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ÎMPLINIRI In anii republicii
CADRU LARG ORGANIZATORIC 

PENTRU DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE
DE LA 500 DE ASOCIAȚII Șl CLUBURI IN 1947 LA 10000 IN 1972!

P
rofundele transformări și înnoiri din irrecgo . ctâ ssc- •* 
a țării, înfăptuite — sub conducerea și cu *prij -- o*mc- 
nent al partidului nostru — in pâtrarui ce »ecc ce 
ne pregătim să-l sărbătorim, au creat, firesc, necesitatea 
ca, în contextul dezvoltării generale a ~ scă- scor .e :: 

se consolideze necontenit baza sa organizatorico, codrul atit de 
necesar pentru realizarea sarcinilor de r-are 'âsoc'ce e • 
dințate de partid.

S-a pus, chiar de la începute aceste oe- ocne : :: e—= —

1972

-eces H

fundamentală atunci, ca și acum — răspindini cit mat ergi a ce 
de mișcare în aer liber, de practicare sistematica a eierctik' * 
fice, de inițiere și extindere a celor mai atractive și eficâtede «ca
vități sportive de masă. Pentru aceasta erau necesare «*orarî s—s- 
ținute in toate direcțiile — întărirea bazei materiale. rr-y—*» 
sportivă, pregătirea cadrelor de specia st s - U'xj! d»n o- -coc 
lele obiective il constituia, mai cu seamă, infiaferaa Mei naagr 
tot mai mare de asociații și cluburi care să asigara maselor de 
cetățeni, tineretului, condițiile practicării esercâfiiUr Bace și Sim
țului, să stimuleze și să organizeze viata SDort'vâ c n -ce
școli, sate, din toate județele țării.

Indicațiile de partid subliniind sar
cinile deosebite ce reveneau miscăr 
sportive in acest dome?.. an atei 
baza unei susținute activități orga-i- 
zatorice ale eârei rezultate exprimă 
astăzi progrese cu totul remarcabile.

putem des^_r. rxtva na 
□512 ze ~ ~~ * •

da:* oe r
ex^stexU te

RELUAREA 
LUCRĂRILOR 
ÎN PLENUL 

MARII 
ADUNĂRI 

NAȚIONALE
B -oul Marii Adunări Naționale a sta- 

bvlrt ca lucrările in ședințe plenare ale 
sesiunii Marii Adunări Naționale să fie 
reuate miercuri, 27 decembrie 1972, ora 
10 dimineața.

LUCRĂRILE «IEI «STIVE 
DE EA MOSCOVA CONSACRATĂ 
SEMICENTENARULUI II. R. S. S.

MOSCOVA 22 Corespondență de la Lauren țiu Duță 
și Silviu Podină : La Palatul Congreselor din Kremlin 
au continuat, la 22 decembrie, lucrările ședinței festive 
comune a Comitetului Central ai P.C.U.S., Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.Ș.R., 
consacrată celei de-a 50-a aniversări a întemeierii 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, primit cu vii și puternice 
aplauze, a rostit o cuvîntare de salut.

Au mai rostit cuvîntări de salut alți oaspeți de peste 
hotare și partieipanți la ședința festivă.

★
Seara. Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. și guvernul sovietic au oferit 
o recepție in cinstea participanților la ședința festivă 
comună a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S. si Sovietului Suprem al H.S.F.S.R., închinată 
împlinirii unei jumătăți de secol de la întemeierea 
U.R.S.S.

M suficienta zăpezii a determinat amânarea tradiționalului concurs de deschidere a sezonului de schi, dar nu 
a împiedica, ca, totuși, miine dimineață să se dispute o competiție, pe pirtia de slalom de pe Cristianul 

și cea de fond din Poiana Brașovului. Este vorba de ,.Cupa a 25-a aniversare a Republicii", concurs la 
are siniiama Elena Neagcc (in fotografie) este una dintre favoritele probei de slalom special.

Foto : Paul ROMCȘAN

MARIA ALEXANDRU (din nouî)

âe tetri
9 O revelat e junioara LICIA LUPU

DE 20 DE ORI MÂI MULTI ASOCIAȚII SFCRT •£
—

CAM? ONI RAȚIONAU LA TENIS DE MASA

aedru fPra-

IN INTIMPINAREA
GLORIOSULUI JUBILEU Paul SLAVESCU

ij s

BILANȚ RODNIC LA

Or>- 
Firă-

„CUPA FEDERAȚIEI

Xaftali 
nescu 3—•_ T. 
3—1. De altfel.

„STÎNCA" BRĂILA

Date statistice ne araiă că IN A- 
NUL 1»47 EXISTAU 523 DE GRU
PĂRI SPORTIVE, 
bază materială modestă 
tn ctteva centre mai ma

întrecerile 
bucură de o largă 
tate in 'rindul tineretului pa
triei. Iată o secvență de la 
o întrecere de cros, organiza
tă recent, in cinstea aniver
sării Republicii.

Foto : Theo MACARSCHI

tea-j'.u: Păuna (Locomotiva) ca ?i 
a Marianei Baciu (Progresul Bucu- 
lestu printre primii opt jucători 
constituie și ele surprize.

In semifinalele probei de simplu 
bfebat Do boși l-a întrecut pe Ova
nes cu 3—« (16. 19, 15), iar T. 
Gheorghe pe Luchian cu 3—1 (14.

r, — 14, 21).
Clujeanul Șerban Dobosi, cam

pionul de anul trecut, a ajuns 
deci din nou in finală. Succesul nu 
i a mai surîs de astă dată, deși 
lalcuitil hirtiei îl indica favorit. în 
partica decisivă, Teodor Gheorghe 
(Politehnica București — antrenor 
Anei Ardeleanu) a atacat mai mult 
< a reușit să intre pentru prima 
cată in posesia titlului de campion 
~ t: tnal. T. Gheorghe și-a învins 
adversarul eu 3—1 (16, 12,—22, 16).

Fără a ne propune să concluzio
năm acum, asupra finalelor cam- 
p trrtelcr naționale individuale pe 
272. trebuie să subliniem pregnan
ți proces de omogenizare valorică 
i coccurențllor . prezenți timp., de _ 

trei zile în sala sporturilor din ora- 
de pe Mureș. Chiar și jucătorii 

’n general. au reușit să ajun- 
ele finale ale competiției. 
:t să învingă dificultățile 
partidele disputate cu ju- 

ire ei aflat: fartr-un

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR 
PE ANUL 1972

CAIAC-CANOE
1. IVAN PATZAICHIN (DINAMO 

BUCUREȘTI), 2. Serghei Covaliov 
(Dinamo București), 3—â. Atanase 
Sciotnic (Dinamo’ București), Aurel 
Vernescu (Dinamo București), Mi
hai Zafiu (Dinamo București), și 
Roman Vartolomeu (Steaua), 7—8. 
Maria Nichiforov (Dinamo Bucu
rești) și Viorica Dumitru (Dinamo 
București), 9—10. Costel Coșnițâ 
(Steaua) și Vasile Simiocenco 
(Steaua).

BASCHET
1. SUZANA SZABADOS (POLI

TEHNICA BUCUREȘTI), 2. Titus 
Tarău (Steaua), 3. Gheorghe No
vac (Dinamo București), 4. Radu 
Diaconescu (Dinamo București), 5. 
Gabriela Nicola (Rapid București),
6. Vasile Popa (Dinamo București),
7. Gabriela Ciocan (Politehnica 
București), 8. Dorina Suliman (Ra
pid București), 9. Horia Derr.ion 
(Universitatea Cluj), 10. Angelica 
Tita (I.E.F.S.).

PARAȘUTISM

colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la fabrica de ciment 
,/Stînca” din Brăila și-a îndeplinit 
cu io zile mai devreme sarcinile a- 
nuale de plan pe 1972. Față de angajamentele suplimentare, luate în cins
tea zilei de 30 Decembrie, ei au reu
șit să producă în plus 100 de tone ci
li ent și să realizeze economii in va
loare de 1 150 000 lei.

în întâmpinarea aniversării Republicii, harnicii cimentiști brăileni au 
amenajat prin muncă patriotica un 
club sportiv dotat cu mese de șah

și de tenis. Aici-s-au și organizat con
cursuri. întrecerea Inaugurală, dotată cu „Cupa 30 Decembrie", a dat cîș- 
tig de cauză lui Nicu Haiu (la șah) 
șl Sică Neacșu (tenis de masă).

★
La Șantierul naval 1 Mai s-au des

fășurat întreceri dotate cu 
30 Decembrie", la 
de masă și șah. cu te 1 000 de tineri

„Cupa 
volei, fotbal, tenis 
participarea a pes- și tinere. S-A ÎNCHEIAT ÎNTRECEREA MAEȘTRILOR

1. ILIE NEAGU (Aeroclubul 
„Aurel Viaicu" București), 2. Va
sile Stan (Aeroclubul „Gh. Bânciu- 
lescu" Ploiești), 3. Ștefan Nifc 
(Aeroclubul „Gh. Bânciulescu* 
Ploiești), 4. Ionel lordănescu (Ae 
rociubul „Aurel Viaicu" București), 
5. Eva Balogh (Aeroclubul „Mure 
șui" Tg. Mureș), 6. Florica Uțc. 
(Aeroclubul „Acrrel Viaicu" Bucu 
rești), 7. Cornel Limbășan (Aero 
clubul „Mircea Zorileanu" Brașov) 
8. Mircea Moisei (Aeroclubul „Mol
dova" lași;, 9. Vasile Mihancii 
(Aeroclubul „Mircea Zorileanu" 
Brașov), 10. Maria lordănescu 
(Aeroclubul „Aurel Viaicu" Bucu
rești).

Traian ENACHE-cores p. • Nadia Comănici a confirmat din nou clasa ei ridicată

ZBOR CU MOTOR

NUMEROASE COMPETIȚII ÎN JUDEJUL ALBA
Consiliul județean 

E.F.S. Alba a organizat „Cupa a 25-a aniversare” la fotbal, volei, 
popice și tenis de masă. 
Competiția a avut și o etapă orășenească, an- 

grenînd peste 900 cie 
sportivi din secțiile de performanță. Etapa ju
dețeană, desfășurată în 
orașul Blaj, s-a bucu- 

■„ rat de o largă partici- 
'• pare. Iată cîștigătprii acestui interesant con

curs. FOTBAL — Uni
rea Alba Iulia. VOLEI : 
masculin — C.F.lț. Blaj,

feminin —■ Liceul .Ja
cob iWureșânu" Blaj; 
POPICE : masculin — Ladislau Tingher, Alba 
Iulia, feminin — Lucia 
Oprean, Blaj ; TE
NIS DE MASA : mas
culin — Emerich Cher- ner. Blaj, feminin — 
Gabriela Kaflar, Cugir.

Tn același timp, pentru tineretul de la sate. 
C.J.E.F.S. Alba, împreună cu organizația 
U.T.C. și Uniunea ju
dețeană a cooperative
lor agricole de produc
ție. a organizat . Clipa

Unirii” la fotbal, șah, 
volei și tenis de masă. La etapa pe comune a 
acestei competiții au 
fost angrenați peste 9 ooo de tineri. La etapa 
județeană, desfășurată 
în municipiul Alba Tulia, la startul întreceri
lor s-au aliniat 250 de 
partieipanți din comunele județului Alba, 
disputele bucurindu-se 
de un deosebit succes.

Petre TRUȚA,
coresp.

DUMINICĂ SPORTIVĂ

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ U.M.G.B
Catedra de educație fizică a Școlii profesionale de pe lingă Uzina de 

mașini grele din București a organi
zat, în cinstea celei de-a 25-a aniversări a Republicii un interesant pro
gram de manifestări sportive. Aproa
pe 500 de tineri și tinere au luat star
tul, pe grupe de vîrstă și ani de stu
diu. intr-o inedită alergare în teren variat intitulată ..Crosul metalurgiș- 
tilor“. A urmat, apoi, un turneu ful
ger de handbal, la care — alături de reprezentativele celor trei ani de stu
dii — a participat și selecționata șco
lii. în încheiere, elevii și elevele din

secția de judo au prezentat o frumoasă demonstrație.
Astfel, cu sprijinul conducerii șco

lii, care are in persoana tov. director 
M. Tomulescu un fidel sprijinitor al 
sportului, colectivul de profesori de 
educație fizică de la școala profesio
nală U.M.G.B. (Paula Bădiță, Ioana 
Roban, C. Pirvu. N. Chirițoiu și G. Oprea) a oferit elevilor o duminică 
plăcută, atractivă, celor mal buni din
tre partieipanți fiindu-le înmînate și 
premii stimulative: diplome, stilouri, 
insigne, tricouri etc.

PITEȘTI, 22 (prin telefon). Vom 
începe relatarea noastră despre cea 
de-a doua zi a ,.Cupei Federației" 
Ia gimnastică cu cea mai aplauda
tă și mai entuziasmanta evoluție 
din toate cele prezentate pinâ a- 
cum aici, în sala sporturilor din 
Trivale. Este vorba despre demon
strația de măiestrie pe care ne-a 
oferit-o foarte linăra și talentata

â a
Gh.

