ționale ale zilei ne face adesea 
să 
că 
de 
în 
un 
cine-și mai amintește, pe loc, de 
numele atletului care a sărit pri
mul cu prăjina peste 5 metri, 
deși n-a trecut prea multă vre
me de atunci ? Cine credea că o 
atletă se va apropia vreodată de 
bariera incredibilă a celor 4 mi
nute în alergarea pe 1500 m ?

Știința s-a aplecat mai adesea 
asupra acelor factori care limi

uităm legile evoluției. Firește 
performanța lui Bob Beamon 
la Mexico a fost o „săritură 
secolul 21", dar ea reprezintă 
caz de excepție. în schimb,

tează progresul în randamentul 
fizic uman. întîi a fost disecată 
inima, cu întregul ei sistem de 
circulație sanguină. Apoi a fost 
pus în discuție aparatul locomo
tor. Și iată că în acest an olim
pic tocmai probele de mare re
zistență — alergările de fond — 
au cunoscut o cascadă de re
corduri care l-au trimis pe Ron 
Clarke în uitare. Dublul cam
pion olimpic Lasse Viren — care 
se împovărează cu trei antrena
mente zilnice pe distanțe ce a- 
jung pînă la 50 km — nu a su
ferit în cariera sa sportivă nici 
o defecțiune fizică.

Este absolut sigur că epoca 
marilor recorduri atletice specta
culare nu s-a încheiat. Atletis
mului — dacă nu chiar sportu
lui în general — îi este proprie 
căutarea neîncetată a căilor de 
progres, de perfecționare, de 
desăvîrșire. Metodele de antre
nament se intensifică mereu. Tis- 
tele, instalațiile, ustensilele — în 
ciuda unor riguroase reglemen
tări tehnice — se ameliorează 
mereu. Așadar, nu există, cre
dem, motive de îngrijorare. Prof. 
Ernst Jockl va mai fi probabil 
surprins de recorduri fabuloase 
și — sportiv cum îl presupunem 
— va fi primul care le va a- 
plauda, chiar dacă aplauzele sale 
vor avea și o nuanță autocritică...

Victor BANCIULESCU

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — De
legația Secretariatului de stat pen
tru problemele tineretului și spor
tului al Franței, condusă de Joseph 
Comiți, a vizitat recent capitala 
Uniunii Sovietice. în timpul vizitei, 
delegația sportivă franceză a fost 
primită de președintele Comitetului 
de cultură fizică și sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
Serghei Pavlov. Cele două părți au 
discutat probleme de colaborare 
între sportivii sovietici și francezi 
pe anul 1973 și au analizat 
aspecte ale mișcării sportive

| naționale. Oaspeții au fost 
mâți, de asemenea, despre

I sportivă și culturală a capitalei 
Uniunii Sovietice.

unele 
inter- 
infor- 
viața

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Cel mai popular sportiv var- 
șovian al anului 1972 a fost 
desemnat cunoscutul campion 
de scrimă Witold W’ojda. An
cheta întreprinsă în acest scop 
i-a clasat pe locurile urmă
toare pe atletul Wladislaw Ko
mar, fotbalistul ”’~î 
Deyna și 
panski.

Kazimierz
boxerul Jan Szcze-

campionatului Ligii 
la tenis de masă, la 
s-a disputat meciul

tn cadrul 
europene
Bratislava —r-----
dintre echipele Cehoslovaciei 
șl U.R.S.S. Sportivii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul 
de 7—0.
■
Selecționata de hochei pe 
gheață a orașului Moscova 
și-a încheiat turneul în Ca
nada. Juctnd la Ottawa in 
compania echipei „Knights". 
Hocheiștii canadieni au obți
nut victoria cu scorul de 6—3 
(0—0, 3—1, 3—2). tn cursul a-

cestui turneu, hocheiștii sovie
tici au obținut 5 victorii, o 
partidă au terminat-o la ega
litate, pierzînd
■
La Budapesta, 
meciul dintre 
Ferencvaros și 
pla Liubliana, ______  „___
sferturile de finală ale Cupei 
orașelor tirguri la tenis 
masă. Victoria a revenit 
scorul de 5_ 2 gazdelor, care
s-au calificat pentru 
nalele competiției.

un singur joc.

s-a dispulat 
echipa locală 
formația OUm- 
contind pentru

de 
cu

senufi-

* eon- 
de Înot 

al
In cea de-a doua zi 
cursului internațional 
dotat cu .Marele premiu 
orașului Praga-, proba de 400 
m liber femei a revenit înotă
toarei suedeze Johansson, cu 
timpul de 4:44,3. Alte 
taie : Masculin : 100 m 
Pohl (R.D. Germană) 
200 m liber : Hrouda 
slovacia) 2:01,3 — nou

rezul- 
dslfin:
1:01,1; 

(Ceho- 
reccrd

național; 200 m bras: Nitzsche 
(R D. Germană) 2:33,3; 400 m 
mixt : Leitzmann (R.D. Ger
mană) 4:54,7; 200 m 
Sehousten (Olanda) 
200 m delfin: Strenk_ (R.F. 
Germaniei) 2:15,8.
100 m bras : Hanelore 
(R.D. Germană) 1:19,1; too m 
liber : Enith Brtgitha ", 
da) 1:00.1; 200 m mixt: Gub- 
ner (R.D. Germană) * ‘
100 m spate: Enith 
(Olanda) 1:07,4.

spate ’ 
2:13,0 : 

- . a 
Feminin • 

Anke

(Olan-

2:32.2 ; 
Brigltha

In localitate* suedeză
s-a desfășurat tntllntrea Inter
națională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele secunde 
ale Suediei șl Cehoslovaciei. 
Partida, care a fost urmărită 
de peste 3 000 de spectatori, 
s-a Încheiat la egalitate : 8—8 
<3—«, 3—1, 3-1).

Boraas

In prima zi a turneului Inter
național feminin de baschet 
de Ia Goettingen, echipa po-

loneză Lech Poznan a învins 
cu scorul de 88—76 (S2—37)
formația Goettingen 05, cam
pioana R.F. a Germaniei. In
tr-un alt joc, Sparta Praga a 
dispus cu_ 66—51— (29—16) 
formația

de
T.S.E. Budapesta.

australian de tenis 
în prezent cu desfă- • • - ■ Ho.

Circuitul 
continuă 
șurarea turneului de la 
bart, care a progra: lat parti
dele din turul patru al probei 
de simplu bărbați. Jucătorul 
sovietic Teimuraz Kakulia l-a 
învins cu 6—1, 7_6 pe vest- 
germanul Frank Gebert, fran
cezul Georges Goven a -llspus 
cu 7—6. 7—6 de australianul 
Colin Dlbley. iar Ross Case 
(Australia) l-a întrecut cu
5— 7, 7—6. 6—3 pe N. Godrella 
(Franța). Alte rezultate: rolsv 
(Franța) — Kuki (Japonia)
6— 1, 6—1; Anderson (Austra
lia) — Machan (Ungaria) 7—6, 
6—3; Dominguez (Franța) — 
Taroczy (Ungaria) 6—3, 6—2.
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