“jtigat 
docta ce cla-

Nadia Comănici. c-rmponer 
echipei Flacăra c—. Orașul 
Gheorghiu-Dej. Deși nu a 
locul I la categoria 
sificare. in cadrul cârera a concu
rat, Nadia Comăruc. a întrunit su
fragiile întreg., as.; ten te, specia
liști — și public iubitor de gim
nastică — pentru modal in care 
s-a prezentat Exerciții cu multe

DAN GRECU

elemente de mare dificultate, am
plitudine deosebită ia mișcare, si
guranță in execuție — iată calită
țile care au impes-o pe Nadia 
Comănici. Din păcate, la exerdțitil 
la sol, după executarea și ateriza

și element foar
te greu (salt, roadă, răsturnare 
inapci, salt cu întoarcere 720 de 
grade) tfnăra gimnastă a căzut, 
fiind astfel punctată cu S.75. La 
general, atit Comănici, cit și cole
gele el de echipă — toate verita
bile speranțe ale gimnasticii noas
tre — au prezentat exerciții al 
căror nivel se situează la exieen- 
tele ma.-ilcr întreceri internaționa
le. Mariana Cojanu. Na ăia Comă
nici. Georgeta Gator. Gabriela Sa- 
bodiș, Liliana Brăaisteanu Flacăra 
Orașul Gh. Gheorghu-Dej> și Teodo
ra Ungureanu. (Școala sportiva Re
șița» alcătuiesc o ec.tipa pe deplin 
in-drCptățitâ la consacrarea pe plan 
tmern și internațional. Nu puțini 
au fost ce. care A apreciat evo- 
luția gimr.astelor ia categoria a 
doua ca cea mai tehnică din în
treg concursul. Iată rezultatele teh
nice ale aceste; categorii : indivi
dual compus — Mariana Cojanu 
37.40 p-, Nadia Comănici 37.35 p.. 
Georgeta Gabor 36,90 p_ Gabriela 
Sabadiș 36.40 p. 
nu 36,05 p. (toate

:â in
au

după exect 
rea cj bine dintr-

întoarcere

nai

Liliana Brăniștea- 
d'n echipa Fla-

prof. GH. GORGOI

(Continuare In pag a t a)

1. ȘTEFAN CALOTA (Ae rcclu- 
bul _A.-e: Viaicu* București), 2. 
Cezar Rusu (Aeroc'ubul „Mircea 
Zonlecr-j* Brasov), 3. Mihai Alba 
(Aerocuhul „Mircea Zorileanu" 
Brașov)- Ion Trucmel (Aero- 
ckou! „Aurel Viaicu* Bucu- 
resti), 5. Marin Nicolae (Ae
roclubul „Aurel Viaicu* București), 
6. Teorii Ciotloș (Aeroclubul „Mir
cea Zor ec-j' Brașov), 7. Gheor
ghe Uțo S^.A. Buzău), 8. Petre 
Gheorghe (Aeroclubul „Gh. Bcn- 
civiescu* Ploiești), 9. Romeo Vlă- 
descu 'Aeroclubul „Mircea Zori- 
eanu' Brașov 10. Nicolae Conțu 
iAeroc'ub- . Miroea Zorileanu' 
Brașov).

ZBOR FĂRĂ MOTOR
1. ZOLTAN NAGY (Aeroclubul 

„Mureșul" Tg. Mureș), 2. Mircea 
Finescu (Aeroclubul „Mircea Zori
leanu" Brașov), 3. Mihai Bîndea 
(Aeroclubul „Aurel Viaicu" Bucu
rești), 4. Valentin Romctșcu (Aero 
clubul „Aurel Viaicu" București) 
5. Nicolae Mihăiță (Aeroclubu 
„Aurel Viaicu" București), 6. Ion 
Alexa (Aeroclubul „Moldova" lași' 
7. Aurel Otinjac (Aeroclubul „Mo! 
dova" lași), 8. Ion Pavel (AerocL 
bul „Moldova" lași), 9. Erwir> 
Rosch (Aeroclubul „Mircea Zori 
leanu" Brașov), 10. Emil Iliescu 
Aeroclubul „Aurel Viaicu" Bucu
rești).
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(Urmare din pap I)

Toiul nou, de atribuțiile pline de răs
punderi sociale pe care le-au 
frl acest răstimp, asociați’.l 
principal factor de cuprinc 
menilor muncii în practic: 
Cițiiior fizice ți 'portului, 
tivități de interes național ir 
r.ia Socialistă.

Alte date de referință...
In 1947 existau încă zone întinse 

unde sportul — chiar practicat ii 
condițiile modeste ale dezvoltării ăia 
acea etapă — era aproape oecsnos- 
eut.

în 1947 .centrul de 
constituiau, In continua 
rase — București, 
radea, Galați, Bră:

In 1947 viața 
festase prezența 
și comune.

Să comparăm 
le de bilanț aie

S0 Nr. 7275

TABERE Șl EXCURSII LA MUNTE,
ÎNTRECERI LA

...asigură elevilor de

Așadar, vacanța
După un trimestru ... .
pentru marea majoritate a eievitor 
încheiat cu rezultate bune șl foarte 
bune, cîteva zile de odihnă 
binemeritate. Cum vor petrece 
ța ? Firește, și-au făcut zeci 
de proiecte. Le-au venit In 
părinții, profesorii. Mulți, 
multi dintre ei, vor asalta crestele 
înzăpezite ale munților, vor tace 
excursii în diferite centre ale țării, 
vor merge în tabere. Alții, rămași 
acasă, se vor bucura de programul 
bogat, variat, atractiv asigurat de di
recțiunile liceelor și școlilor, cu largul 
concurs al profesorilor și părinților.

în toate aceste proiecte, sportul — 
cu multiplele sate posibilități de re- 
creere — se află pe primul pian. Am 
putut constata aceasta și din discuția 
pe care am avut-o zilele trecute cu 
directorul adjunct al liceului „t.L. 
Caragiale" din Capitală, prof. POPA, 
din care consemnăm :

schiului. la care

de iarnă a sosit! 
de muncă asiduă,

sînt 
vavan- 
și zeci 
ajutor 
foarte

DIFERITE RAMURI SPORTIVE
la „I. L. Caragiale" o

noștri vor lua parte Ia întreceri de 
baschet, tenis de masă și șah închi
nate celei de a 25-a aniversări a 
Republicii, precum și la alte mani
festări. De altfel, pe întreg parcursul 
vacanței, toate bazele sportive ale 
liceului vor sta la dispoziția elevilor 
ce doresc să se antreneze sau să par
ticipe la întreceri amicale, profesorii 
de educație fizică fiind gata să le 
acorde asistență de specialitate. De 
asemenea, la 25 decembrie vor pleca 
într-o excursie, la Predeal, 30 
elevi
CE AJUTOR OFERĂ CLUBUL 

NAMO*

de

Dl-

Fără îndoială, din cele relatate 
desprinde faptul că elevii de 
,,I. L. Caragiate" — ca și cei de 
celelalte licee, nu ne îndoim — ver

<e 
la 
la

vacanfă plăcută

avea asigurat un. program sportiv 
atractiv pe timpul vacanței. Dar, 
le-ar fi de mare folos ți sprijinul 
clubului sportiv — aflat în imediata 
apropiere a liceului și un fel de „tu
tore" sportiv. Poate că în aceste zi ie 
Dinamo ar putea pune la dispoziția 
elevilor, aflați în vacanță, cîteva din 
terenurile sale, specialiști. Ar putea 
chiar organiza cîteva competiții cu 
caracter de depistare a elementelor 
talentate, ar putea... Sperăm că aces
te rînduri vor apare In timp util 
pentru a declanșa1 inițiativa.

Există la liceul U. Caragiale" 
o bună tradiție s vacanțele d« iarnă 
și primăvară sînt „consacrate” mun
telui, cele de vară cunoașterii me
leagurilor țării. Și, după cum sfl 
vede, există toate premisele ca si în 
acest an tradiția aă fie respectată.

50 DE ELEVI VOR PLECA ÎN TABĂRA 
LA DÎRSTE

La Ploiești,

• PESTE 2 000 DE 
SPORTIVE AU FOST 
ÎN ÎNTREPRINDERI. 
PE ȘANTIERE, In măr
fi acestor importante u 
triale, unde zeci de mi 
ai muncii s-au obișnuit «i 
sească o bună parte a t 
practicînd sporturile 
ticipînd la plăcute si 
tăți sportive de masă

• 4622 DE ASOCIATTI SPORTIV? 
ASIGURA CADRUL ORGANIZATO
RIC AL SPORTULUI ȘCOLAR 
tind sutelor de mi: 
sibilități de dezveh 
nioasă, de întărire a 
creere și — in ace 
firmare a talentul 
pentru activitatea <

• ÎN SATE ȘI COMUNE 
unde — spre de< 
sportul a deveni 
tiuită, întregind 
sociale, EXISTA 2 754 DE 
ȚII. multe dintre acestea 
du-se prin rezultate tie 
gar.izarea acțiunilor sno 
specifice, cu largă a 
duriie tineretului c;a
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preoeupări- susținute și în direcția în
ființării unor unități de performanță ■ 
cure, spre deosebire de cele cîteva 
existente înaintea anului 1947, să a- 
sigure talentatului nostru tineret po
sibilitatea de afirmare în arena 
ternațională.

Cunoaștem și ne mindrim astăzi 
reznitatele care alcătuiesc bilanțul 
cestui sfert de veac. Ele oglindesc 
progrese remarcabile, incomparabile 
ce cele cîteva performanțe izolate din 
irtoria mai veche a sportului româ- 

La obținerea lor, la cucerirea 
atitor titluri și medalii la cele mai 
■sari confruntări sportive internațio- 

— Jocurile Olimpice, campionate 
stale și europene — a contribuit, 
îndoială, și existența cluburilor 

t si a celorlalte unități de per- 
ță, in cadrul cărora cei mai ta- 
spertivi români și-au desăvîr- 

iesxria sub îndrumarea unui 
smâr de specialiști.
c-glincită tn acest bilanț acti- 
t - mai rodnică desfășurată 

?le » DE CLUBURI, 44 DE ȘCO- 
: 1 SPORTIVE. «0 DE SECȚII SPOR
TIV I. 24 DE LICEE ȘI 23 DE ȘCOLI 
GtM- RU-E ~l PROGRAM DE EDU- 
C ETTE FIZICA existente astăzi în 
emeroase orașe ale tării.

:• - . rirtocri doar
teie înregistrate de 

sportivă în ultimii 
rid îndeosebi asupra 
ative a numărului 
■atorke — de masă 
i — ceea ce a asi- 
■xiițiile pentru o ac- 
lîn ce tn ce mai bo-

„La 23 decembrie vor pleca in ta
băra de la Dîrste, ne spunea tov. 
prof. Popa, 50 de elevi ai liceului 
nostru, însoțiți de profesori. A fost 
inițiativa prof. Anca Rădulescu. ma
terializată cu ajutorul B.T.T. Elevii 
vor lua parte la excursii pe munte, 
vor participa Ia întreceri de schi și 
săniuș, organizate ad-hoc, la mani
festări cultural-artistice".

—- Pentru elevii rămași în Capita
lă ce programe au fost întocmite?

— Unul, în cadrul școlii, bazat pe 
acțiuni sportive și cultural-artistice, 
altul in cadrul Ateneului tineretului, 
în cadrul primului program, sportul 
deține o pondere importantă. Elevii

UN MARE CONCURS IN SALA

și
cu

mline. Ploieștiul va găzdui o 
importantă întrecere de tir la aer comprimat, „Cupa a 25-a “ ------- — poligonul

clubului 
.... „ __ ____ ii cele

două probe — pușcă și pistol — peste 150 
<ie concurențl din București, Brașov, 
Iași, Cluj, Bacău, Arad, Focșani șl Plo
iești, seniori și juniori, printre care 
șl toți fruntașii tirului nostru.Deoarece acest Concurs, al doilea fn- 
tr-un interval de timp toarte scurt, con
stituie și un trial pentru alcătuirea echi
pelor naționale, care vor participa, în 
februarie, la campionatele europene ne 
sală din Austria, toți fruntașii se vor strădui să obțină rezultate valoroase.

Azi
nouă
arme ... __aniversare a Republicii". Pe 
amenajat In sala de jocuri a sportiv Petrolul se vor alinia la

competiția car» ■ avut loo et|Dacă la competiția cart a avut loa 
o săptămlnă în urmă, „Clipa unii dintre primii noștri trăgători, prin" 
tre care și olimpicii Dan Iuga șl Nicoiaa 
Rotaru, au realizat cifre modeste, ne- 
clasindu-se pe primele șase locuri, an 
cum ei vor încerca sft-și ia revanșa. 
O luptă Interesantă se va da, In clal la pistol, unde îa „Cupa Petrd'.urt 
ierarhia obișnuită a fost dată pesta 
cap, trofeul revenind veteranului pisto-ș 
larilor noștri Oavrilă Maghiar. Neutri 
Iuga, Roșea, Tripșa, Pieptea șl alți spe
cialiști ai genului vot încerea să «.. ( reabiliteze.

întrecerile se vor desfășura pa uri 
mini-poligon... cu 23 de linii de tra
gere. deci în condițiile „europenelor".

MULTĂ RESPONSABILITATE
FATĂ DE TRICOUL ECHIPEI NAȚIONALE!

armele. Așadar, sub aspectul pute
rii morale și de voință, lotul hosiru 
este (poate) chiar mal deficitar decît 
la acela tehnico-tactic !

Iată, deci, tina din direcțiile către 
care trebuie acționat repede și cu 
toată hotărîrea. Nu este exclus Să 
fie necesară chiar și o primenire a 
lotului, renunțîndu-se Ia elementele 
plafonate, blazate, refractare la mun
ca grea pe care o presupune pregă
tirea, aducerea de oameni noi, tineri 
neexperimentați, dar entuziaști șl 
dornici de realizare. Chiar dacă pen
tru această politică vom trebui sa 
plătim prețul eitorva ani de evolu
ție în grupa C a campionatului mon
dial !

Față de perspectivele generale ala 
hocheiului nostru, față de răspîndi- 
rea tot mai mare pe care o va cu
noaște prin creșterea bazei materiale 
și diversificarea geografiei lui, On 
asemenea preț nici nu ni se pare 
â fi pica măre !

echipei cunoaște, de 
seamă, această stare de lti- 
altminteri pe deplin confir- 

In recentele două confruntări, 
vom referi. însă, la un alt as-

rea tehnică a 
bună 
cruri, 
mată

Nft 
pcet al „problemei" echipei naționale, 
care vizează spiritul de responsabi
litate ce trebuie să existe în conștiin
ța oricărui sportiv investit cu înalta 
cinste de a reprezenta culorile țării.

Din acest punct de vedere, com
portarea jucătorilor noștri a fost sub 
■orice critică. în fața unui partener, 
repetăm, mai bun, ei n-au reușit să 
se mobilizeze, să-și valorifice inte
gral și la maximum posibilitățile de 
care dispun, să fructifice momentele 
de șansă care se nasc în mod obiec
tiv pe parcursul oricărui ioc. Așa <fe 
explică de ce hocheiști cu experien
ță și cu talent, cum ar fi Pană, Hu- 
țanu, Tureânu, Axinte, n-au găsit 
resursele de concentrare necesare 
pentru a realiza ocaziile excelente 
de gol ce le-au avut, iar întreaga 
echipă — sub presiunea insistentă a- 
adversarului — a depus, resemnată.

Miercuri și joi. lotul românesc de 
hochei, care se pregătește pentru 
grupa B a campionatului mondial, 
a susținut două jocuri de verificare 
în compania puternicei echipe pra- 
gneze U.K.D. Sparta, din prima ligă 
a campionatului cehoslbvae, Ddpî 
turneul norvegian, acestea au fost 
primele partide-test intr-adevăr se
rioase, ale căror rezultate pot Con
stitui, prin prisma clasei ridicate a 
adversai i-or, elemente reale de apre
ciere a formei și valorii selecționa
tei noasire. Deși lipsiți de aportul 
a trei titulari țafteți cu echipa na
țională la turneul dotat cu premiul 
„Izvestia- de la Moscova), tnloculți 
cu o linie din garnitura de juniori 
a clubului, oaspeții au alcătuit o for
mație deosebit de redutabilă,. care 
a etalat pe gheața patinoarului bucu- 
reștean virtuțile -ecunoscuie ale șcb- 
lii cehoslovace de hochei 1 patinaj 
ireproșabil, viteză în acțiuni, o teh
nică individuală de filigran, joc Co
lectiv ăe bună concepție tactică.

Vom 
că nu 
pentru 
jocuri. 
U-'-fod 
Spartei 
U r.iprem*ție 
tamptonatului

spune, fără falsă ipocrizie, 
întrezăream prea multe șanse 

hocheiștij noștri în aceste 
Era foarte greu acest lucru 
teamă

Praga

Valeriu CHIOSE

că o echipă de forțs. 
poate orictnd aspira 
ta grupa secundă a 

lumii.
ți pînă la evoluția la*

SI CtlSIl M

ÎNTiLNIRlLE DIN CUPELE EUROPENE
MCULESCU ȘI VAS1LE POPESCU

1 - . » - ■

ECHIPA SECUNDĂ A ELVEȚIEI VA EVOLUA ÎN ȚARA NOASTRĂ
de cooc

u-

'onie o stare
București.

JUNIORII PARTICIPĂ LA

a pnMjaai

următorul program t 
Poiana Brașov, 29 și

între 27 decembrie și 2 ianuarie, 
reprezentativa secundă a Elveției 
(întărită cu cîțiva jucători din lo
tul prim) va susține un turneu de 
patru jocuri in țara noastră, întîl-

dupa 
spfc-rt dta 

Soare și Roșia- 
Nunweiiler 
departe.

Luptă pentru puc intre Bașa (Selecționata divizionară) — dreapta — fi 
Voleit (Sparta Praga). Imagine din primul joc, de miercuri seara.

• Fotoi N. DRAGOȘ

ta 
ne

nind selecționata divizionară româ
nă, după 
27.XII — la
30.XII — la Miercurea Ciu-c, 2 ia
nuarie — la ~

VĂZUTE DE ANTRENORII DAN
Mult așteptata tragere 

grupelor sferturilor de 
C.C.E. și Capei capelor 
antrenorilor celor două eeaipe rimuă- 
neșli calificate. Dan Nicaluca tute», 
mo) și Vasile Popescu (Steaua.

DERBYUL ETAPEI

MECIUL FEMININ

I. E. F. S._ POLITEHNIC A
-.-.ultima etapă a camnica 

tiauonal de baschet temtata p 
mează astăzi, in sala DteOtaOi 
by-ul Politehnica — IX.F-S 
pentru cunoașterea Ort.par.te 
lui Ioc in clasn—emul p-.n 
al competiției Cuaoscfnd omri 
divirluale ale echipelor ( 
bados, Gabriela Ciocan 
Vogel, Anca Demetrescu 
nica. Angelica Tîta. Clara Szabo 
ger.ia Salcu, Ecaterina Pontei 
I.E.F S.) și ambițiile decte- sate 
Obicei, de înti'.nirile dintre aceste 
mâții, este de așteptat o întreceri 
prigă. în care sperăm că 
ți nivelul tehnic vor fi p- 
Tot la fete, remarcăm d 
ctențesc Universitatea Cluj 
sitatea Timișoara. Celelalte —■

București — Voința Tg 
Oradea — Rapid *i Să- 
Mare — Voința Bucu-

Constructorul 
Mureș, Crișul 
nătatea Satu 
rești.

★
al diviziei masculine APrimul tur 

se încheie prin cele patru pârlise ce 
se vor desfășura azi și mii-.e: Pc..- 
tehnica București — Rap.d, Vo.r.ța 
București — Politehnica Cluj, Farul 
Constanța — Steaua și Universitatea 
Cluj — Academia Militară. Părț'te 
mijloc și de jos ale clasamentului 
Sint cele mai expuse modificărilor 
du.’ă aceste jocuri.

SIRIA hnOSTR Sf DISPWt DE (OELDIPIIPII 511..

Dor de aici 
ntabill s. selecționabililor In In- 
lirea a doua, de joi, este — fără 
; -tie — o cale foarte lungă. Că
țele de ordin tehnic și tactic ale 

eorezeotativei noastre, care se ma- 
esiă cu pregnanță tn Intîlnirile cu 
e-sari valoroși, le-am enumerat 

dole celor două partide. Am 
astfeL jocul extrem de slab în 

■ (compartiment unde fundașii 
Făgăraș. Scheau. Tone, chiar 
țâ sfr.t total deficitari), gie- 
Uementare care se comit cu 
1, ineficacitatea exasperentă a 
i. temporizarea excesivă la 

-are se recurge aproape permanent), 
iatea unei ieșiri eficiente din 
treime, grava imprecizie a 
confuzia, dacă nu chiar In- 
în tactică și altele. Nu este 
le mai reoe'ăm. Conduce-

0 COMPETIȚIE RATATA. CARE DEZVĂLUIE CARENȚE MAI VECHI.
42

Viorel Marea.

V M -.ra

spune adio sportului pe care l-a
Căpitanul poloiștilor dinamoviști 

se desparte de coechipierii săi. La 
sfirșitul săptămînii trecute, în par
tida cu Dinamo Moscova (6—2), 
Ștefan Kroner a jucat cel din urmă 
meci sub culorile clubului care l-a 
consacrat în rîndul celor mai a- 
preciați jucători din istoria aces
tui sport, în echipa pe care a con
dus-o timp de 14 ani consecutiv la 
victorie în cea mai importantă 
competiție cu caracter republican, 
ureînd-o alături de cele mai pu
ternice teamuri de pe continent.

Cine va prelua cascheta cu nr. 4 
a dinamoviștilor, cea în fața căreia 
nu numai cei mai buni poloiști din 
țară, dar și multe dintre vedetele 
acestui sport de peste hotare, 
recunoscut întotdeauna pe_ 
jucătorului 
sportivitate, veșnic surîzător, care 
nu a folosit decît imaginația și 
tehnica sa fără cusur în lupta din 
bazin ? Ne-am pus această între
bare urmărind și unda de regret 
ce se citea în acea seară pe fața 
căpitanului echipei privindu-și mai 
tinerii tovarăși de ioc trăind eufo
ria unui succes de prestigiu.

„Să nu vă gindiți nici un mo
ment că abandonez lupta — ne 
mărturisea Ștefan Kroner. Deși am 
ajuns la 33 de ani, mă simt ca
pabil să continui cu destul succes. 
Dar echipa de care ml-am legat 
întreaga carieră, chiar și cînd am 
fost campion național de înot, este

la Dinu Popescu 
cei mai buni po 

acest an. Ar fi 
ca prezența mea

au 
tipul 

fair, de o deosebită

decît imaginația și

astăzi un team redutabil, ce poate 
concura oricind cu șanse aprecia
bile Ia coroana de lider a cluburi
lor de pe continent. Am probat-o, 
cred, suficient in urmă cu cîteva 
săptămini. Ia Budapesta, unde nu
mai 5 minute ne-au despărțit de 
o mare victorie. Și această echi
pă are acum mai mulți jucători ti
neri, puternici, cu reale perspecti
ve, in plină afirmare. Mă gindesc. 
in primul rînd, 
și Viorel Rus. 
loiști români in 
realmente păcat
să inlirzie măcar cu un sezon dez
voltarea acestora". •

— Și, atunci, ce-ai să faci ?
— Cine a înotat de mic copil nu 

părăsește piscina pină la adinei 
bătrinețe. Așa că de acum inainte 
voi onora oferta clubului Dinamo, 
învățind copiii să joace polo. In 
mijlocul lor mă voi simți mereu 
tînăr. Iar în timpul liber voi juca 
în echipa I.E.F.S.-ului. Nu știu dacă 
ați aflat că, deși ani în buzunar o 
diplomă de inginer economist, ur
mez Ia această oră cursurile fără 
frecvență ale Institutului de Edu
cație Fizică și Sport. Vreau să fiu 
cit mai bine pregătit pentru a face 
față onorabil proiectelor de viitor.

— Nu ai fost tentat să preiei o 
echipă de categorie superioară sau, 
eventual, să-ți folosești cunoștințe
le în îndrumarea unui lot repre
zentativ ?

îndrăgit
că sint mai folositor in- Cred 

manca de inițiere a copiilor. Voi 
intra in apă alături de ei pentru 
a-l învățat să înoate corect, sâ pa
seze balonul eu indeminare și să 
șuteze din orice poziție la 
Satisfacțiile reușitei, in nici 
nu vnr fi mai miei.

— Ce părere ai despre 
națională ? De ce crezi că 
tat tricolorii noștri posibilitatea u- 
nei depline afirmări la Miinchen ?

— Sînt mai mult decît convins 
că ultima ediție a J.O. a însemnat 
pentru „7“-le țării noastre un sim
plu accident. Valoarea polo-ului 
românesc trebuie situată în orice 
caz mai sus decit locul VIII din 
clasament. Italienii, iugoslavii sau 
olandezii nu ne sint superiori ; dar 
pină a ajunge la nivelul echipelor 
U.R.S.S. sau Ungariei mai avem 
destul de muncit. Jucătorilor noștri 
Ie lipsesc, în primul rîi “ 
gîndirea matură în joc, 
fără de care nu se poate ajunge 
sus de tot.

— în sfîrșit, în ceea ce privește 
polo-ul, căruia i-ai dedicat cei 
frumoși ani, ce alte proiecte 
ai ?

— Unul singur: să ajung

poartă, 
un caz

echipa 
au ra

irimul rînd, forța și 
, elemente

mai 
mai

un 
bun și apreciat arbitru internațio
nal, așa cum a devenit fostul meu 
coechipier Cornel Mărculescu.

— Succes 1

Adrian VASILIU

Probași fiecare dintre jucători 
va gâs< o acuză pentru o-$i jtsufi- 
cs abtesța. Dar cum rănii ne cu 
antrenorii duburuor care ou avut 
reprezentanți in întrecere ? Un 

> de laba celui care se cheamă 
mo, cu pretenții foarte mari 
ânri echipă este campioană a 
), nu erțe oare interesat ca re

prezentanții săi (șalartați ! fi să a- 
siste ia o finală ce se disputa in
tre aouâ._ dtaamoviste ? Joi seara, 
la ora finalei feminine, nici unul 
dintre cei doi antrenori de tenis ai 
secției. Marin Bâdin și Aurel Se- 
eăreeanu. nu se afiau tn sa>a 
Steaua. Sau poate știau că finala 
nu va avea loc ? Foarte posibtL

Este inutil, credem, să demon
străm că locurile ocupate de cîți- 
ra favoriți— absenți ai întrecerii 
(Viorel Marcti — nr. 1. Boaghe — 
6. Mureșan — 7), puteau fi repar
tizate unor jucători tineri, care vor 
și merită să se afirme. Fețeanu. un 
tînăr care ar fi vrut să-și încer
ce forțele în fața unui adversar 
experimentat cum este Boaghe, nu 
a avut prilejul ; nu a jucat nici

E

PRIMUL TUR ÎN SALĂ AL
tncepind de luni, timp de trei zile. Sala 

sporturilor din Cluj va găzdui primul 
turneu pe teren acoperit din actuala 
ediție a campionatului feminin de hand
bal. După un bogat sezon internațio
nal, jucătoarele din prima reprezenta
tivă a țării, ca de altfel șl cele din for
mația de tineret, se întorc la echipele 
lor, pentru a apăra culorile cluburilor 
din care tac parte. Și pentru că sezonul 
internațional s-a încheiat cu un bilanț 
rodnic — așa cum o știu toți iubitorii 
handbalului nostru feminin —, pen.ru ca 
jucătoarele din loturile naționale au do
vedit ascensiune de formă, sîntem în
dreptățiți să așteptăm, la turneul clujean, partide de nivel ridicat, dinamice 
și spectaculoase.

în fruntea celor zece divizionare ce se 
vor alinia se află campioana țării, Uni
versitatea Timișoara, care n-a cunoscut 
înfringerea în primul tur al campiona
tului, realizînd 8 victorii șl un meci 
egal. Timișorencele pornesc, deci, cu un 
ascendent moral, dublat și de o pregă
tire non-stop. determinată de apicpiata 
lor participare la C.C.E. La Cluj, insa, 
ele vor lupta _ indirect — cu noua 
rivală de divizie, IEFS București, aflata 
in momentul de față pe locul II, la nu
mai două puncte de lider, precum șl cu 
fosta campioană a țării, universitatea 
București, ocupanta poziției a treia.

Atît Universitatea Timișoara, cit șl 
IEFS au sarcini aparent ușoare în acest 
turneu. Dar, nu trebuie să ult-im că 
formația pregătită de prof. C. Lache a 
cîștigat la numai un gol diferență jo
cul cu Constructorul Timișoara (cu care

eu Adrian Bașiami, care ți el a 
d spArut după ce & jucat un tur, 
«: ătâ-i pe Fețeanu ajuns în pri
mii opt tenismeGi ar concursului... 
iirâ să fi apărut pe teren.

Cîțîva dintre participant» la ta- 
—receri s-aa îmbolnăvit pe parcurs. 
Se poate iniftnpla. Dar o prevede
re a federației internaționale pre- 
c rează că, in astfel de cazuri, spor- 
rimî sau antrenorul acestuia tre
buie să prezinte certificat medical 
La secretariatul concursului. Or. 
cecretariarul aceste, competiții ne-a 
infoezna: că nu este în posesia 
ear astfel oe motivări.

Din păcate situația penibilă 
care a ajuns întrecerea de care
ocupăm, dezvăluie racile mai vechi 
ale tenisului nostru. De aceea aș
teptăm din partea federației 
specialitate măsuri ferme ți

de 
________ _ în 
primul rînd tragerea ia răspunde
re a antrenorilor. Este de dorit ca 
si Ia conducerile cluburilor să nu 
treacă neobservate aceste abateri 
disciplinare.

Ion GAVllLESCU

De luni, la Cluj

CAMPIONATULUI FEMININ 
se vă filtîlni tuni) $’ că JEFS-ul 
descurcă destul de greu tn Intîlnirile 
cu Rapid București (adversara sa de 
marți). ..ConSultind în cohtinuare programul 
turneului de la Cluj remarcăm și a'-te 
partide ta fel de Interesante, în prima 
zi, spectatorii vot avea prilejul să asis
te la un duel spectaculos tntre Rapid 
București și Textila Buhușl, ambele In
filtrate in plutonul fruntaș și animate 
de dorința firească a cuceririi unor 
trepte superioare în clasament. Un meci 
dlrz va fi și cel dintre Voința Odorhel 
șl Mureșul Tg. Mureș, In care Voința 
are prima șansă nu numai datorită gar
niturii sale mai puternice, dar sl fap
tului că MikloȘ, Maghiari și TCglaȘ sint 
conștiente că echipa lor ocupă o bozi
ile modestă (8) in Ierarhia primelor' 10 
echipe din țară.

Afișul celei de a doua zile este domi
nat de jocul IEFS — Rapid, urmat de 
înttlnirea care opune Universității Timi
șoara pe Rulmentul Brașov, pentru ca 
miercuri, în ultima rundă a turneului, 
în centrul atenției să se afle meciul 
Voința Odorhel — Textila Buhușl.
1. tînîv. Timișoara
2. IEFS București3. Univ. București
4. Rapid București
5. constructorul Tllh.
6. Textila Buhuși
7. Rulmentul Brașov
8. Voința Odorhei
9. Progresul București
10. Mureșul Tg. Mureș

Peste cîteva zile, reprezentativa 
de juniori a țării noastre, aflată 
în plină pregătire pentru campio
natul european (grupa B), va ple
ca în Elveția, unde va participa la 
un turneu internațional găzduit de 
localitatea Biel (în apropiere de 
Berna). Iată programul jocurilor:

UN TURNEU ÎN ELVEȚIA
27.XII — cu Ungaria, 28.XÎI — eu 
Austria, 30.XII — cu Italia, 31.XII 
— cu Bulgaria, 2.1.1973 cu El
veția II. Paralel, la Berna, se va 
desfășura grupa A a acestei com
petiții tradiționale, la care partici
pă : Elveția I, Polonia, Finlanda^ 
R.F.G., Norvegia și Iugoslavia.

/. P. R. S BANEASA
Str: Erou lancu Nicolae Nr. 32, Sectoruî ÎI

Organizează. începlnd cu data de 1 Ianuarie 1973, uti curs de calificare fer. I -------- ——•-*- •“ -*—**-—--------- -cu scoatere din producție în următoarele meserii : 
confecționer disp. semiconductoare cu 
strungari 
lăcătuși mecanici 
presatori metale la rece 
fochiști

durata de 1 luni 
durata 
durata 
durata 
durata

de 
de 
de 
de

9 8 1 0 107—SO 17
» 7 1 1 114—71 15
9 5 2 2 103—87 12
9 4 1 4 84—81 9
9 4 1 4 79—79 9
9 3 2 4 77—33 8
9 3 0 6 90—99 6
9 3 0 6 85—95 6
9 3 0 6 65—97 6
9 1 0 8 53—85 2

înscrierea eandidaților Ia cursurile 
rere însoțită de următoarele acte :

_. certificat de naștere în original
— actele de studii, în original
— certificat medical eliberat de circumscripția medico-sanltarâ la care candidatul este luat în evidență

— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radiologie pulmo
nar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de începerea cursului

— adeverință cu media salariului realizat in ultimele 3 luni premergă
toare admiterii la cursuri, dacă au avut calitatea de angajați In această 
perioadă

— repartiție de la torțele de muncă (adeverință de la C.A.P.)
La cursul de calificare se admit persoane care au absolvit școala gene

rală. au vîrsta cuprinsă între 18—30 ani și au domiciliul in București său comunele subordonate din partea de Nord a orașului.
Pentru lămuriri suplimentare vă adresați Ia telefon 33.33.30/171.

cu
cu
cu
cu

de calificare se face pe bază de ce-
și copie '

pen.ru
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LA ORDINEA ZILEI

ANCHETE
BAZIL MARIAN:

ÎN DEZBATERE: SELECȚIA, INSTRUIREA Șl PROMOVAREA JUNIORILOR

Ca la orice sfîrșit de decembrie, publicațiile sportive; rubricile de 
specialitate ale diverselor cotidiene sau' periodice îsi deschid cu lar- 
ghetă coloanele pentru diverse anchete, clasamente felurite, ierar
hizări, toate încercînd să sintetizeze activitățile, strădaniile, reuși- 
tele, performanțele unui an.

Aproape zilnic, în afara clasamentelor alcătuite de federațiile 
noastre, care desemnează pe cei mai buni zece sportivi al lui 1972 
în disciplina respectivă, publicăm în coloanele ziarului clasamente 
aie unor agenții internaționale, clasamente — pe bază de anchete_
ale unor ziare din diverse țări, numele unor fotbaliști de pretutin
deni, laureați ai anului care se încheie.

în ceea ce privește cel mai bun fotbalist român, după o tradi
ție cu puternice rădăcini, el va fi desemnat și anul acesta de o 
largă anchetă, aflată la a șaptea ediție, organizată de revista ..Fotbal".

In cazul anchetei la care ne referim este vorba, după cum se 
știe, nu de preferințele redacției respective ci de un întreg sistem 
de prospectare a unor opinii competente (antrenorii echipelor divi
zionare A. ziariștii și comentatorii de radio și teles iziune specializau 
în fotbal), îmbinat cu părerea masei de iubitori ai fotbalului, dar 
și cu elemente obiective, concrete, cifrice, cum ar fi notele obținute 
pe parcursul a 30 de etape de campionat, la care — din acest an _ se
adatigă și comportarea în echipa națională, reflectată — ce asemenea
— prin notele primite de „tricolori" la jocurile interțări.

Organizatorii anchetei precizează totodată că, în clasamentul al 
cătuit pe baza notelor din campionat, pot figura numai ace: 
carp au apărut in minimum 20 de meciuri din cele 3 U- ir. cel 
care redă comportarea in echipa națională numai _ care a.
făcut parte din echipă în cel puțin jumătate din meciurile unui an.

Cititorii noștri care urmăresc și revista „Fotbal- știu câ pentru 
fiecare din aceste cinci criterii se alcătuiesc clasamente separate, pe 
baza Cărora se acumulează puncte, si că aceste puncte s.’.-.t aws -- 
sumate într-un clasament general, pe baza căruia este dtău—I ju
cătorul laureat.

După cum se vede, desemnarea celui mai bun fotbalist roate 
al anului se face după o consultare largă și competentă, la bata 
sa stind dorința de a se ajunge la un rezultat cit mai aproape de 
adevăr. Și, desigur, nu este deloc in timpii tor faptul că, tn anii pre- 
cedenți, laureații „Trofeului Fotbal" — odată proclamat’. — în
trunit adeziunea generală, ca într-o competiție spc-rt.vă *n care
— fie că personal îți place, fie că nu — recunoști si aplauzi pe tn- 
vingâtorul decis cu mijloace corecte, care ir.Tvnește rele mei nralîe 
Sufragii.

Din cite știm, la această ora. ampla anchetă pentru fteater sarea 
celui mai bun fotbalist român al asului _a intra*, fa li-ua dnespni ■ 
Se calculează clasamentele parțiale, se conturează cei general. Re
zultatul îl vom afla miercuri dimineața, o dată eu apa~’„a numă
rului viitor al revistei „Fotbal*. care va rv.saera anchetei două pa
gini. Tot miercuri, vom publica și nci acest rerc'. aL

Cine va fi laureatul ?
Tot ce știm piuă acum este că el 

de bază ai echipei naționale.
Pentru a-i cunoaște numele, a-1 felicita si a-i face — M <■ 

fotbalului românesc — urările da rigoare in racul a", să astepUot 
pînă miercuri

»»E NEVOIE DE MAI MULTA ORIGINALITATE
KM»

iruâ să _

A 
de

Niște

ION KLUGE

I-»*.;»-:

ster» t-îiil*rJse

MOMENT DE VACANȚĂ
multe ei aleg. plnă
îl vedem urmărind, fmpreuuă 
Dragoș NEAGU).

m aceste zx.e de vacanță. fotba- 
liftu ceată mijloacele cefe mai t<- 
naxe penim odihftd. De cele mai 

Ia sporM. Acettâ este p --arU fmdzr+ltii rapeiist ST E FAX. pe core
cm sofia n (in strice . tm meri de hochei la ^23 August*. (Foto

cau județe ? Ce s-ar cîștiga 
aceasta ? S-ar face O COMPA- 

RVRE ți O CERNERE A VALORI
LOR. Ar fi un prilej pentru antre- 
r - J.nalei de juniori de a afla 

; icătorii care-i trebuie.
— Actualmente reprezentativa de 

juniori are acută nevoie de un mij- 
tacoș gen Be Idea nu — Dumitriu 
și de un atacant tip — Nasta.se. 
puteți oferi 2

— La Progresul există un astfel 
■ Gh. Dragu. Poate 'juca

atacant central și mijlocaș. E posi- 
-2 î.-. marea masă de juniori 

-•.reaga țară «â existe alții, mult 
înzestrați. Trebuie câutați.
Cum 7
ln-;;-.r:’e inter-orașe sau jude- 
mintite anterior, ar fi un pro

cedeu. Altul ar consta In ORCîANI- 
ZAREA. TABERELOR DE VACANfA 
PS UN ALT PRINCIPIU. Sâ fie châ- 
— ac-? 4<- de echipe reprezentind 
jadefete si municipiul București. Opt- 

a -i cu mare experiență
sâ orasăreascâ. prin rotație, de-a lun- 

kniă-tre: meciuri, evoluția ju- 
r. dură care să-și dea părerea, 

chi versați nu pot greși, 
•mă, asa au fost... filtrați 
■brie. Dinu. Duttiltrache, 
tr.ulți alții. Cu cei depis- 

-erie. SA'SE LUCRE- 
IND1VIDUALIZAT, LA 

a-.ea de ciștigat attt 
vă de juniori cît 
ele de seniori din 
ire. Promovarea — 

noastre — s-ar 
cu eficiență mai 

sta este esențialul.
Lourentiu DUMITRESCU

IV 
LI

de 
Și

— Tovarășe Marian, sinteți an
trenorul singurei echipe românești 
rămasă încă în cursă, intr-o compe
tiție europeană. Se știe că acest 
„Rapid“, a suferit la începutul cam
pionatului o știrbire importantă a 
lotului, în stare să explice, într-o 
buni măsură, comportarea globală 
relativ modestă a echipei. La aceas
tă oră se poate vorbi de o recupera
re a potențialului pierdut?

— Cînd un angrenaj pierde două 
din piesele de bază, ansamblul în
cepe să pîrîie din încheieturi. Sub
stituirea lasă urme și rodajul pre
tinde o perioadă de timp pentru a 
avea efectul scontat. Acum, după 
consumarea turului de campionat, 
prin eforturi colective suplimentare, 
prin readaptarea lui Dumitriu II și 
prin titularizarea fericită a lui Gri
goraș, formația a depășit șocul mo
ral acuzat, restructurîndu-și din 
mers și maniera de joc, în funcție 
de efectiv,

— Grigoraș are 18 ani și debutul 
său a fost de bun augur. Aveți în 
mină o cocă moale și sîntem con
vinși că modelarea ei nu s-a termi
nat. Ce pronostic vă îndrituiește să 
pronunțați după evoluția de vină 
acum a acestui băiat?

— Grigoraș a fost promovat de 
nevoie, într-un moment cînd nici 
pe Mușat, accidentat, nu se mai 
putea conta. S-a dovedit sîrguincios. 
receptiv, cuminte, ambițios și cred 
că avem de a face cu un cîștîg net 
pentru Divizia A, A operat în aceas
tă afacere și hazardul, culegînd în
că o dată dovada că mulți jucători 
buni se pot plafona pentru că nu 
găsesc niciodată deschisă ușa de la 
cabina echipei I.

— Primul asalt din semifinalele 
,,Cupei cupelor'1 îl veți da în ziua 
de 7 martie 1973. Ce fel de eferves
cență stîrnește in tabăra Rapidului 
apropierea acestei date?

— Cele șapte ipotetice adversare 
sînt toate puternice, dar dintre ele, 
Leeds United și Hibernian Edinburg 
reprezintă eșalonul cel mai distins. 
Numai faptul că joacă în campiona
tul britanic vorbește de la sine de 
handicapul ce trebuie surmontat în 
eventualitatea unei confruntări di
recte. Oricum, noi țintim la o com
portare de marcă șl pe treptele de 
sus ale competiției. Pentru aceasta 
am convocat jucătorii pe 4 ianuarie 
în vedcwea reluării pregătirilor, pa- 
re-mi-se mai devreme decît orice 
altă echipă din Divizia A. Vom efec
tua antrenamente pe filiera clasică 
— readaptare la efort în Capitală, 
apoi Predealul etc. — după care, 
pe la 1 februarie, vom „zbura" spre 
tărîmuri mai calde, pentru un tur-

5—-6 jocuri. Sperăm să du- 
noi și o ..achiziție" cu nr.

neu de 
cern cu 
11 pe tricou, dar va fi vorba de un 
transfer de jos în sus, pentru că a-ți 
arunca ochii în curtea vecinului din 
prima divizie nu este echitabil, nu 
este etic.

— Apropo. Pepiniera dumnea
voastră înseamnă un rezervor vala
bil?

— Nu se poate vorbi de o emana
ție cantitativă și calitativă pe de
plin satisfăcătoare. Totuși, funda
șul Florin Marin și mijlocașul îlie 
Rotaru de la tineret au pus un pi
cior zdravăn în pragul unei certe 
promovări. Cînd va avea loc? Este 
prematur să fixăm o dată.

— Despre Răducanu ce ne mai 
puteți spune?

— Răducanu a înțeles, în sfîrșit, 
că manifestările infantile nu mai 

, cadrează cu vîrsta lui de 27 de ani. 
Cineva i-a spus, se pare, că marii 
portari ca Pavlovici, David, Iașin, 
Banks au fost, cu toții, fotbaliști se
rioși și oameni sobri. Excluderea din 
lotul național l-a afectat de aseme
nea. Dacă „umbli" la orgoliu, cu 
Răducanu se poate reuși întotdeauna.

— Rapidul are 
impozantă. Cum 
viața echipei?

— Influența se 
opus. Cînd Rapidul cîștigă, devine 
„Rapidulețul nostru". Cînd pierde, 
adjectivul posesiv dispare ca prin 
farmec...

galeria cea 
influențează

manifestă în

mai 
ea

sens

Ion CUPEN

C. CERNAIANU r. „S-AR PUTEA 
CA OBLEMENCO SĂ JOACE 

CHIAR IN PRIMĂVARA"
L-am întîlnit ivi Capitală pe profesorul Constantin, Cernăianu, âritrenOrul 

Universității Cciaiova. Printre altele, el ne-a spus că echipa a luat vacanță, câ 
jucătorii se ă/U țn preient pe lă 
liile lor.

,,Oful“ luț, cernfiianu rămîne, 
Obiemeneo». despre care ne-a dat vești bune, ; „Obiemeneo se simte 
lent după, operație. In ziua de 8 ianuarie, 
voi veni Cu el Ia București, pentru un 
riguros control medical la Centrul spor
tiv ,,23 August". Dacă 
evolua la fel de bine 
am credința că el va 
chiar din prima etapă

farri-
insă, 

totuși exvr-

însănătoșirea Va 
ca pînă atmn, juca in eclupa 
a returului5’,

★

Am auzit că Universitatea Craiova ar fi interesată să-l transfere pe Pană <le ia 
Sportul studențesc. Cum echipa buvu- 
reșteană are acum, după venirea lui 
Lucaet, Cuperman și Moldoveanu, sufi- 
clenți atacanțl, s-ar putea ca Pană să 
apară în lotul craiovean. Bineînțeles, 
numai cu acordul actualului sau club.

..Stimați tovarăși.
Tinerii țărani cooperatori din comuna Ștefinești. județ ol Boto

șani. au ales drept mijloc de destindere activitatea sportrvă_ Cu 
ajutorul comitetului comunal de partid si al celor doi președinți 
ai C.A.P. s-a format, spre bucuria tuturor, o echipă de fotbal care 
s-a înscris in campionatul județean, tu riua do 15 noiembrie a fost 
programată, pe terennl din Ștefănești. partida din cea de a 13-a 
etapă, la ora 1130. cu echipa Unirea Săreai. La ora 12.lt, arbitrul 
C. Ung urea nu din Botoșani a anunțat că intram formația din Săveni 
are o intirziere de 40 minute, conform rexulamm'.o'ui. el consem
nează neprezentarea oaspeților medul fiind deci ciștigat de gazde 
cu 3—0... Spre surprinderea tuturor, asociația primește o adresă de 
la C.J.E.F.S. prin care se face cunoscut că scorni nu a fost omologat, 
(ar întîlnirca reprogramată_  Pentru această nedreptate (au mai fost
și altele) comitetul comunal de partid și comitetul comunal U.T.C. 
au aprobat retragerea din campionat a echipei Progresul din Ște- 
fănești.

Constantin DARIE 
președintele consiliului asociației sportive"

ClND LA ȘTEFĂNEȘTI (JUD. BOTOȘANI)
ft

HOTĂRÎRILE SE IAU In drum a ■ ■

Primind această scrisoare, pri
mul nostru gînd a fost acela că 
intr-adevăr s-a comis o nedrep
tate (s-au mai întimplat aseme
nea „greșeli"), care va Impieta 
asupra activității', sportive ce se 
desfășoară la Ștefănești, pentru 
că este știut faptul câ existen
ta unei ec'nipe de fotbal poate 
însemna motorul întregii vieți 
sportive a comunei. Așadar, am 
pornit pe urmele sesizării. Dar,

ac-mai întîi să vă prezentăm 
tele dosarului" :

• în ziua de 15 noiembrie, la 
Ștefănești, trebuia să se dispute 
meciul Progresul — Unirea Să- 
veni. Echipa oaspe întîrzie cu o 
oră și 10 minute. Arbitrul con
semnează 3—0 pentru gazde.

• în aceeași zi se primește, 
cu o jumătate de oră înainte de 
începerea partidei, un telefon de 
la Săveni prin care se anunță

că echipa Unirea este plecată 
spre Șsefănești, dar că va în- 
tirzia. Persoana care a primit 
telefonul (din păcate nu am reu- 

t să aflăm cine a fost) nu a 
us nimănui nimic.
• La 19 noiembrie, asociația 
ortivă Săveni înaintează la co-

misia județeană de fotbal un 
memoriu în care se menționează 
că intirzictea s-a datorat fap
tului că „mașina ce a dus pe 
sportivii echipei de fotbal la 
Ștefănești nu a putut pleca la 
timp, deoarece toate mijloacele 
de transport erau angrenate în 
campania agricolă".

• întrunită la 20 noiembrie, 
comisia județeană hotărăște — 
ca și in alte cazuri — in baza me
moriului A. S. Săveni rejucarea 
meciului, hotărîre care este co
municată la 21 noiembrie.

în urma acestei decizii.
care noi o considerăm justă, se 
declanșează un adevărat caru
sel al hirtiilor. pus în mișcare 
de Constantin Darie, președintele 
consiliului asociației sportive 
din Ștefănești. Nu mai puțin de 
5 (cinci) memorii sînt adresate, 
pe rînd, revistei „Urzica", ziaru
lui județean „Clopotul", 
C.J.E.F.S. Botoșani, Federației 
de fotbal și, bineînțeles, ziarului 
nostru.

închidem dosarul și deschidem 
caietul de reporter, în care am 
consemnat cîteva opinii în urma 

• vizitei la Ștefănești :
• Gheorghe Horeanu — loc

țiitorul secretarului comitetului 
de partid : „Nu am auzit nimic 
despre această problemă și nu 
am participat Ia nici o ședință 
Ia care să se discute despre re
tragerea echipei. De altfel, nu 
ered că este cea mai bună mă
sură, deoarece dispunem de o 
bază materială satisfăcătoare, de 
tradiție sportivă, iar comuna

pe

SIMBÂTA DUMINICA

BASCHET : Sala Dinamo, de 
la ora 17 : Politehnica — Rapid 
(m.A), Politehnica — I.E.F.S. 
(f.A).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : finalele campiona
telor naționale — juniori mari 
(floretă fete și sabie).

BASCHET: Sala Constructo
rul, de la ora 9 : Voința — Po
litehnica Cluj (m.A), Construc
torul — Voința Tg. Mureș (f.A) ; 
sala Progresul, de la ora 10: 
Progresul — C.S.U. Pitești (m.B).

PATINAJ : Patinoarul Flo- 
reasca, de la ora 8 : concurs 
popular de viteză rezervat copii
lor între 7—14 ani.

• ••

/»

LA CLUJ CRAIOVA

Fede-
fv

REVELIONULUIA

80 59 89

83 68 5

această

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 

DECEMBRIE 1972

FOND GENERAL DE CtȘTIGURI 
1056.217 lei din care 132.678 lei 
report
EXTRAGEREA I : 55 30 1
84 35 86
EXTRAGEREA a ILa : 78
19 34 75

Plata premiilor pentru
tragere se va face astfel: în Capi
tală de la 30 decembrie 1972 pînă 
la 4 februarie 1973 ; în țară de la 
3 ianuarie 1973 pînă la 4 februarie 
1973 inclusiv.

DIN VĂZDUH CUMPLITA IARNA
țe. prelungind un sezon sau devan- 
sind un altul. In condițiile capricioa
sei noastre clime, această discuție nu 
este superfluă. Dacă echipele ar adu
ce obiecția ciclului de formă, care 
le-ar împiedica să se prezinte in con- 
d-ti optime pe o perioadă fluctuan
tă ete n-ar stirni decît zimbete: in 
fond, forma sportivă în fotbalul nos
tru este mult mai fluctuantă și mai 
labilă decît o eventuală solicitare 
suplimentară de două etape. Dar 
cite r-er putea rezolva cu acest 
preț destul de mic??

Așadar. să punem problema unui 
calendar mai elas'ic

SIBIL, BACAU Șl BLCURESTI

infer-
Dar

•ceas-

il Si 
scrisorii : „Hotă- 

eehipa a fost 
(sublinierea 

consiliul aso- 
tinută nici o 
lost la tova-

are (rumoase per-speetive de dez
voltare. Activitatea sjsortivâ tre
buie, deci, și ea sâ arsaeze ca 
curs ascendent*.

• prof Mihai Câtăchi — 
membru în consiliul asoc-atiei : 
.Nu știu nimic des*re cefe sesi
zate. M-a oprit Iot. Darie a 
dată pe stradă și mi-a spus el 
tovarășul primar e*te de acard 
cu retragerea echipei. Aluna am 
fost șl eu de aceeași părere. 
De asemenea, a zis că o să serie «i 
la gazete, dar nu am fost 
mâți asupra conținutului, 
dinsu! de ce susține a ti ta 
tă problemă ?“

Să-i dăm, acum, cuvînt 
semnatarului
rirea de a retrage 
luată in STRADA 
noastră), de către 
ciațiet Nu a fost 
ședință. Apoi am
rășul primar și i-am spus des
pre cele inlimplale. Dineul mi-a 
zis că așa stind lucrurile «ă re
tragem echipa din campionat".

Fără comentarii.
Nu am fi insistat, stimați ci

titori, asupra acestei istorii, 
dacă ea nu ar fi tipică pentru o 
anumită mentalitate : aceea a 
reclamagiilor. în loc să se pre
ocupe de adevăratele probleme 
(în cazul nostru, cele legate de 
continua dezvoltare a activității 
sportive), ei găsesc pretutindeni 
„noduri în papură* determinîn- 
du-i astfel pe alții să depună 
eforturi deosebite, pentru a des
coperi, în final, că totul este 
„umflat", o poveste menită doar 
să-i facă „celebri", cel puțin și 
în acest fel, pe autorii reclama
ți i lor.

.. .Și cînd, te gîndești, că la 
Ștefănești — si nu numai acolo 
— oamenilor le place sportul, nu 
... scriptologia.

Emanuel FANTANEANU

Djpâ cum s-a mai anunțat, 
rația română de fotbal va organiza 
in lunile ianuarie și februarie ședin
țe tehnice de instruire a arbitrilor. 
Pe ordinea de zi vor figura, pe lingă 
analiza arbitrajelor din turul campi
onatului 19T2—75, citeva puncte deo
sebit de importante pentru activita
tea cavalerilor fluierului. Astfel, se 
va discuta și se vor face recoman
dări cu privire la uniformizarea in
terpretării regulamentului și vor fi 
aduse la cunoștința arbitrilor ulti
mele precizări ale F.LF.A. O atenție 
deosebită se va acorda aplicării ar
ticolului 11 în special literile j, k. 1 
și m — care se referă la abaterile 
disciplinare ale jucătorilor în timpul 
meciului. Discuția acestei problem^ 
va fi mai amplă, deoarece din retu
rul campionatului se va aplica ho- 
tărirea F.R F. de suspendare a jucă
torului care a primit două „carto
nașe galbene".

Dar. iată programul ședințelor și 
orașele în care vor avea loc:

• 13—14 ianuarie. Ia CLUJ (vor 
participa arbitrii din județele Satu 
Mare, Maramureș. Bihor, Sălaj. Bis- 
trița-Năsăud, Alba, Mureș și Cluj);

• 20—21 ianuarie, la CRAIOVA 
(Dolj, Timiș, Hunedoara. Caraș-Se- 
verin, Gorj, Mehedinți, Olt);

• 
șov, 
geș,

•

eeava. Bacău, Iași, Botoșani. Neamț, 
Vaslui, Galați, Vrancea);

• 10—11 februarie, la BUCU
REȘTI (Ilfov. Dîmbovița. Prahova, 
Teleorman, Constanța. Ialomița. Bu
zău, Brăila și municipiul București).

IR1DIȚI0NALA TRAGERE SPECIALĂ LOTO
La 1 ianuarie 1973, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează trage
rea specială Loto a Revelionului. Aceas
tă tradițională tragere atribuie în numâr 
NELIMITAT premii tn bani de valoare 
fixă șl variabilă, autoturisme DACIA 
1300 și MOSKVICt 403 cu caroserie 412, 
precum și excursii in Republica Demo
crată Germană pe itinerarul Leipzig — 
Berlin — bresda de cite 2 locuri și de 
cite 1 loc, excursii la PARIS.

Pentru atribuirea tuturor acestor ctști- 
gurl vor fi efectuate 5 extrageri în 3 
faze. în total vor fi extrase 30 de nu
mere.

Participarea se face pe următoarele 
feluri de bilete : 2 lei, 5 lei și 15 lei va
rianta. Se mal 
te combinate 
pod“.

Procurați-vă

poate participa pe varlan- 
șl combinații „cap

din vreme biletele»

de

• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronosport de duminică 24 de
cembrie a.c., al cărui program este 
compus în întregime din meciuri atrac
tive șl echilibrate din campionatul ita
lian.

<B Tn atenția participanților *a Prono
sport : Federația italiană de fqtbal a de
cis ca etapa din 31 decembrie 1972, atit 
în divizia A, cît și în divizia B să se 
joace anticipat, sîmbătă 30 decembrie 
1972. întrticît programul concursului 
Pronosport nr. 53 este axat pe aceste 
meciuri A.S. Loto-Pronosport, a hotărît 
închiderea mai devreme a acestui con
curs. In consecință, vânzarea pentru acest 
ultim concurs al anului se va face pină 
joi 28 decembrie a.c., în întreaga țară. 
Deci săptămîna viitoare puteți juca la 
Pronosport NUMAI PINA JOI.

27—28 ianuarie, la SIBIU (Bra- 
Sibiu, Harghita, Covasna, Ar- 
Vîlcea, Arad);
3—4 februarie, la BACAU (Su-

Nasta.se
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CELE PATRU FINALISTE
ÎNAINTEA ULTIMULUI START

Peste citeva zile se reunesc la 
București cele patru formații cîști- 
gătoare ale întrecerilor din seriile 
celei mai mari competiții pugilistice 
pe echipe a țării — Cupa F.R. Box 
Constructorul Galați, Farul Constan
ța. Muscelul Cîmpulung Muscel și 
selecționata Clujului își vor disputa 
întîietatea pentru cucerirea trofeu
lui pus în joc, după următorul pro
gram: în ziua de marți 26 decembrie, 
de la orele 17,30, în sala Dinamo 
vor avea loc meciurile semifinale. 
După o zi de pauză, formațiile care 
au obținut victoria în primul meci 
se vor întîlni în finală. în aceeași sa
lă joi de Ia orele 19. Partida dintre 
echipele învinse în semifinale, pen
tru desemnarea ocupantelor locuri
lor 3 și 4, nu se va mai disputa.

Pentru întîlnirile 
mifinalelor tragerile 
efectua în prezența 
ziua întrecerilor.

în vederea acestui ultim eveni
ment pugilistic al anului, compo- 
nențil celor patru formații se pre
gătesc cu asiduitate, antrenorii se 
străduiesc să alcătuiască cele mai 
bune garnituri pe care speră să le 
prezinte în maximum de formă la 
București.

De cîteva zile, echipa constănțea- 
nă, antrenată de Nicolae Buză. si-a 
mutat sediul pregătirilor mai aproa
pe de București, la Snagov. Lotul ce 
boxeri, din care nu lipsesc Al-?’ 
Mihai, Aurel Iliescu. Alcrand- . 
boi, Petre Pîrvu, Ilie Dascălu este 
supus unui regim special de ar.tre-

nament, pugiLștli ccrjtăr.tes. cocX- 
derindu-se capabil i în a iert Exxnen’. 
să Intre în posesia trofeu..; pus f- 
joc. Dar. iată ' —j’ a probabil, ce 
va fi aliniată de antrenr-ru! Bună ia 
aceste întreceri: fesem Mutafc. Ae- 
rel Mihai. Oc~ 13~. Badec Pr~- 
yianole. Aurel îuesex. Aurei St-no
ne seu. Gheorghe Popcaga, Valeris 
Filip. Aleaacndrs Ti-Șr: Pe:~e PS-r . 
și flie Dosetl*. Kaehiteies. noeSe 
schimbări in for .nația eomttnteaM* 
sînt posibile. în fuorte de rerc A 
tactice.

Cea de-a doua preteL< 
cu! I. Constractoru! Gata 
făsoară antrenamentele. ; 
ua sosirii la Buc-ureșs;. 
orașul dunărean Brr.pa p
antrenorul emerit Petre .V: 
dilată și cu o recentă vseto 
naționali as* 
loneze. vine în 
gerea că. de d 
nu-î mai poaze 3
xerilor Săli|es: șâ a> pr eri- - 
lor antrenor ni se par 
judecind cupă ccx<ec.ta'«* Sorsna- 
ției și valoarea cocapaoe^țujsr e. 
Iată garnitura prooaaiă re va e'1:- 
lua pc czx Si—*. 3' ~
t-e Gcoco, ist— Cajea. Mhrcaa 
Toni, OetTzt-r. Anczma 
Boț 'J. Dtnzri Mors-u. 5ucJsx st
ea. Scada Ttrilă. Couaaa^a Ca^ 
cont. .Vsrcei Fîore* s. Varr> 
du.

Echipa care a pere us marea su-- 
priză a actualei e<h- a Cape- F 1 
Box. el —.narea rfsttgăttare. ri—/es-

i 1
<

din cadrul se- 
la sorti se vor 
delegațiilor. în

an

-JU;

VIITOARELE NOUTĂȚI PE FRONTUL SCHIULUI ALPIN
E HANDBAL

Sailer • Elveția ți „epoca de aur" Russi-Nadig • Alți aspiranți
• «Renașterea" italiană • Deruta urmașilor lui Killy • Speranța și_ prospețimea, aduse echipei 
Austriei de spiritul novator al luia scîert sisrt

tr» — X*-acd— 
— separe că

rr _ -pot Ci 
te Kneu.

D**.. GAecrț

seecjicai

*.
f£ atrjE-s.

crjearașta Pe aasremcru: 
ates*. pniapteL uiTni'iaa 

--mriCT A>- 
Anărma. « aurO 
s. I nr r <g».
a. ȘbrȚxt Yter- 

See-w» „acutrj

M ASCULIN

In 1974,

In

-«te.*

R. D.

t ra 
a Sa

CERN AN Ă

t _x

V,

F.ccsre debut oe sezon aduce 
ĂiXmuăr: senzaționale in lumea 

scfeniha. provocate de valul tineri- 
care aspiră la titularizare în 

echipele na*îonale și ia dobîndirea 
unei consacrări internaționale. 
A Dost-ollmpici. prin excelență, 
sîat Și ma: semnificativi în acest 
se.-.s. pentru că atunci se operează 
schimbârEe de gărzi, „veteranii" 
părăsind posturile cheie și făcînd 
loa ^speranțelor", ambițiilor pen
tru viitoarea Olimpiadă- Din aceste 
coasiderente. pronosticurile sînt ha- 
aardate. Valorile încă nu s-au se- 
dimentat și nici nu se poate apre- 

mod just raportul de forțe

naționale. Astfel, după două 
Iii", la Courchevel și Val d’ 

pentru „Cupa Europei" și 
l mondială", se poate aprecia 

schiul alpin masculin a ex- 
o bombă italiană, efect al 
acumulări și pregătiri de 

ani, regizate și conduse de

turi i 
..bătăii
Isere. 
„Cupa 
că . in 
p’odat 
unor 
cîțiva . _
un francez — Jean Vuarnet. Dova
da cea mai
5 locuri, din primele 10. obținute 
de italieni în slalomul uriaș de la 
„Criteriul primei zăpezi" (Val 
d’Isere) și excelentele locuri (5 în 
primii 15) la. coborîrea din același 
concurs. Recunoscând că Italia a 
devenit o forță de prima mină, nu

elocventă sînt cele

SPECTACOL
In divizia a de baschet PE GHEATA

M Rîie*

TENIS DE MASA

SPERANȚELOR ■

6h. PORDIA
UMORI MARI

R» v. -

rut

DINAMO A ÎNVINS UȘOR CU 85-73

UN INTERESANT

a «*

(Urmare din pag. l)

HORHISRL
CAMPION LA

Katowice• C. S. Satu Mare a evoluat cu succes la

2-1
Polonia, scri-S-at

tindea și Coubertin. Tre- 
ținem seama de situația 
nevoile și interesele a- 
intertiațional. De aceea, 
ca obiectiv o colaborare

Tănase 
alcătuind

..Cupei mondiale." după slalomul uriaș 
Telcfoto A. P. — AGERPRES

Pe planțA •spătf® iiti*1
putere Craiova >

deoa- 
virtu- 
F.I.S.,

iN „CUPA

PE UNIVERSITATEA TIMISOARA
1 Pînă nu de mult, meciul D.namo 

“—Universitatea Timișoara, era u- 
‘ nul din derby-urile campior.a’j.- 
național masculin de baschet. Ie- 
seară însă, în sala Dinamo, disputa 
dintre aceste echipe a fost o ps- 

kidă imagine a ceea ce eca odaia 
t doar în 

’ “ ’ : în a doua mu 
mulțumiți că păstrau per 
un avans de —6 coșur 

zisă replică. » 
liniștiți, liniștiți

___ _ ________
H Dinamoviștii au insistat 
r prima repriză, iar

jucat" i
. manent un avans
! Studenții, în așa
fost la rîndul lor
că scorul nu ia proporții și că r. _■ 
și-au „zgîndărit" adversarii. Drept 
consecință un joc anost deparie c* 

1 ceea ce se cere în Divizia A s: 
departe de a fi măcar un antre-.a- 
nient pentru bucureștent pe care 
nu îl desparte prea mult timp ce 
partida cu T.S.K.A. Moscova. SCOP. 
FINAL: 85—73. (41—26). Au mar
cat: Cernea 18, flaneș 8. Chivu- 
lescu 2, Rotaru 2, Niculescu 16.
Georgescu 9, VIsneP 6, Dragomi-

RALIUL
MONTE CARLO

LA A 42-a
EDIȚIE

CAMPIONATUL DE
HljCTffl

Pil

îmbucurător progres. Și chiar dacă 
nivelul spectacular n-a caracteri
zat, deopotrivă, toate probele ce au 
figurat în concurs (probele de du
blu fete și dublu bărbați, n-au 
atins o cotă valorică acceptabilă) 
putem spune că ediția 1972 a fina
lelor probelor individuale poate 
constitui un punct de plecare în 
vederea alcătuirii unor loturi de 
perspectivă care să reprezinte te
nisul nostru de masă la nivelul 
prestigiului pe care școala româ
nească a acestei discipline sportive 
l-a atins în decursul ultimelor de
cenii. De altfel, asupra _ nivelului 
calitativ al competiției și a pers
pectivelor care se degajă din evo
luția celor mai buni jucători din 
Iară ne propunem să revenim in
tr-un articol viitor,

într-o ultimă restantă a campio
natului divizionar feminin Progre
sul București a învins pe C.S.M. 
C’luJ cu 5—4. încheindu-și cu o vic
torie drumul spre titlu. în urma 
formației bucureștene au mai ur
cat pe podium echipele Voința Arad 
»i Spartac București.

Floretistele profesorilor 
Mureșanu și Elena Bejan. 
selecționata București A sînt cîștigă- 
toarele actualei ediții a „Cupei spe
ranțelor". In meciul decisiv, cu _3“-uI 
municipiului Satu Mare, floreti-tele 
din. Capitală s-au impus net. ciștigînd 
cu 8—1. Viorica Draga a punctat de 
3 ori (4—1 la Garda.și Lazăr și 4—2 
la Moldovan), Aurora Crișu a... repe- 
tat-0 (4—1 la Lazăr și 4—3 la Garda 
și Moldovan), iar Magda Bartoș a 
obținut și ea victoria în două asal
turi. Sătmărencele și-au apropia: vic
toria intr-un singur asalt, prin Garda 
(4—1 la Bartoș). Deci, succes indiscu
tabil, care atestă forma' excelentă a 
exponentelor tinerei generații de flo- 
retiste. O frumoasă promisiune pen
tru viitorul sezon competițional, in
tern și internațional.

Clasamentul final al probei : 1. 
București A 5 victorii (43 asalturi cîș- 
tigate) 10 puncte ; 2. Satu Mare —

CUPA FEDERAȚIEIkk LA GIMNASTICA

4 v. (31) 8 p I X Bucurețu B
(28) C p.: 4. Oradea — 2 v. (J 
S. Galați — : *. PM
• v. (6) 0 p.

Proba de 
„Cupei spe 
de asemene 
reștiului (A 
un meci e 
Sabrerii bu 
torioși piuă 
notat că toaie înrringeri.e sc 
din Iași au fost înregistrate 
tă. Au punctat Oaocea. Mustață 
Marin per.tru B’.cares’.i A. re--: 
Negru (3). în echipa lașului au i 
tra< Grosu și Michire.

Clasament final i 1. București A —
5 victorii (34 asalturi ciștigate) )• p.: 
2. Iași — 4 vietoriii (32) 8 p. t X Plo
iești — 3 victorii (24) 6 p. I 4. Satu 
Mare — 2 v. (15) 4 p.: 5. Oradea — 
1 v. (16) 2 p I 6. București B • v. (14) 
0 P-

De subliniat numai cor.-tar.ța calo
rică a echipei București A (ar.trenoc, 
prof. Lucian Glișcă). si cea a 
ieșenilor (antrenor. N. Pufnei) si a 
ploieștenilor (antrenor. Gh. Isopesca).

id Zwilling (Austria), liderul 
a Mado-.a ăi Campiglio.

.tineri" și „bătrîni", 
imit beneficiază, în 
iLamentului (punctaj 

grape de start etc.), de unele a- 
itaje organizatorice care îi aju- 

păstreze pozițiile. în 
..noul val" simțind încre- 
re 1. se acordă. simțind 
re Ie umflă pînzele. nea- 

d nimic ue pierdut, descătușea- 
in cursele de debut energiile și 
oitiile lor clocotitoare, spulberind 
nost.cori și ierarhii. Sînt mo
ntele cînd se afirmă viitori mari 

Așa au apărut Killy 
Duvillard (1968). Thoeni 
Russi și Tresch (1970), Ha- 

1 sau Colombin în 1972. 
limplat și în acest an i 
Mesner (Austria) au 

(împinși de tineri) com-
Alfîed Matt se pregătește 

la profesionism ; Edy 
Werner Mattle (Elve- 

ți la Sapporo, sînt ră- 
□ convalescență, ca și 
Augert si Patrick Ru

și astfel posturile de 
eliberat, atrâgînd prin 

i și al beneficiilor 
ri de pretendenți.
oze individuale sînt 
făcut la început de 
nterval olimpic, în 
întrezări confruntări 
de forțe pe struc-

numai pe plan colectiv, ci și la in- 
dividual, prin Piero Gros (cîștigă- 
torul slalomului uriaș), Marcelo 
Varalo (locul 3 Ia coborîre), la 
care se adaugă clanul Thoen.i și 
Schmalz, nu este exclus ca tradi
ționalul duel transalpin franco- 
austriac să se transforme într-uniul 
italo-austriac, tulburat — în probe
le de coborîre, poate și de slalom 
uriaș — de elvețieni.

ublinîai

(bJrmare din pag. 1)

căra Orașul Gh. Gheorghiu-Dej), Te
odora Ungureanu (C.S.M. Reșița) 
36,05 p. Pe aparate, Nadia Co- 
mănici a obținut trei victorii (bîr- 
nă 9.60, paralele 9,70, sărituri 9,30), 
iar solul a fost ciștigat de Maria
na Cojanu (9,30). O impresie bună 
la această categorie au produs, de 
asemenea, gimnastele de la Școala 
sportivă din Oradea.

O întrecere interesantă au oferit 
si gimnastele de la categoria I. Pe 
primul loc s-a clasat Tatiana Pru- 
țeanu (Sport club Bacău) cu 36.15, 
urmată de Aurelia Dobre (CI. sp. 
șc. Buc) cu 36,10, iar pe locul trei 
Liliana Breckner (CI. sp. șc. Buc.) 
cu 35,75 p. Iată si următoarele cla
sate : Silvia Cobzac (Sport club 
Bacău) 35,35, Florica Ceaușel (Șc. 
sp. 2 Buc.), 35,20. Elena Toader

(Dinamo) 35,15. Pe aparate, victo
ria a revenit următoarelor sporti
ve : sărituri — Tatiana Pruteanu ; 
paralele — Liliana Breckner: bir- 
nă — Elena Comaroni (Dinamo 
București) ; sol — Silvia Cobzac.

întrecerea de la categoria maeș
tri, desfășurată joi (impusele) și vi
neri (liber alesele), s-a încheiat cu 
victoria Iui Gheorghe Păunescu (Di
namo București). Mai constant 
fără a introduce elemente noi 
exercițiile liber alese, Păunescu 
depășit cu numai cinci sutimi 
cel mai bun gimnast al țârii 
acest an. Dan Grecu. Iată rezulta
tele la individual compus la a- 
ceastă categorie : Gheorghe Pâunes- 
cu 108,25, Dan Grecu (Dinamo) 
108.20, Mircea Gheorghiu (Steaua*. 
105.95, Constantin Petrescu (Dinamo' 
105,70, Nicolae Oprescu (Dinamo), 
105,65, Ștefan Gall (Dinamo) 103,35.

și 
în 

l-a 
Pî 
în

Vineri dimineața a- incepuî Intre 
le ca-npicnatelor cațio 

de juniori. Probele inaugai 
de floretă băieți și spadă. La 
in semifinale s-a înregistrat 

mare surpriză a competiției, 
mir.area hr P. Kuki (Satu Mare 
r.nl dintre favoriții probei.

Finala probei de floretă a fast 
tigată. fără drept de apel, de 
Pordea (Poli Timișoara) . _ 5 v i 
cu Ruff si Berețchj, ă—3 ca Beț 
Buricea și 5—4 cu M. te. Ir. ti 
ment urmează i 2. Kuff Pali 
3 v„ 3. Hetr (Șc. sp. Oradea) 5 
4—5. Moise (Olimpia Sata Mare) 
Berefcbi (Șc. sp. Oradea) ca cite

cerile finale 
nale 
cele 
retâ, 
mai

f • 
cea

Gh

ma xi a lEfroccr 
crv.â fete si sabt

Tiberiu STĂM*

SCRIMERI ROMANI PESTE HOTARE
• Politehnica Iasi - Akaderr ik Wroclaw

Club:

nm.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX * TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
Federația italiană de tenis a publicat 
clasamentele celor mai buni jucători 
italieni ai anului 1972. La masculin, pe 
primul loc a fost clasat tinărul Adriano 
Panatta. urmat de Corrado Barazzutti, 
Paolo Bertolucci și Antonio Zugarelli. 
..Veteranul" tenisului italian, Nicola Pietiangeli. este situat pe locul șase. în ierarhia feminină, pe primul loc se afla 
Lucia Bassi, secundată de Lea Pericoli.

ediție, și lucrările celui de-a'. 7-lea con
gres al asociației mondiale vor avea loc 
intre 8 și 10 ianuarie la Madrid. La a- 
ceste întruniri oficiale ale antrenorilor 
de atletism vor participa cadre din 
meroase țări ale lumii.

—» (1*—i. 1»—I. IS—D Fr
ier bar.ee.nk

Ocema:" 52-71. austriacul Nlar.fred Wal- 
--ger 52 M. amerxanul Pave Cuirier

n:

I es 
d:s-

- era

>sia: din
lui Politehnica Iași. Ei 
la Wroclaw, în compa- 
>r de floretă bărbați,

spadă s sabie aparținînd clubului 
SDOrthr Akademik. Amănunte des- 

i ne-a oferit antre- 
ieșene, Nicolae Puf-

r

jScriaMrii noștri au fost mai 
»it- -a ixcetă st sabie, meciuri 
Pe caro le-au si ciștigat. in timp 
ce ga~ 'le-le s.-au adjudecat victoria 
'-z apabâ. AsrJeț. floretișfii de la 
_Bafa‘ aa întrecut pe cei de Ia A- 
iad-ELx ca 9—L Ruff 
She au punctat de dte 
mismea sî Popesru de 
cri. 3Xee ul s-a întrerupt
• • nu-« Liadcâ oricum victo- 

putea scăpa.
i schimb, trăgătorii 

reușit sâ în- 
am realizat 
Popa. Ruff și

și Gheor- 
3 ori. Du
ci te două 

după asa'-

sabie, o
IrimieiHc și Popescu 
maximum de victorii 

dâuă și >nta una. 
figura: ca rezervă, 
pe planșă. Scor fi- 
pentni _Pof- Lași-. 
Pufnei a ținut să 
tîlnirea dintre cele 

tradiționa-

:one scon-

ma — mai
La spada, n 

de Akademrk «u 
• mgi ca 9—4 No:

Oarzâ.

în la 
Ută : II—5. 
•u obținut
fcste 41. OLara 
Tirdea. care a 
n-a mai urcat 
ral dec. 2—1

Antrenorul 
precizeze că îi
aouă echipe a devenit 
lâ. Acum este Ia a treia ediție. în 
luna februarie, in cea de a doua 
parte a vacanței de iarnă a studen
ților, scrimerii de la Akademik 
Wroclaw vor evolua la Iași.

Numerosi spectatori au urmărit la liane 
întilnireă internaționala de hochei pe 
gheață dintre reprezentativa H. D. Ger
mane și selecționata secundă a Ceho
slovaciei. Hocheiștii din R. D. Germană 
au terminat învingători cu scorul de 
7—3 (4—2, 3—0, 0—1).

In localitatea de sporturi de iarnă Contamines-Montjoie (Franța) s-a 
putat proba de slalom uriaș (fem:n..-.) 
din cadrul concursului internațional de schi organizat de municipalitatea
A ciștigat Patricia Em one: (Fran* .) cu 
1:20,62. care a intrecut-o cu 2 sec, pe 
Britt Lafforgue.

Boxerul ture Cental Kamaci, campion 
eoropear. profesionist Ia caiegoiii su- 
peruțoar*. I-a învins prin k.o. in repri
za a T-a pe vest-germanul Karl Furctet, 
In cursul unei gale disputate la Istan
bul. După cum s-a anunțat. Kamaci a 
devenit primul boxer din Turcia cam
pion european.

IN

Congresul asociației europene a antreno
rilor de atletism, aflat la cea de-a 7-a

La Istanbul. în meci retur pentru optimile de finală ale Cupei campionilor 
europeni la volei feminin, echipa polo
neză Start Lodz a întrecut cu scorul de

Seria succeselor italier.e ob'Ir.uie in 
actualul sezon internațional ce schi a 
continuat cu victoria lui Fausto Ridici, 
ci<tigitorul probei de slalom spena! in 
cadrul concursului desfășurat In noc
turnă In renumita stațiune elvețiană Davos. Fausto Ridici a fost cronometrat 
cu timpul de 51.91, fiind urmat de 
elvețienii Walter Tresch 52.0 și Josel

de-» doua proba de slalom special 
cadrul concursului internațional de 
de la Alpe d'Huez a fost cîștigatâ

Cea 
din schi   ...,, ------- ---  --- ..
de francezul Arpin Pont, cronometrat in 
cele două manșe cu timpul de 89,52. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ferdinand 
Ochoa (Spania) 89,56 și Pellat Finet 
(Franța) 90 0.

Dacă schiul italian s-a ridicat, 
in schimb cel francez s-a prăbușit, 
este în derută. Russel, Augert și 
Duvillard sînt răniți sau nu sînt 
în formă. Orcel, Grosfiley. Bonne- 
vie rămîn în continuare schiori de 
mina a doua. O singură speranță, 
Claude Perot. Dar cu o floare nu 
se face primăvară... De aceea, cu
plul Vuarnet-Joubert, venit la di
recția tehnică a echipei Franței, 
fără să dispere, este, totuși, realist, 
prevăzind o redresare abia în doi- 
trei ani. De altfel, măsurile între
prinse vizează acest termen final 
(exemplu: Cupa Franței la cobo
rîre, menită să scoată la lumină, 
prin 10 etape, autentice speranțe). 
Austria, „pătită" și ea cu ani în 
urmă, și-a împrospătat spiritual 
întreagal conducere tehnică (Sailer 
— Braemdie — Hinterseer — 
Mesmer) și-a întinerit lotul în mod 
radical. Noul „șef de promoție" 
pare a fi H. Hinterseer, fiul fostu
lui campion olimpic de slalom, 
actualmente antrenor, ajutat de re
dutabilii Tritscher, Zwilling, Cor- 
din, Dorner etc. Austria, o țară în 
care schiul se învață mai repede 
decît mersul pe picioare la copii 
și unde generații întregi își fac un 
orgoliu din a se întrece, cu schiurile 
la picioare, pe frontul schiului 
rămîne o forță constantă, egală eu 
ea însăși, neinfluențată de crize și 
eșecuri de moment.

In sfîrșit, Elveția, revelația de 
la Val Gardena și Sapporo, rămî
ne un adversar temut, în special 
pentru probele pure, de viteză, în 
care atleții Russi, Colombin, Daet- 
wiler, Berthod, Tresch, Sprecher 
sînt capete de afiș și eroi posibili 
ai oricărei coborîri pentru „Cupa 
mondială" sau a Europei. Ac-ist 
echilibru de forte ar putea fi tul
burat ? Desigur ! De individuali
tăți cum sînt Poulsen (S.U.A.). 
Haker (Norvegia) Ochoa (Spania), 
Bachleda (Polonia) sau alții (prin
tre care și românul Cristeaj este 
posibil, dar cu precădere în oroba 
de slalom special (și uriaș). Victo
riile lor posibile sau clasarea lor 
printre fruntașii specialității tre
buie privită totuși ca o surpriză, 
o fantezie la care concurează talen
tul lor autentic, 
prezentă în schi 
favorabilă iscată 
plecată ce se dă 
teri" amintite.

șansa — oricînd 
— și conjunctura 
din lupta neîndu- 
între marile pu-

Mihai BÎRA

TR^INA
SĂ COLABORĂM EFECTIV PENTRU 

VIITORUL LUMII OLIMPICE
Un interviu cu lordul Killanin, președintele Comitetului internațional olimpic

Ziarul „Sovietski Sport" publică un 
amplu interviu cu lordul Killanin, 
noul președinte al C.I.O., acordat tri
misului special al ziarului, la Dublin, 
I. Marinov. Prezentăm cititorilor noș
tri interesantul conținut al acestui 
interviu, sub o formă rezumată.

— Cum vi se înfățișează ideea o- 
limpică în lumea noastră modernă 2

— Socotesc că principiile de bază 
care au fost.incluse în.mișcarea olim
pică modernă de cin re Pierre de 
Coubertin își păstrează viabilitatea 
Nu trebuie însă nesocotit faptul că 
de atunci și pînă azi în lume s-au 
petrecut multe schimbări. In vremea 
noastră sportul a încetat de a mai 
fi apanajul unei clase privilegiate. I- 
deile internaționalizării sportului ca
pătă tot mai multă circulație. De fapt, 
către aceasta tindea și Coubertin. Tre
buie însă să 
concretă, de 
cestui snort 
mi-am fixat 
foarte strînsă cu Comitetele olimpice 
naționale și cu Federațiile sportive 
internaționale. în acest sens vom con
tribui la dezvoltarea Comitetelor olim
pice din țările în curs de dezvoltare. 
E vorba de saminarii, de livrări de 
dotări și ajutor t'ehnic. De asemenea 
trimiteri de antrenori și experți. Ast
fel. ideea solidarității olimpice își va 
găsi o realizare eficientă. Mijloacele 
bănești vor putea fi obținute de C.I.O. 
din drepturile de retransmisie ale pos
turilor de televiziune.

— Ce părere aveți despre paragra
ful 26 din Regulamentul olimpie, care 
stabilește statutul sportivului ama
tor ?

—Cred că acest paragraf necesită o 
schimbare de redactare. După părerea 
mea, el ar trebui să sune astfel : „Au 
drept să participe la J. O. sportivii 
care îndeplinesc condițiile statutelor 
federațiilor internaționale respective". 
Aceste federații vor trebui, la rîndul 
lor, a-și lua obligația să respecte re
gulamentul de bază al C.I.O. De a- 
ceea este bine să se știe ceea ce noi 
înțelegem prin sportiv profesionist — 
acel sportiv care a semnat un anu
me contract. Acesta nu va avea drep
tul să participe la Olimpiadă.

— Ce părere aveți despre situația 
creată în urma refuzului 
Denver de a organiza 
iarnă 1978 ?

— Cred că în viitor 
fim mai atenți, pentru . ... __ ___
repeta asemenea situații. In orice caz 
sir.t pentru menținerea Olimpiadei 
albe. Cred numai că trebuie Interve
nit pentru disputarea unui program 
rezonabil și împiedicarea hipertrofie
rii.

— Care 
tendințele 
ționare a 
de vară 2

— Este

orașului 
Olimpiada de
va trebui să 
a nu se mai

este atitudinea dv. față de 
de reglementare și perfec- 
programelor Olimpiadelor

o întrebare destul de deli

U.R.S.S.-SUEDIA 10-2
„TROFEUL IZVESTIA* LA HOCHEI

MOSCOVA, 
Moscova au 
turneului internațional de 
pe gheață dotat cu trofeul „Izves
tia". în prima partidă a celei de-a 
(i-a zile s-au întîlnit reprezentati
vele U.R.S.S. și Suediei. Practicînd 
un joc combinativ și eficace, ho- 
cheiștii sovietici au repurtat victo
ria cu scorul de 10—2 (5—1, 2—0,

22 (Agerpres). — La 
continuat întrecerile 

hochei

3—l). Punctele echipei învingătoare 
au fost înscrise de Malțev (4), Mi
hailov (2), Vasiliev, Bodunov. Sa- 
drin și Iakușev. Pentru suedezi au 
marcat Soderstrom și Abrahamson. 
In cel de-al doilea meci echipa 
Cehoslovaciei, campioană a lumi' 
a primit replica selecționatei Fin
landei. Partida s-a încheiat la ega
litate 1—1 (1—1, 0—0, 0—0).
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cată. Personal, sînt împotriva acelor 
sporturi care au o popularitate redu
să sau sînt foarte constisitoare, deși . 
în sine pot fi spectaculoase. Mă gîr.- 
desc, de pildă, la unele probe de 
yachting. Pentru ușurarea programu
lui ' olimpic, s-ar putea efectua unele 
comprimări chiar in sinul unor anu
mite discipline. Cu timpul, cred că 
s-ar putea disputa seriile de selecție 
în cadrul continentelor sau după con
sensul federațiilor respective, .așa curr 
se întîmplă în momentul de față în une
le cazuri. Organizatorii Olimpiadei d- 
la Montreal ar dori să reștrîngă numă
rul probelor la 15—18. Numai că a- 
tunci cînd, la sesiunea C.I.O. de Ie 
Amsterdam, acest oraș canadian și-a 
luat sarcina de a deveni capitală o- 
limpică, organizatorii și-au luat obli
gația de a asigura disputarea a ce] 
puțin 21 de probe sportive, cuprinse 
azi în programul olimpic. Dar, repet, 
trebuie să dăm întîietate acelor spor
turi care se bucură cu adevărat de 
popularitate, aceasta deoarece ideile 
olimpice trebuie să evolueze împreu
nă cu epoca actuală.

— Una din marile 
ideilor olimpice 
cial. Ce părere 
vință ?

— Manevrele ... _ .
Olimpiadelor sînt periculoase. Există 
primejdia ca sportivii utilizați în a- 
cest scop să fie socotiți incompatibili 
cu statutul de amatori.

— In ultima vreme, C.I.O. a trebuit 
să respingă din ce în ce mai des ata
curile regimurilor rasiste, dornice de 
a cuceri arenele olimpice...

— Intenția Comitetului internațio
nal olimpic este de a se conforma 
strict legilor în vigoare, ’ ’ '
tuală.

— Cum vedeți rolul 
C.I.O. 7

— El trebuie să fie în ...... 
o călăuză și un arbitru. Nu am deloc 
intenția de a-mi rezerva partituri so
listice. De aceea doresc să împart tu
turor membrilor sarcini și să mă pot 
sprijini pe toți componenții Comitetu
lui în această muncă. Bineînțeles, pe 
cei care vor dori cu adevărat să lu
creze, nu doar să se întîlnească anual 
pentru interminabile discuții.

este 
aveți

piedici în cajea 
spiritul corner, 
in această pri-

comericale în jurul

la data ac-
preșcdintclui
același timp

MECIUL DE BOX

22 (Agerpres). 
de box dintre 

S.U.A. 
ianua- 
orașul

DINTRE SELECȚIONATELE 
U. R. S. S. Șl S. U. A.

NEW YORK,
Tradiționalul meci 
selecționatele de amatori ale 
și U.R.S.S. va avea loc la 27 
rie pe ringul unei arene din 
Las Vegas. în program figurează 
întilniri la cele 11 categorii de 
greutate. Ambele echipe vor pre
zenta tineri pugiliști, care vor fi 
verificați în vederea Jocurilor O- 
limpice din 1976 de la Montreal, 
în întîlnirile desfășurare pinâ în 
prezent, din anii 1969, 1970 și 1971, 
victoria a revenit boxerilor sovie
tici cu 6—5, 9—2 și respectiv 6—5.

l. P. „Inlormafia", București 40 368


